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CUVÎNT ÎNAINTE

Volumul de faţă se înscrie în rindul publicaţiilor editate de Muzeul „Deltei Dunării",
a cărui activitate de cercetare, conservare-restaurare şi valorificare a patrimoniului cultural
din judeţul Tulcea este cunoscută şi apreciată de către specialişti şi de către publicul larg.
Aşezat fo partea de sud-est a patriei noastre, între Dunăre şi Marea Neagră, regiune
ce a oferit omului dintotdeauna cele m.ai p·rielnice posibilităţi de trai, judeţul Tulcea constituie o parte integrantă şi unitară a vetrei carpato-danubiano-pontice, fn care istoria a pulsat
cu deosebită vigoare din vremuri imemoriale.
Pămîntul Dob·rogei a cunoscut de-a lungul mileniilor succesiunea neîntreruptă a epocilor
istorice caracteristice şi celorlalte regiuni ale ţării. Descoperirile arheologice din peşterile
Cheia şi Tîrgşor constituie mărturii care deschid paginile istoriei ţinutului de la gurile Dunării.
Dacă epoca paleolitică este insuficient cercetată, noua epocă a pietre1'., neoliticul, este mai
bine cunoscută datorită numeroaselor descoperiri în urma cărora s-a acumulat un bogat
material arheologic ce ilustrează culturile Hamangia, Boian şi Gumelniţa. Sâpăturile întreprinse în staţiunile de la Baia, Luncaviţa şi în ultima vreme la Carcaliu de răire crrcetătorii
muzeului Tulcea, demonstrează preocuparea permanentii pentru elucidarea unor probleme
ridicate de cunoaşterea acestei epoci.
Din epoca bronzului se cunosc depozite de unelte şi arme care avînd analogii ru celelalte descoperiri din ţară, probează unitatea culturală în spaţiul carpato-dunărean.
Prima epocă a fierului, pusă în evidenţă prin cercetările arheologfrc de la Babadag,
Enisala, Tulcea, Vişina, reflectă evoluţia civilizaţiei autohtone în Dobrogea.
Preocuparea permanentă pentru cunoaşterea începuturilor civilizaţiei traco-getice
şi a continuităţii de locuire pe pămîntul Dobrogei, este reliefatii, de cercetările întreprinse de
mai mulţi ani în aşezarea fortificată de la Beidaud. Datele obţinute de către arheologi pe
teren, sînt completate de izvoarele scrise care ne dau informaţii despre strămoşii daco-geţi
şi primele evenimente politice.
1n vreme ce societatea getică se pregătea să realizeze trecerea de la prima epocă a fierului
la cea de a doua, în secolele V I I - V I t.e.n., litoralul dobrogean este cuprins în aria de colonieare a grecilor. Rod al unor adînci prefaceri în structura economică, socială şi politică a
lumi1: greceşti arhaice, colonizarea greacă a constituit unul din cele mai fecunde fenomene
ale antichităţii, prilejuind un contact direct între civilizaţii aflate pe trepte diferite ale evoluţiei istorice, dar apte în majoritatea cazurilor, să stabilească un sistem de relaţii reciproc
avantajoase. Argamum (Capul Dolojman-Jurilovca), singura colonie grecească de pe teritoriul judeţului Tulcea, este prima aşezare antică din România amintitr'l de un izvor literar
contemporan (Hecateu din Milet, secolele VI - V î.e.n. iar cercetările întreprinse aici în
ultimele două decenii, precum şi cele de la Vişina sau din marea necropolă de la Enisala, ne
arată intensitatea şi constanţa schimburilor dintre „oamenii pămîntului" şi „străinii de peste
mări'', practicate iniţial în natură, apoi prin mijloace de 8chimb convenţionale, ,.:;emne premonetare şi monede.
ln secolul I î.e.n. se constituie sub conducerea lui Burebista, primul stat dac centralizat şi independent care includea şi Dobrogea.
9

Aşa cum arată toi•ară.şul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist
Roman, „hi vremea lui Burebista şi Decebal, civiliza/ia geto-dacică a ajuns la nivelul cel
mai înalt de dezvoltare. Cultura, arta, meşteşugurile, religia, ştiinţa. etc. se diversifică si se
îmbogăţesc în formă şi conţinut".
•
Includerea Dobrogei în graniţele Imperiului Roman în secolul I î.e.n., a asigurat
cadrul politic, economic şi cultural necesar simbiozei populaţiei geto-dace cu populaţia romană.
Cercetările arlieol-Ogice efectuate în centrele urbane de la Troesmis, Noviodunum, Aegyssus,
Argamum, în aşezările rurale de la Niculiţel, Enisala, Teliţa, Frecăţei, etc. atestă material
o putrniecă dezvoltare a agriculturii, meşteşugurilor, comerţului şi artei. Latinitatea, rod al
sintezei geto-daco-romane, se amplifică fn secolele I V - V 11 e. n. păstnndu-şi fondul original,
dar cu inerentele adăug1:ri ~i tra.nsformări: prilejuite de mi:graţia popoarelor. Moştenirea dacoget,ică şi romană la Dunărea de Jos, rămîne rădăcina cea mai viguroasă a poporului romdn
a cărui prezenţă şi perenitate o vom constata pretutindeni în Dobrogea în epoca feudalismului
timpuriu.
La s{irşitul secolului X Dobrogea este re-integra fă I mpen:ului Bizantin. Izvoarele istorice şi descoperirile arheologice de la. Troesmi:s, Dinogetia, Isaccea, etc. documentează şi
pentru această perioadă existenţa unor centre economice prospere. Dezvoltarea forfelor şi
relaţiilor de producţie ca urmare a progreselor înregistrate pe plan intern, def ermină apariţia
unor formaţiuni politice autonome cu caracter 8fatal, culminfnd cu formarea sfatului feudal
independent Dobrogea, condus de Dobrotici. rechile legături între statele feudale Dobrogea
şi Ţara Românească sînt fncununate dupli moartea lui franco, urmaşul lui Dobrotici, prin
integrarea politică o !lpafiului istroponfic în hotarele sfatului condus de Mircea cel Bătrîn.
Ajuns la Dunăre, Imperiul Otoman se loveşte de dîrzo rezistenţă opusă de ţările române,
Mircea cel Bătrîn reuşi,nd să păstreze integritatea ţării: sale pfoă fo anul 1417 cînd o parte
dt:n Dobrogea a fost ocupată de turci. Anul 1484 marchează i"ntrarea fnfregii Dobroge sub
stâpînirea otomană prin cucerirea Chiliei de către Baiazid al Ii-lea.
ln aN•sfe condiţii grele, români1: de aiâ n-au încetat nici un moment să lupte pentru
eliberarea socială şi naţională, pentru unitate şi t:ndependenţă, fiind susţinuţi de acfiunile
unor domnitori ca Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare ş1: Mihai Viteazul. Toate marile eiienime·nte
din istoria Ţărilor Române an acuf în rîndul românilor din Dobrogea un ecou care s-ci amplificat pe măsură ce fnfreaga naţi11ne a simţit apropiindu-se clipa independenfe-i.
Dezideratul rerenirii la statul naţional român s-a fmplin1:t fo urma evenimentelor din
1877 -1878, an care marchează c11ceri,rea indepetuienfei de sfat a Român,.iei. Rei:ntegrarea
Dobrogei la România, măsurile luate, au favoriza.t dezvoltarea pe toate planurile a judeţului
Tulcea, creşte numărul de întreprinderi t"ndusfriale, se dezvoltă agricultura, transporturile
navale şi: rutiere precum şi sistemul de teleromunicaţii. Odată cu aceasta, creşfp numeric noua
clasă socială - proletariatul - care se află în primele rî1uiuri ale luptei de clasă desfă,şu
rată fn condiţiile grele ale primului război mondial.
Colecţiile Muzeului „DeUei Dunării" s-au îmbogăţit 'Î.n ultimii ani cu documente,
fotografii şi obiecte care ilustrează primele acţiuni politice ale muncitorimii tulcene.
Făurirea statului: naţional unitar român în 1918, a creat condiţii noi penim dewoltarea
activitiiţii economice, sociale şi politicf' a. judeţului Tulcea.
Eveniment de însemnătate istorică. transformarea Partidului Socialist în Partid Comunist la Congresul din mai 1921, a marcat triumful ideologiei consecvent revoluţionare a marxismleninismului în mişcarea muncitorească din fara. noastră, deschizînd o etapă nouă, superioară,
!n lupta întregului popor. Partidul Comunist RomOn continuatorul direct al mişcăn"i revolufiorw.re, socialiste, al partidului clasei muncitoare făurit în 1893, a dus mai departe şi a ridicat pe un plan supen:or, în noul caăm de dezrolt{lre a ţării:, lupta de eliberare socială şi naţională
a poporului român.
Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august
1944, a deschis o nouă etapă în istoria contemporană a României, jalonată prin momentele
importante de la 6 Martie 1945 şi 30 Decembrie 1947, care au permis trecerea la constituirea
societătii socialiste.
Ase-menea tuturor zonelor patriei judeţul Tulcea în anii socialismului a beneficiat din
plin de roadele politicii ştiinţifice a partidului de repa.rtizare raţională a forţelor de producţie
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pe întreg teritoriul ţării:, asigurîndu-se o remarcabilă dezvoltare a bazei tehnico-materiale,
a industr~ei, agriculturii şi celorl~lte ramuri economice, s-a schimbat radical €nfăţişarea
oraşelor şi satelor, s-au pus puternic în valoare resursele materiale de care dispunem.
Dezvoltarea fării precedent a forţelor de producţie, a determinat semnificative schimbări
în viaţa social-politică a judeţului, formîndu-se un puternic detaşament al clasei muncitoare,
a crescut numărul specialiştilor în industrie, agricultură, nivelul de pregătire al forţei de muncă
care este în măsură să înfăptuia.scă czi hotărîre şi dăruire revoluţiona.rii marile obiective stabilite de cel de-al XIl-lea Congres al Partidului Comunist Român.
In judeţul Tulcea au fost puse în funcţiune noi unităţi economice de o semnificaţie
şi importanţă deosebită pentru economia. naţională, ca de exemplu Combinatul metalurgic
cu cele două uzine de producere a feroaliajelor şi a produselor magneziene, Intreprinderea
de construcţii nave şi. utilaj tehnologic, Intreprinderea de confecţii, Filatura de bumbac Isaccea,
Intreprinderea de pescuit oceanic, Portul Liber Sulina., iar fo agricultură au fost create
pufemice complexe agr01"ndustriale, .~isteme de frigaţii.
Dezvoltarea economfră a judeţul·ui este reprezentată şi prin cele cinci platforme industriale din municipiul Tulcea., din ora~ele Babadag, Isaccea şi Sulina.
Salturi spectaculoase s-an înregistrat şi în domeniul învăţămfotului, ştiinţei, sănătăţii
şi culturii. Avem astăzi în judeţ 137 de şcoli de cultură generală, 13 licee de specialitate, 6 case
de cultură, 116 cămine culturali', 131 biblioiPei publice care înglobează un fond de aproape
un mi:lion de volume, un muzeu cn palm secţii definător al mmi patrimoniu de peste 125.000
piese muzeale.
Actualul plan cincinal în profil teritorinl are la bază valorificarea superioară a potenţialului economic existent fo fiecare 1rni:tntr ~i localitate, punerea în continuare în valoare a
resurselor materiale şi a forfei de muncă, dezroltarea şi modernizarea capacităţilor de produc/ie
existente, realizarea de noi obiective economice în industrie, agricultură, fo celelalte ramuri.
Toate acestea vor determina obţinrrea în anul 1985 a unei producţii industriale mai
mare w 208,4 la sutâ dPcU cea realizatrl 1n anul 1980, iar producţia agricolă cu 176 la sută,
ceea ce va asigura ca la sfîrşiful acestui cincinal rolu.mul total al producţiei pe locuitor să
fie de 93.670 lei.
Aplicîndu-se consecvent politica partid1tlui de dezvolta,re economico-socială a judeţului s-a asigurat totodată, permanent. ridicarea nfrelului de trai material şi spiritual al
tuturor locuitorilor.
Continuu preoc1tpaf de ridimrea nivelului de conştiinţă al oamenilor muncii, Comitetul judeţean de partid manifestâ toată gT1ja pentru /lalorificarea monumentelor istorice şi
de artă, în armonie cu fmmuseţile unfre ale Deltei Dunării, cu tot ce oferă din belşug vizif,atorului ţinutul nord-dobrogean.
Pe fondul întreg·ii acth1 itâţi cultural-educative desf~urată fo judeţul nostru pentru
formarea multilaterală a omului nou, vom acorda şi fo viitor o atenţie deosebită activităţii
de valorificare ştiinţifică a bunurilor culturale prin înfiinţarea unor noi puncte muzeistice
pe principalele trasee turistice ale judef ului, prin restaurarea celor mai importante monumente
isforice, de arhitectură şi artă populară, rolaborînd sfrîns în acest scop cu Consiliul Culturii
şi Educaţiei Socialiste.
Rod al susţinutei a,ctivităţi de depistare şi valorificare a bunurilor din patrimoniul
cultural local, prezentul volum va contribui la creşterea prestigiului arheologiei româneşti,
la ridicarea pe o nouă treaptă a activităţii ştiinţifice, în spiritul sarcinilor reieşite din documentele Congresului al XII-Zea al Partidului Comunist Romdn şi al indicaţiilor tovarăşului
Nicolae Cea~escu, secretarul general al Partidului Comunist Romdn, preşedintele Republicii Socialiste România.
Eftimiţa APOSTOL
Secretar al Comitetului judeţean
de partid Tulcea

A V ANT PROPOS

Le present oui~rage s'inscrit dans la serie des publications imprimees par les soim~ dtt
Musee (j Delta Dunării dont l'activite dans les domaines de la recherche, la conservationrestauration et la valorisation du patrimoine culturel du departement de Tulcea est egalemerit
comnte et appreciee par les specialistes, ains1'. que par le grand public.
Situe dans le sud-est de notre pays, celte region comprise entre le Danube et la Mer
Noire qui depuis toujours a assure a l'hommc les meilleures conditions d'existence, le departement de Tulcea est partie integrante et unitaire du berceau carpato-dmmbio-pontique, oU,
depuis des temps immemoriaux, l'histofrc ,c;'est developpee suivant un rythme particulihrment vigoureux.
Le long des millenaires accumules, la ierre de la Dobroudja demit parcourir elle au.~.c;i
la succession ininterrompue des diverses etapes h1'.sioriques qui ont caracteri.c;e les autres rf.gions
du pay.~. Les documents archPologique.<: recuperes dans les groftes de Cheia et de Tfrgşor representent autanl de temoignages ouvrant les pages de l'hi.~toire de cette contree des bouche8 dn
Danube. Si le paleolithique est en~ore insuff1'..c~amment explore, le nouvel âge de la p1'.e-rre,
le neolithique, se rcvCle mieux connu, grâce aux nombreuses trouvailles dont l'ensemble
constituant un riche materiel archeologique apte a illustrer les cultures Hamangia, Boian
et Gumelniţa. Les fouilles pratiquees sur les stations de Baia, Luncavifa et, dernierement,de
Carcaliu, par les chercheurs du Musce de Tulcea, prourent l'intf!.ret in~:essant porte ala solution
des problemes que pose l'etude de cette epoque.
A l'âge du bronze remontent des depf>ls d'outils et d'armes qui, par leurs analogies arec
les autres pieres du meme genre trourees dans le reste du pays, prouve l'um'te culturelle de
l' espace carpa to-danubien.
.
Le premier âge du fer. mis en lumiere par les recherches archeologiques de Babadag,
Enisala, Tulcea, Vişina, rendent compte du dh-eloppement de la civilisation aufochtone en
Dobroudja.
L'intrret sans cesse eveille pour l'eillde des premiers temps de la civilisation thracogetique el dr, la continuite d'habitat en Dobroudja se degage des recherches cotnmencees depuis
plusieurs annees dejadans l'agglomeration fortifice de Beidaud. Les donnees obtenues par
les archeologues sur place sont completees grâce aux sources ecrites, qui apportent des informations relatires aux Daco-Getes a leur debut et aux premiers evenements politiques de leur
histoire.
Alors que la societe getique etait en train de realiser la transition du premier âge du
fer au second, autremment dit aux V 11' - l' I' 8iecles av.n.e., le littoral de la Dobroudja
faisait son entree dans l'aire de colonisation grecque. Fruit des profonds changements intervenus dans la structure economique, sociale et politique du monde grec archaique, la colonisal-ion
represente l'un des phenomenes les plus feconds de l' Antiquite. Phenomene qui a donne lieu
ll Un COnfact direct entre des civilisations arrivees a divers degres de l'evolufion historiqUP,
mais aptes, dans la plupart des cas, a nouer un systeme de relations reciproquement arantageuses. Argamum (Capul Dolojman-Jurilovca), l'unique colonie grecque du territoire departemental 1'ulcea, est la premiere cite antique de Roumanie mentionnee par une source litte-
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raire contemporaine (Hecatee de Milet, Vle-ve siecles av.n.e.). Du reste, les recherches de
la de-miere vingtaine d'annees, telles celles de Vişina ou de la grande necropole d'Enisala,
temo1:gnent de l'inte-nsite et du rythme constant des echanges entre <1 les gens du pays » et les
(C etrangerS d'outre-mer I) echangeS pratiqUeS d'abord en nature ef plUS fard par leS moyens
conventionnels: instruments d'echange premonetaires et monnaies.
Au Jer siecle av.n.e., Burebista fondait le premier Etat dace centralise et independant,
Etat englobant la Dobroudja. Rappelons, a ce propos, les paroles memes du secretaire general
du Pa.rti Communiste Roumain, le camarade Nicolae Ceauşescu: <1 al'epoque de Burebista
et de Decebale, la civilisation geto-dace a touche a son plus haut degre de developpement. La
culture, l'art, les metiers, la religion, la SC1'.ence, etc. Se diversifient et s'enrichissent dans leur
forme et contenu ».
L'introduction de la Dobroudja dans les limites de l'Empire romain, au Jer siecle av.n.e.,
devait assurer le cadre politique, economique et culturel necessaire a la symbiose de la population geto-dace avec la population romaine. L'exploration archeologique des centres urbains
de Trresmis, Noviodunum, Aegyssus, Argamum et des agglomerations rnrales de Niculifel,
Enisala, Teliţa, Frecăţei, etc., a livre la preu1•e materielle du grand developpement a cette
epoque de l'agriculture, des metiers, du commerce et des arts. Durant les IV' - V Ir siecles
de n.e., la latim'.te nee de la synthese gefo-daco-romaine, va s'elargir, tout en conservant son
fonds original, mais avec des innovations et des transformations dues aux contacts avec les
peuples en migration. Cependant, l'heritage daco-getique et romain dans la region du BasDanube restera la souche la plus vigoureuse du peuple rou111ain, dont la presence et la perenni'.te
seront constatee.c; partout en Dobroudja. a l'epoque du haut moyen-dge.
Vers la fin du xe siecle, la Dobroudja reintegrera l"Empire byzantin. Les sources
hisloriques tout comme les documents archeologiques mis au jour a Troesmis, Dinogetia,
I sa«cect, etc., - attestent pour celte peri ode egalement l'existence de certains centres economiques
prosperes. L'epanouissement des forces et des relations de production, comme une consequence
des progres enregistres sur le plan interieur, demit d'eterminer leclosion des formations politiques autonomes de caractere etatique, qui allaient culminer avec la fondation de l'Etat feodal
independant de Dobroudja, gouverne par Dobrotii. D'antiques liens unissant les Etats feodaux
de Dobroudja et de Valachie vont aboutir, apres la mort d'lvanco, le successeur de Dobrotic,
a l'integration politique de l'espace 1'sfro-pontique dans les limites de la. principaute de
Mircea l' Ancien.
Lorsque les armees de l'Empire ottoman toucherent les bords du Danube, elles se heurtbent a l'opposition acharnee des Pays roumm:ns. Le prince de Valachie, Mircea l'Ancien,
devait parvenir a preserver l'integrite de ses frontiere jusqu'en 1417, quand une partie de la
Dobroudja sera occupk par les Turcs. L'annee 1484 marquera l'entree de la Dobroudja toute
entiere sous la domination ottomane, du fait de la conquete par Bajazet li de la cite de
Chilia..
Malgre ces vicissitudes, les Roumains de Dobroudja n'ont jamais cesse leur lutte pour
la liberation sociale et nationale, pour l'unite et l'independance. Celte lutte fut soutenue par
des princes valeureux: un Vlad Ţepeş, Etienne le Grand, Michel le Brave. Tous les evenements importants de l'histoire des Roumains trouverent echo chez les Roumains de Dobroudja,
un echo qui alla en s'amplifiant au fur et a mesure qu'approchait le moment de l'independance.
Les desiderata de la renaissance d'un Etat national roumain devaient enfin devenir
une realite par suite des evenements de 1877-1878, quand la Roumanie obtint par les armes
son independance. La reintegration de la Dobroudja dans la Roumanie moderne et les mesures
prises a cette occasion ont favorise le developpement sous tous les rapports du departement
de Tulcea. ll resulte des dernieres recherches pratiquees par les specialistes que le nombre
des entreprises industrielles augmente, parallelement au developpement de l'agriculture, des
communications navales et routieres et du systeme des telecommunications. En meme temps,
l' on constate la croissance numerique de la nouvelle clas se sociale - le proletariat que se
situe aux premier rangs de la lutte des classes dans le contexte difficile de la premiere
guerre mondiale.
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Ces derniere.c; annees, Ies collections du Musee «Delta Dunării 1> se sont enrichies avec
des documents, des photos et des objets a meme d'illustrer les toutes premibes initiatives
politiques de la couche ouvriere de Tulcea.
La fondation de l'Etat nati01ull et unitaire roumain en 1918 a ouvert de nouvelles perspectives au developpement de l'activite economique, sociale et politique du departement de Tulcea.
Evenement de portee historique, la transformation du Parii Socialiste en Parti Communiste lors du Congres tenu en mai 1921 a marque le triomphe de l'ideologie fidelement revolutionnaire du marxisme-leninisme du mom.:e1111mt ouvrier de notre pays, introduction
une nouvelle etape - superieure - de la lulte entamee par le peuple tout entier. Continuateur direct du mouvement rerolutionnaire. socialiste, du parii de la classe ouvribe f<m.de
en 1893, le Parii Comm1miste Roumain devait prendre le releve et porter a un degre
superieur la, lutte de libbation sociale et 1wtionale du peuple roumain, dans le nouveau
cadre de developpement du pays.
La revolution de libhation sociale et nationale, antifasciste et antiimperialiste d'acnît
1944, a ouvert une autre etape de l'histoire de la Romnanie contemporaine. Des moments
importants: 6 Mars 1945 et 30 Decembre 1947 ont jalonne celte etape, rendanf possible la
mise en reuvre des mesures en vue de constituer la societe socialiste.
A l'instar de toutes les autres zones du pays, le departement de Tulcea, durant
ces annees socialistes, a beneficie pleinement des fmits de la politique scientifique developpee par le parti. Cette politique t•ise la distribution rationnelle des forces de production
dans l'ensemble dtt territoire de notre pays, assurant un remarquable developpement de la
base technique et materielle, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi, que des aufres branches
de l'economie. Des changements radicau.t sonf i11fert ffius dans l'aspect»des villes et des campagnes. Les ressources disponibles onl etc ralorisces a un degre supbieur.
Du del'eloppement sans precedent des forces de production devaient naUre des changements sensibles de la- vie socio-frono111ique du departement. La classe out'riere s'est constituee en detachement puissant. Le nombre des specialistes dans les domaines de l'industrie et
de l'agriculture a augmente, quanf au degrc de qualification de la force de travail, il rend
aptes les travailleurs a aborder arec fermele et devouement revolutionnaire la mise en reuvre
du programme fixe par le XI ft Congrc.~ du Parii Communiste Rouniain.
Le departement de Tulcea co111pte maintenant de nourelles unites economiqw,s, d'une
si.gnfication et d'une porte particuliere pour l'economie nationale. Citons a titre d'exemple:
le Combinat metallurgique avec ses deux usinP8 pour la production des alliages de fer et
produits de magnesium; l'Entreprise de constructions navales et d'outillage technologique,
l' Entreprz~se de con(ections prets a porter, la Filature de co ton I sa ceea, l' Entreprise pour la
peche oceanique, le Port Franc de Sulina. Enfin, l'agriculture beneficie d'importants ensembles
agro-industriels et de systemes d'irrigation.~.
Get epanouissement economique du departement est illustre aussi par les cinq plateformes industrielles du municipe de Tulcea et des villes de Babadag, Isaccea et Sulina.
Des progres spectaculaires ont ete egalement enregistres dans le domaint:, de l'enseignement, de la science, de la sanie et de la culture. On compte al'heure actuelle dans le departement 137 ecoles de cuUure generale, 13 lycees specialises, 6 maisons de la culture, 116 foyers
culturels, 131 bibliotheques publiques totalisant un fonds de presque un million de volumes,
un musee avec quatre section possedant un patrimoine de plus de 125.000 pieces.
L'actuel plan quinquennal pour le territoire de ce departement repose sur la valorisation superieure du potentiel economique de chaque unite et de chaque localite. ll se propose
de continuer la valorisation des ressources materielles et de la force de travail, de developper
et de moderniser les capacites de production existantes, de realiser d'autres objectifs economiques dans les diverses branches de l'industrie, de l'agriculture et des autres activites.
Sa mise en reuvre doit conduire en 1985 a une production industrielle de 208,4% plus
importante que celle obtenue en 1980 et a une production agricole de 176%. De cette maniere,
a la fin du present quinquennal, le volume total de la production par tete d'habitant sera de
93 670 lei.
1
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L'application fidele de la politique du parti pour le dereloppcment socio-econo1111·q11e
du departement a assure, en meme temps, un developpement constant du niveau d'exisfence
materielle et spirituelle de tous ses habitants.
Bon interet sans cesse fixe sur le developpe111ent de la conscience ouvriere, le Comite
de parti departemental accorde tous ses soins a la valorisation des monwnenis historiques
et d'art, pour les faire s'accorder aux beautes uniques du Delta danubien, avec tout ce q11'i"l
offre a profusion au visiteur de celte contree du nord de la Dobroudja.
Sur l'arriere-toile de l'activite culturelle-educatfre developpec dans notre departcme11t,
en vue d'assurer la formation de l'homme nouveau, nous nous proposons d'accorder dorenavant aussi une attention foute particuliere a l'activite de valorisation scientifique des Mens
culturels. Dans cet ordre d'idees, de petits musees seronf fondes sur les principaux traces
touristiques du deparfement, ses monuments historiques, d'archifecture et d'art populaire seront
restaures, par une etroife collaboration a celte fin avec le Conseil de la Culture ef de l'Education Socialiste.
Fruif d'unP soufenue activite de mise au jour et de mlorisation des biens appartenant
au patrimoine culturel local, le present ouvrage doit sans tloute contribuer a l'augmentation
du presti:ge de l'archeolog1:e roumaine. 1l doif contribuer a elever l'activite scientifique a un
degre superieur. dans l'esprit des tdches qm: se degagenf des docume·nfs du XI le Congres du
Parti Communiste Roumain et des indications du. camarade Nicolae Ceauşrscu, le secretaire general du Parii Communiste Roumain, presidenf de la Republique Socialiste dr Rumanie.
Eftimiţa

APOSTOL
Secr€taire du Comite departemental de Tulcea
du Parti Communiste Roumain

VORWORT

Der vorlirgrndc Band gehort in die Reihe der vom Donaudelta-Museum herausgegebenrn Schriften. Bckanntlich entfaltet das Museum eine Forschungstătigkeit und
trăgt auch rntscheidend zur Erhaltung, Ergănzung und Auswărtung des Kulturgutes im Brzirk Tulcea bei. Diese Tătigkeit rrfreut sich nicht nur der Anerkennung im
Kreise drr zustăndigrn Fachleute, sondern sie findet a.uch beim breiten Publikum Anklang..
Drr Bezirk, Tulcra, Wl'lcher im stidlichen Teii unseres Vaterlandes, zwischen der
Donau und dem Schwarzen Meer, gelegen ist, hat scit jcher den Menschen die gtinstigsten
Lebcnsbcdingungcn geboten. Dcshalb bildet rr eincn wesentlichen und einheitlichen
Teii des Karpathen-Donau-Schwarzmecrherdes in dem \'On jehcr Geschichte gemacht
wurdr.
In drr Dobrudscha konncn wir dir glrichrn geschichtlichen Zeitabschnitte wie
uberali in Rumănirn frststellen. Mit den a.rchăologischen Funden a.us den Holen Cheia
und Tîrgşor brginnt suzusa.gen die Geschichtc drr Gebiete a.n der unteren Donau. Wăhrend
die Altstrinzcit noch wrnig erforscht ist, kcnnen wir dagegen die Jungstcinzeit-dank den
zahlreichen Fundrn, welche die Kulturrn von Hamangia, Boian und Gumelniţa reichlich
birtrn - viei besscr. Die Grabungcn in Baia., Lunca.viţa und in letzter Zeit in Carcaliu
- von den Forschern des Museum Tulcea durchgeftihrt - bczeugen dic stăndige Sorge
ftir die Klărung dcr Fragen wclchc bei der Erforschung dicscs Zeitraumes sich erheben.
..
Aus dcr Bronzezeit sta.mmcn einige W a.ff en und Werkzeuge welche durch ihre
Ahnlichkeit mit andcrcn Fundcn a.us dcm Lande die Einhcit des Kulturraumes zwischen
der Donau und dcn Karpathen bczcugcn.
Die crstc Eiscnzeit, vcranschaulicht durch die Funde in Babadag, Enisala, Tulcea,
Vişina., beleuchtet die Entwicklung drr einhcimischcn Kultur in der Dobrudscha.
Die a.nha.ltenden Bemtihungcn, die zur Kenntnis dcr thrako-dakischen Kultur, der
Kontinuităt des Lebens auf dem Gebietc der Dobrudscha ftihren sollen, konnen durch
die Forschungen in dcr befcstigten Niederla.ssung von Beidaud, die seit einigen Ja.hren
gemacht wurden, belegt werden. Dic von den Archăologen bei ihren Feldforschungen erzielten Ergebnisse wcrden durch dic schriftlichcn Quellen ergănzt, die uns liber unsere
getodakischen Vorfahren und die frtihcn politischen Ereignisse Auskunft geben.
Als die gctische Gcsellschaft im Begriff war, zur zweiten Eisenzeit (vom 7. zum 6.
Ja.hrhundcrt v.u.z.) tiberzugehcn, gerăt das Ktistengebiet der Dobrudscha in den EinfluBbcreich dcr griechischen Kolonisierung.
Diesc gricchische Kolonisation war da.a Ergebnis einer wirtschaftlichen, gesellschaftlichcn und politischen Umwandlung der archaischen, griechischen Welt; die Kolonisation
gehort zu cinem der folgenrcichsten Ercignissen der Antike, weil sie den AnlaB f iir den
unmittclbaren Kontakt zwischen Kulturcn gab, die sich auf unterschiedlichen EntwickIungsstufcn befanden und dcnnoch, in dcn meisten Fă.lien, in der La.ge waren, miteina.nder
einen wechselseitig gtinstigen Austausch vorzunehmen. Argamum (Capul Dolojma.nJurilovca), die cinzigc gricchischc Kolonie auf dcm Gebiet des Bezirks Tulcea ist die erate
antikc Ansiedlung in Rumănien, die in einem zeitgenossischen Schriftdenkmal erwahnt
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-yvird (bei Hckatai?s von Milet) im 6. - 5. Jahrhundert v.u.Z. und die hier und in Vişina
m den letzten beiden Jahrzehnten durchgeftihrten Grabungen (auch diejenigen in der
Nekropole von Enisa.la) bczeugen die Intensităt und die Bestăndigkeit des Tauschhandels
zwischen den „Ansă13igen" und den „Frcmden dir tibcrs Meer gekommen sind". Zuerst
wurden Naturerzeugnisse ausgetauscht, dann vcrwendetc man konventionelle Tauschsymbole Milnzen odcr Vorlăufer von Miinzcn.
Im,ersten Jahrhundert v.u.Z. kommt cs unter der Leitung von Burebista zur Bildung des ersten unabhăngigcn Einheitsstaatrs drr Daker, der auch die Dobrudscha
umschlicl3t.
Genossc Nikolae Ceauşescu, der Generalsckrctăr dcr RKP, hat dargrlcgt, daB „in
der Zeit von Burebista und Decrbalus dic dako-getischr Kultur rinen Gipfelpunkt erreicht
hat. Dic Kunst, das Handwrrk, dir Rrligion und dic Wissenschaft differenzieren sich
und bereichern ihrc gehaltlichen und formalen Komponcnten.
Dic Aufnahmc der Dobrudscha ins Hoheitsgebict des romischcn Reiches (im rrstcn
Jahrhundert v.u.Z.) hat den politischen, wirtscha.ftlichrn und kulturrllen lfahmcn ftir
dic geto-dakischc Symbiose mit dcn Ronwrn geschaff Pn. Die in dcn Stadtsicdlungen von
Troesmis, Noviodunum, Aegyssus, Argamum, in den lăndlichen Nicderlassungen Nicnliţ.cl,
Enisala, Teliţa, Frecăţei vorgenommenen Ausgrnbungen lassen cine bcnwrkcnswertc
Entwicklung der La.ndwirtschaft, dPs Handwerkes, des Handrls und des KunstgPwPrbcs
crkcnnen. Die Latinităt, Pine Folgr dcr g<'to-dakischrn-ronrnnischPn SynthcsP nn;tiirkt
sich in der Zeit vom 4. -7. Jahrhundert 11.Z. und brwăhrt ihrr EigP1rnrt, dir von ZusătzPn
der Volkerwanderung Uberlagnt wird. Dir dako-grtischr und romische Erbschaft blribt
an der untcrcn Donau der stărkstr Anhaltspunkt fiir clas rumănisclw Volk, dPssrn AnwPsrnheit und Fortdauer Uberali in drr Dobrudscha im Friihfrudalismns frstgestrllt wrrden
kann.
Am Endc clPs 10. Jahrhundrrts wird die Dobrudsclrn wiedPr drm Byzantinischen Rrich einwrlPibt. Die historisclwn Qurll<'n unei clir a.rchăologiselwn FundP von
Trocsmis, Dinogrtia, Isaccea usw. bcwrisrn fiir diesPn Zeitrnum clas VorhandpnsPin von
aufbltihrndPn Wirtschaftszentrrn. Die Entwicklnng der Produktionskriifte nnd drr Produktionsverhăltnissc bewirken dic HPrnnsbildung von unabhiingigen politischrn Grbilden,
von Staatsformen, dPrcn Hohcpunkt der unahhăngig<' Feudalstaat Dobrndascha srin wird,
drn Dobrotici anhihrt.
Dir althergcbrachten Bezirhungt>n zwiseh(•n de11 FeudalstaatPn dPr Dobrud~cha
und der Walachci werdcn gPluont durch dir Intrgrntion drs da.naupontischrn R;iums in
dic Grcnzrn des von Mircra drm Altn rrgirrt!'11 Staafrs. na.eh dPm Tod von franeo, dPm
Nachfolgrr des Dobrotici.
An dcr Donau angclangt stoBt da.s tiirkischP HPich auf cl(•n Pntschlos sPnPn Widrrstand der rumănischcn Ftirstcntiimrr. MircP<t dPm Altrn gelingt es bi~ 1417, dir U nabhăngigkeit srincs Landrs zu bcwahren; im erwăhntrn Jahr grriit Pin T(•il cler l>ohrudseha
unter ttirkische Hrrrschaft, nachdrm Baja.zid II. Chilia erobPrt hatte.
Untcr diesen schwrrrn Brdingungen habPn die Rumii1w11 kri11Pn Augcnblick Jang
auf den Kampf fiir ihre sozialr und nationalP Frrilwit, fiir UnahhiingigkPit und Einigung
verzichtet; dabci wurdrn sic von Fiirstrn wil' Vlad ŢPprş, Ştrfan der Grol3r, Michael clrr
Tapfere untersttitzt. Allr bedrutrnden EreignissP in der Gcschif'htP drr rumănischen
Fiirstrnttimer fanden in cler Dobrudscha einen Widrrlrnll, drr um so nachhaltigrr war,
jc mrhr man den Augenblick der UnabhăngigkPit hernnnahcn fiihlte.
Dcr Wunsch nach dem WirdcranschluB an den rumiinischen Nationalstaat ging
nach dcn Ercignisscn vo11 1977 /78 in Erhillung und fiihrtP z11 der Erringung dcr nationalcn
Unabhăngigkcit. Dic Wirdcrcinbezichung dcr Dobrudscha in den modPnrnn rumănischen
Staat, die nachfolgrndcn MaBnahmen, haben auf allPn Gcbictcn diP Entwicklung des
Bezirks Tulcea gcfOrdrrt: ktirzlich angestrlltr UntrrsuchungPn haben clas Anwachscn
der Zahl Industrieuntrrnchmrn, drn Ausbau der Landwirtschaft, des SchiffvPrkrhrs, des
StraBenverkehrs und des Systems dcr Nachrichteniibcrmittlung, crkennen lasscn. Glcichzcitig wăchst die neue Klasse des Proletariats zahlcnmăBig; sic stcht untcr dcn schwcrcn
Bedingungen des crsten Weltkriegs - in vordrrstcr Front des Klasscnkampfcs.
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Die Sa.mmlungen des „Donaudelta-Museums" haben sich in Ietzter Zeit durch die
Anschaffung von Dokumenten, Fotos und Ausstellungsgegenstăndcn bercichcrt, wclche
die ersten politischen Aktionen der Arbeiterschaft aus Tulcea bclegcn.
Die Schaffung des rumănischen Einheitsstaates im J ahrc 1918 hat dic Voraussctzungen fiir einen wirtschaftlichen, sozialcn und politischen Aufschwung des Bezirkes
Tulcea geschaff en.
Es war von historischer Bedeutung, daB die Sozialistischc Partei Rumănicns bei
dem Kongre.13imMai1921 zur Kommunistischen Partei umgewandelt wurde; das bedeutete
den Sieg der konsequenten, revolutionăren Ideologie des Marxismus-Leninismus in der
rumănischen Arbeiterbewegung; dadurch wurde eine neue, hi:ihere Stufe des Kampfes
des ganzen Volks erreicht. Die RKP setzt die revolutionăre, sozialistische Bewegung
fort, die Bcmtihungen der 1893 gegrtindeten Arbeiterpartei; dabci wurde cine neue, hOhere
Etappe erreicht, rin neuer Entwicklunsrahmen ftir dcn sozialen und nationalen Befreiungskampf des rumanischen Volkes geschaffen.
Die Revolution zur sozialen und nationalen Befreiung, die antiimperialistischen
u.nd antifaschistischen Aktionen im August 1944 haben cine neuc Eta.ppc der rumănllichcn
Gegenwartsgeschichte eri:iffnet, die durch die Ereignissc vom 6. Marz 1945 und vom 30.
Dezember 1947 fortgcsetzt wurden, die es ermi:iglichten, zur Heranbildung der sozialistiBchen Gesellschaftsordnung tibcrzugehen.
Ebenso wie alic tibrigen Gcgenden des Landes hat dcr Bczirk Tulcea in den Jahrcn
des Sozialismus voii und ganz die Frtichte der wissenschaftlich fundierten Politi.k der
Partei in Bezug auf dir rationelle Verteilung der Arbeitskra.fte auf dcm gesamten La.ndesgebiet, verspilren ki:innen, so daB es zu ciner bcdeutenden Entwicklung der technischen
und materiellen Voraussetzungen, dcr Industrie, dcr Landwirtscha.ft und anderen Wirtschaftszweigen kam, wodurch das Aussehcn der Stadtc und Dorfcr sich grundlcgcnd
anderte und die matericllen Hilfsquellen liber dic wir verftigen, schr gut verwcndet WUT'dcn.
Die ungcahntc Entwichlung der Produktionskrăf te hat entschcidendc Verăndr
rungen im sozial - politischen Leben des Bczirks bcwirkt; cs bildete sich cin starkcs
Heer der Arbcitrrklasse, die Zahl der Fa.chleutc in der Industrie, dcr Landwirtschaft
etieg an, die Ausbildung der Arbcitsk:răftc crreichte cin Niveau, dail es ermi:iglicht, mit
revolutionaren Entschiedenhcit und Hinga.bc die bedeutenden Zicll' anzustrebl'n, die drr
XII. KongreB der Rumămschen Kommunistischen Partei festgcsetzt ha.t.
Im Bezirk Tulcea wurden nruc Wirtschaftsunternehml'n in Betrieb genommen,
die ftir die rumanischc Wirtschaft von Bedcutung sind: das Metallurgischc Kombinat mit
den beiden Betrieben zur Herstellung von Eisenlegicrungen und Magncsiumprodub..1:en,
d.as Unternehmen ftir Schiffsbau und technologi.eche Ausrtistung, die Konfektionsfabrik,
die Ba.umwollspinnNei Isaccl'a, dic Fabrik fiir Ozcanfischvcrarbeitung, der Frcihaf rn
Sulina. In dl'T La.ndwirtschaft rntstandcn wichtige Wirtscha.ftskomplcxe und Bcwăsser
ungsa.nlagen.
Dic wirtschaftliche Entwicklung des Bczirks Tulcea wird auch durch diP filnf
Industrieanlangen von Tulcea, Babadag, Isaccea und Sulina. vcrki:irpert.
Auch auf dem Gebietc drs Untcrrichtswesens kam es zu beachtlichen Entwicklungsepriingen. Daeselbe gilt fiir dic Wisscnschaft, das Gcsundheitswcsen, die Kultur. Heutc
gibt es im Bezirk 137 Allgemeinschulen, 13 Fachschulen, 6 Kulturhăuser, 116 Kulturheime, 131 off entliche Bibliotheken, mit fast 1 Million Bi.ichern, ein Museum mit vier Abteilungen und 125.000 Ausstellunggegenstănden.
Der gegenwărtige Fi.infjahrplan mit regionalen Schwerpunktprogra.mm sicht dic
bessere Nutzung des gegebenen wirtschaftlichen Potentials in jedcm Einzelunternehmen
und jeder Einzelwirtschaft vor, dic besserc Verwcndung vorhandener Rohstoffquellen
und Arbeitskraften, die Entwicklung und die Modernisierung der vorhandenen Betriebe,
die Schaffung neucr Einheiten in Industrie, Landwirtschaft und andcren Wirtschaftszweigen.
Da.a alles wird dazu fi.ihren, da.13 1985 eine um 208,4% gri:i.13ere Industrieproduktion
erzielt werden wird als 1980, wăhrend die Landwirtschaft um 176% a.nwachsen wird,
wa.s zur Folge haben wird, da.13 das Prokopf einkommen 93,670 lei erreichen wird.
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Die konscquente Befolgung der okonomischrn und sozialcn Entwicklungsrichtlinien
der Parteiftir den Bezirk geht Hand in Hand mit der VC'rbesserung des materiellen und
geistigen Lebensniveaus aller Einwohner des Bezirkes.
Das Bezirksparteikornitee, dem es um die bestandige Hebung drs BewuJ3t.sPingradcs
der Werktătigen gcht, hat sich um dic Auswertung dcr historischcn Monumente und der
Kunstdenkmaler gckiimmcrt, dic zusarnrnen mit den einzigartigen SchonhC'itPn des
Donaudeltas dem Besucher dC'r nordlichcn Zone' drr Dobrudsclrn Schonheit und Ha.rmonie
zu Augen ftihren.
Auf der Grundlage dcr allgemcinen kulturcllcn und bildungsmăLligen Tăt.igkPiten,
dic in unserem Bezirk das Heranwachscn des vielseitigausgebildeten neuen Menschcn
ermoglichen sollen, wird auch in Zukunft dcr wisscnschaftlichcn ErschlicBung dcr Kulturgtiter durch die Griindung ncuer muscaler Einrichtungen an den Ha.nptvcrkehrstrallen
unseres Bezirkes die groBte Aufmcrksamkcit. geschcnk:t werden. Auch sollen die wichtigsten
Denkmăler dcr Geschichte, Architektur, Volkskunst rcstauriert werdcn, was in cnger
Zusanunena.rbeit mit dem Rat filr Kultur und sozialistische Erziehung rrreicht werden
kann.
Das vorliegende Buch ist das Ergebnis der angestrcngtPn Suchc un<l ErschlieBung
der Kulturgiiter des lokalcn J{ulturcrbcs, Das Buch soli zu gro.13crem Ansrhen dcr rumăn
ischen Archaologie beitragcn und die wissenschaftlichc Tatigkcit auf cine hohcrc Stufe
heben, im Geiste der vom XV. KongreB dn Ru mii.nischen Kommunistischen Partci
festgelegten Richtlinien, der Hinweise des Gmossen Nicolae Ceauşescu, des Generaleekretars, der Rumiinischen KommunistischPn Partri, drs Prăsidentcn drr Sozialistischen
Republik Rumănien.
Eftimiţa
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CERCETĂRI .ARHEOLOGICE ÎN STATIUNEA
NEOLITICĂ DE LA CARCALilJ (JUD. TULCEA)
ELENA LlZURCl

In primăvara anului 1980, au fost

continuate cercetările de teren din zona de N-V
a judeţului Tulcea, în vederea întocmirii repertoriului arheologic. Cu această ocazie am
fost informaţi de inginerul şef al C.A.P. din corn. Carcaliu că în punctul „Vadul Mare",
situat în partea de sud-est a acestei comune, la o distanţă de 2,5 km, s-au scos citeva
obiecte 1 şi fragmente ceramice.
Deplasîndu-ne la faţa locului, am constatat că ne aflam pe un bot de deal, ce se
prezenta la partea superioară ca un platou, mai înalt şi neted spre vest şi înclinat mult
spre est. Panta este abruptă în zona vestică şi lină spre sud-est. în decursul timpului,
pe acest platou s-au format două drumuri de acces ce duceau spre stîna de oi situată aici
de mai mulţi ani 2 •
La vest de deal se întinde pînă la Dunăre o luncă largă, care pc timpuri a fost acoperită de apele bătrînului fluviu, ce atingeau şi laturile vestică şi sud-estică ale acestuia.
De pe suprafaţa platoului s-au colectat cîteva fragmente ceramice a căror pastă
era de bună calitate, de culoare bej-cărămizie, decorate cu mici proeminenţe perforate şi
cu coaste.
După configuraţia terenului ne-am dat seama că zona a constituit un loc prielnic
pentru aşezări omeneşti, iar Dunărea de-o parte şi Munţii Măcinului de cealaltă parte
au oferit întotdeauna cele necesare traiului.
În perioada 22 aprilie-10 mai 1980 a fost întreprins primul sondaj arheologic,
continuat în lunile iunie-iulie cu ajutorul elevilor Şcolii generale din corn. Carcaliu.
Pentru început, s-a trasat o secţiune de 80x1 m, pe axul longitudinal al platoului,
orientată NV -SE. La o adîncimc foarte mică, de 10-15 cm, au apărut zone cu chirpio
masat, provenind din dărîmăturile locuinţelor, fragmente ceramice, diferite obiecte, care
ne-au dat posibilitatea să afirmăm, chiar de la început, că ne aflăm într-o aşezare neoliticlf.
gumelniţeană, nesemnalată în literatura de specialitate.
În momentul de faţă menţionăm că aşezarea are stratul de cultură gros de 30-60
cm, de culoare cafenie-cenuşie, situat pe stratul de pâmînt galben, mai cenuşiu la partea
superioară şi verzui la partea inferioară, ncsondat în întregime. (PI. I). Deasupra. stratului
de cultură se află solul vegetal actual de o grosime foarte mică 5-10 cm, ajungînd în
partea de N -V a platoului numai pînă la 20 cm.
Casetele de 4 x 4 m trasate în zonele cu chirpic masat au dus la descoperirea a 4
locuinţe prevăzute cu vetre, o vatră izolată şi cîteva gropi menajere. Rezultatele din prima
perioadă a sondajului arheologic, 2 locuinţe şi celelalte complexe alătura.te, le prezentăm
mai jos.
LOCUINŢE

PrimelP. două locuinţe descoperite la adîncime foarte mică, distruse parţial de vechile
lucrări agricole, au permis totuşi să facem o serie de observaţii. Pe supra.faţa lor au fost
găsite zone cu chirpic masat, dar şi mult răvăşit. Dimensiunile locuinţei L 1 erau de 5,50 x
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X 4,10 m, iar a locuinţei L 2 , situată în apropierea primei, dar spre N -V, erau de 4 x 3,50 m,
acestea fiind calculate şi pe baza întinderii podinelor sau a vaselor sparte descoperite
„in situ".
Chirpicii au o culoare bej-cărămizie şi roşu-aprins, iar în compoziţia lor se află o
mare cantitate de trestie tocată şi mai puţin păioase. Pe cîteva fragmente s-au observat
urme adînci de pari groşi cu secţiunea circulară sau semicirculară, ce aveau un diametru
cuprins între 9-14 cm. Între aceşti pari se aflau zone cu multă trestie şi nuiele aşezate
vertical şi, în foarte puţine cazuri, nuielele se aflau dispuse perpendicular (PI. llI/3).
Printre chirpici, dar mai ales după ridicarea lor, au fost descoperite numeroase
fragmente ceramice provenite de la vasele mari de provizii, vase mici, întregi şi fragmentare,
uneltr dr silex, piatră, os sau corn, foarte multe greutăţi dr lut, rîşniţe, frecătoare etc.
Toate au fost găsite într-o masă de arsură cu multă cenuşă. După înlăturarea. chirpicilor,
ridicarea întregului inventar şi curăţirea locuinţei de masa de arsură şi cenuşă, s-a ajuns
la podină, care prezenta aceleaşi caractrristici pentru ambele locuinţe. Ele erau făcute
dintr-un strat subţire de lut, bine întins prste păJnîntul bă.tă.torit.
În interiorul locuinţelor se afla cite o vatră, în stare fragmentară, situată la vest
în cadrul primei şi la N - V în a doua. Prima avea o formă ovală, iar cealaltă putea fi
dreptunghiulară sau pătrată, lucru observat numai după fragmentele de gardină pă.strate
pe Joc. Lutul folosit pentru construcţia lor era amestecat cu trestie tocată mărunt, iar
în urma folosirii îndelungate au dobîndit o culoare cărămizie-roşiatică atît la exterior
cit şi la bază. În interiorul vetrelor se aflau cărbuni, cenuşă şi de jur-împrejur multe fragmente ceramice.
Lingă vatra primei locuinţe s-a descoperit o groapă în interiorul căreia se afla un vas
de provizii, înalt de 80 cm, lucrat dintr-o pastă sfărîmicioasă şi care a suferit o puternicii.
ardere secundară, fiind deformat şi zgurific:it parţial.
O a treia vatră „in situ" a fost drzvelită în partea de N - V a secţiunii de control,
la exteriorul locuinţelor (PI. ill/1,2). Descoperită la o adîncime de 20 cm faţă de nivelul
actual, în stratul de cultură, ea a fost construită pe un pat de pămînt galben, bine bătă
torit, gros de 20 cm şi acoperit cu un strat dr lut amestecat cu păioase, avînd o grosime
ce variază între 5-7 cm. Forma ei a fost probabil ovală (1x0,90 m) şi nu prezintă gardină.
Culoarea lutului era roşie-cărămizie, iar folosirea îndelungată a dus la fisurarea suprafeţei. În centrul ei, într-o mică adîncitură, plină cu cenuşă, cărbune, vcrtrbre de peşti şi
scoici arse, se aflau două vase sparte, depuse unul în altul, sprijinii c cu un b( lovan, iar
deasupra multe fragmente ceramice. În jurul vaselor, în ele şi pe vatră s-au mai găsit 11
greutăţi din lut, de formă prismatică şi ovală, 2 gresii şi un fragment de zdrobitor. Vasele
nu s-au întrrgit decit parţial, deoarece adîncimea la care s-a găsit vatra era mică, iar lucră
rile agricole au distrus şi împrăştiat o parte din inventar.
La exteriorul locuinţelor au fost descoprrite citeva gropi menajere adîncite cu 5060 cm în pămîntul galben, diametrul lor fiind cuprins intre 1,50-1,80 m, iar ca formă
sînt rotunde. Umplutura lor constă în multă cenuşă, cărbuni, bucăţi de chirpici, oase
de peşte şi animale şi foarte puţine fragmente ceramice. Excepţie face una din gropi (G. 1),
cu o deschidere mică, în interiorul căreia s-a găsit un bogat material ceramic.
Pc traseul secţiunii, înspre SE, au fost descoperite alte două gropi, de dimensiuni
mult mai mari, avînd de altfel şi altă formă. Prima, în ordinea descoperirii, este cuprinsă
între m. 44,50-49; n-a fost dezvelită în întregime, prezintă trepte în pămîntul galben
şi are baza aproape dreaptă (PI. I). Forma şi mărimea ei ne-au determinat să credem că
este groapa unui semibordei folosit probabil, un timp scurt, pină la ridicarea locuinţei
de suprafaţă, după care a fost acoperit cu resturi menajere. Din interior s-au adunat
citeva fragmente ceramice identice cu cele descoperite în locuinţe, puţine oase, bulgări
de chirpici, parte dintre ei vitrificaţi şi cenuşă. Cea de-a doua groapă, situată în apropiere,
are pereţii aproape drepţi, lungimea de 3,30 m, lăţimea de 1,10 m şi adîncimea de
1,10 m faţă de nivelul actual (PI. I) Numai în partea superioară se aflau cîteva fragmente
ceramice, în rest era plină cu valve de scoici, care, adunate, ar fi intrat în 6-7 saci de
hîrtie. Baza gropii era. de culoare verde.
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UNELTE
Uneltele descoperite sînt confecţionate din silex, piatră, os, corn de crrb şi lut.
În raport de suprafaţa cercetată şi în conformitate cu aşezările neolitice descoprritc pînă
în prezent, numărul uneltelor recoltate din săpătură este relativ mic.
O categorie ~part~ a _uneltelor din piatră sînt cele din silex. Atît piesrle întregi şi
fragmentare, aşchule, mt ş1 cele două nuclee au fost descoperitr în locuinţe, dovediHd
că ele erau prelucrate la faţa. locului.
Culoarea silexului variază de la galbrn-cenuşiu, cu mici puncte şi Yinişoare albe,
la brun-roşcat şi vineţiu-mat. Cîteva au o culoare albă datorată calcinării.
Dimensiunile răzuitoarelor şi lamelor sint modrstr, unele prezintă, în totalitate pc
mar~ini, retuşe executate amănunţit (PI. IV). Majoritatea lamelor au cite două
nervuri longitudinale, iar în secţiune sînt trapezoidale.
Tot din silex au fost executatr topoare a căror formă este trapezoidală, tăişurile
arcuite, iar feţele laterale şi muchiile prezintă retuşe mari, neregulate (PI. IV).
Culoarea primului topor este brun-roşcat cu vinişoare gălbui, iar a celui de-al doilea,
gălbuie cu pete albe.
Două vîrfuri de săgeţi, descoperite în locuinţa L 1 , sint de formă triunghiulară,
fiind ultimele piese de silex. Feţele prezintă retuşe mari, iar muchiile şi baza retuşe finr,
amănunţite. (PI. IV).
O altă categorie este a uneltelor lucrate din diferite roci locale Sînt prezente doar
pă.rţile superioare de la topoare şi o dăltiţă de formă trapezoidală cu prof ii asimetric,
tăişul uzat. Percutoare, frecătoare, rişniţe şi gresii apar în număr destul de marc.
Rişniţele au fost găsite în apropierea vetrelor, sînt portabile, de dimensiuni mijlocii, ovale
şi cu suprafaţa activă albiată (PI. IV). Pe ele sau în apropierea lor se aflau frecă
toarele, de formă ovală şi plată.
Gresiile, de culoare neagră-cenuşie sau verzuie, au forme diferitr, unele prezentind
o latură mai lungă ca un adevărat miner, altele au în centru o albiere datorată folosirii
îndelungate.
Foarte puţine la număr sînt uneltele executate din os şi co~n de cerb. Cîteva împungătoare prezintă o şlefuire pe toată suprafaţa, iar altele numai spre vîrf. Dintr-o serie
de oase, bine curăţite în interior, s-au executat minere în care erau aplicate diferite piese.
Atit în gropi menajere cit şi în locuinţe se aflau cîteva fragmente de săpăligi şi plantatoare
executate din corn de cerb. Vîrful acestor piese a fost bine şlefuit (PI IX).
Din lut au fost confecţionate greutăţi descoperite în număr destul de marc. Uncie au
fost scoase de sub dărîmăturile locuinţelor, iar 11 exemplare se găseau pe vatra izolată.
Dimensiunile lor sînt cuprinse între 10-14 cm înălţimea, iar lăţimea între 6-8 cm.
Forma este ovală sau prismatică, cu baza pătrat-dreptunghiulară şi partea superioară
arcuită. Un exemplar prezintă o strangulare pc mijlocul tuturor laturilor. Toate au orificiul
de prindere situat la partea superioară, avînd 0,5-1,2 cm diametrul (PI. IV şi IX).
Culoarea este roşie-cărămizie şi bej-cenuşie. Unele dintre ele erau folosite cu siguranţă
la războiul de ţesut, dar exemplarele mai mari credem că puteau fi folosite şi la plasa de
pescuit. În număr mic apar fusaiolele şi rondelele.
CERAMICA
În ambele locuinţe, în cantitatea marc de cenuşă amestecată cu valve de scoici,
oase de peşte şi mai puţin de animale, s-a găsit multă ceramică fragmentară, întregindu-se în mică măsură. Numai în locuinţa L? s-a păstrat, întreg, un vas mic ce fusese
protejat de un vas de provizii fragmentar, ulterior restaurat în laborator (PI. V şi VI).
Fragmentele ceramice provin de la vase mari şi mijlocii şi în procent scăzut de la cele de
dimensiuni mici.
În ceea ce priveşte tehnica pastei menţionăm, în primul rînd grupa vaselor de factură
bună, care este majoritară şi a căror pastă conţine nisip, rar pietricele foarte mici, fiind
bine frămîntată, arsă mai ales la roşu-cărămiziu, dar şi bej-cenuşie. Aici se încadrează
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străchinile, capacele, vasele de mărime mijlocie şi chiar unele forme mari. O a doua grupă
este cea fină şi chiar foarte fină din care fac parte cîteva fragmente de boluri şi cupe.
UJtima grupă este formată din ceramica lucrată dintr-o pastă cu multe impurităţi, printre
care pleavă, pietricele, uneori şi scoici pisate, mai puţin frămîntată, care în urma arderii
a dobîndit o culoare ce alternează de la bej-cărămiziu la negru-cenuşiu. În această grupă
intră vasele de provizii şi unele vase-borcan.
Descrierea formelor ceramice şi a decorului o vom face pentru fiecare complex în
parte, avîndu-se în vedere, pentru viitor, clarificarea problemelor de ordin cronologic.
Din locuinţa L 1 nu s-au întregit vase, dar s-au identificat forme cum ar fi străchinile,
care apar în număr mare, prezentînd o serie de variante, apoi vasele-borcan, vasele de
provizii, capace, cupe şi boluri.
Majoritatea străchinilor au dimensiuni mari, uneori depăşind diametrul de 45 cm,
deschiderea este foarte largă, înălţimea mică, iar baza dreaptă sau uşor marcatli. printr-un
inel. Buza este uşor sau mai mult arcuită spre interior, prezentînd la unele exemplare
mari o îngroşare pe o distanţă de 2-3 cm, decorată cu caneluri oblice, largi. Corpul
ri'te tronconic, cu pereţii arcuiţi şi umărul rotunjit. Cîteva fragmente au un profil
unghiular datorită umărului ascuţit şi în aceste cazuri buza este uşor evazată sau aproape
dreaptă (PI. VI). Atît la interior cit şi la exterior, pereţii au fost bine neteziţi, acoperiţi cu un slip foarte bine lustruit, avînd uneori un luciu metalic.
Ca elemente de decor nu întîlnim decît pc cîteva fragmente benzi de linii paralele
pictate cu grafit sau cu vopsea roşie-gălbuie, aşezate oblic sau vertical pe suprafaţa ini erioară a străchinilor. Destul de des a.par la. exterior proeminenţe perforate.
Vasele-borcan sînt de asemenea. numeroase, au buza evaza.tă şi de multe ori îngroşată,
corpul este uşor bombat, baza. dreaptă. Suprafaţa exterioară a fost netezită şi decorată
cu mici proeminenţe rotunde, uneori alveolate în mijloc, aşezate pc umăr, de la care pornesc, în uncie cazuri, brîuri alveolate sau simple aplicate, dispuse oblic (PI. V).
Uncie au sub buză un brîu alveolat aplicat, iar corpul a fost decorat cu un strat de barbotină grosieră orînduită oblic, ori s-au trasat linii incizate sau în relief (PI. V şi VI).
În acela.şi complex a fost găsită partea superioară a unui vas ce avea buza dreaptli.
şi subţire, gîtul în formă dr pîlnie, umărul profilat. Sub buză se află un jgheab care ajută
la f ixa.rca capacului (Pl. VI).
Vasele mari de provizii sînt identificate prin mulţimea fragmentelor ceramice cc au o
grosime de 1-1,5 cm, iar spre bază mai mult. Două dintre ele au formă emisferică, cu
deschiderea de 40-50 cm, buza dreaptă sau rotunjită, altele sînt piriforme cu buza
scundă şi dreaptă În uncie cazuri pereţii au fost numai neteziţi cu grijă sau prezintă
un strat de bar botină aplicat neuniform ori în vîrci. Sub buză se află un brîu alveolat,
aplicat iar pc corp un şir de crestături întrerupte de apucători (Pl. VI).
Capacele sînt în general de dimensiuni mici, cel mai ma.re are diametrul de 17 cm,
iar forma este de calotă prevăzută cu buton conic.
Cupele şi bolurile sînt mici, lucrate dintr-o pastă fină, iar ca decor au mici proeminenţe perforate orizontal sau mai multe şiruri de găuri cu linii incizate (Pl. VI).
Locuinţei L 1 îi aparţin cîteva baze de vase prevăzute cu concavităţi, iar un alt
exemP.lar are 4 orificii executate în pasta moale a vasului (Pl. V).
În cadrul locuinţei L 2 întîlnim aceleaşi forme de vase, dar cu mici deosebiri în ceea
ce priveşte frecvenţa lor.
Străchinile sînt mult mai puţine la număr, au buza arcuită, corp tronconic, baza
dreaptă. Două fragmente sînt pictate la interior cu grafit, primul cu „pătrăţele de şah", al
doilea cu benzi forma.te din linii înguste, oblice şi perpendiculare în stil „căpriori".
(Pl. VII şi X).
Cea mai mare parte a ceramicii provine de la vase-borcan, a căror pereţi sînt subţiri
şi bine neteziţi. În compoziţia pastei se observă o cantitate mult mai mare de scoici pisate.
Buza este evazată, iar uneori dreaptă, corpul uşor bombat, baza dreaptă. Sub buză se
află o bandă uşor lustruită, iar pe corp apar butoni cu brîuri alveolate sau netede, aplicate
şi aşeza.te de cele mai multe ori oblic (Pl. VII). în cîteva cazuri se observă, pe toati
suprafaţa exterioară a vasului, un strat subţire de barbotină.
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Vasele piriforme sînt de dimensiuni mari, cu pereţii subţiri şi foarte bine neteziţi.
Gîtul este mic, iar corpul bombat prezintli. coaste aşezate oblic. Întreaga suprafaţă a
Ya.suJui a fost foarte bine lustruită. (PI. VII)
Tot în această locuinţă amintim de existenţa părţii superioare a unui vas cu buza
uşor evazată, gît oblic, corp bombat. Suprafaţa exterioară a fost bine lustruită (PI. VII).
Fragmentele din vasele mari de provizii sînt numeroase, reuşindu-se să se întregească
un singur exemplar ce arc o formă tronconică, cu buza uşor evazată, gît scurt, umăr proeminent, ba.za dreaptă (PI. VI şi IX). Pe corp este decorat cu un brîu alveolar aplicat, întrerupt
de 4 apucători, de la care ponwsc alte brîuri netede, verticale, spre baza vasului. Prezenţa
mai multor orificii o punem în legătură cu refacerea vasului. O parte dintre fragmentele
ceramice provenite de la mai multe vase de provizii, fără posibilitate de întregire, ne permite să credem că au fost cărate de lucrările agricole.
Este greu de crezut ca într-o locuinţă atît de mică, prevăzută cu vatră, să se fi găsit
şi un număr mare de astfel de vase pe Iîngli. celrlalte forme descrise mai sus.
Unde dintre aceste fragnwntc au benzi de vopsea roşie şi albă altele, au pereţii mult
mai groşi, iar pe corp apar 2 toarte mari, arcuite spre partea superioară (PI. VII).
Cîteva fragmente de capace şi cupa întrragă lucrată dintr-o pastă bună, de formli.
bitronconică, decoratri pe partea de maximă bombare a corpului cu mici protuberanţe
şi foarte bine lustruitr, sînt cele mai mici şi ultimele forme întîlnite în această locuinţli..
Pc vatra exterioară locuinţelor, după cum s-a menţionat mai sus, au fost gâsite
două vase sparte, aşezate unul în altul şi în jur alte fragmente ceramice, greutăţi, etc.
Un vas este lucrat dintr-o pastă cu multe pietricele şi pleavă, insuficient frămîntată,
culoare roşie-cărămizie, iar dimensiunile sînt mari. Buza este dreaptă, gîtul pîlniform,
corpul bombat. Suprafaţa exterioară a fost bine netezită şi acoperită cu un strat subţire
de slip bej-gălbui, nelustruit, iar ca element de decor apare brîul alveolar aplicat în zona
umărului. Gîtul şi brîul alveolat au fost acoperite cu un strat subţire de vopsea albă.
în acest vas a fost găsit altul modelat dintr-o pastă foarte bună faţă de primul, cu
puţine impurităţi şi bine frămîntată. Pereţii sînt foarte subţiri faţă de dimensiunea. mare pe care o arc. Arderea a fost incompletă, deoarece miezul este de culoare gricenuşie. Buza şi gîtul vasului sr confundă, fiind scunde şi aproape drepte, deschiderea
mică, corpul piriform, cu un umăr aproape orizontal, baza lipsă. La exterior este acoperit de un slip lustruit, iar în partea superioară a corpului apar benzi late şi înguste mult
mai bine lustruite (PI. VIll/5).
În gr. nr. 1, bogată în material ceramic, au fost scoase fragmente de la diferite vase
lucrate dintr-o pastă cu multe impurităţi şi sfărîmicioasă. Ca decor, prezintă barbotină
simplă sau organizată în vîrci, mici proeminenţe şi apucători, brîu alveolat, aplicat sau
crestături pe umăr (PI. VllI/1-4). Alte fragmentfl provin de la străchini şi boluri a cli.ror
pastă a fost de bună calitate. Menţionăm că au mai fost descoperite o cupă cu picior de
dimensiuni mici şi un scăunel care a avut şi spetează (PI. VIIl/2).
Suprafaţa dezvelită în urma campaniei din primăvara anului 1980 nu ne permite sli.
ne pronunţăm asupra faptului dacă acea.stli. aşeza.re a fost fortificată şi cum erau orînduite
locuinţele.

Studierea chirpicilor, ridicaţi de pe podeaua subţire de lut a celor două locuinţe,
ne demonstrează că ele erau construite la supra.faţă, dintr-un schelet de pari cu nuiele şi
trestie între ei, apoi acoperit cu un strat destul de gros de lut, care în urma incendierii a
dobîndit o culoare roşie-cărămizie.
Numărul ridicat de fragmente ceramice de la vasele mari de provizii, apoi rîşniţele
şi frecătoa.rele de piatră găsite în locuinţe ne arată că populaţia, din această aşezare, se
îndeletnicea, în primul rînd, cu cultivarea plantelor. Groapa plină cu valve de scoici, cit
şi prezenţa lor lingă vetre, vertebrele de peşti, oasele de animale domestice şi sălbatice
dovedesc că ei se îndeletniceau şi cu pescuitul, creşterea animalelor şi vînătoarea.
În ceea ce priveşte materialul ceramic se poate obRerva că formele de vase sînt tipic
gumelniţene, caracteristice fazei tîrzii A 2. Atît formele cit şi decorul ceramicii îşi găsesc
analogii pînă la identitate cu cele descoperite la. Brăiliţa3 şi Lişcoteanca '· Totodată sint
înrudite cu unele forme gumelniţene de la Stoicani 6 din nivelele 6-5, iar în Dobrogea
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cu unele aspecte ale ceramicii de la Hîrşova 6 , care se menţin şi în faza B1 • Pînă în prezent
nu putem vorbi decît de existenţa unui singur strat de cultură în aşezarea de la Carcaliu
aparţinînd fazei A2 , chiar dacă în locuinţa 1 2 apar 2 vase ce par să aibă clemente
caracteristice fazei B1 .
Analogii similare avem în descoperirile arheologice făcute la Suita.na 7 , Gumclniţa 8 ,
Căscioarele 9 , Vidra 10 , etc.
După primul sondaj executat în noua aşezare neolitică descoperită pc teritoriul
judeţului Tulcea, observaţiile noastre nu pot fi definitivate decît printr-o nouă verificare
stratigrafică şi investigarea întregului platou pe care s-a aşezat comunitatea respectivă.
Acest lucru se cere rezolvat cu atît mai mult, cu cit, în nordul Dobrogei, n-a fost dezvelită
în întregime nici o aşezare neolitică aparţinind culturii Gumelniţa, la care să se facă toate
observaţiile de rigoare. (vezi ilustraţia p. 425)
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS LA STATION
CARCALIU (DEPT. DE TULCEA)

NEOLITHIQUE

DE

(RESUME)

Dans le twrd-ouest du departemenl de Tulcea,
distance de 2,5 km. de la commune de
Carcaliu, vers le sud-est, au li eu-dit „ Vadul
Mare", une nouvelle station neolithique appartenant a la culture Gumelniţa a ete localisee. Elle
est emplacee sur la promontoire d'une colline,
dont le sommet aplati se dresse plus haut et
tout uni a l'ouest, s'escarpant vers l'est. A l'ouest
de celle colline s' etetid une vallee innondable
qui va jusqu'au Danube, donl Ies eaux la submergeaient jadis.
Au courant des mois avril-mai, un premier
sondage archeologique a ete pratique sur Ies lieux,
sous la forme d'une tranchee de 80x1 m., orientee
NO-SE, le long de !'axe longitudinal du platea.u.
Des traces de torchis ammasse ont ete mises au jour
a une profondeur d'a peine 0,10-0,15 m. C'etaient des decombres d'habitations, avec des fragments cframiques et toutes sortes d'objets divers.

Sous le rapport stratigraphique, celte station
comporte une seule couche culturelle de 0,30-060
m., d'une teinte brune grisdtre. Celte couche
repose sur une terre argileuse, d'un gris plus
accuse dans sa portion superieure et tirant sur
le vert dans sa portion inferieure (PI. I).
Des casseltes de 4 x 4 m., tracees dans Ies
secteurs avec des amas de torchis, onl conduil
a la localisalion de 2 habitations dotees de foyers.
Un troisieme foyer etail amenage a l'exterieur
de ces habitations, ainsi que plusieurs fosses
de detritus menagers.
Les habitations, Li el Lz etaienl de 5,50 X 4,10 m.
el respectivement de 4 x 3,50 m. Le torchis presenle
une teinte beige avec des re(lets briques el, par
endroils, il est d'un rouge vif. Ce torchis se composait d'une grande quanlite de roseaux haches
el de la paille, dans un pourcentage moins eleve.
Quelques morceaux de torchis porlenl Ies lraces

a une
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profondes de grosses pieces de bois circulaires
ou ademi-circulaires, avec le diametre de 9-14 cm.
Un clayonnage de roseaux et de verges disposes
verticalement reum:ssaient entre elles ces pieces
de bois.
Melanges a ces decombres de torchis, ai11s1:
qu'une fois faite place netle, 011 a trouve quantite
de (ragments ceramiques. Les tesso11s respccti(s
provenaient aussi bien des grosses jarres a provision que d'une vaisselle de taille moye1rne.
A part les tessons, il y avait encore d'autres objcls,
a savoir: outils de silex, pierre, os ou come,
qua11tite de poids, mo11h11s a bras et gralloirs.
Les deux habilations etaient dotees d'1111 plancher-plale - forme, en lerre baltuc enduite d'tme
mince couche d'argile elalee soig11eusemcnt. Elles
disposaienl chacune d'un foyer encore couvert
de cendres el de charbon et cnfo11re de (ragments
de poterie e11 abo11da11ce. Pres du foyer de lfl
premiere habitation etait enterrce lllle grande
jarre r} proi·isions, deformee et parhellement
calci: li ee.
U11 lroisir:mc (oycr a ~Ic degage dans le sectr11r
uord-ouest de 111 lranchec de co11tr6le, it l'exlerieur
des habilalions. Mis au jour <I 1111e profondeur
de 0,20 111„ il etait a111e11age sur 1111 lil {'li terrr
jau11e bien baltue, epais de 0,'20 111. el enduit
d'une co11che d'argilc pelrie arce de III paille,
epai:sse, celle couchr. lit de 5-i Clll. II s'aqil
d'1111 foyer ovale, sa11s bordure, au centre d11q11cl
etaie11t disposes deux vases !'1111 dans l'autre,
brises, 11 poids d'argile, des 111orcea11x dr gril.~
et t111 maillel.
Quclques rare3 fosses a delritus 111enaqcrs 011t
ete mises au jour ii l'exlericur des lrnliitalio11s.
Deux d'enlre elles sont plus grandes. L'1t11e de
celles-ci prese11tc des marc/ies crcusees dans la
terre ja1me. ll semble qu'elle aurait fait office,
au de'bul, de huite, utilisee pc11danl 1111 court
inlervalle eomme logis, amnt d'avoir itc bâttie
lrt maison a la surface dn sol ( 4.J,50 - 49111.).
La deuxieme fosse en question, longuc de 3,30 m
el large de 1,10 m. pour une profo11dc11r de 1,10 m.
etait remplie de valves de mulettes.
Les outils de silex, pas trop nombreux, ont
eU con(ectionnes sur place. Jls comportent des

racloirs, des lames et 2 haches. La premiere
habitation a &ivr~ aussi 2 pointes de f leche, de
forme triangulai re, avec des retouches sur Ies
deux f aces, Ies bords et la bases presentant ~gale
ment des traces def ines retouches.
En nombre e11core plus reduit, les outils de
pierre sont surtout illustres par de petits ciseauz
et des haches. Les Mups de poig11e, Ies racloirs,
les moulins a bras et lcs grt1S sont etl plus grand
nombre.
Rares aussi les outils d'os ou e11 bois de derf.
Ils comportent des poin~ons, des fragments de
serfouettes et de depla11toirs.
Les poids d'argile sont de forme prismatique
ou ovale, elani utilisc pour le metier a tisser ou,
ceux plus gros, pour le filet apecher.
Bien que nombrcux, Ies f ragments ~eramiques
ne se prete11t qu' a titre cxceptio11t1cl aux restitutions, en raison du peu de profondeur de la couche
qui Ies a livrcs qui a subi, de ce f ait, de graves
dommages par suite des traraux de labour. Sous
le rapport lech11ologique, la cateqorie des recipients modeles da11s une pâle de qualitc supcrieure est majoritaire; ii y a aussi une MUgorie
de pieces tournccs dans u11c. pâte avec beaucoup
d'impurctes el mal petrie. Par suite de leur rnisson,
ces pieces ont pris des tei11tes rougc-brique, beige
gristUre et noi re Cl'lldree. La farme la plus frequente est rcpn!se11tee par l'ecuelle de grande
taille, la lerre re11trce suira11t une ligne courbe.
8011t egalemcnt attes!Cs des vases-pots, des jarres
a provisior1s, des recipients piriformes, des cout:ercles, des coupes et des bols.
.tl 11olcr ~011111/C ele111e11/s decoratifs Ies petites
]Jrotubera11ccs trouees des crnrlles et ds com·ercles,ai11si que Ies i11cisio11s, lrs lrnits c11 relief
011 pei11ls au graphite, 11 la peinture rouqe ci
bla11chc, les 111oti(s wteles el r.a111wlc.~. la barboli11e,
les ba11drs alreolees ou lr.~ brrndcs d'e11cocltes, les
petiles pastilles, ele.
Celte slntion 11eolill1iq111• dr ('11rcaliu <' la
dcrnihe lilape de la pl111sl' I I de la c ulture
011111el11iţa. Sa poterie prese11te des analogies
qui vont jusqu'a l'idc11titc arec celle livrec par
la stati1m de Rrăilifa (dcpt. de Rriiila).

ARCHAOLOGISCHE FORSCHUNGEN IN DER NEOLITHISCHEN ~TATION VON
CARCALIU (BEZ. TULCEA)
(ZUSAMMENFASSUXG)

ln dcn Monaten April-;\lai wurde rler crstc,
Schnitt (80x1 m) angclegt, der auf <ler Lăng
sac hse des Platca us ger ir htet war. Se inc Oricnticru ng war NW-SO.
Bei 0,10-0,15 m Tiefe fancl man gebrannte
Lehmstiicke von den Triimmem cler Wohnungcn, Keramikbrurhstiicke unei verschieclene

Im nord-westen des Bezirks Tulcea, 2,5 km
siid-tistlich von der Gemeinde Carcaliu, im
Punkt „Vadu Mare", wurde eine nene neolitische Siedlung der Gumelniţakultur entdeckt.
Sie befindet sich auf einen Hergzunge, die in
ihrem oberen Teii ein Plateau bildet, hoher
und flacher im westen, stărker geneigt in
seinem tistlichen Teii. Westlirh dieses Berges
erstreckt sich eine breite Wcide, die zur Donau
fiihrt und welche in friiheren Zeiten von der
Donau bedeckt war.

Gegenstăn<le.

Es konnte fcstgestellt werden, class dic Siecllung einen einzigcn Wohnniveau hattc, deren
Stărke 0,30-0,GO m bctrug, von braun-graucr
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Farbe, der denn die gelbe Erdschicht, graulicher an eeinem oberen Teii, griinlicher an
seinem un teren Teil, iiberlagerte ( Taf. I).
Die, in der Zone des gebrannten Lehme
erOffneten Flăchen, fiihrten zur Entdeckung
zweier Wohnungen mit Herd; ausserhalb dieser
Wohnungen befand eich ein dritter Herd und
einige Vorrategruben.
Die Ausdehnungen der W ohnungen 1 1 und
1 2 waren 6,50 x 4,10 m beziehungsweise 4 x 3,60
m. Die gebrannten Lehmstiicke haben eine
grau-rotliche Farbe und in ihrer Zusammensetzung befindet sich ein grosser Teii gehackte
Schilfrohr und weniger Strophflanzen. Auf einige
Stiicke konnten die Spuren dirkcr, im Quer-.
schnitt runder oder Halbrunder Balken, mit
Durchmeseer zwiechen 9-14 <·m, beobachtet
werden.
Zwiechen den gebrannten Lehmstiicken und
unter ihnen, fand man viele *cramikbruchetiicke, die von grossen Vorratsgefăesen stammen, kleine Gefăsse, Silexgeratc, Stein-, Knochen- oder Horngerăte, eehr viele Gewichte,
MiihlsteiM und Reibgerate.
Der Fussboden beider Wohnungenbestande
au~ einer diinnen Lehmschicht die aur die
gestampfte Erde ausgebrcitet war.
.Jede Wohnung hatte aurh cin Herd, der
mit A~che und Kohle gefiihlt war ringe herum
fand man \•iele Keramikbruchetiirke. Neben
dem Herd dor eraten Wohnung, befand eil'h
ein groase~. versrhlarktes \' orratsgefii.se.
Ein tlritter Herd wurde aus~erhalb der
Wohnungen gefunden. Der Ilerd, desHen Tiefe
0,20 m bet.rug, war aur eine j!;Ut gcstamprte
gelbe Erdechicht von 0,20 m Dirke, die von
einer mit Strohpflanzen vermengten Lehmschicht von 5- 7 cm Dicke bedeckt wa.r gebaut.
Er hatte eine ovale Form aber kein Gergel.
Jn 11einer Mitte waren zwei, nebeneinanderlie1!'.ende zerbrorhene Gefăese, 11 Tongewichte,
Srhleireteine und ein Zerachlaggerăt.
Aueserhalb der Wohnungen konnten wenige
Wirtsrbartegruben gefunden '\\'Crden. Zwei Gruben sind viei groseer, von denen eine Treppen
in der gelben Erdc aufwciet und wahrecheinlich
eine Htitte, die biR zur Errichtung der Ober-

flachenwohnung beniitzt wurde, darstellt (M.
44,50-49). Die zweite hatte eine Lii.nge von
3,30 m, eine Breite von 1,10 m, einc Tiefe von
l,10 m und war mit Muschelgehiiusen gefiillt.
Die Silexgerăte sind nicht zahlreich, wurden
aber an Ort und Stelle hergestellt. Ee kommen
Schaber, Klingen und zwei Ăxte vor. In der
eraten Wohnung hat man auch zwei Pfeilspitzen von dreieck:iger Form, mit retuschierten
Flăchen und fein retuschierten Seiten und
Kanten, gefunden.
Die Steingerăte sind in noch kleineren Za.hi
vertreten. Wir erwănen kleine Meissel und
Ăxte. Durchschlaggerăte, Reibgerăte, Miihleteine und Schleifsteine wurden in grosser
Zahl entdeckt.
Die Knochen- und Horngerăte eind spă.rlich
vertreten und wcrden durrh Stecher, Rodehacken, und Pflanzer vertreten.
Die Tongewichte von prismatischer oder
ovaler Form, waren beim Wcbstuhl, die grosseren, beim Fischernetz bentitzt.
Die Keramik ist sehr zahlreich, wobei wenige
Gefăsse ergilnzt werden konnten und daa,
der geringen Tiefe in der sie gefunden worden
~ind, wegen. Ausgehend von der PaetazusammenBetzung lăsst eirh eine Gruppe mit feiner
Pasta die vorherrechend ist, dann cine kleinere
Gruppe, mit qualitătsmăHig schlechten1n Piuta,
mit vielen verunreinignngen und schlecht geknetet, untersrheiden. Nach dem BrePnen haben
die Gefăsse eine ziegelrote, grauo und srhwarzgraue Farbe erhalten.
Die Srhiisst>I von grosser Auedehnung, mit
nach Inne>n gesrhwungenem Mundrand, ist die
am hăufigsten angetroffene Form. Es kommen
noch Tllpfe, Vorratsgefăssc, birnenformige Gefiiesl', Del'kel, Kannen und Schalen vor.
Als Verziehrung1elemente werden kleine durchlorherte Vorspriinge (Schiissel und Deekel),
eingeritzte, orler mit Graphit oder roter und
'\\'eieser Farbe gemalte LinieP, Rippen, kleine
Pastillen, u.e. w. angetroffen.
Dic neolitische Siedlung von Carcaliu gehort
der r;păten zweiten Stufc der Gumelniţakultur
an, wobei das keramischc Material identische11
Gegl'nstiirke in der Siedlung von Brăiliţa (Bez.
Brăila) hat.

NECROPOLA DACO-ROMANĂ DE LA
ENISALA, COMUNA SARICHIOI,
JUD. TULCEA*
Ml HAELA MAN UCU-ADAMEŞTEAN U

Cercetarea. punctului „La Biserică" de pc bogata hartă arheologică a localităţii
Enisala a debutat în anii 1967-1968, prin rfectuarca unor intervenţii de salvare. Rezultatele acestor prime campanii de săpături au fost publicate la scurt timp după încheierea
lor, autorul insistînd cu precădere asupra nccropolri daco-romane identificate cu acei;t
prilej şi a semnificaţiei ei în studierea fcnomrnului continuităţii getice şi procesului
romanizW-ii în Dobrogea romană 1 •
Începînd din anul 1977, Muzrul Deltei Duniirii a reluat cercetările în acelaşi punct,
obiectivul constituindu-l de data aceasta cimitirul feudal românesc suprapus necropolei
daco-romane 2 • Noile săpături au afectat o suprafaţă de cca 6000 m.p. situată la sud
şi vest de zona investigată anterior, prilejuind observaţii care vin să confirme şi să completeze pe cele expuse de autorul primelor intervenţii, contribuind la desăvîrşirea cunoa.~
terii acestui element rămas unic în peisajul arheologic dobrogean.
Cercetarea s-a desfăşurat prin practicarea unui număr de 17 tranşee (PI. I), orientate NS şi EV şi a dus la recuperarea unui număr de 112 morminte 3 • Din păcate, suprapunerea celor două necropole a dus la deranjarea şi distrugerea unui marc număr de
morminte din necropola daco-romană: din totalul de 112 identificate, numai 31 au
putut fi surprinse in situ şi au oferit posibilitatea efectuării unor observaţii complete
cu privire la rit şi ritual. Restul de 79 de morminte au fost deranjate, în multe cazuri
urmele lor fiind identificate în pămîntul de umplutură al gropilor mormintelor medievale sau chiar în inventarul lor (M 89: pe omoplatul drept al schcletulni medieval se
afla fibula de bronz cu inv. 15358). Biritualismul necropolei, cu prepondrrenţa categorică
a incineraţiei, este confirmat. Acolo unde intervenţia din epoca medievală nu a mai permis
nici o observaţie în legătură cu ritul de înmormîntarr, am optat pentru integrarea mormintelor respective în numărul celor de incinrrnţir, socotind că recuperarea unor fragmente de ulcioare amforoidale (recipientul-urnă cel mai frecvent întîlnit în cadrul necropolei de la Enisala) îndreptăţeşte această presupunere. Astfel putrm stabili urmMorul
procentaj în privinţa ritului practicat de către comunitatea de la Enisala: 96,4% (lOti
morminte) incinera.ţie, 3,6% (4 morminte) inhumaţie.
În cazul incineraţiei, resturile cinerare sînt în general depuse într-un recipienturnă (P. li). Preferinţa pentru ulciorul amforoidal este şi-n acest caz manifestli. (63%),
alături de el figurînd vasele de tradiţie autohtonă (16,6%) precum şi alte vase romane
dintre care se remarcă vasul de sticlă din M XXIX (5,55%). în trei cazuri resturile
cinerare au fost depuse în ciste de piatră (M VII, XXII, XXVIII), iar în altul (XXXVI
într-o „cutie" amenajată cu ţigle romane (3,73%). în restul cazurilor (cca 12%) avem
de-a face cu morminte identificate prin numai cîteva fragmente ceramice sau chiar prin
obiecte de inventar izolate, antrenate de amenajările funerare de dată mai recentă.
Asocierea ceramicii de tradiţie locală. cu era romană parc frecventă în amenajarea mor"' Lucrarea

îşi

propune prezentarea rezultatelor

săpăturilor
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din anii 1977-1981.

mintelor, deşi nu a fost surprinsa m mod sigur decît în două cazuri (M XXVI şi M
XLIII). Observaţiile privind detaliile ritualului de înmormîntare prilejuite de cercetările
din anii 1967-1968 şi interpr_etarea lor sînt în general confirmate de noile investigaţii,
incit considerăm de prisos reluarea lor 4 •
În ceea ce priveşte starea recipientelor folosite drept tună, remarcăm totala absenţă.
a vreunui exemplar întreg, indiferent de categoria căreia îi aparţine, precum şi practicarea, în uncie cazuri a unor orificii intenţionate în jumătatea inferioară a vasului-urnă.
(M XXXII, LXXII, XCII). Ne raliem opiniei exprimate anterior de Mircea Babeş
potrivit căreia aceste intervenţii nu pot fi lipsite de o anumită semnificaţie rituală 6 •
Ritualului funerar se încadrează şi depunerea ofrandelor în morminte, deşi nu s-a
observat generalizarea acestui obicei. Categoria de obiecte din rîndul căreia sînt alese
ofrandele este cu prccăderr crramica fină romană, dar nu lipsesc nici vasele de tradiţie
getică (M VIII şi M XLIII). În cazurile care au permis observaţii clare, s-a putut constata că ofrandele erramice rrau depuse în vecinătatea urnei, niciodată în interiorul
ci. Multe din ele par să fi fost spart<' P<' loc, fapt care a permis recuperarea lor integrală. Sînt şi cazuri în care ofrandele C<'ramice n-au suferit nici o intervenţie (cana
crnuşic din M XXIX, cana cu două torţi din M III).
Obiectele de port surprinse la unele morminte constitui<' o categorie rcstrînsă a
inv(•ntarului funerar, fiind r<'Jirrzcntatc prin cîtcva perle de sticlă (M XX), cercei de
bronz ()f LXXII, l\[ XCVII) şi cîh•\·a fibule fragmentare şi întregi (M XIX, LIX,
LXV, XC). În alte douft rnorrnintr (M LXXII şi M LIV) au apărut obiPctc metalice
puternic oxidatr a căror formf1 n-a mai putut fi rrconstituită, iar în M XLIV a apărut
un \"Îrf dr săgPatft Cil trei muchii. Faptul că toate aceste clemente apar în interiorul
rrcipicntPlor-urnă aratft eă Pic au ajuns acolo împrPună cu rrsturilc cinerare ale defu neţilor.
I>intn• tl'lc -1 morminte de i11humafie, :3 par să fi aparţiunut unor copii nuci, iar
::\1 LXXVI poate fi atribuit mwi a.doll'sc(•nt<'. În 3 din cel<' 4 cazuri. schcletrlc sînt protPjafr cu pirtrr sau ţiglr, dispuse în jurul lor (l\f LXXVI, M XXXVII, 1\1 XCVIII)
sau c!Pasupra (~I L). Numai l\[ LXXXVII este acoperit cu un vas getic fragmentar,
în jurul căruia sînt dispusP. de asemenea, pictrr 6 • Singurul mormînt de inhumaţie cu
im·rntar rstr l\f LXXVI: un colirr din fir de argint torsionat, în jurul gîtului. Orientarea sehrlrtPlor Pstr nord-fnHI (eu rxecpţia M L, orientat C'st-nst) şi, acolo unde starea
dP consPrrnrP a o;lSl·lor a îngăduit, s-a putut eonstata poziţia dorsală. Cil rnîinilc pc
lingă ('Orp.
Îneadrarea cronologieă propusă p<'ntru monumentul crrcctat (s<'c. I-III c.n.)
se sprijină pr materialul pus la dispoziţir de innntarul mormintelor 7 • Completarea lui
cu obiPctclc scoasr la inalf1 în cursul ultimrlor campanii poatP aduce confirmări şi în
acPst domrnin. în pluf;, tonsidcrăm utilă, prntru crrcetătorii problemelor epocii romane
timpurii din Dobrogea, pn•zrntamt sub formă de eatalog a acelor materiale pc care
Sl' sprijină închriPrilr cronologic<' în IPgfttură cu nPcropola de la Enisala.
l'ATALOG SELECTIV 8

A. - l'Ll'IOAHE A;ţIFOROIDALE
Constituie catPgoria em1mică cc pan• să fi fost preferată prntru funcţia funerară
de urnă. Exigenţ!' rituall' au făcut ca nici unul din rxcmplarclc care ne-au parvenit să
nu poatrt fi reconstituit intl'grnl: gîtul ~i, de cele mai multe ori, toarta, Ic lipseşte din
antichitatl>, singura rxcrpţ.ic constituind-o urna din l\[ LXXII de la care s-au putut
rPcu pcra şi fragmente din accstr clrmcntc ale profilului. întrucît - în măsura în care
au putut fi reconstituite - ulcioarele amforoidalc prezintă o remarcabilă unitate în
crea cc priveşte forma, nu considerăm necesară prezentarea separată a fiecăruia dintre
clP. Este vorba de vase avînd înălţimi variind între 0,30 m şi 0,65 m; corpul este larg,
de formă tronconică, cu baza mare în sus, la nivelul umărului, în general binr marcat.
Gîtul este relativ scurt, cilindric, iar su portul este evazat şi înalt. Toarta, plată, se
prinde sub buză şi, curbîndu-se puternic, cade pe umărul vasului, deasupra liniei dia-
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metrului maxim (P. III). Sînt complet lipsite de decor,
cîtcva cazuri în care benzi late de culoare albă, avînd
umărul vasului, Ia baza gîtului, sau falselr caneluri lăsate
a părţii infrrioarc a vasului.
Acest tip ceramic este frrcvent în Jumra vrst şi
e.n., apărînd cel mai adrsra în contrxtc funcrarr 9 •

dacă nu luăm în sramă cele
1-1,5 cm lăţime, trasate pe
în timpul modelării pe roată.

nord pontică în sec. II-III

B. - CERAlUICA „DE SUFRAGERIE" 1 0
Este categoria din rîndul căreia, provin în marea lor maJontat<' ofrandele; uneori
vase din această categoric au srrvit şi ca urnr. Argila din care sînt confecţionate este
fină, dură şi conţine mica în cantităţi Yariabilr, căpătînd prin ardcrr culori cc variază
între bej-gălbui şi cărămiziu.
Se pot discerne următoarrle form<':
1) CANIŢE
În această grupă intră mai multl' ,·ariantr. individualizate prm particularităţi
de formri şi prezenţa sau absenţa torţ.ii.
- căniţă-pahar (PI. IV/1). Ofrandă la M X.
Corp globular, buza evazată, cu o nern1ră în relief la bază. Fundul este profilat, cu
suportul plat. O vopsra brună, mată, acoperit cca '2/3 din suprafaţa. superioară a corpului, la exterior.
Inv. 27968. H = 77 mm; D bazei = ;{:! mm; D gurii = G7 mm.
Datare - sec. II - prima jumătate a srr. III e.n.
Bibliografie: T. M. Arscnicva, Necropoli Tanaisa, p. 87 şi pi. XXIV/4; Gh. Popilian,
Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. 104 şi pi. LIII/585, 591;
M. Bucovală, Tradiţii elenistice fo materialele funerare de epocă romană timpurie de la
Tomis, Pontica II, p. 311, fig. 19 şi 20 b.
- căniţft cu o toartă (PI. N/2 şi PI. V). Ofrandă la M LXX.
Identică la formă cu precedenta, cu deosebirea cft păstrcazfi ataşclc unei tortiţe spartă
din vechime. Ataşul superior este lipit de buza evazată, iar cel inferior se află pe pansă,
pe linia diametrului maxim. La exterior este acoperită, pe cca 2/3 din suprafaţă, cu o
vopsea brună mată.
Inv. 25768. H = 80 mm; D bazei = 33 mm; D gurii = 67 mm.
Datare - a doua jumătate a sec. II - prima jumfttate a sec. III c.n.
Bibliografie: T. M. Arsenieva, loc. cit.; Gh. Poplian, op. cit., p. 105, pi. LIV, 604;
H. S. Robinson. The Athenian Agora. V. Pottery of the roman period, PrincctonNew Jcrsey, 1959, p. 84, PI. VII (G 119 şi G 182); T. Knipowitsch, Die Keramik romischer Zeit aits Olbia in der Sammlnng der Ermitage în Materialen tur
romisch-germanischen Keramik, Frankfurt am Main, 1929, PI. III, 38; M. Bucovală,
op. cit., p. 311, fig. 20 a şi fig. 21; Elena Bîrlădeanu Zavatin, ln legătură cu o
necropolă din epoca romană la Callatis, Pontica, X, 1977, p. 145, pi. IV, 4.
- căniţă cu două torţi (fig. 4/c; 5). Ofrandă la M III.
Corpul globular, cu diametrul maxim în partea inferioară. Buza este evazată. Suportul,
inelar, este scund. Se păstrează ataşcle celor două torţi dispuse diametral. Ataşul superior este lipit la baza buzei, cel inferior deasupra diametrului maxim. La exterior, pe
jumătatea superioară a corpului şi pe buză, la interior, vopsea roşcată, densă, mată
Inv. 27969. H = 79 mm; D gurii = 68 mm; D bazei = 35 mm.
Datare: sec. II - prima jumătate a sec. III c.n.
Bibliografie: T. M. Arsenieva, op. cit., p. 90, PI. XXV/3; T. Knipowitsch, loc. cit.,
PI. III, 36.
- căniţă cu două torţi (fig. 4/d; 5). Ofrandft la M III.
Corpul globular, cu diametrul maxim în jumătatea inferioară. Buza uşor evazată, este
marcată de o şănţuire. Torţile, dispuse diametral, sînt plate în secţiune şi se fixează
la baza buzei şi deasupra liniei diametrului maxim. Suportul este inelar. O vopsea mată,
cărămiziu-roşcată, acoperă 2/3 din suprafaţa exterioară a vasului şi buza, la interior.
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Inv. 2740. H = 94 mm: D gurii = 78 mm; D bazei = 42 mm.
Datare: sec. II-III e.n.
Bibliografie: V. V. Kropotkin, Rimskie importnfie izdelija v vostolnoi Evrope, Arh SSSR,
Moscova, 1970, cat. 708 şi PI. 37/7.
- cană cu două torţi (PI. IV/5). Ofrandă. la M XXXIV.
Corp larg. cu diametrul maxim în partea inferioară, îngustîndu-se spre buză. Buza este
evazată, ia.r suportul este inelar şi scund. Torţile sînt inelare în secţiune şi puternic
curbate. fiind amplasate diametral pc jumă.tatea superioară a corpului, cu ataşul superior sub buză. La nivelul torţilor este dispus un decor în relief, în tehnica barbotinei:
15 pastile de argilă alungite. O vopsea cărămizie-roşcată, cu pete brune acoperă în
întregime va:->ul, cu cxcrpţia părţii inferioare, la interior.
lnv. 25788.
Datare - sec-. II-III <·.n. (prin context)
Fără analogii.
- căniţă ('li două torţi (PI. IV /6). Ofrandă fa M LXIV.
Corp piriform, puternic bombat. Gîtul înalt, cilindric se detaşrază de corp printr-o
linie binP marcată. Buza evazată, este marcată la exterior printr-o canelurii. bine profilată. Suportul, inelar, este înalt. Torţilc lipsesc din vechime, dar ataşele indică dispunerea lor diametrală şi punctele de prindere: baza gîtului şi corpul vasului, deasupra
diametrului maxim. O vopsea cărămiziu-roşcată acoperă. jumătatea superioară a corpului la exterior şi buza la interior.
Inv. 25769, H = 82 mm; D gurii = 55 nun; D hazei = 31 mm;
Datare: prima jumătate a sec. III c.n.
Bibliogrnfir: Gh. Popilian, op, cit., p. 109 ~i PI. LVIII/693-694; H. S. Robinson,
op. cit., p. 30, PI. IV /G 81.
- căniţă cu două torţi (canthar) (PI. V). Ofrandă la M XLIII.
Corpul cilindric, cu partea inferioară puternic carenată spre suportul profilat, cilindric,
uşor adîncit dedesubt. Buza este subţire, scundă, uşor evazată. Torţile, ovale în secţiune, sînt dispuse diametral şi urmează un traseu angular, prinzîndu-se sub buză şi
pr carena părţii inferioare. Un firnis roşu-brun, cu nuanţe negricioase, mat, dar avînd
pe aloeuri luciri metalice, acoperă la exterior corpul vasului şi torţile precum şi partea
infrrioa.ră a buzr·i.
Im·. ~57Gi. ][ = 72 mm; D gurii = 7G mm; D bazei = 34 mm.
Datare: a doua jumătate a srr. I e.n.
Bibliograf ic: P. Alrxan<lrrscu, _Vecropola f1rnwlară, îu H1'slria, II, p. 199, 208 şi PI
99/XXX, J 1, 100/XXYI, U; M. Buco,·ală. op. cit., p. 300 şi fig. 4; N. Chcluţă.
Grorgrscu, M orminic elenistice şi romane descopen'fe fn zona de nord şi nord-vest
a necropolei callaf1'enr, Pontiea. 7, p. 183, PI. 6/6; H. S. Robinson, op. cit., p. 84
şi PI. 70/M 3;
- crtniţă Cil două torţi (canthar) (fig. o). Ofrandă la M XCV.
Corp scmisf Pric, cu gura la ninlul diametrului maxim. Buza este subţire şi profilată.
Suportul estr profilat inrlar, scund. Torţilc, circulare în secţiune, sînt puternic curbate,
fiind amplasate diametral, în jumătatea suprrioară a corpului. La nivelul torţilor este
amplasat un decor în relief, realizat în tl'lllli('a barboti1wi, prin aplicarea a 11 pastile
alungite de argilă. Un firnis brun-negricios mat, pe alocuri metalescent, acoperă la exterior corpul şi buza, la interior. Suportul cstr rezervat.
Inv. 25789. H = 70 mm; D gurii= 67 mm; D bază= 35 mm.
Datare: sec. I c.n.
Bibliografie: V. Căpitanu, Principalele rezultate ale sâpăturilor arheologice in aşezarea
geto-dacică de la Răcătău (jud. Bacău), Ca.rpica, VIII, 1976, fig. 38/3 n.
- căniţă cu două torţi (canthar) (PI. V). Ofrandă la M XXXVII.
Corpul este semnisferic, cu buza subţire, evazată. Suportul inelar este relativ înalt. Pe
umbo din interiorul lui este zgîriat în pasta moale un desen. Torţile, inelare, sînt puternic curbate şi sînt amplasate în jumătatea inferioară a vasului, avînd ataşul superior
sub buză. Un firnis brun, cu luciu metalic pe alocuri, acoperă jumătatea superioară a
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vasului, la exterior şi buza la interior. Urme de arderP scctmdară., la interior.
Inv. 27967. H = 74 mm; D gurii = 80 mm; D bazei = 38 mm.
Datarr: src. I-II e.n.
Bibliografie: T. Knipowitsch, op. cit., pi. III, 35; C. Scorpan, Prezenţa şi continuitatea
geticii, tn Tomis şi Callatis, SCIV, 21, 1970, 1, fig. 7 şi p. 82; C. Iconomu, Cercetări arheologice tn Mangalia şi Neptun, PonticP, l, 1968. p. 256 şi fig. 37.

2) OALE
Această categorie
Nu poartă urme

este reprezentată printr-un singur exrmplar, ca.re a srrvit drept urnă.
de arderr secundară şi, prin calitatra sa, sr intrgrrază „vesrlei de

sufragerir".
- oală cu două torţi. (PI. VI/1). Urnă în M LIV.
Corp larg. cu diametrul maxim situat în partea inferioară. Buza rvazată. Suportul drept,
uşor profilat. Torţile se prind sub buză şi pc linia dia.metrului maxim. Argila din ca.re
rste confecţionată este de calitate, bine prelucrată, conţinr mica şi a căprttat prin ardere
o culoare cărămizie. Corpul este decorat cu caneluri orizontalr, pe toatrt suprafaţa dintre
crlr două. ataşc ale torţilor. Aceraşi zonă este eYidrnţiată şi prin aplicarra unui firnis
roşu-cărftmiziu, pe a.locuri, uneori mcta.lescrnt.
Inv. 15355. H = 193 mm; D gurii = 144 mm: D bazri = 105 mm.
Datan·: sec. II-III e.n.
Fără analogii.
3) BOLUHI
Ca

şi

prccrdcnta,

şi această

catrgorie este

rPprrz('nta.tă

printr-un singur exPmplar, care
funcţia dP urnă.

a senit drrpt capac pentru un vas getic fragnwntar, cr înclc·plinea
- bol. (PI. VI/2). Capac la urna din M XXVI.

Vasul arc corpul de formă semisferică, cn buza trasri spre interior şi suportul obţinut
printr-o uşoară aplatizarr a zonei respective. Modelat la roată, an• prrcţii destul de
~oşi. Argila din care este conf pcţ.ionat eonţinP mica şi a căpfttat prin ardere o culoare
bej-cărămizie. Nu prezintrt urme de decor sau firnis.
În schimb, prrzintă urnw de ardere srcundară atît la int.Prior cît şi ht extrrior.
Inv. 2913. H = 43 mm; D max. = 115 mm.
DatarP: sec. II-III r.n.
Fără analogii.

4) FARFURII
Farfurie. (PI. VI). Ofrandă ( ?) la M I.
Exrmplarul a fost găsit în infrriorul ulciorului amforoidal cc servea drept urnă pentru
M I. Este un vas larg şi scund, cu buza. verticală, a cărei bază estr marcată printr-o
nervură puternic profilată. Suportul este inl'lar. Argila din care este confecţionată este
aspră, conţine mica şi a. cftpătat, prin ardcrr, o culoare cărămizie. O vopsea cărămizic
roşcată îi acoperă buza la interior şi exterior.
lnv. 27970. D bazei= 56 mm.
nat.are: sec. II c.n.
Bibliografic: L. F. Silanticva, Krasnolakovaja keramika iz raskopok llurata MIA, 85,
1958, p. 290 şi fig. 5; B. G. Peters, Krasnolakovaja keramika iz raskopok Mihailovskogo poselenija, Moscova, 145, 1976, pp. 88-91, tip l ; A. Opaiţ, Troesmis. Aşe
zarea romană timpurie de pe platou, Peuce, VIII, 1980, p. 207 ~i pi. 34/4.
c) VAS DE STICLĂ
Urnă în M XXIX.
Se păstrează numai corpul vasului, de formă cilindrică, avînd partea inferioară rotunjită
spre bază. Buza este răsfrîntă orizontal, suportul inelar. Pe circumferinţa gurii se păs-

Trulla. (PI. VII).

Sf>

trează ataşul

unm miner orizontal, plat. Sticla este suflată, transparentă, cu irizaţii
verzm.
Inv. 13357. H = 58 mm; D gurii = 113 mm; D fund = 54 mm.
Datare: a doua jumătate a sec. I e.n.
Bibliografie: C. Isings. Roman glass from dated finds, Groningen-Djakarta, 1957, p. 92,
tip 75; M. Vanderhoeven, Decouvertes a.rcheologiques recentes de verres. Belgique,
în Bulletin de !'Association lntrrnationale pour l'histoirr du vrrre, 8, 1977-1980,
p. 198. şi PI. 70.

D. CERA!UIC,\

('E~UŞIE {~U

DECOR f,USTRlilT

- cană cu o toartă. (PI. Vin. Ofrandft la ~I XXIX.
Corp bitronconic c-11 linia diamrtrului maxim rotunjită şi subliniată dr o nrrvura 111
rrlief. Buza înaltă, cYazată ~i răsfrîntă, este marcam la bază printr-o incizie şi mulură.
Suportul rstr inrlar, profilat. Toarta, plată, arP o canelură longitudinală; pare trasă
din buză şi cade pc c-orp, drasupra liniri diamrtrului maxim. Drcorul rstc rralizat prin
lustruire şi ocupit numai jum[tta.tra superioară a ,·asului. Motirnl îl constituie grupuri
de haşuri obliee, separate prin grtl)Jări dr eîtc trei linii oblicl', 1wintrrsecta1P.
Vasul rstr modrlat I<~ roată. Argila l'~tl' untoasă, fină, eu un eonţ.inut ridicat de mica
argintir. Ca dcgrPsant parc sft fi fost folosit un nisip fin, coc·hilifrr. Prin ardrrr a căpătat
o enloarc gri.
Im·. 4507. H = 170 mm: D max. = 120 mm: I> gurii = 82 mm; D fund = 57 mm.
Datan•: a doua jumătatP a src. I c.11. (prin a::.ol'il're c·u frulla).
Bibliografie: C. ~C'orpan, Contribuţii arhrologicr la problrmelr rfnice ale Dobrogei antice,
PontieP I. HltiR, pp. ~<i2-~G;~ şi fig. 21 e; Gh. Biehir, Cultura carpicii, Bucureşti,
197:~, pp. 82-R-t 12 .

E) CEitA:\IH'.\ DE TRADIŢIE At:TOHTON,\
Este rcprezrntată mai ales prin fragml'nte, provrnind în mod sigur de la urne. Doar
cîteva exemplare• di11trC' acPstea au putut fi restaurate şi prezintă tipul obişnuit de rnsborcan, uşor bombat, cu umărul prorminrnt şi buza uşor răsfrîntă., susţinut pc o bază
plată (fig. R\. Uneori prc•zintă decorul tradiţional, constînd în cordoane în rrlief, alveolate, dispusl' orizontal sau intl'nwrtîndu-se JW corpul Yasului. În afara. ntsrlor care au
servit drept urn<', alte C'Îtern, minia.turnir. au fost depuse ca. ofrande.
- vas-borcan (PI. VIII/1). Ofrandă la M XLIII.
Modrlat c·u mina. Corpul rstc piriform, strangulat la baza buzei, evazată şi subţiată.
Suportul este profilat, plat. Vasul prc·zintă o asimetric vizibilă. Argila din care este
confccţ.ionat rstc zgrunţuroasă. amestl'catrt cu nisip şi cioburi pisate. Arsă incomplet
oxidant, are la extf•rior o culoare cărămizie deschisă, în timp cc miezul este negru.
Poartă urme de ardrrc seeundară.
Im·. 27771. H = R7 mm: D gurii = 63 mm; D fund = 38 mm.
Datare: sec. I-II „.n.
Bibliografie: I. H. Crişan, CPramim geto-dacicii, Bucureşti, 1969, pp. lGl -163; P. Alexandrescu, op. cit., p. 210.
- vas borcan (PI. VI). Ofrandă în M XVII, de inhumaţie.
Vas modrlat cu mina. Corp piriform, cu buza evaza.tă şi baza plată, profilată. Ornamentat pc umăr cu butoni circulari, aplatizaţi. Argila este zgrunţuroasă, amestecată
cu nisip cu granulaţie mare şi cioburi pisate.
Arderea reductoare i-a <lat o culoare brun-cenuşie.
Inv. 2914. H = 85 mm; D max. = 65 mm; D fund= 40 mm.
Datare: sec. I-II e.n.
Bibliografie: l.H. Crişan, op.cit., pi. LXXVII, 1 şi pi. CLXXIX, 4.
- vas-pahar (PI. VI). Ofrandă la M VIII.
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M?drlat cu mina. Corp cilindric, strnngulat spre gură (lipscştP partea superioară a corpulm). Baza este plată, neprofilată. Argila conţine nisip, cioburi pisate, cochilii pisate.
Ardnea oxidantă i-a dat o culoar!' cărftmiziu-gălbuie, deschisă.
I1w. 15353; H (păstru.tă) = G5 mm; D max. =GO mm; D fund = 58 mm.
Datare: sec. I-II c.n.
Fărft analogii.
- ceaşcă-afumătoare (PI. VI). Ofrandă la 1\1 XLIII.
Modelată cu mina, miniaturală. Corp tronconic, putPrnic evazat spre gurft.
Toarta lamelar[1 sp prinde de buzft şi la bn.zn corpului. Argib l'StP nmcstcc<l.tă eu ms1p.
Arc o culoare cenusie. rPzultată dintr-o a.rrlrrP n·ductoarc.
Inv. 15354. H = 3S mm; D gurii = 70 mm; D fund = 3G mm.
Bibliogra.fie: vrzi I.H. Crişan, op.cit., pp. 153-lGO.

F. - OBIECTE DE PORT
În această catrgorie intră cele c·îtPva fibnh', cpn·ei şi colierul dl' argint dPscoperit
în rnormîntul dP inhumaţii' LXXVI.

1) FIBULELE (PL. IX/1-il)
Sînt din bronz şi apaţin toatP (5 l'Xl'ntplarP î11trl'gi şi fragmentare) aceluiaşi tip
cu arcul putnnic eurb<tt, îngroşat sprr n'sort şi punetul dP contact cu piciorul, unde
sr află şi l'ÎtP o 11odozita.tP. Portagra.fa, lanwln.rf1. rst1· mai mult sau mai puţin înaltă,
rPsortul bilatPrnl. Piciorul sP tPrminf1 eu huton conic.
Aparţin unui tip lll'o\·incial roman binr cunoscut şi frpcvent în a~Pzările şi necropolrh• grto-dace sau da.l'o-ronrn1w ele pe trritoriul RomâniPi. Datarea estl' largă (ser.
I-III l'.n.), rrstrîngîndtHil' în funcţil' clP contl'xtul în cari' apar.
Bibliografic: R. YulpP ~i colab., Şantierul Poiana, SCIV, 3, Hl52, p. 207 şi fig. 26/6;
(ih. Bichir. La tin'li8afion des rnrpes (Jle-JJJe siecle de 11.r.); Dacia, XI, 1967,
p. :20f) ~i fig. 24/10 (tip b/1. în rlasifira.fl'a autorului).
2) <'ERCEII (PL. IX;.!, 5)

Sînt tot din bronz şi ilustrrază acPla~i tip: o nriga simplf1, În<'hisă prm răsucirra
eapl'tPlor. Dr e<L PStl' prins un pandantiv tron<'onil'.
Datarl': src. II-III e.n. (prin rontext).

*
Sărăcia inn•ntarului furn·rnr din morrnintl'lr
înclinăm spr<' atribuirea ci unPi comunităţi rum.IP,
dar eu posibilităţi materiale modest!'.

neeropolPi dP la Enisala ne face să
cu o populaţi(• dPstul de numProasă,

Asocierra produselor romane cu cele de trndiţie getitft în cadrul nPcropolei cercetat!', e<L şi clementPle de rit şi ritual înregistrate cu ani în urmă şi confirmate de recentele săpături, nu mai lasă loc nici unei îndoieli cu privire la profilul etnic al comunităţii
pc care o servea 13 • Avem cJp-a farr cu o populaţie claco-romanf1 14 , în cadrul cărl'ia aspectul cultural al romanizării Pstc în mod evident <'Xprimat de frrcnnţa asociPrii produselor
Cl'lor două civilizaţii în îndcplinirl'ct practicilor funerare.
Săpăturile din anii 19u7-19G8 şi 1977-1981 au putut îngădui preeizarea limitelor iwcropolei spre vest (M LXll), sud (M LXIII) şi est (M. XXI, XXII, XXXI) 15:.
Studiind amplasarea în terPn a necropolei şi di~pmwrPa mormintelor în eadrul ei, putem
presupune că numărul total al acrstora a fost cl'I puţin dublu faţă dP crl rezultat în urma
săpăturilor (lGO), densitatea lor crescînd spre nord şi nord-Pst, unde C<'rcetarea este imposibilă sau dificilă, datorită amenajărilor contemporane din intrnvillanul localităţii Enisala.
(vezi ilustraţia p. 435)

37

NOTE
C. Iconomu, op. cit., p. 256 şi fig. 37, datat
în sec. I-II e.n., M. Bucovală, op. cit.,

Babeş, Necropola daco-romantl de la
Enisala, SCIV, 22, 1971, l, pp. 19-46.
2. Ibidem, p. 23; Gh. Mănucu Adameşteanu,
Necropola medievală de la E11isala. Raport
preliminar (1977 ), Peuce VIII, 1980,
pp. 473-496; idem, Necropola medievaltl
de la Enisala. Raport preliminar asupra
campaniei 1978, în Materiale, Oradea,
1979, pp. 379 -385; idem, Necropola medievală de la E11isala. Materiale, Tulcea,
1980, pp. 619-625.
3. M. Babeş, op. cil.,p. 23, menţionează că

1. M.

p. 298-302.
12.

13.

prin asocierea cu trulla.
Considerăm justă concluzia formula.ta. de
M. Babeş asupra etniei populaţiei ce se
înmorminta la Enisala. Vezi M. Babeş,

op. eil., p. 37-39.
14. Nu putem fi de acord cu opinia exprimată.
de Gh. Bichir, Dacii liberi din Munletiia
şi relaţiile lor cu romanii, Thraco-Dacica. II,
Bucureşti, 1981, p. 74, n. 14, potrivit
căreia colectivitatea căreia i se poate
atribui necropola de la Enisala poate fi
identificată cu unul <lin nucleele de populaţie getică transplantate la sud ele Dunăre
de către Plautius Aelianus în cadrul unei
politici <le asigurare a graniţelor Imperiului.
Tmpotri\·a arestei atribuiri pledează nenumăratele rloYCzi care atestă că zona Enisalei
a fost intens şi continuu locuită do geto-dari
incă din mouu•ntul definirii lor etno-culturale şi piuă în epoca romană. Vezi i11fra,
Gh. Mănucu Atlameşteanu, Ernost Oberliinder Târnovcanu, Noi doi:ezi de locuire

numărul

mormintelor cerceta.te în anii
1967-1968 a fost 48.
4. Vezi în acest sens, ibidem, pp. 24-25.
5. lbide111, p. 26.
f:i. Ibidem, p. 27.

7. Ibidem, p. 38.
8. Vor fi prezenta.te numai exemplarele a.
cl!.ror stare <le conservare a permis observa ţii tipologice şi rronologice sigure.
~I. '.\l. Babeş, op. cil.; C. Scorpan, ConlribuJii

arheolugice la problemele elt1ice ale Dobrogei
ro111a11e, Pontice, 1, 1968, p. 355-359,
fig. 14 b şi 17 c; C. Iconomu, Cercettlri
arheologice la .Mangalia şi Neptu11, Pontice
1, 1968, p. 25 şi fig. 10; C. Scorpan, Mormînl getic de epocă romantJ la Aliman,
Pontica, 7, 19î4, p. 240, fig. 1; Al. Suceveanu, Histria l'J. Les lhermes romaines,
Bur., 1982, rat., passim. V. F. Gaidukcvici,
Raskopki Mlrmekija, MIA, 25, 1952, p. 168

şi

După tehnică poate fi atribuită grupei B II
propusă de Ch. Bichir, loc. cit., iar prin
formă credem că susţine datarea asigurată

pe teritoriul act1111l al saful111: Enisala î11
mi/e11i11l I e.11., cu bibliografia la zi. în
acest context ni se pare evidentă atribuirea
necropolei cercetate a unei comunităţi getodace stabile şi permanente iu acest punct.
li'i. ~I. Babeş, loc. cif., fig. 1 şi pp. 20-21.
În legătură cu acest aspect, săpăturile
din anii 1977 -Ul81 a 11 arătat că suprafaţa.
ocupată de necropolă se întindea cu mult
dincolo de limitele de vest şi sud rezultate
în urma campaniilor din 1967 -HlG8.

fig. 61.

10. Tnţelegem prin „ceramică de sufragerie"
categoria îndeobşte numită „ceramică fini!.".
Vezi, în acest sl'ns şi A. Opaiţ. Trocsmis aşezarea romantl timpurie de 11e platou,
Peuce 8, 1980, p. 207.
11. Exemplarul ar putea fi apropiat tipologic
de un altul, descoperit la Neptun. Vezi

LA l\'ECHOPOLE DACO-ROMAINE D'ENI8ALA, COi\L\IUNE DE SARICHIOI
DEPARTEMENT DE TULCEA
(RESUME)

L'expose traile des resultats oblenus par l'etude
de la necropole daco-romaine d' Enisala lors des
fouilles qui, dura11t l'intervalle 1977 -1981, ont
ete pratiquees dans le cimetiere medieval roumait1
(XV 8 -Xl' IIJe siccles) au lieu-dit • La Bise-

ll s'agit d'1111e necropole birituelle, ou l'inci11eration domine toute(oii; (96,4%), avcc les
restes de la cre111ation deposcs dans des urnes.
011 co11state la pratique des offrandes ceramiques,
ill11strees aussi bie11 par Ies pieces de tradition
autochtone, que par des echantilllons de la poterie
romai11e. Quant aux pieces vestime11taires saisies
dans ces tombes, elles portent Ies traces du (eu,
ce qui veut dire qu'elles 0111 abouti la avec Ies
restes des depouilles incinerees el non a titre
d'offrande.
Parta11t des mobiliers (u11eraires ( que l'ouvrage
prese11te sous la forme d'un catalogue selectif),
celte necropole est attribuee a une communaute
geto-dace du 11ord de la Dobroudja, en train de
se romaniser el datee de l'intervalle compris
entre la seco11de moitie du Jer et le II Je siecle
de n.e.

ricd ».

Du (ai:t de la superposition des deux 11ccropoles,
Ies ensembles d'epoque daco-romaine se sont
troures deranges par Ies enterrements de date
plus rece11te. Ccci devait rendre plus dif(icile
les rechcrches concernant le rile et le rituel (uneraires de la premiere e11 date de ces deux 11ecropoles. Nea11111oins, les dernieres trouvailles (livrees par les 112 tombes ai11si localisecs) permetlcnt certaines co11clusions, confirmant les
resultals des premieres rechcrches effectuees sur
ce site e11 1967-1968 (cf. M. Babeş, SCIT',
22, 1971, 1, pp. 19-46).
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V u la si:tuation topographique et stratigraphique
de cette t1tforopole, il est a presumer que le chiffre
des tombes devait etre pour le moins le double

de celles deja (ouillees. On estime que la necropole
devai:t s'etendre vers le nord et le nord-est de la
zone exploree archeologiquement.

DAS DAKISCH-ROl\HSCHE GRĂBERFELD VON ENISALA, DORF
SARICHIOI; BEZIRK TULCEA
(Z USAMMENFASS UNG)
Hier werden die Ergebnisse der in den Jahren
1977 -1981 in dakisch-romischen Grăberfelde
von Enisala durchgefiihrten Grabungeu dargelegt. Diese hatten die Erforschung des rnittelalterlichen, rumănischen Friedhofes (16. -18.
Jhdt.), welcher an der „La Biserică" (An der
Kirche) genannten Stelle liegt, bezweckt.
Die "Oberlagerung der beiden Komplexe hat
zur Zerriittung des ălteren dakisch-romischen
Grăberfeldes durch die neueren Grăber, gefiihrt, was seinerseits die Erfassung vollstăn
diger Angaben iiber das Ritual und den Begrabungsritus des ersteren erschwerte. Trotz
all dem gestatten die neuen Funde (es wurden
112 Grăber identifiziert) schliissige Folgerungen
zu ziehen, welche clic Ergebnisse der ersten,
in den Jahren 1967-1968 vorgenommenen
Grabungen, erhiirten (l\I. Babeş, SCIV 22,
1971, l, s. 19-46).
Es handelt sich um cin birituelles Grii.berfeld, mit vorherrschender Bra ndbestattung
(96,4%) und Bcwahrung der Asche in Umcn.

Als Hestattungsbeigaben wurden sowohl einheimische als auch romische Topfereierzeu~nisse
verwendet. Die in deu Grăbern gcfunctenen
Kleidungsstiicke haben durch das Feuer gelitten. Diese Tatsarhe ist cin Beweis daflir, dafl
sie nicht als Beigaben in das Grab gelangt sind,
sondern als Bekleidung der Verstorbenen gedient haben.
Auf Grund dor G răborfunde (ei ne Auswahl
derselben wird in dor Arbeit als Verzeichnis
geboten) wird das Grăberfeld oiner im Norden
der Dobrudscha ansăssigen geto-dakischen Gemeinschaft, wekhe im Begriff war sich zu
romanisieren, zugowiesen und in die ieitspanne
von <ler zweiten Ilălfte des 1. Jhdts. bis zum
3. Jhdt. eingeor<lnot.
In Anbetracht cler in den Grabungen vorgefundenen Lagc, glaubt der Verfusser, da.6
die Gesamtzahl der Grăber <loppelt so gro.6
war als diejenigen die beschrieben wurden
und da.6 das Griiberfeld sich noch mehr nach
Norden und nach Nord-Usten erstreckte als es
jetzt dcr Fa li ist.

RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DE LA
TELIŢA-„IZVORUL MAICILOR" (JUD.
TULCEA), 1979
V. H. BAUMANN

0,0. DrscopPrirra în anul Hl78 a comph·xului dl' cuptoarl' romane pPntru n·dus minl'fru
de fier, în punctul „ Izvorul l\faicilor" situat la a.prox. 2 Km NY de localita.tl·a. Tl'liţa,
prezintă o importanţ[t apartr prntru cunoaştere<t unuia dintrl' nH'şt1·şugnrik str11nchi
ale populaţiei de pc trritoriul patriei 11oastrl'. 1
0.1. Celor şasl' cu ptoarl' dl'scopPritl' î11 1978, li s-a adăugat în 1919 în cit unu I. AcPstl'
instala.ţii an fost ampla.satl' dl' o parte şi dl' alta a Ulll'i văi naturalr, datoram srnrgl'rilor
pluvialr din amontr, 5 în partea dr sud-l'st şi 2 la aprox. nO m sud-vrst de Izrnrul Maicilor,
toate construitr dirl'ct în perPţii de loess a celor două pante sprcial anwnajatl' în acl'st
scop. Secţionarra ac1•stor cuptoare a cYidenţiat apartenPnţa lor tipului eu euv:t îna.ltr1
ca.re functioneazr1 pe baza tirajului 11aturnl. l\Iărimf'a. Jll'obişnuitft a cuptoarPlor dl' la.
Izvorul Maicilor. relat.iv buna conservare a. acPstorn. a.mplasarra lor într-o zonă pitorra.scă, ne-a îndPmnat să continuăm Cl'H'l't11rill' înet•putl' în anul 1978 (\'t•zi pi. I. J ).
1,0. Cercetările din anul 1979 au urmărit dl'gaja.n·a euptoarelor situa.tf' Jl" panta de
sud-est. în wderea rralizării unei pla11imPtrii eît mai l'Xac-tl'. a elarifil'ării fazi' lor dl' f olosinţă a fiecărei instalaţii şi a eauzl'lor ea.rl' au impus nwta.lurgi~tilor clin a.11til'hitat1·
const1 uirea unor cuptoare uriaşe.
1.1. Menţinînd primul cuptor srcţio1mt trnnsvl'rsal ~i longitudinal (pi. IV. 1-:~). 11P-a.m
orientat atenţia asupra drgajării cPlorlalte patru euptoarr (nr. 2. :3. -! şi 5).
Exceptînd cuptorul nr. 2, C'l'll'laltl' instahLţii <Lll formr şi dim1·11sim1i aproximativ
asemănătoare, fiind alcătuite din trei părţi eonstitutin: gura de tiraj ~i Prnruarc•. C'analul
de depunrri reziduale şi cuYa.
1,2. Primul cuptor degajat (nr. 3; pi. III), a.re gura dl' tiraj ~i eYacuan' oriPntată spre 8V,
spre intrnrra cuptorului nr. 2. Jgheabul de depunrri. construit dill piPtn• şi lipit spn'
interior, este lung dl' 2,25 m, lat de 0,90 m şi înalt de 0,75 m. PodP<tua şi laturile
jghl'<tbului sînt vitrificatr. Podeaua, este îndinată spre gura de evacuarP, martată la
nivelul vetn•i cuYei cir un prag de pia.tră, în dreptul cărria, prin eliminan•a rezidurilor,
podeaua arsă a căpfttat o erustă tare, Yineţil'. Cuva on.Iă. păl'trntă pP o înălţime de
3,25 m, are un diametru dl' 3,25 m (pi. III, 3). Perc•ţii cuni. arşi pP o grosime el<' aprox.
0.20 m au căpătat la interior un aspect pietros. ObsPrrnţiile făcut!' în intrriornl cuvPi
ne-au permis să stabilim durata dr funcţionare a cuptorului. Astfrl vatra, rPspectiv
baza cuvei pr care era depus[L încărcătura în scopul reducnii minen·ului. a sufrrit două
rrfaceri succesin. Dl' fircarr da.trt a fost întărită cn bolovani de piatră ~i pămînt. pestP
care s-a pus un strnt de pămînt galben, lipit. Cele trei fazi' în folosirt'a cuptorului nr. 3
au putut fi urmăritr şi pe pereţii cuvei pc care sr disting clar două straturi dP lipituri
succesive adăugatr prretrlui iniţial. în afara materialului provenit din prăbuşirea pf·rc·ţilor
şi de bolovanii dr piatră rămaşi clupă ultima întrrbuinţan', în intrriorul cuptorului s-<L
găsit un bloc de piatră în care a. fost rrnlizată o scobitură conică adnd la. f•xterior un
diametru de O, 11 m.
1,3. Cuptorul nr. 4 (pi. III), arc canalul de scurgerl' lung de 1,75 rn, lat de 0,73 m
şi înalt de 1,00 m. Canalul este construit din pietre şi are laturilP putrrnic ,-itrificate.
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în dreptul intrării, la nivelul vetrei cuvei se află un prag zidit din piatră. (pi. III).
Cuva ovală se păstrează pe o înălţime de 2,90 m, avînd diametrul max. de 2,95 m (pi.
III). Intrarea în cuptor păstrează în interior urmele unei zidiri de piatră şi a resturilor
reziduale eliminate în urma întrebuinţării instalaţiei. Podeaua pc care s-a efectuat curăţirea
este lungă de 2,50 m ~i puternic arsă. Jumătate din cuva cuptorului şi întregul jgheab
au fost găsite pline cu r<'ziduri de calcar de o duritate excepţională. Vatra cuvei a suferit
o singură refacere, ceea cc relevă doar două. faze de întrebuinţare a cuptorului.
1,4. Cuptorul nr. 5, orientat aprox. NS, arc gura de evacuare flancată de două ziduri
groase dr 0,50 m şi înalte de 1,80 rn (pi. IV, 1). Deasupra zidului de est s-a păstrat în
pcretr urma. unei bolţi, ceea ce presupune că gura de evacuare era iniţial boltită. Canalul
de scurgere, construit tot din piatră, are o formă tronconică alungită care se îngustează
spre gura de evacuare; are înălţimea de 1,20 rn (pi. IV, 3), lungimea de 2,10 m
şi deschiderea maximă la nivelul vetrei cuvei de 1,00 m spre perete şi de 0,65 rn
la ieşirr. La ba.ză canalul dl' scurgprc• estP n·ctangular cu laturile de 1,65/0,45 m şi
puternic ars. CuYa ornlă, cu un diametru maxim dr ~.95 m. sr păstrează pt• o înălţimr
de 2,95 m. Podraua. de ardl're ern acoperită de un strat de funingine de mangal
şi puternic arsă. Din dreptul peretC'lui dP nst al gurii dl' l'\racuare a fost construit un prag din piPtrl' dispusP p<· lingă pPrPţii cuvei, dP la ninlul podelei care se
înalţă sprP ~. eontinuî11dtHe spn· Pst C"U o lipitură groasft de pămînt ars. Acrastă
construcţie în spirală, din praguri succl•sin dP piatră ~i lipitură de
pămînt,
avea ~eopul dl' iL asigura tirajul nPcrsa.r protl'sului de ardere. La baza jghPabului de
scurgerr. în drrptul gurii dl' rva("uarr. au fost urmftritr patru straturi de pămînt galben
a.rs, cl·<·a cr pr<'~tqmne tot a.titra rdac·l'ri.
1,5. Cuptoru I nr. ~ este cea mai interrs;mtă instalat il' atît prin construcţia sa originală,
cit ~i prin mftrimra sa neohi~nuită, ehiar în cadrul unui complex de cuptoare foartP mari
ea ("PI<' l'<'reetal<' la „Iz,·orul )fai<'ilor". Înălţime;L actualrt a cuni pînă la nivelul podelei
ini1ial<· l'Str clP :..ţ m. iar dianwtrul său maxim atinge 3.75 m (pi. I, 2-3: pi. II, 2-3).
Gura dr <·\·aeuan· ~i 1wreţii l'analului dP SC'llrgrre au fost c·onstruitr din piatrrt căptuşită
cu cfiri11niclă. Pl' unul din frngmPntelr ck l'iirr1midft extrase din peretC'le l'Stic al gurii de
l'YaC'11a.n· Sl' pf1strC'ază drstul dP slab un t<~rtu~ rc•ctangular cu siglrlr flotei dunărene
(pi. Y ). Canalul de seurgrn•. construit în panti1 spn~ icşin', rstl' de formft rectangulară
cu marginile rotunjit<·. lung dP :!,00 m şi h = 0,75 m. tronconic în srcţiunc·, avind
d<·sC"hidPrt'<L nrnximft dP O.flo m ~i O,GO m la bază. Gurn dr Prncuare este acoperită la
ni\'C'lnl podell'i rnni dP un pra.g alcătuit din blochrte dP piatră dispuse orizontal şi
lipite, atît întn· l'lc cit şi dP perrţii gurii dr evaC'llare, prin ardere la o temperat11ră înaltă.
Canal11l clP scurgne sr l'Ontinuft în afara. cuptorului pe o lnngimr ele 1,60 m. fiind flancat
dr o gardină dl' pfunînt tare ( p. I. :!-3; pi. II, ~ -:~).
în conformitate cu modul de umplere• a cuptorului (mangal, minereu, fondant),
în urma rPducrrii s-au păstrat tr<'i straturi succcsin dP fondant topit. situate deasupra
unor podeh• dr lut putnnic arsP, între care sc găseau straturi groasP de funingine şi
unPori dr cPnuşă. Pc baza ninlurilor succesive de lipitură din interiorul cuvei şi a straturilor de lipitură de p<' pereţii rnni sr poatt• a.firma că instalaţia a. fost întrrbuinţată
de 4 ori. Ultima întn•buinţarc a fost incompletă. Podeaua, situată pc un strat gros de
pietre, era. înclinatft spr<' centru. exact dea.supra. jgheabului de scurgere astupat după
a. trria întrebuinţarP, şi, unde SP afla o ,·atră circulară plină cu cenuşă.
În mod sigur. în ultima fază rnptorului i s-a. dat o altă funcţionalitatP dPcît cea
iniţială.

1,6. OriginalitatPa a.erstei instalaţii l'Stl' accentnatft de descopcrin•a wltl'i construcţii
în peretele dr nord al cuvei (pi. II, ~-4). Această construcţie (2 a) are o formă rectangulară cu colţurile rotunjite, de 2.00 m lungime şi 1,30 m lăţime, căptuşită în partea
snperioarft cn pia.trft ck carieră şi terminată la ba.zft printr-un canal centra.I rectangular,
cu dimensiunilP dr 2,00/0,GO 111 eu pl'rl'ţii dn•pţi, în formă de uluc. cn toate laturile din
pămînt ars.
Deasupra canalului sînt aşezate transversal două blocuri de piatră situate Ia 0,60 m
unul de celălalt şi la aceeaşi distanţă faţă de marginile canalului (vezi, pi. II, 4 şi mai
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ales pl. vn - secţiune). Întreaga construcţie este legată de cuptorul nr. 2 printr-o deschidere rectangulară (în peretele nordic al cuvei), înaltă de 2,00 m şi avînd o grosime a
pereţilor între 0,70-0,80 m, realizată direct în peretele care a suferit apoi un proces
de ardere asemănător pereţilor cuvei.
Construcţia are aceeaşi orientare N -S ca şi a cuptorului nr. 1 şi nr. 5. Gura.
canalului, mai joasă cu 0,10 m decît podeaua iniţială a cuvei cuptorului nr. 2, corespunde
stratigrafic aceleiaşi faze de funcţionalitate. Intrarea canalului a fost găsită astupată
cu blocuri de ca.Icar şi fondant topit în care s-a. păstrat şi urma unei bîrnr dr lrmn carbonizat, groasă de 0,20 m (pi. II, 3.) Spaţiul de deasupra canalului fusrsr astupat
cu pămînt galbc>n, puternic tasat, dar care nu a suferit o ardere secundară.
1,7. Ţinîncl sc>ama de faptul că, în urma primei întrebuinţări, prreţii cuvei au fost
vitrificaţi, mai alc>s spre podeaua de a.rdc>rr, existenţa unui spaţiu care nu <i suferit de
pe urma unei arderi la CC'l puţin 1300°C S<' t'Xplică numai prin schimbarea funcţionalităţii
instalaţiei într-o etapă ulterioarrt. În mocl sigur gura ca.naiului a fost astupată în etapa.
a doua, blocurile de piatrrt fiind situate pe nivrlul iniţial al cuptorului (vezi, pi. VII.) Partea
superioară se pare că a fost astupată în ultima etapă cînd cuptorul nr. 2 a fost întrebuinţat doar parţial, nivelul vetrei circulare>, clin mijlocul cuptorului, situîndu-se Ia aprox.
aceeaşi înălţime cu şirul de sus al pirtrrlor earc astupau gura canalului. E"tr foarte probabil ca, în ultima etaprt, euptorul nr. 2 ~ă fi fost folosit ca forjă.
2.0. Cuptoarele de la „ lz\·orul Maicilor'' întrc·buinţrază în procesul tehnologic proerdeul
Renn-Verfahren, de> topire a minPrPnlni dr firr într-o vatră deschisă, direct, eu ajutorul
mangalului - era mai wcl11· metodrt dr obţinere directă a fierului tc>hnic în cuptoare
simple 2 • Toate instalaţiilP de rPdtt<'Pn• a minPreului dr fier de la Teliţa aparţin tipului
de cuptoare H'indofen (·.ar!' folosl'se tirajul natural al arrului, fiind sitnatP ca atarr cu
deschizătura în direcţia enrc'nţilor (k aPI' ::. A(·est tip de cuptoare este (·11nose11t în Europa.
încă din Latenr, pe teritoriul BPlgiri. la Dinant, Namur şi Lusti11 4 ~i în (~pnn;t11ia,
la Engsbach, în Siegerland 5 pi. VIII. l )._Dl' rormă ovalrt, au o srcţim1P rot11ndă dP aprox.
1 m (în Belgia) şi 2 m (la Engshach). lllălţ.imPa c·uptornlui variazrt între· J,f>0--2,30 m.
Vatra, amenajată în panta dPal11l11i. !'St<' prc·y[1z11ti'1 cu un canal dl' suflarP acopPrit cu
dale de piatră. Pentru sporirNl l'fi<'ie11ţPi RiRtl'n111l11i de suflare, se cr<'r<rn p11ţnri el!' tiraj
(Windschacht).
2.1. Pc trritoriul României. dPsc·o1wririlP arhPologi1·p din Latlnw, dl' la

Iloho~Pni (Odorhei)
(Drobrta-Tn. Senrin). atestr1 un ;dt tip dP cuptor Windofcn - „<'11ptorul adînc"
construit în pantă abruptă. în forma mwi adî11eit11ri eilindrice căptnşitP cu lut la intrrior
şi prevăzut b bază şi sus eu orificii pPlltrtt a.sigurarra unui curent nrîntrernpt, ea în si~temnl
coşului obişnuit 6 . În general, dimen"i1111ilP al'l'~tuia 1m depăşeR(' 1 m înălţime (excrpţil'
făcînd cuptoarrlc de la Cirrşn). Numai în Bavaria. cuptoarele de acest tip depr1şeau
înălţimea de 1 m, rlr fiind prrYăzute cu 1111 ('anal dP Pliminare a zgurPi, eanal rare folosea
şi ca gură de tiraj 7 •
2.2. Procedeul obţi1ll'rii directe a fiPrnlui tl'hnic în c-11ptoare simple, pc baza principiului
Renn-Vcrfahren, continuă sr1 fi<' întrebuinţat ~i in l'}JOCa romană. Cuptoare executate
în maniera celui de Ia Engsbaeh sînt cunoseutc la începutul rrci noastre în Populonia şi
Wilderpool (Warrington) - Ang-1ia 8 • „Cu ptoa.rc ;tdînci", foarte asemănătoare celor din
Latcne, dar apartinînd epocii romane (~ec. II l'.n.), au fost cercetate în zona Rinului 9 ,
în Pa.lat.inat, şi Ia 'saalburg 1 0. În general, ace~tP tuptoarc sînt prevăzute cu orificii pentru
suflante. Cuptorul cu foale apărnsc încă la ~fîrşitul Ppocii Latene, anul 200 î.e.n. fiind un
terminus ante quem al apariţiei sale 11 •
2.3. Reducerea. minereului şi forjamt sa inwdiatrt aparţin aceluiaşi procrs tehnologic.
Buretele de fier cu incluziuni de zgurii, obţinut î11 cuptorul-reductor, era curăţit imediat
de impurităţi prin Iovitnri aplicate ('.li eiocanul ele lcmn 1 2 ; cm apoi tăiat în bucăţi şi
reîncălzit în cuptorul-forje, î11 HdPrc'n dPcarburării complete a componenţilor pămîntoşi.
Uneori, în procesul reducerii, pl'ntrn a asigura hnrctelui de fier obţinut un conţinut scăzut
de carbon, se adăuga un fondant: pintrn de Yar (calcarul) 13 , sau marmura amintită de
izvoarele romane 14 •

şi Cireşu
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:2.4. În eonduziilP sale la un rxprrimrnt făcut în H)58, rrferitor la suda.rra lupelor de
fier în cuptoare de tip Windofen eu tiraj natural. cpn•rtătorul grrman J. W. Gilles făcra.
eîtrva prPcizări importantr. 15
În primul rînd faptul. eă, pr măsura sporirii neersităţilor dr unrlte şi armr din
firr, firra.rii în('l'areă să obţină lupr eît mai mari mărind dimrnsiunilr cuptoarl'lor şi
întrrbuinţînd minrrrnri de bună ca.litatr sau prin prrgătirea (prăjirra.. aglomrrnrt•a)
~i prPrrducrrra minrn•nrilor sărace.
în al doilea rînd. GillPs prceiza eă minnrul prăjit sr prrh1<-r1·11ză mai bi11P. cu toatl•
61 ~înt şi minrn·uri dr fi<'r <'arr sr pot pn·luera în stan•a rxistrntă. Ac!'ste mi1wreuri
„erudr" sr toprsc mai uşor în cuptoare înalte, cu horn (cuvă, furnal), dccît la. focul de
vatră. pentru eă în partra superioară a hornului începe deja prrgătirea (prăjirea) lor.
2.5. Crra ce rstr important dr stabilit în errt<'tarea arheologică a acestor euptoare
c·onstă în prPcizarea identităţii lor funcţ.ionale. Este greu de făcut demarcarra întn· un
cuptor antic de topit minrrcul, un cuptor de forjarr şi unul care• a. servit pentru prăjin·a
(aglomrrarra) minerC'ului îna.intr de topire. Procesul de topin• era prrcrdat de prăjirra
minerc•ului, în special a acelor minereuri cu un conţinut mic dl' fier (limonită. oligist).
Cuptoarrle care· sernau procesului propriu-zis dr topiu au la intrrif\r un învrliş d1' zgură
vitrificată. dcosrbindu-sP, printrr altPlr, dr cclr folositr la forjare. în interiorul eărora
SC' găsrştc de obicri o cantitatr mare dP fnninginr şi clcpunrri pietrificate.
2.6. ~" parc eă lipsa unor minereuri sufitil·nt dP bogatr în fier a contribuit la modifiean•a tipului dr euptor, în primul rinei în srnsul errştrrii dimrmiunilor sale, menţinînd
însrt în întrraga antichita.tr romană eoncrpţia. simplă ean· stătc-a la baza procesului d<'
rrd1Hwc dir!'C'tă a fierului prin procrdeul RPnn-Verfahren.
În anul 1902, F. \\'inkclmann crrretează în canabae-Ir l'astl'lului roman Pfiinz,
dP la FPstungsvorstadt. 1rn intrresant cuptor c·u tiraj natural (Rcnnofrn), fără a-l putl'a
fotografia. 16 Cuptorul na alcătuit dintr-o vatră <'irculară de J,85 m diamrtru, prrforatri
de un canal dr zgură, prrYi1zut la rapitt cu o groapf1 de l'olretarr. Din euvă nu sr păstrase
nimic. în schimb, deseopPrirl'a eapătului unui fluf'r (dui;r) ceramic, cu orifieiul de J ,21.4 c·m, rrlrYa întrrbuinţarra suflantrlor. Din cuptor au fost extrasr 45 kg de zgură dr fier.
Muzeul landului Rin din Bonn a erreetat în Nordrifrl, pr o suprafaţă dl' 9 km 2 ,
9G dP euptoarP mrtalurgicr, grupate în l 2 fc·rmr romane 17 • Două euptoarr drseopPritP în
1956 în pa.rtra. de sud a muntrlui Nidl'ggrn sînt foarte asemănătoare instalaţiilor de la
Trliţa, punctul „ÎZ\'. Maicilor". Ambele cuptoar<' (A şi B), au fost săpatr într-o pantă.
abruptă amrnajată în aecst scop. (PI. VITT, 2). EgalP l'a mărinir şi umplute la foi 18 , nau
aldttuitr dintr-o vatră circulară, cu dianwtrul dr 2 m, o cuvă în formă de C'fopot, cu dia.metrul maxim de 3 m, un canal rrctangular, srmil'irl'ular în spatP. eonstruit din piatră
pc mijlocul vrtrri şi acoprrit. în formă dr grătar. cu două pirtrr aşrzate transversal
(nzi pi. YIIT. Pirptul cuptorului, situat în faţa currnţ.ilor dr aer. rra. zidit în srcţiunP
pînă la. o fantă îngustă. Traseul canalului era lutuit. În interiorul cuptorului, ca ~i în
prrlungirra sa din faţă, ca.naiul avPa la bază l'enuşă şi cărbune. Pcstr grătarul ea.naiului,
în cuvă s-au găsit numrroase pirtrr. Cuptoarelr nu conţinrau zgură şi nici în faţa lor
nu sr aflau urme de forjr. Bazaţi pc aerst fapt, ca şi pc descoperirea unor resturi de oxid
dr zinc la 25 km drpărtare, crrcetătorii grrma.ni. exluzînd posibilitatea unor cuptoarr dr
redus minrrru dr firr, au considrrat posibil ca c<'lr două instalaţii să fi serYit, ori prntru
prăjirra (aglomrrnrra) mi1wrrului de fier, ori pentru topit plumb.
3.0. Dcscoprrirra. unui număr marc de cuptoare la TPliţa înşiratP pc aeePaşi pantă, ad11cl
aceraşi formă şi aprox. aceleaşi dimensiuni ( rxcrptînd euptorul C2 ), rrlcvă Pxistrnţa în
punctul respectiv a unui complex metalurgic cu instalaţii de prăjire, de topire şi de forjan•
a buretrlui de fier rezultat (vezi pi. VII). La Teliţa, ca şi în Nordeifcl, sîntem în faţa unor
cuptoare Windofen de un tip evoluat. Dimensiunile• apropiate şi forma asemănătoare
evidenţiază existrnţa în aceeaşi rpocă a aceluiaşi tip de cuptor, atît pc limes-ul rhr11an
tît şi pc cel dunărean 19 (pi. VIII).
înccrcînd să definim funcţionalitatra fiecărui cuptor, în cadrul complexului de la
„Izv. Maicilor", remarcăm, în afara asemănărilor asupra cărora am stăruit la începutul
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articolului, cîteva droscbiri esenţiale. Astf PI, fragmente de zgură au fost găsitP numai în
două din instalaţiilr cercPtate: în C2 şi C5 • În intrriorul cu ptoarrlor C 2 , C3 , ( \ . ca şi în
prl'lungirra rxtrrioară a canalrlor acrstorn, a fost găsită o mare cantitatr dP funinginr.
Cra n~ai marr cantitatr de fondant calcinat, care acoperra \'atrn şi canalul median în
întrrg1mc, se afla în cuptoarele C2 şi C4 • Straturi sucecsivc dr fondant calcinat si de funinginr au fost surprinse numai în C2 • Cuptorul (' 2 , cu o capacitate aprox. de d~uă ori mai
marr decît a celorlalte cuptoarr, rstr singurul h'gat dr o instalaţir ancx1t (2 a), situată
în prretcle din spatelr intrării. Crlr mai multr rdacrri au fost surprinsr la cuptonrPlP
C 2 şi C5 • Cuptoarele C3 , C4 şi C5 au funcţionat indeprndent, pr cînd primele dou1t cuptoarP
în cadrul aceluiaşi atelier. Stratigrafic, la data funcţionării cuptorului (' 3 , primrle două
cuptoare nu mai erau întrebuinţate, drpunerilc din cxtrrior şi nivelarea rxccutată deasupra
a.cestora corespunzînd nivelului dr PvacuarP a rezidurilor prin canalul cuptorului Ca.
În cuva cuptorului C2 a fost drscoperit capătul tronconic al unui fluer l'<'ramic (i1w.
15G12; pi. VII, 2), cu orificiul de 2,5 cm, erra cr pres11p11rw, crl puţin în cazul aeestui
eu ptor, folosirea unor tu buri-suflantr 2 r.
3.1. Bazaţi pe aceste observaţii, considPră111 că numai cuptoarPle C\ ~i C,1 au sen-it
intrgral procrsului de reducere a mincn•ului de firr. Cuptorul C2 , ePa mai complexit
instalaţie de la Teliţa, dispunea în intPrior de un spaţiu special amenajat în w<lrrea pră
jirii 111inrrcului (2 a) care intra apoi rlireet în procrsul <ll' reducrrr în euva imensă a cuptorului. ln ultima fază de funcţionare. eu\·it cuptorului C2 a fost întrl'buinţatri ca forje
pPntru prelucrnrea lupelor scoase din 1·uptornl C1 a cărei activitatP intensii rstr n·lerntft
dl' tantitatca marc dr fondant rrzidnal din intl'rior, ea şi din faţa gurii dP rvaruar<'.
Cuptorul C3 rrprezintă, după toate probabilităţile, o instalaţie dt>stina.trt pritjirii (aglomrrării) minerc•ului, iar C5 , tu intrarPa s:i. monumental1t zidită din piatrit, cu hornul
înalt, spiralic, cu vatra înclinată, aeoprritrt c!P funinginr ca şi canalul, trrbuir sit fi fost
o instalaţie prntru forjarra luprlor rezultat!' în urma procrsnlui clP topire dirc'etri a
rninPrcului.
3.2. Cronologic, bazaţi pr ceramica. romanit (pi. V) descoprrită cu prilPjul cercetărilor
a.rht'ologicc în faţa cnptoa.rPlor. alături cit' cÎtp\·a obirctc în gcnrral metalice ( cataramit
dP firr - im'. 12345; îrwhizfttor d1· hro11z ~ i111·. 1:2346; inel dl' 1Jro11z - inr. 12347; ae dP
pftr din os - i1w. 15G23 - toatP din faţa instalaţiPi C2 , wzi pi. YI) ~i dP o monP1lr1 dl'
bronz argintat de la Severus Alcxau<lcr 21 , am considerat că în punctul „IZ\'. Maicilor"
din <•propierea Tcliţci, au funcţionat instalaţii metalurgicr din a. doua jumătate n srl'Olului II pînă la mijlocul secolului III r.n. 22
4.0. Crrcetarca cuptoarelor de la TPliţa ridică două problrme: a) cui au a.p;1rţinut instalaţiile; b) de unde rra procurat minereul. În rPzolvarPa ambelor problrmc trrhuiP sit se
ţini1 se<tmă că tradiţia joacă un rol esenţial în <'xploatarea miuierft. Pc valra Teliţri, în
apropierea punctului nostru de referinţă, săpftturilP arheologice au scos fragmente de
zgură de fier şi fier neprelucrat, alături de materiale încadrate cronologic în sec. III î.c.n. 23 Aceste descoperiri relevă că geţii din Dobrogc<t cunoştrau zonele cu minPreuri
de fier şi se ocupau cu metalurgia fierului înainte de venin'a romanilor.
4.1. În epoca romană, exploatările miniere aflate în mîna unor „procuratores metallorum"
puteau fi arendate unor persoane particulare. Pc măsura sporirii nPcesităţilor de armament
şi rchipament militar şi a celor legate <le economia provinciilor, creşte importanţa
atPlierelor private, aparţinînd de cele mai multe ori unor fermieri care dispuneau de pădure.
Specializarea fermelor romane, începută spre sfîrşitul secolului II c.n., are la bază ~eno
menul transferării în mediul rural a unei părţi din producţia meşteşugărească dcstmată
satisfacerii cerinţelor tot mai stringente ale picţii. La Teliţa, instalaţiile de redus minereu de fier aparţineau unei ferme romane situată la aprox. 250 m nord de punctul
„Izv. Maicilor'', la capătul unei terase line de pc Valea Viilor 24 •
4.2. În jurul centrului de Ia Teliţa există o zonri de minereuri de firr, legate, fie de formaţiunile paleozoice, fie de calcarele triasice. Minereul se află la suprafaţă şi poate fi uşor
exploatat. Formaţiunile geologice prezente în regiune sînt reprezentate de faciesul
calcarelor cenuşii-negricioase de tip Guttcnstein 25 , străbătute de o reţea de fine diacluze
umplute cu calcit, stratificate în plăci ccntimetrice. Aceste depozite triasice medii sînt
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străbătute de diabazele rmptionului triasic, venite pc liniile de fractură dintre zona Tulcea
şi zona Munţilor Măcin. Ele se prezintă sub formă de curgeri de lavă., în general compacte,
de culoare verzuie-închisă sau roşictică, fapt cr pune în evidenţă abundenţa mineralelor
cloritice şi prezenţa oxizilor de fier hidrataţi.

La aproximativ 50 m nst de amplasamentul cuptoarelor, rstc deschis, în carieră,
un front de diabaze pe o lungime de 10 m şi o înălţime de 4 m, folosit în prezent ca piatră
pentru drumuri. Proba chimică rrcoltată din acest loc indică următoarele conţinuturi 26 :
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De asemenea, două analize microscopicr, efoctuate pc calcarele găsite în zona cuptoarelor 27 , relevă apariţia în rocă a. mineralelor opace, microgranulare, parţial limonizate.
Alte două analize efectuate pc dia baze 28 , au dat următorii constituienţi mineralogici:
feldspat plagioclaz = 55%; piroxeni = 35~ ~; minnale metalice = 10%. Aceste analize
au verificat caracteristicilr mineralogicr cunoscute din literatura geologică de specialitate
pentru aceste roci.
Este de remarcat faptul eă în continuarra frontului dr carirră menţionat există
mai multe excavaţii (derocări) în masivul de diabaze, derocări acoperite de muşchi şi
vegetaţie arborescentă, cera ce indică prrzrnţa în tin1p a mai multor puncte de lucru
pentru extragerea diabazrlor. Aera.stă carieră, din care s-a extras în antichitate piatra
întîlnită în interiorul cuptoarelor, relrvă. că roca întrebuinţată ca minereu de firr de către
„metalurgiştii" de la „Izv. :Maicilor" era diabazul local. Existenţa carierei în apropierea
locului de amplasare a cuptoarelor estr indicată de un şanţ lat de 1,50 m care ocoleşte
pc la nord întregul complrx pentru a sr îndrepta apoi spre vrst, exact spre locul unde se
întîlnesc drrocărilc anticr. Şanţul, rralizat prin nivelarea pantei abrupte, folosea atît ca
mijloc de accrs, dind posibilitatra lucrătorilor de a transporta rapid minereul în zona cuptoarrlor, fiind în acrlaşi timp canal de protejare şi devrrsarr a apelor rezultate din precipitaţiile abundente.
5.0. Conţinutul mic de firr din dia.baze poate fi o explicaţie a construirii unor cuptoare
de asemenea dimensiuni la "lzv. Maicilor". Nu trebuie să ignorăm însă statutul de funcţionare al exploarării minirre de la Teliţa. Aparţinînd unor proprietari rurali despre care
din păcate nu ştim nimic, ca dr altfel şi despre structura fermei respective, păstrăm
suficiente rezerve în privinţa regimului dr muncă şi a timpului afectat muncii la instalaţiile de reducere a minereului de fier. Situaţia generală a Dobrogei romane în cursul
sec. II-III e.n, permite constatarra că principala forţă de muncă în mediul rural era aceea
a băştinaşilor geţi, reduşi la situaţia juridică de „deditici" 29 • Se pare că aceştia erau
antrenaţi dr către proprietarii rurali la diverse munci sezoniere, în primul rînd la muncile
agricole. Nu rste exclus ca şi în anumite activităţi meşteşugăreşti să fi fost întrebuinţată
mina de lucru a băştinaşilor geţ.i, am putea spune specializată, gîndindu-ne la tradiţie.
Ţinînd seamă de raportul dintre mărimea carierei antice, dimensiunile şi numărul cuptoarelor folosite în timp de aprox. trei sferturi de veac, nu putem să nu remarcăm că exploatarea de la Teliţa nu a fost intensivă şi probabil nici prea productivă. 30 Aceasta evidenţiază că ferma de la Teliţa avea o economic mixtă, axată în principal pc păstorit 31 , activitatea meşteşugărească de la „Izv. Maicilor" fiind o ramură complementară care se
desfăşura mai alrs în sezonul rece.
5.1. În conformitate cu observaţiile arheologice efectuate de-a lungul a două campanii,
încetarea activităţii instalaţiilor de la „Izv. Maicilor" la mijlocul secolului III e.n., vine
să confirme cronologia stabilită pentru majoritatea fermelor romane din zona Teliţa
Niculiţel-Isaccea. 32 (vezi ilustraţia p. 445)
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NOTE
secţionării
instalaţiilor
de
la Teliţa, punctul
"Izvorul Maicilor",
în anul 1978, au fost publicate într-un
prim raport de săpătură intitulat „Cercetări arheologice ftt zona Sarica -Niculi:ţel",
în Materiale şi cercetări arheologice (A
XIII-a sesiune anuală de raporte ), Oradea,
1979, pg. 198-203.
2. Cf. V. Wollmann, Instalaţii şi procedee

1. Rezultatele

Reconstituirea s-a făcut după ruptorul
„A", mai bine păstrat.
19. Pe teritoriul ţării noastre, singurele descoperiri la care ne putem raporta sînt celo
de la Ulmetum - Pantelimonul de Sus din
Dobrogea (sec. III e.n.), de la Fizeş şi
Şoşdea din Banat (sec. IV e.n.). Tipul
de cuptor folosit la Şoşdea este cel cunoscut
încă. din Latone şi riispîndit în întreaga
Europă centralii.: tronconic ( d. interior =
1,20 m; h. probabilă. = 1,50 m), ru vatra
circulară, puţin albiată (g. pereţ.ilor =
0,25 -0,36 m), cu sistemul de umplere
prin horn. Acest tip de ruptor era mult
mai primitiv derît relo de la „Izvorul
Mairilor", prezentînd dezavantajul de a nu
putea fi utilizat decît o singură. dată; vezi,
E. laroslavschi, Cuptoarele pe11tru redus
111inereul de fier de la Şoşdea, jud. Caraş
Sei·eri11, în Acta l\INap., XIII, 1976, pg.
231-234. Tipul de ruptor întilnit la Fizeş
(vezi E., Iaroslavsrhi, R. Petrowschy,

pentru ob/inerea directă a (ierului tehnic
a o/ehdui prin reducerea minereului

şi

(lucrarea în manuscris, împreună cu numeroase materiale bibliografice, ne-a fost pusă.
la dispoziţie de rolegul V. Wollmann de la
Institutul de istorie din Cluj-Napoca,
căruia îi mulţumim pentru amabilitatea
şi promptitudinea. cu rare a răspuns solicitării noastre).
3. Vezi, J. Wilhelm Gilles, 25 Jahre Sieger-

lander Vorgeschicht,qforsehung durch Grabut1ge11 au( alte11 Eisenhilttenpliitzct1, în
Archiv for das Eisenhiittenwesen, li. 4,
28 J, April 1957, pg. 179

Cuptoarele de redus mi11ereul de fier de la

4. V. Wollmann, lucr. cit., pg. 5
6. H. llcck, în Siegerliind, 20, 1938. Rezul-

Fizcş, jud. Caraş-Scrcrin, în Tibiscus,
Timişoara, 1974, pg. 147-155), ceva
evoluat, întrueîtva asemiinător celor

tatele cercetărilor <lin Siegerliind (Westfalia) în perioada interbelicii., în opera
capitală. a lui Hermann Biittger, Gang

III,
mai
din

Bavaria, descrise de R. Pleincr (Op. cit.,
pg. 21i2), dar de dimensiuni reduse (d.
interior = 0,35 m; h. = 0,70 m), permitea
inlfLturarca zgurei printr-o deschizătură
aroprrită cu un semidisc perforat de orificii
pentru suflante. Mult mai apropiat de
tipul de cuptor intîlnit la „lzv. Maicilor"
trebuie să. fi fost ruptorul de la Ulmetum,
dată. fiind în parte şi contemporaneitatea.
întrebuinţării lor. Este regretabil că. nu
dispunem decît de o scurt~ informaţie
relatată. <le Em. Zah, în Pontica, 4, 1971,
Constanţa, pg. 198 (Exploatarea fierului
(n Dobrogea veche), referitoare la acest
cuptor; cităm: „!n malul pîrîului se
observă urmele unui cuptor a cărui căptu
şeală. interioară dintr-un material refractar
monolit cu o grosime de circa 25 centimetri ne face să. credem că servea la topirea
fierului. De altfel, în apropierea acestui
cuptor s-au găsit bucăţi <le zgură şi chiar
un fragment dintr-o Jupă de fier ru mult
material silicios." La fel 1le interesantă ar
fi fost cercetarea cuptorului de la Histria,
desroperit în sectorul de sud-vest al cetăţii
(vezi, Histria, I, Buc. 1954, pg. 321),
apartinînd secolelor IV - VI en. Din păcate,
urmele păstrate în colţul de nord-vest al
să.Iii cu contraforţi (pg. 312, fig. 138), nu
permit încadrarea. sa într-unul din tipurile discutate mai sus.
20. Foalele ascuţite, care mai tîrziu, la începutul evului mediu dezvoltat, sînt perfecţionate, în sensul acţionării lor manuale,
apar în vremea. romanilor (vezi, la J. W.
Gilles, în Archiv fiir das Eisenhiltlenwesen,
April, 1957, pg. 183.
21. SEVERVS ALEXANDER (anii 222-235
en); AEf; 19,5 mm; 2,55 g; inv. 41514.
Av. Cap împărat, diademat, spre dreapta

des frilhestet1 Beisiedlung des Siegerlands,
Westfalen, 19, 1934.
6. Vezi, descoperirile de la Doboşeni (Odorhei),
în Materiale, \', 1959, pg. 231-233 şi
pi. I, 8, şi Cireşu (Drobeta-Tn. Severin),
în Revista Muzeelor, an. V, nr. 4, 1968,
pg. 307 -309 şi fig. 2.
7. R. Pleiner, Stare evropske kovarstvi, Pra.ha,
1962, pg. 262.
8. R. F. Tylecote, Metallurgy i11 Archaeology,
Lonclon, 1962
9. Cuptoarele au fost cercetate de Muzeul
landului Rin din Bonn; vezi, Bergbau
und Hilttenwesen in der Riimischen Reinzone, în Zeitschr. fiir Erzbergbau und
Metallhiittenwesen, 11, H. 12, 1958, pg. 219
10. Cf. V. Wollmann, lucr. cit., pg. 9
11. Cf. J. W. Gilles, op. cit., pg. 183
12. Descrierea exactă a tuturor operaţiunilor
tehnice pe care le implica procesul d_e
topire se întîlneşte în cartea lui G. Agncola, De re metallica, libri XII (1556).
13. J. W. Gilles, op. cit., pg. 183; Idem, Renn
feuer in der romerzeitlichen Siedlu11g im
Ahrweiler W ald, Stahl und Eisen, 81
(1961), Nr. 16, 3. August, pg. 1oyo.
.
14. L. lleck, Die Geschichte des Eisens rn
technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung, Braunschweig, 1890 -1891, s. 666
15. J. W. Gilles, Rennversuch im Gebliiserfen
und .Aurschmieden der Luppen, în Stahl
und Eisen, 80 (1960), Nr. 14, 7 Juli, pg.
948
16. !n Zeitschr. fur Erzbergbau und MetallhiUtenwesen, ll, H. 12, 1958, pg. 222
17. Ibidem, pg. 211
18. Ibidem, pg. 188 (Neue Forschungen zur
romerzeitlichen Besiedlung der Nordeifel).
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22.

23.
:!4.
25.

26. Bulehn tle·analiză nr. 3280 din nov. 1979
(IGPSMS-Bucureşti, Secţia analize geologice).
27. Buletin de analiză microscopică nr. 5351
şi 6016
din 1979 (IGPSMS-Bucureşti,
Secţia de prospecţiuni geologice şi analize
microscopice).
28. Buletin de analiză. microscopică nr. 6017
şi
6018 din 1979 (IGPSMS-Bucureşti,
SPGAM)
29. In Dobrogea unde nu se întîlnesc latifundii, se pare că. proprietarii antrenau la
diverse munci sezoniere populaţia băşti
naşă din aşezările învecinate (vezi, la
P. P. Panaitescu, Introducere la istoria
culturii româ11eşti, Bur. 1969, pg. 158159, ipoteza menţinerii obştilor geto-dace
in epoca romană). In condiţiile în care
toate valorile materiale erau proprietate
romană. („domi11iu111 i11 solo provinciali''),
condiţia. de „deditici" greva profund asupra băştinaşilor, obligaţi îu primul rînd
Ia plata tributului (vezi şi Enciclopedia
classica, 1963, pg. 333).
30. Acelaşi fenomen se verifică în situaţia
fermelor romane din Nordeifel (zona renană) - rf. Zeitschr. fur Erzbergbau und
Metallhutte11wese11, 11, H. 12, 1958, pg. 226
31. Suprafaţa agricolă, destul de redusă. ln
vechime datorită pădurii care se întindea
pină in Junca Dunării, nu permitea fermierilor din zonă să. dezvolte o economie
bazată numai pe cultivarea. pămîntului.
32. Toate aceste ferme işi încetează activitatea la mijlocul sec. III en. în condiţiile
marei invazii a goţilor conduşi de Kniva,
între anii 249 -251 en. - vezi, V. H.
Baumann, Proprâetari funciari fo Dobrogea
romană, Peuce, VI, 1977, pg. 161.

IMP. C. M. AVR. SE\'.-ALEXANDERA VG.
Rv. A-N-N-0 - N-AA-V-G
Ceramica romană se încadrează perfect
acestei perioade. Exemplificăm: a) CtiniJcJ
cu o toartă - tip Ja, Ia Gh. Popilian,
Ceramica romană di11 Olte11ia, 1976, pl.
56 ( sfîrşitul sec. 11 en.); fragment profil
complet; l\; i111·. 15605.
b) Oală cu două toarte - tip l, la. Gh.
Popilian, CRO, pi. 38 (a doua jumătate a
sec. Il c11); fragment; el; i11v. 15608
c) Oală cu o toartă - tip asemănător la
Gh. Popilian, CRO, pi. 37 (1111jloci;l s ~. 11
- î11cep11/11l sec. Ill e11.); fragment, profil
romplet partea superioară ru ataş; C1 ;
i11r. 1561Î
d) Amforă, ru lmne analogii la Capaclia
şi :\'iruliţel ( Peuce, \'III, 1980, pg. 293,
pi. II ~i pg. 407, pi. 18, l), în teritoriul
t·etăţii :'\u\·iodunu111 (înrcputul sec. III en);
fragment r:ură; l\; i1w. 15619
Ccra111ira autohtonă, de tradiţie getodariră, Pstr prezentă prin fragmente care
întregese profilul unei oalc-borca11, specifică
celei de-a doua jumătăţi a ser. II şi începutului sec. 111 cn. (cf. Uh. Popilian,
CIW, pg. 135, pi. 74, 950 - tip 2); i11v.
15606 - (' 2; llll'. 15607 - c•.
Cf. Em. Zah, op. cit., pg. 201
\'ezi, \'. II. llaumann, in JJCA, Oradea,
1979, pg. 198.
Tin să aduc şi pe această cale calde mulţu
miri colegului Olimpiu \'Jaclimirov, şeful

Sec/ici JJobrogca a lntreprinderââ pentru
foraj şi lucrări geologice speciale, pentru
ajutorul acordat studiilor noastre întrcprime la Teliţa - „1z,.. lllaicilor", punîndu-ne la dispoziţie material bibliografic
şi mai ales rezultatele analizelor efectuate
prin I G PSl\lS-Burureşti

RAPPOHT SUR LES RE8L'LTATS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE TELI'fA - «IZVORUL MAICILOR 1> (DEPARTEMENT DE TULCEA), 1979
(RESUME)
Dura11t Les a1111es 1978-1979, le .Musee de
Tulcea pratiqua des fouilles archt!ologiques dans
un eusemble de fourueau:z: romains affectis a
la reductio11 des mi11erais de fer. L'ensemble se
trouve situ•; a e11viron deu:z: kilometres uordouest de la localite de Teliţa, au lieu-dit •Izvorul
Maicilor &.
Bien que s'inscrivant dans une serie de trouvailles du mi!me genre, deja e11registrees en
Dobroudja, a Ulmetum el Histria, ai11si qu'au
Banat, a Pizeş el Soşdea, ou en Oltenie, a Cireşu,
les foumeau:z: de Teii/a sont d'ut1 i11teret tout
particulier pour l'etude de l'un des metiers
archaiques pratiques en territoire roumain.
L'emplacement de l'ensemble d'~ Izvorul Maicilor » se trouve dans une zone boisee, a eheval
sur une vallee naturelle. Les fourneau:z: ont ete
bdtis a mi!me Ies parois de loess des pentes specialement ambiagees a cet effet. De taille hors
serie (de 4 a 5 m. de l1aut pour un diametre
de 2,95-3,75 m.), ces fourneauz etaient adaptes

au procUe tech11ologique Re11n-Verfahren, autrement dât de la reduction directe du minerai
au moyen du charbon de bois. C'est du reste la
methode la plus ancienne en date pour la reduction
dans des fourneauz sâmples a tirage naturel.
Toutes Ies installations de Teii/a appartiennent
au type Windofen. On leur trouve des analogies
en Allemagne: a Engsbach (Siegerland), dans
les canabae du castellum de Phunz (Festungsverstadt) el, notamment, sur le versant meridional
du massif de Nideggen ( Nordeifel).
A Teliţa, tout comme a Nordeifel, nous avona
affaire a dea fourneauz de type Windofe11 evolue.
Des a11alogies e11 ce qui concerne les dimensions
el la forme de ces installations mettent en lumiere la diffusion a la meme epoque (II•-JI/e
siecles de n. e) du meme type de fourneauz,
atteste aussi bien sur le limes danubien que sur
le limes rhenan.
Les temoignages archeologiques releves a
•Izvorul Maicilor• prouvent que Ies fourneau:&
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respectifs etaient amenages de maniere a repondre
auz ezigences du processus complet de la reduc'ion des minerais de fer. En effet, c'est ce qu'
indiquent chacun d'entre euz: les fournea11z tios
1 el 4, qui ont liVf'e des plaques de scories, de
meme que le fourneau no 2, dont l'interieur
revele un espace affecte a la cuisson des minerais,
el le fourneau no 3, ezclusiveme11t reserve a celte
operalion, ainsi que le fourneau no 5, a l'ouverture mafonnee el haute chemiuee en spirale,
dont le foyer incline, tout recouvert d'une couche
de suie, servait a la forge des loupes obtenues
par la fonte directe du minerai.
D' autres documents archeologiques, anterieurs
a l'epoque concernee, attestent que la population
gelique de la region avait connu la metallurgie
du fer des avant l'arrivee des Romains. Mais
les fourneauz de Teliţa qui nous occupent appartenaient selon toute probabilite a une villa
romaine, localisee a environ 250 m. au nord
du lieu-dit •Izvorul Maicilor•, au boul d'une
terrasse en pente douce, acluallement couverte
de vignobles.
Les diabases, ainsi que le calcaire gris (Uuttenstein) et le charbon de bois necessaires au
processus technologique etaienl fournis par Ies
ressources locales. En ce sens, on constate dans

le voisinage des fourneauz la presence des coupes
dans le massif de diabases, signalant l'emplacement de plusieurs points de travail echelonnes
dans le temps. Une tranchee large de 1,50 m.,
creusee dans le sol de la pente et contournant,
par le nord, les cinq fourneauz de l'ensemble,
faisait la liaison entre la carri~re el les installations respectives, tout en les protegeant el en
permettant l'ecoulement des eauz deversees par
Les pluies el les neiges abondantes de la region.
Les analyses chimiques pratiquees sur des
echantillons de diabases (Fe total = 7,56,- Fe
soluble = 6,66) ezpliqueraient el la rigueur Les
dimensions inhabituelles des fourneauz par leur
faible contenu en fer.
Quant el la main-d' reuvre, l' auteur estime,
compte tenu de la tradition et du statut des ezploitations minieres et agricoles, il est fort possible que Ies proprietaires de villae aient entratne Ies autochtones dans ce genre d'activile,
ces-derniers representant la principale force de
travail des milieu:c rurau:c.
La fin des installations de TeliJa se silue vera
le milieu du IIJe siecle de n.e. Ceci vient confirmer
la chronologie deja acceptee en ce qui concerne
la plupart des villae de la zone TeliJa-Niculi/el·
Isaccea.

BERICHT UBER DIE ERGEBNISSE DER G RABUNGEN VON
TELIŢA „IZVORUL MAICILOR", BEZ. TULCEA, 1979
(ZUSAMMENFASSUNG)

In Teliţa, so wie in der Nordeifel, haben wir
oinen cntwickelten Windofentypus. Ăhnliche
Ausdehnung und Form, veranschaulichen die
Anwesenheit in derselbcn Zeitspanne (11-111
Jh.) sowohl am rheinischen als auch am donaulăndischen Limes desselben Ofentypus.
Auf Grund cler archăologischen Beobachtungen konnte festgestellt werden, das in
Teliţa einige Einrichtungen vollstăndig zur
Eisenverhiittung gedient haben (die Ofen 1
unei 4 in denen man auch Schlackstiicke gefundcn hat); cler Ofen nr. 2 hat im Innern
cinen Raum cler zum braten des Erzes bestimmt
war (2a); der Ofcn 3 war ausschliesslich fiir
das Erzbraten bestimmt und der Ofen 5, mit
zuge mauertem Eingang, hoher spiralformiger
Schornstein und geneigtem mit Russ bedecktem Herd, cliente zur Bearbeitung cler aus dem
Prozess rler Eiscnerzschmclzung rcsultierenden
Eisenlupen.
Ăltere Entdeckungen in cler Zone, veranschaulichen clas die getischen Bevolkerung
schon vor dem Erscheinen der Romer sich mii
der Eisenmetalurgie beschii.ftigt hat. Dic Ofen
von Teliţa gehorten hochstwahrscheinlich einer,
ungefii.hr 250 m nordlich von „ Izvorul Maicilor" lokalisierten romischen Farm an, die
sich auf einer seichten, jetzt mit Weinreben
bedeckten Terasse befand.

Zwischen den Jahren 1978-1919 hat das
Museum aus Tulcea Grabungen in einem Fundverband mit romischen Eisenverhiitungsofen
durchgefiihrt. Die Fundstelle befindet sich
ungefăhr 2 km NW der Ortschaft Teliţa, im
Punkt „Izvorul Maicilor".
Neben den ii.lteren Entdeckungen von Ulmetum und Histria (Dobrudscha), Fizeş und
Şoşdea (Banat), Cireşu (Oltenien), spielt die
Entdeckung dieser Ofen eine besondere Rolle
in dem Kenntniss eines des ăltesten Handwerdes der Bevolkerung auf dem Gebiete
Ruminiens. Die Einrichtungen von „Izvorul
Maicilor" wurden in einer bewaldetcn Zone
auf beiden Seiten eines natiirlichen Tales,
in dem speziell dafiir eingerichteten Loesswenden, angelegt. Mit ihren ungewohnlichen
Ausdehnungen (Hohe zwischen 4 und 5 m mit
Durchmesser zwischen 2,95-3, 75 m) beniitzten
die Ofen von „Izvorul Maicilor" das Rennverfahren bei der Schmelzung des Eisenerzes
direkt mit Hilfe der Holzkohle. Das ist auch
die ii.lteste Methode zur Eisenverhiittung in
einfachen Ofen, mit Hilfe dor natiirlichen
Luftzufuhr. Alle Einrichtungen von Teliţa
gehoren dem Windofen-typus an und haben
Gegenstiicke in Deutschland, bei Engsbach
(Siegerland), in den canabac des Lagers von
Phiinz (Fstungsverstadt) und vor aliem in dem
siidlichen Teii des Nidiggengebirges (Nordeifel).
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Die fiir den technologischen Prozess beniitzten Materiale konnte man in der Nii.he finden
(Diabaz, grauer Guttensteinkalk und die
Holzkohle hergestellt aus dem Holz der Wăl
der). Andrerseits konnte man in der Nihe
Spuren von Diabaz-ausbeutung feststellen, was
auf die Ausbeutung an mehreren Punkten
hinweist. Die Verbindung zwischen clem Steinbruch und den Ofen wurde durch einen 1,50
breiten Graben, der auf der Nordseite den
ganzen Komplex umging und auch zum Ab-

fluss des Regenwassers diente, gesichert. Die
chemischen Proben der lokalcn Diabasen zeigen
einen kleinen Prozentsatz an Eisen (Fe ganz
= 7,56; Fe liislich = 6,66), was eine Erklărung fiir die ungewtihnlichen Ausdehnungt.n
sein kann. Der Verfasser vermutet das in
Produktionsprozess
einheimische
Arbeitcr
beniitzt worden sind. Das Aufhiiren der Tătig
keit der Einrichtungen von Teliţa um die
Mitte des III. Jh., bestăttigen die Chronologie
der meisten Dorffarmen aus dem Gebiet
Teliţa-N iculiţel-Isaccea.

RAPORT ASUPRA CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN FERMA
ROMANĂ DE LA TELITA, PUNCTUL LA „POD"
(JUD. TUJ„CEA), ÎN ANUL 1980
V. H. BAUMANN

O.O. Campania de săpături arheologice din vara anului 1980 a itvut ca scop prPcizarra
structurii social-economice a proprietăţii de la Teliţa„ Cercetările întrrprinse au urm~rit
în paralel: cunoaşterra. aspectului structura.I a.I fcrmei, precizarra. limitelor sale exterioarr în sensul stabilirii întinderii şi asprctului tipologic al fcrmei şi vrrifira.rra. unor situa1 •i
apă.rute în săpăturilr din anul 1979.
0.1. Continuînd numrrotarea. încrpută în anul 1979, şase din cele opt secţiuni PXrcutiLte
în 1980 au urmărit rrlrv<irra aspectului tipologic al pavilionului centra.I. Celr şasr secţiuni au avut lăţimea de 1,50 m, întindrrra lor variind î11 funcţie de configurnţia tPrenului şi de problrmit urmăritf1. Srcţ.iunilP S9 (20,40 m), S10 (13, 70 m), S11 (9,90 m), paralele cu S1 şi între rle, au fost rxecutatr spre norei-vest: S12 (18,50 m) şi S13 (8,50 m),
spre sud-vest; S14 (6 m), spre nst, parnlPlrt cu srcţiunile S5 , S6 , 87 . La 9,90 m distanţă
de Sw spre norei ~i în continua.rPa acrstria, a. fost practicată. o srcţiune de 5 m/1,50 m S11 , în scopul surprinderii incintri ele nord a gospodăriei. Cea de a opta SPcţiunr, Sx, a.
fost executată prrpendieula.r pr S1 , în drrptul cuptorului mrnajrr crrcrta.t în anul
1979, fiind orirntată V -E.
0.2. Toate cotele s-au raportat la curba de nivel a pantei pe c<i.rP am comidPrnt-o c·ota O.

I. CONSTRUCŢIA PRINCIPALĂ
1.0. Săpăturile din anul 1979 au scos la iveală vrstigiile 1111ci construcţii rectangulare
orientatrt NE-SV, PvidPnţiind existenţa. unor încăperi notate cu litere: A, B, C, D.
Întrucît drcopcrtana fusesr rfcctuată parţial în zona d<· NE şi SV a construcţiPi, celelalte porţiuni au rămas nrcunoscute, aşa încît planul clădirii, restituit ipotrtic, urma
să sufere modificări în urma, crrcPtărilor ultrrioarr.
1.1. în anul 1980, în vrclerra unei rPstituţii cit mai <'Xacte, a.ceste cercetări au viz<Lt toate
laturilr construcţiei. În secţiunra. S9 a fost surprim; colţul de NV al îneăperii B şi laturn
de NV a încăperii centrale A (pi. III, 1, 3). S-a putut astfel stabili existenţa. unui spaţiu
notat cu litera E, identie ca mărime şi poziţie încăpPrii C clin partra ele SE. Zidul de SE
al încăperii E, întîlnit şi în secţiunra S10 , corrspundea. fragmentului de zid descoperit
în S 2 (caroul M15 ). Zidul de NV, surprins în S9 şi S10 , în S11 <L fost urmărit în nega.tiv
într-un ~anţ dP demantelarl' modPrnft care întîlnca în S2 (caroul L15 ) o groapă pra.ctieatft
în a.(•.ppaşi PIJO!'.f\ ~i ('ilf(' a. al'l·<'ta.t ~i <·olţ.nl ele NV al înrăpPrii n.
În S 10 , l'JH"P ~.E, s-a. dat ywstP o i11trnn· as!·mi\nătoarl' l'Pll'i dl's<·opPritP î11 HJ79 pt'
latura dP SE a În<"flJH'rÎi A. Atît dinw11si1111i!P sa.11· (1.47 m '- i"J p.r.) dt ~i situam1. sa p<'
mijlocul zidului laturii dP NV. eon·spu1HIP întrntot11l <"l'l1·ila.ltl' i11trf1ri. PYidP11ţii11d poziţfa
sinu·ţ_rică a. crlor clo11ă înrftpPri l' ~i E, i;itnatP dt> o part1· şi dl' alta a. În<'ăperii 1·1~11tralt· A.
1.2. ln S12 a fost surprins colţul dl' SE a.I încăpPrii A şi d1· NV a.I ÎIH'ilpPrii ('. 111 s12-13
continuă zidul dP SE al î11eăp1·rii A, dPlimitînd 11n spa.ţiu r1·cta11g11lar al1· 1·ăn·i limitt
E"pr<' SE au foi;t surprins!' în s1·<-ti1111Pa S14 . Mi\.rim<'a ~i poziţia. ac1·stl'i î11eă1wri, notatfL
cu litrrn F, sînt idPnticP ('(•l1·i dPsco1writ1• înef1 clin Hl79 în part Pa. <IP N V a <·onst rnq il'i
~i nota.Ul Jll' plan ('\I litrra. n. rrmPIP zidului. prPSllpm dl' 110i a fi închis la S\' 1111 spaţiu
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asemănător ca mărime încăperii B, nu au fost descoperite, evidenţiind în această parte a
construcţiei existenţa a două pavilioane avansate cu o mică curtină între ele (pi.VI, 1, 2).
1.3. Aşadar, cercetările arheologice din vara anului 1980 au modificat planul întocmit
ipotetic în 1979. Clădirea principală, de formă rectangulară, era orientată NE-SV
avînd două pavilioane avansate situate pe latura de SV şi nu spre NV cum crezusem
iniţial. Clădirea ocupa o suprafaţă dr aprox. 336 mp., fiind compusă dintr-o încăpere
centrală (A) lungă de 15,76 m şi lată de 6,6G m, sprr care se deschideau alte trei încăperi
rectangulare: C şi E, la NV şi SE de dimmsiuni apropiate (15,76 m x 2,60 m/ 2,88 m)
şi încăperea B situată la NE, de 13,35 m lungime cu 4,55 m lăţime. Cele două pavilioane
situate spre SV, simetrice şi aproximativ egale, anau 5,80 m lungime şi 2,GO m lăţime,

respecti,· 2,88 m (PI. I).
1.4. Această construcţie a fost rea.liza.tă cu ziduri din piatră lega.tă cu pămînt. în tehnica
„opus incertum", fiind a.copPrită în întregime cu ţigle şi olane. Din eleva.ţir s-au păstrat
fragmente de 0,65-0, 70 cm lăţime, mai ales în zona intrărilor dinspre est şi vest în marea
sală centrală A (PI. II). Podrlele încăprrilor erau din pămînt bă.tut şi nu pretutindeni
au fost lutuite. Cu tmLtă întinderea. sa rrlativ ma.rr, zidurill• interioare nu erau de
rezistenţă, ecra cr rele,·ă o construcţil· fără rtaj, am putra spunr cu un singur
nivel, dacă am ignora încercărik constructorilor de a o adapta. la teren prin crean•a. unor
niveluri diferite încăperilor de la. nord spre sud. ~mnai în două din încăperilo clădirii,
respectiv în A şi B, au fost descoperite Yl'trl' (pi. IV, 3; pi. III, 2), cera cr aruncr1 oarecare
lumină asupra funcţionalităţii Cl'iorlalte încăperi, ca: magazie, drpozit, atelier dr prelucrare a lrmnului.
1.5. în conformitatr cu datele oferite de descoprririle mo1wtarl' (mo11edă emisă sub
Iulian Filozoful găsită în stratul de nivelare), în a doua jumătate a src. IV p. survine o
distrugrre, în urma cărria zidurile pavilionului avansat D au fost refăcutr sprr sud c11
chirpici. Situaţia a fost surprinsă încă din anul 1979, in srcţiunilr S8 şi S 7 (caroul L-14).
II. INSTALAŢIA DE ARS CERAMICĂ

2.0. În campania din vara anului 1979 fusese drscoprrit în caroul P-ll, la aprox. 40 m
sud dr clădirra principală. un cuptor mrnajer, de formă cireulară, cu intrnrra orirnta.tă
sprr NE.
Prezrnţa. l\crstuia. la o distanţă apreciabilii dr p:n-ilionnl ec•ntrnl, rl'IP''<t l'Xistrnţa
unor a.nrxl' gospodăreşti în zona m.;prcti\·ă.
2.1. În scopul depistării lor a. fost trasa.tă secţiunra. Sx (de 1,50 m lăţitm) pr o lungime
de 9 m, 1wrpendiculară pc ca.seta exrcutată în 1\J79 în caroul P 6 . în ge1wrnl, după îndPpărtam~ ,·rgrtalului actual, s-au deta.şat trei zone: de pămînt gallwn, în apropirrPa cuptorului mrnajrr, urma.tă în R-G dr pămint nrgrn de umplutură ~i în S-ti dr urma unri
secţiuni orirntată NV -SE, în interiorul căreia s-a. dat pPstl' un euptor crrnmic (crrcl'tat
dr G. Simion încă din anul 19()8 şi rămas inrdit).
2.2. Srcţiunra Sx a fost a.dîncită în zona de pămînt negru, rliminîndu-sl' umplutura unl'i
gropi care coborn în trcptr de la NV spre SE. La baza acPstl'ia sP a.fla intrnn•a în praefurnium-ul cuptorului crra.mic (PI. VII, 2).
2.3. Degaja.rn~ euptorului a fost continuată de colrgnl G. Simion prin mărirPa spu.ţiului
de cPrcPtarl' în limita unei suprnfrţr tra.pezoidall' d1· aprox. f)-l m 2 , la a.crstr săpături
participînd şi Ia.cob Petrr - ajutor restaurator.
2.4. Fără a intra în drtalii carr fac subiectul unei comunicări apartr. pn·cizăm că instalaţia dP <Lrs crramică drscoperită în ferma romană de la Teliţ.a. aparţine tipului cunoscut
de cuptor, alcătuit din trri părţi distincte: camera de ardrrr, rectangulară, cu prrrţii
căptu~iţi în interior cu chirpic şi vatra perforată de aprox. GO de orificii nPrrgulatl'. Caml'ra
focarului rstc ovală, cu piciorul de susţinere a vetrei co11struit din cărămizi, tronconic,
cu partea subţire în jos, sprijinit de unul din pereţii focarului pentru a permite introducerea combustibilului în interior. Atît piciorul tronconic cit şi pereţii focarului sînt puternie vitrificaţi (PI. VII).
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J>raefurnium-ul, pe unde se introducea eombustibilul în focar, esk construit direct
în loess sub forma unui canal boltit în partea supPrio<tră, cu pPrPţii şi podeaua lutuită.
în faţa prarfurnium-ului. a cărui gură na orientată sprr SV, sr afla o groapă. ovn.ll'i de
mari proporţii. Groapa era deschisă spre prapfurnium şi avea pereţii laterali realizaţi
în treptr, ridicîndu-se spre SV în pantă pînă Ia nivelul cuptorului menajer. Groapa servise
probabil ca lutărie, nu numai ca loc de alimentare a cuptorului şi de eliminarr a rezidurilor s<tle. Din umplutura sa au fost scoase numeroase resturi menaj Pre putPrnic incrndiate:
o mare rantitatP de fragmentr crramicl\ sticlă, mrtalr şi monrdr.
3.0. în caroul S-7, la 2.50 m wst de instalaţia. dP a.rs crrnmieă, într-o groapă tronconică (D.rxt. = l ,G8 m; d.int. = 0,80 m; h = 1,00 m) se aflau depozitate aproximativ
200 proiectile cPramice, dintre C(l.rP 145 întregi (PI. VII, 4). Proiectilrlc, modPlate cu
mîna din lut, bine arsr, sînt sferice sau uşor turtite, cu un dianwtrn carr ''ariază între
0,11-0,14 m. Execuţia lor relevă că aparţin unor încărcături succrsin ale rnptorului.
Erau depozitate în groapă în patru straturi, izolatr întrr rlr cu pămînt şi rrsturi trgulare.
La baza gropii a fost găsit scheletul unui cîinr.
3.1. Lipită de margi11Pa dr est a gropii de depozitarr, se afla o groapă ovală adînc1t de
0,86 cm, cu prrrţii intrriori drepţi, a.rşi, umplută cu pămînt brun afinat, fără urme
a.rhrologicr. La ba,za. acrstPi gropi au fost clrscoprrite resturile unui schelet uman într-o
poziţie nefirească. Lipsa unor părţi din schrlet şi a conexiunilor anatomice ne îndeamnă
să credrm că sîntem în faţa unei înhumări srcunda.rr într-o groapă care avusese iniţial
o altă funcţicinalitatr. Întrucît prretele de Hst al gropii urmăreştr configuraţia depozitului <le bombarde în zona de atingrre, putrm considera că groapa rituală a fost realizată într-un moment ulterior, probabil după inerta.rea activităţii în ferma de la Teliţa.
3.2. Degajarea zonei aferente instalaţiei de ars ceramică a pus în lumină existenţa unui
cuptor menajer, al doilea descoperit în acelaşi loc. Situat la o distanţă de 4,5 m de cel
cercetat în anul 1979, are dimensiuni mai mici (1,00 x O, 70) şi rste cuptorit în pereţii
lutăriei, cu vatra pardosită cu material trgular şi drschis sprr sud-rst (pi. VII, 2).

III. DESCRIEREA MATERIALULUI ARHEOLOGIC
Ca şi în campania din 1979, săpăturile arhrologicc efectuate în 1980 au scos la
o cantitate relativ marc dr ceramică în stare fragmentară, cu bune analogii în
provinciile Orientului roman, încadrată în totalitate în limitrlr seeolului IV p.
4.1. Se remarcă numărul mare de fragmente de amfore apMţinînd unor tipuri binecunoscute acestei perioade. Cele mai numeroase aparţin tipului dr amforă globulară (pi.
XIV) cu baza plată, inelară, sau cu umbo, cu gîtul scurt, cilindric sau uşor bombat,
cu buza şănţuită şi toartele în bandă, rotunde, ovale sau torsionate, tip specific zonei istroponticc (cf. C. Scorpan, în Dacia, n.s„ XXl/1977, p. 279), cu largă circulaţie de-a lungul
întregii epoci romane. În nordul Dobrogei astfel dr amfore au fost întîlnite în sec. IIIII p. la Horia, Niculiţei-Capaclia şi Troesmis (v. A. Opaiţ în Peuce VIII/1980, p. 293,
pi. II), la Sarica (V. H. Baumann, în MCA, Oradea, 1978) şi Topraichioi (informaţie
A. Opaiţ) în sec. IV - V p. Cele din epoca romanităţii tîrzii sînt confecţionate dintr-o
argilă densă, cărămizie, uneori roz, caolinată sau bej, fiind acoperite nPuniform cu dungi
sau pete de vopsea. La Teliţa au fost descoperite fragmente aparţinînd unui număr de
6 exemplare din care 3 în zona pavilionului central (inv. 15.509; 15.542) şi 3 în umplutura
gropii din faţa cuptorului ceramic (inv. 25.040, 26.038, 25.079). Dintre acestea două au
fost recoltate în campania anului 1979. Alte tipuri de amf orc apar în cîte unul sau două
exemplare. Acestea sînt:
a) amforă de mari dimensiuni, cu corpul cilindric, gîtul tronconic înalt, gura largă
cu buza îngroşată şi răsfrîntă, toarte scurte şi masive care unesc gîtul cu umărul recipientului (PI. XIV, 1), din argilă bej-maronie, densă, cu particule calcaroase (inv.
15.495); de origine nord-africană, este întîlnită în Dobrogea în cursul sec. IV p (v. A. Rădu
lescu, Pontica, Vl, 1973);
b) amforă de Cnidos, de dimensiuni mijlocii, cu corpul oval, gîtul cilindric uşor
bombat şi buză răsfrîntă în formă de manşon, întîlnită în sec. IV în Dobrogea (la Sarica

4.0.

lumină
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şi Topraichioi) şi Banat, la Gornea (v.
executată dintr-o argilă bej-cărămizie,

N. Gudea, Banatica, Reşiţa, 1977, fig. 22). Este
cu granulaţii de cuarţit, avînd angobă proprie

(inv. 25.039).
c) amfora de tip „punic" sau „cartaginez" este reprezentată de un fragment (pi.
XIII, 2) descoperit în umplutura gropii din faţa cuptorului ceramic (im·. 25.041). Fragmentul este decorat cu striuri adînci, regulate, avînd prinsă una din toarte, scurtă, masivă,
cu secţiune elipsoidală. În sec. IV p. astfel de amfore se întîlncsc în Spania (la Tarragona şi Ampurias) şi în Gallia (la Avcnches) fiind încadrate de M. Vegas (Ceramica comun
romana, Barcelona, 1973, p. 145, fig. 56, 1, 2) în tipul 59. În Dobrogea se întîlnesc din
sec. V - VI la Sacidava, Trocsmis, Aegyssus. şi Dinogetia.
d) amfora cu corpul bombat terminat într-un picioruş scurt, rotund şi gura pîlniformă; executată dintr-o argilă densă, bej-cărămizie, acoperită cu vopsea alb-rozie,
încadrată în tipul VII de C. Scorpan, care înclină spre originea şi evoluţia sa locală (cf.
Dacia, XXI, N.S., 1977, p. 274, 275). In sec. IV, tipul este prezent la Atena (H. S. Robinson, Pottery, voi. V, pi. 40, M23C; şi M2711), fiind întîlnit şi la Gornea. în Banat (cf.
N. Gudea, op.cit., fig. 23, 1/1; inv. 25.041; 25.044).
e) amfora cu corpul conic şi gîtul cilindric înalt, cu buza groasă, inelară (pi. XIV,
3), din argilă bej-cărămizie, rugoasă, acoperită cu angobă roz-gălbuie. Fragmentul de
la Teliţa (inv. 25.060) păstrează la baza gîtului şi pc umăr o inscripţie în lb. greacă, pictată cu vopsea roşie, respectiv literele IIP în cruce şi BHIT = 7t( cr.vToxpch·w)p sau
7t(cr.T~)p ~(o)~&L.

De origine egeeană sau microasiatică (v. C-tin Scorpan, Dacia XXI/1977, p. 270),
acest tip de amforă este întîlnit în sec. III-IV în nordul Dobrogei la Tulcea, Bcroe,
Trocsmis;
f) amforă de dimensiuni mijlocii, cu corp ovoidal, gît scurt, tronconic, cu buza
inelară, decorată cu caneluri pc corp (pi. XIV, 4) din argilă rugoasă, roz-gălbuie, acoperită
cu angobă alburie; (inv. 15.540)
Tipul este frecvent întîlnit în sec. IV -V p. Pc un fragment de am.foră globulară
descoperit în zona cuptorului ceramic, s-au păstrat 5 litere greceşti, incizate, dintr-o
inscripţie conţinînd un nume: [KAIL]APU1N (pi. XIII, 1), (inv. 25.068).
4.2. O altă categorie ceramică este reprezentată de fragmentele de amphoridion cu
gîtul scurt, bombat, cu toarte care pornesc de sub buză şi care se prind pe umerii recipientului (pi. XIV, 2). Sînt alcătuite dintr-o argilă fină, dură, cărămizie şi acoperite
cu vopsea roşie sau brună, dispusă neuniform (inv. 15.509; 15.510; 25.085; 25.167).
Două exemplare au fost găsite în zona pavilionului central, celelalte două lîngă cuptorul
ceramic. Tipul de amphoridion este întîlnit în special la Dunărea de Jos, şi mai ales în
sec. III-V p., exemplarele de la Teliţa găsindu-şi cele mai bune analogii la Tomis (v.
C. Scorpan, op.cit., p. 288, fig. 31, 2-4).
4.3. Despre tipurile de ulcioare întîlnite în ferma de la Teliţa, amintim urml1toarele:
a) ulciorul amforoidal (pi. XII, 2) încadrat de H. S. Robinson ( Potery, M255 _ 257 )
în a doua j um \tate a sec. IV p, cu analogii în aceeaşi perioadă la Troesmis şi Niculiţel
- basilica paleocreştină; (inv. 25.940; 15.505);
b) ulciorul cu corpul globular şi gîtul pîlniform, încadrat de Robinson (op.cit.,
L 38 ), în sec. IV p; (inv. 24.145):
c) ulciorul cu corpul ova.I şi gura pîlniformă, carenată (pi. XII, 1) întîlnit la Histria
în sec. IV fl., dar a cărei evoluţie începe încă din sec. I-II p. (v. C. Scorpan, op. cit., pp.
287-288 şi fig. 30J.
Ulcioarele sînt prelucrate dintr-o argilă densă, bej-cărămizie sau cenuşie, cu mică,
fiind acorcrite cu angoM. bej sau, în cazul ulciorului cu gura pîlniformă, carenată, cu
vonsea roşie.
4.4. O altă categorie ceramică, frecvent întîlnită în forma de la Teliţa, o reprezintă bolurile. DP form'i bitroconică sau emisferică, (cu diam. max. variind între 8,5 şi 12,5 cm)
cu ba.za răsfrîntă. oblic sau orizontală, sînt înalte de 3 pînă la 5 cm. Din punct de vedere
al compoziţiei pastei, sînt de două fel uri:
a) din argilă baj-m1ronie, poroasă, acoperită cu angobă proprie;

b) din argilă fină, cărămizil', dPmă, cu mică, acoperită cu vopsC'a roşie, dispusă
pe ambele suprafeţe (pi. XIII, 5).
Aceas~ă Aca~e~gorie ~.eramică îşi începe cvoluţ~a în rpoca romanităţii timpurii. La
Atena este mtilmta la m11locul src. III p. (cf. Robmson, op. cit., K95 _ 96 ) şi în sec. IV
(Ibidem, M354). La Teliţa au fost descoperite 11 exemplare, dintre care unul întreg (inv.
25 .. 05~) în dărîmătura ultimului nivel, în colţul de sud-rst al încăperii A (pavilionul

principal).
4.5. În acelaşi loc a fost descopC'rit un pahar fragmentar şi un opaiţ întreg. Paharul, de

formă tronconică, cu baza inelară şi buza înaltă, verticală (pi. XIII, 6) arc analogii în
necropola de la Beroe şi în burgul de la Topraichioi, fiind datat în see. IV p. Aparţine
grupei ceramicii fine, cu pereţii subţiri, rezonanţi, din pastă drnsă bej, acoperiţi cu vopsea
bej cu dungi maronii (inv. 25.063). Opaiţul (inv. 25.069), cu corpul uşor alungit, discul
mic concav şi bordura lată, decorată cu globule miei în relief (pi. X, 6), este asemănător
celor din tipul XXV, încadrat de C. lconomu (Opaiţe greco-romane - Constanţa, 1967,
p. 24) în sec. IV p. Astfel de cxrmplare au fost drseoperite şi la Gornra, (Cf. N. Gudca,
op. cit. fig. 34, 3, 8), la Sucidava şi Dinogctia. Un exrmplar idrntie a fost drscoperit în
M123 din necropola de la Callatis (vezi C. Preda, Callatis, Necropola romano-bizantin!l,
p. 194, p. LXIV), mormînt datat în a doua jumătate> a sec. IV p.
Cele două piese' ceramice confirmă astfel îneadra.rl'a bolurilor de la Teliţa în limitl'le
sec. IV p.
4.6. Fragmente de străchini au fost descoperite numai în umplutura gropii din faţa
instalaţiei de ars ceramică.
Ele aparţin tipului cu partea inferioară tronconică, cu baza dreaptă şi partea superioară cu pereţii verticali, buza răsfrîntă oblic şi şănţuită (pi. XIII, 7). Acest tip de strachină îşi începe evoluţia în sec. III p., fiind întîlnit la Atena la mijlocul secolului (cf.
Robinson, op. cit. K 95--96). Recipientele de la Teliţa sînt lucrate din argilă densă, cu
nisip fin, bej-maronie şi acoperite cu angobă brună.
4.7. Cratiţa cu pereţii uşor bombaţi şi buza lată, răsfrîntă orizontal, cu prag interior
pentru capac (p. XII, 7), avînd profil asemănător străchinilor glazurate de la Gornea
(N. Gudea, op. cit. fig. 28,6 şi 29), se întîlneşte foarte rar la Teliţa (inv. 15.562). Fragmentele sînt prelucrate din argilă c?trămizir. nisipoasă, fiind acoperite cu angobă bejmaronie. La J. W. Hayes (Late roman pottf'ry. London, 1972, p. 339, 340) sînt încadrate
în Form 5 - sec. V, dar la Atena apar de la încl'putul sec. III p. (cf. Robinson, op. cit.,
p. 53 şi pl. 72x-I 22 ).
4.8. La fel de rare sînt cănile (inv. 15.31i2; 25.0G6). Ele aparţin tipului cu o toartl în
bandă prinsă sub buză şi pe umăr, tip ceramic încadrat în linii mari în limitele sec. IV p.;
(cf. Robinson, op. cit., M192 - sf. sec. III - începutul ser. IV p.). Sînt prelucrate la
Teliţa din aceeaşi pastă bej-cărămizie Rau bej-maronie ca şi bolurile, străchinile şi cratiţile, fiind acoperite cu vopsea roşie-maroniP.
4.9. Categoria ceramică cea mai numeroasă o constituie oalele. De dimensiuni mijlocii,
cu corp bombat, cu sau fără toarte, cu buza. îngroşată şi şănţuită, răsfrîntă oblic sau
orizontală, de cele mai multe ori decorate pe corp cu caneluri, aceste recipiente aparţinînd
ceramicii de uz comun sînt specifice olăriei romane (pi. XII, 3, 6). Diametrul gurii variaz!
între 9-16 cm, fiind prelucrate la Teliţa din argilă nisipoasă, cărămizie sau bl'j-ccnuşie,
avînd angobă proprie, unele fiind acoperite cu vopsea roz-gălbuie sau maronie.
4.10. Săpăturile efectuate în ferma de la Teliţa au scos la iveală şi o serie de fragmente
ceramice lucrate cu mina, sau la roată înceată, aparţinînd unor oale şi ceşti din categoria
ceramicii grosiere de tradiţie geto-dacică. Ele sînt prelucrate din argilă amestecată cu nisip
necernut şi cioburi pisate, insuficient arsă, cu pereţii exteriori puternic afumaţi.
Oalele fac parte din tipul de oală-borcan de dimensiuni mijlocii, cu buza înălţatA.
oblic şi umărul puternic profilat (pi. XII, 4).
Ceştile, de formă tronconică (inv. 25.153-23.008), cu baza îngroşată şi profilat~,
sînt fără apucătoare, amintind un tip întîlnit în sec. III a. în necropola tumulară de la
Teliţa, dar şi tipul de strachină întîlnit în aşezarea feudală-timpurie de la Dinogetia
(M. Comşa, Dinogeţia, I, p. 145, fig. 84, gr. I a) din sec. X.
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5.0. Din analiza ceramicii descoperite în ferma de la Teliţa reiese că majoritatea recipientelor au fost prelucrate din argilă nisipoasă bej-cărămizie sau bej-maronie. Acest
lucru ne îndeamnă să Ie considrrăm produse Iocalr, rxecutate probabil în instalaţia de
ars ceramică a fermei.
Descoperirea depozitelor de bombarde (cel din 1980 fiind al doilea după cel descoperit în 1968, de aprox. 160 bucăţi) relevă că proprietarul fermei de Ia Teliţa şi-a adaptat
instalaţia unor necesităţi urgente şi sporite de armament.
Acest lucru se putea petrece mai ales în condiţiile cvenin1entelor care se desfăşurau
Ja Dunărea de Jos în anii 367-369 p., în timpul Iuptrlor purtate de romani cu vizigoţii
lui Athanarich. Ne gîndim în sprcial la campania lui Valens din primăvara şi vara anului
369 p. cinel au fost concentrate numeroasr trupe în dreptul vadului de Ia Noviodunum
(cf. Codex Theodosianus X, 16, 3 - Constifutio elaborată la 4 iulie de Valens).
Apropierea de locul de concentrare a trupelor romane explică profilarea unor ferme
deţinătoare de instalaţii pentru prelucrarea ceramicii şi a materialului de construcţie,
pe o producţie de armament destinată aprovizionării taberei de la Noviodunum.
6.0. Săpăturile arheologice din ferma de la Teliţa au scos Ia lumină şi o cantitate apreciabilă de ma.trrial vitric, din care au putut fi srlectate mai multe fragmente tipice, specifice
sticlăriei romane tirzii (pi. XI).
Sub aspect funcţional, fragmentele aparţin unor boluri, fiole, pahare, ollae şi ampuliae.
6.1. Se remarcă două fra.gmentr de boluri emisferice, decorate cu pastile (caboşoane)
albastre, aplicate la cald pe corpul vasului (inv. 26.615; 26.614). Această sticlărie caracteristică zonei renane, cunoaşte o largă răspîndire în sec. IV p. în provinciile dunărene (cf.
Morin Jean, La verrerie Gaule sous l'empire romaine, Paris, 1913, pp. 218-266; Fr. Fremesdorf, Die romischen Glăser mit aufgelegten Nuppen in Koln, 1962, p. 9).
6.2. Alte trei fragmente aparţin tipului de bol cu corpul alungit, buza uşor curbată spre
interior cu marginea tăiată drept, decorat cu caneluri sau linii circulare fine, gravate
pe suprafaţa exterioară (inv. 26.616; 26.617; 26.618).
Tipul de bol cu buza tăiată drept este frecvent în sec. III-IV p. (cf. Morin Jean,
op. cit., pp. 70-80, fig. 76; pp. 81-91, fig. 88 şi pp. 123-127 - pentru decor).
În general bolurile sînt prelucrate dintr-o sticlă incoloră, opacă, cu bule fine de
aer.
6.3. Paharul de sticlă galben-verzuie, cu bule de aer, apare la Teliţa într-un singur exemplar. Forma sa tronconică aminteşte un prototip timptuiu întîlnit în Italia şi pe
Valea Rhonului.
Buza uşor curbată spre interior, decorul cu caneluri şi cercuri fine gravate, structtua
pastei, sînt specifice epocii roma.ne tîrzii (vezi Morin Jean, op. cit. pp. 139-140, fig. 106).
6.4. Trei fragmente (inv. 26.620; 26.621; 26.622) aparţin unor fiole fusiforme, cu pereţii
subţiri, cu fundul ascuţit şi rotunjit Ia bază. Sînt prelucrate din sticlă gălbuie, galben.verzuie sau incoloră, cu bule de aer, prezentînd irizaţii verzui şi ''iola.cec. De origine
orientală, acest tip de fiolă cunoaşte o mare răspîndire în epoca constantiniană (cf. Morin
Jean, op. cit. pp. 81-82, fig. 32).
6.5. Fragmentele de ampulia (inv. 26.623; 26.624) apar~in unor recipiente cu corpul
sferic şi baza circulară, plan-concavă. Sticla din care sînt prelucrate este incoloră sau
bleu-verzuie, cu bule fine de aer. Tipul de ampulia cu pereţii subţiri îşi începe evoluţia
din sec. I. p, dar varianta cu corpul sferic se întîlneşte mai ales în sec. III-IV p. (cf.
Morin Jean, op. cit. p. 79, fig. 26). Pe una din baze a fost imprimată o inscripţie.
6.6. Un fragment de sticlă aparţine unei olla cu pereţii groşi, corpul bombat şi buza îngroşată şi evazată (inv. 26.625). Este realizată din sticlă verde, opacă. Tipul de olla este
caracteristic sec. I-III p., în epoca romană tîrzie întîlnindu-se numai pînă la mijlocul
sec. IV p. (cf. Morin Jean, op. cit.).
7.0. în cursul cercetărilor au fost. descoperite un număr de cinci mărgele de sticlă. Trei
dintre ele (inv. 15.624; 18.352; 12.348) au fost găsite în interiorul pavalionului principal
în anul 1979, celelalte două (inv. 26.626; !!6.627) în anul 1980.
Descoperiri de acest gen au fost făcute în complexe arheologice închise, mărgelele
reprezentînd elemente tipice de încadrare cronologică a fermei de la Teliţa.
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a) M.ărg~l~ din ~tic!ă, în~emănate (im'.- ~.5.624) de culoare albastră, globulare,
gru_Patc. prm hpire, se. mtiln~~c .m toate provmc1~lc dunrirene, fiind încadrate după cronologia Im E. Keller (Die spatromischen Grabfunde in Sildbayern, Miinchen, 1971) în deceniile
4-7 ale veacului IV p., fiind găsite în JH'cropola romano-bizantină de la Callatis si în
cea de la Beroe cu monede din perioada anilor 330-375 p. (cf. C-tin Preda, Callatis.
Necropola romano-bizantină, Bucureşti, 1980, p. 57).
b) Mărgică de sticlă, poliedrică, cu faţete romboidale (inv. 26626) descoperită în
zona cuptorului ceramic. Aparţine unui tip larg răspîndit în sec. IV p. La Callatis, astfel
de mărgele apar în număr _foarte mare în 7 morminte (cf. C-tin Preda, op. cit„ p. 56 şi
pi. XXVIII). Spre deosebire de acestea, exemplarul dr la Teliţa rste ele culoare verde
şi nu albastru închis.
c) Două mărgele din sticlă verdr, aparţin tipului globular, în formă de butoiaş,
decorat cu caneluri longitudinale (inv. 12348; 26627 - pi. X, 7).
d) Mărgică de mari dimensiuni, din sticlă verde, opacă, de formă inelară (im·.
18352); aparţine tipului sferoidal întîlnit în morminte de sec. IV p„ atît la Callatis (C-tin
Preda, op. cit„ p. 56 şi pi. XXVI, M-218), cit şi la Beroe.
8.0. O categoric de obiecte care asigură încadra.rea cronologică a descoperirilor de la
Teliţa o constituie fibulele metalice. La Teli~a au fost descoprrite trei exemplare:
a) fibulă de fier de tip „Armbrustfibel mit breitem Fuss" (în formă de arbaletă);
mv. 26824 - pi. X, 4;
b) fibulă fragmentară din bronz, de tipul ,,Zu·iebelknopffibeln" (cu caprte de ceapă);
mv. 26610 - pi. X, 2;
c) fibulă fragmentară de bronz cu resortul din fier, de tipul „mit umgeschlagenem
Fuss" (cu piciorul întors pe dedesubt); inv. 26801 - pi. X, 3.
Fibula de fier descoperită în clădirea centrală a fermei provine din umplutura
şanţului de demantelare a zidului de V al încăperii E. Este specifică sec. III p. (cf. D. Popescu, Dacia, IX-X, p. 495), dar continuă să se menţină şi în prima jumătate a sec. IV
p. Fibula „cu piciorul întors pe dedesubt" apare rar în complexele romane tîrzii. La
Callatis, aceste fibule apar asociate cu emisiuni monetare de la sfîrşitul sec. III şi primele
decenii ale sec. IV p. (cf. C-tin Preda, op. cit„ p. 37, pi. XXXIII, 3).
8.2. Fibula de bronz, de tip ,,Zwiebelknopffibeln", este caractrristică epocii romane tîrzii,
fiind datată, în general, în cursul sec. IV p. (cf. C. Preda, op. cit„ p. 35). La Teliţa, a fost
descoperită în colţul de sud-est al încăperii A împreună cu bolul şi opaiţul ceramic (piese
întregi), în dărîmătura ultimului nivel.
9.0. Din celelalte categorii de obiecte, descoperite în ferma de la Teliţa în campania din
19EO, amintim:
1) Unelte: a) unealtă de fier (cuţitoaie) în formă de satir, cu lama lată, rectangulară,
întrebuinţată foarte probabil la prelucrarea lemnului (pi. VIII, 6 şi pi. X, 5 ), descoperită
în dărîmătura ultimului nivel în încăperea A (inv. 29928); b) dăltiţă cu capetele aplatizate,
folosită în prelucrarea lemnului; c) lame de cuţit (culter) din fier, una găsită în încăperra
A (inv. 27743) în dreptul intrării de vest; celelalte în zona cuptorului ceramic (inv. 26.797;
26736; 26735; 26737).
2) Ustensile: a) degetar de bronz (inv. 16611, pi. X, 1) decorat cu o reţea regulată
de puncte adîncite. Astfel de obiecte, folosite pentru cusut, nu sînt caracteristice epocii
romane. Pentru sec. IV p. ani!.logii în Brittania.
Degetarul de la Teliţa a fost descoperit laolaltă cu o mărgică în formă de butoiaş
şi cu o monedă în încăpera E, ceea ce asigură încadrarea acestei descoperiri în a doua
jumătate a sec. IV p.
b) O lamă de brici (inv. 25.929; pl I. VIII, 2) şi un stylus (inv. 26798, pi. VIII, 5)
ambele de fier, au fost descoperite în umplutura gropii din faţa cuptorului ceramic.
3) Arme: în această categorie au fost incluse un vîrf de lance (pi. VITI, 1; inv. 26. 799)
şi două mrfuri de suliţă (inv. 26. 740; 26.800. pi. vnr 3, 4) singurele descoperiri de acest gen,
în afară de marea cantitate de bombarde ceramice folosite pentru lupta de la distanţă.
Două vîrfuri au fost descoperite în acelaş loc, în centrul încăperii .A, în stratul de pămînt
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arabil. Descoperiri similare s-au făcut la Gornea în castrul roman tîrziu şi la Topraichioi
în burgul romano-bizantin.
IV. OBSERVAŢII FINALE
9.1. Aceste descoperiri, alături de uneltele agricole şi de uz gospodăresc, de uneltele şi
ustensilele de prelucrare a lemnului, descoperite în 1979, vin să întregească imaginea unei
ferme romane de la începutul epocii Dominatului, cu o economie mixtă, agricolă şi
meşteşugărească, activă, capabilă să-şi acopere nu numai propriile necesităţi dar să asigure
şi o producţie de materiale destinate pieţii. Proprietarul, posesorul unui „pacdium" nu
prea întins şi desigur nu prea roditor, avînd însă. în vecinătate o zonă împădurită, cu
izvoare şi lut chiar în interiorul gospodăriei sale, şi-a orientat economia pe o producţie de
prelucrare a ceramicii şi lemnului.
10.0. Încadrarea cronologică a fermei romane de la Teliţa este asigurată şi de numărul
relativ mare de monede descoperite în cele două. campanii de săpături: 115, dintre care
68 provenite din săpăturile din 1980. Este regretabil că mai mult de jumătate (37) din
monedele dcscoprritc în anul 1980, aflate într-o stare proastă de conservare (tocite şi
trecute prin foc), nu au putut fi identificate. Lotul de monede, pe baza căruia discutăm
încadrarea cronologică a fermei de la Teliţa, se compune din 47 monede provenite din
primele săpături la care s-au adăugat 33 monede dintre cele descoperite în ultima campanie.
Acest lot, de 79 de monede, prezintă următoarea componenţă:
a) 2 monede coloniale - prima jumătate a sec. III p.
b) 76 monede romane - sec. IV p.
c) 2 monede romane - prima jumătate a sec. V p. (?)
10.1. Prezenţa monedelor coloniale pc primul nivel de locuire se explică prin aducerea
materialului din construcţia clădirii dintr-un nucleu de locuire afectat de evenimentele
de la mijlocul sec. III p. Întemeierea fermei are loc în primele decenii ale sec. IV p., în
condiţiile liniştii asigurate de „pacea constantiniană", distrugerea ei survine în timpul
tulburărilor provocate de marea răscoalA. a vizigoţilor din deceniile 8-9 ale sec. IV p.
Prezenţa monedelor cu modulul foarte mic, specifice sec. V p., în umplutura gropii de
alimentare a cuptorului ceramic nu are legătură cu ferma de la Teliţa. Din groapa de alimentare a cuptorului s-au recoltat materiale destul de omogene sub aspect cronologic,
ceea ce presupune că instalaţia a fost utilizată pînă la distrugerea fermei. De altfel, păs
trarea acesteia în bune condiţii de conservare relevă că nu a suferit de pc urma unei
distrugeri violente, ci a fost protrjată prin acoperire cu pămînt. Probabil că, la începutul
sec. V p., într-o perioadă mai liniştită, în urma tasării pămîntului, groapa a fost astupată
de locuitorii aşezării vicane din apropiere cu diverse resturi menajere. Aceşti săteni trebuie
să fi fost şi constructorii canalului-apeduct care traversînd fosta fermă romană a distrus
realmente zidurile întîlnite în calc, suprapunîndu-se chiar pe temelia zidului demolat al
pavilionului F.
10.2. Cercetările arheologice au verificat justeţea observaţiilor stratigrafice făcute în
anul 1979, stabilind trei etape în demantelarea zidurilor f rrmei de la Teliţa; în antichitate
(1/4 sec. V p.); la sfîrşitul sec. XIX. cu ocazia împroprietăririlor; în a doua jumătate
a sec. XX, ca urmare a arăturilor profunde efectua.te în acelaşi loc. Toate aceste intervenţii au schimbat şi configuraţia terenului care în antichitate trebuie să fi arătat sub
forma unui platou întins, cu o pantă foarte lină de la sud spre nord, pavilionul principal
al fermei fiind ampla.sat nu la marginea acestei pante cum arată astăzi, ci la mijlocul ei,
aşa cum reiese din nivelmentul executat pe direcţia N-S.
Datorită demantelărilor şi arăturilor recente, traseul zidului de incintă al gospodăriei
a fost parţial surprins, numai la nord şi vest. De aceea, mai mult estima.tiv putem aprecia
întinderea fermei, după construcţiilr şi instalaţiile anexe şi ţ.inînd seamă de faptul că
aparţinuse tipului de villa „cu dependinţe dispersate tn interiorul unei incinte". In mod
sigur ferma de Ia Teliţa nu a fost o villa rezidenţială. Cu toate că săpăturile noastre, din
motive obiective, nu au avut un caracter exhaustiv, cercetările ne-au dat prilejul să
constatăm existenţa la Teliţa a unei celule economice productive al cărei proprietar locuia
cu familia într-o aşezare vicană din apropiere (vezi ilustraţia p. 407).
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TELIŢA

villa rustica (sec. IV e.n.)

CATALOGUL DESCOPERIRILOR MONETARE (1979)
IV. Constantinus li
9. AE; 15,5 mm; 1,21 g
LRBC, I, 858
(anii 337-341 p.)
S2 , A, -0,50 m
inv. 41.479

I. M aximus Caes.
1. AE ţ 22,5 mm; 6,20 g.
S2 , 8, umplutur~ chiup 4
inv. 40.389

II. Constantin cel Mare
2AEt17,2 mm; 1,94 g
LRBC, I, 909
(anii 330-335 p)
S7 , curtină, -0,52 m
inv. 41.474
3. postumă
AE":i414 mm; 2,17 g
LRBC, I, 1454
(anii 337-341 p.)
S2 , A -0,80 m
inv. 41.477
4. postumă
AE {. 19,5 mm; 1,26 g
LRBC I, 962
(anii 341-346 p.)
S8 , 16-0,60 m
inv. 41.476

10. AE; 15 mm; 1,51 g
LRBC, II, 1042
Tip GLOR IAEXERC ITVS
(anii 337-341 p,)
S1 , C, passim
inv. 41.485

• SMHA.

11. AE; 15 mm; 1,25 g
LRBC, II, 1052
(anii 337-341 p.)
S2 , A, -0,50 m
inv. 41.493

SMALA

VN

12. AE; 14,5 mm; 1,54 g
LRBC, I, 963
(anii 341-346 p.)
S,, 17, apeduct
inv. 41.513

I MR

5. AE t 15,5 m; 1,06 g
Tip VICTORIAE DD AVGGQNN(2)
LRBC, I, 860-861
[SMTSA]?
(anii 341-346 p.)
S2, incintă vest
inv. 41.484

7. AE; 16 mm; 1,52 g
LRBC, I, 959 ( ?)
Tip VOT/XX/MVLT/XXX
(anii 341-346 p.)
S2 , 6-0,62 m (nivel I)
inv. 41.482
8. AE; 15 mm; 1,53 g
LRBC, I, 860
(anii 341-346 p.)
S6 , D, - 0,40 m
inv. 41.481

[C]ON[SA)

[C]ONSA

SMHA

13. AE; 13 mm; 1.03 g
LRBC, I, 1305-1306, sau 963 (?)
sau - - -

III. Constans

6. AE; 15 mm; 1,56 g
LRBC, I, 1308 a
(anii 341-346 p.)
S2 , 10-0,50 m
inv. 41.483

SMTS[A]

SMKA

.SMHA

(anii 341-346 p.)
inv. 41.490
14. AE; 16 mm; 2.04 g
LRBC, II, 1684 ( ?)
[SMTSA]?

Tip FEL TEMP REPARATIO
(anii 355-361 p.)
inv. 41.496

SM[KA]

15. AE; 18 mm; 1,73 g
LRBC, II, 2043 sau 406

.I

SMHA

CONSA

sau - - PARL.

(anii 355-361 p.)
S2 , C, -0,80 m
inv. 41.491
16. AE; 17 mm; 2,69 g
LRBC, II, 2306
(anii 351-354 p.)
S2 , 8, -0, 70 m
inv. 41.497

SMTS.
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. s .1
lSMNA]

17. AE; 16 mm; 1,19 g
LRBC, II, 1900
(anii 351-354 p.)
S8 , 18, -0,60 m
inv. 51.495
18. AE-+, 21 mm; 5,10 g
LRBC, II, 2486
(anii 351-354 p.)
S8 , B, -0,60 m
inv. 41.492
19. AE ţ 17 mm; 2,08 g
LRBC, II, 2039
(anii 351-354 p.)
S2 , A, -0,65 m
inv. 41.489

26. AE,13,5 mm; 1,48 g
Tip SPES REI-PVBLICAE
LRBC II, 1698 sau 1905, sau 2315
(anii 355-361 p.)
S2 , A -0,65 m (niYel vatră)
inv. 41.478

[S)MNf=

r

I

27. AE1';,.13 mm; 1,10 g
Tip SPES REI-PVBLICAE
LRBC II, 1689 sau 1905 sau 2315
(anii 355-361 p.)

SMK[A)

SM [

Sa, 4-0,73 m
inv. 41.475

CON SA

demantel. zid)

28. AE t 14,5 mm; 1,29 g
LRBC, II, 1905
(anii 355-361 p.)
S8 , 16-0,30 m
inv. 41.519

20. AE t 16 mm; 1,70 g
Tip FTR - FH
(anii 351-361 p.)
S1 , C, -0,60 m
inv. 41.488
21. AE,16 mm; 2,67 g
LRBC, II, 2496 sau 2498
(anii 351-361 p.)
S2 , A -0,80 m
inv. 41.494

(şanţ

[SMH) C?

29. AE t 17,5 mm; 1,85 g
Tip FTR - FH
(anii 351-361 p.)
S1 , C, -0, 70 m (nivel)
inv. 41.521
30. AE; 16 mm; 1,95 g.
LRBC, II, 2045
(anii 351-354 p.)
S2 , 4-0,55 m
inv. 41.500

SMKA

22. AE t 16 mm; 2,30 g
Tip FELTEMP RE-PARATIO
(anii 351-361 p.)
Sa, 4-0,30 m
inv. 41.503

SMNA

X

.1

CONS A

31. AE (distrusă); 17 mm; 1,82 g
S8 , C, -0,60 m
inv. 41.499
32. AE; 13,5 mm; 1,62 g
Tip SPE8 REI-PVBLICAE
(anii 355-361 p.)
8 4 , B (nivel I)
inv. 41.520

23. AE .i., 16-19 mm; 2,63 g
TIP FEL TEMP REPARATIO
(anii 351-361 p.)
S1 , 12-0,80 m (nivel chiup 5)
inv. 41.498

V. Gallus
24. AE t, 14-16 mm; 1,23 g
Tip FTR -FH
(anii 351-361 p.)
S8 , 17 -0,30 m
inv. 41.518

33. AE; 15 mm; 1,66 g
LRBC, II, 2497
(anii 351-354 p.)
8 7 , 4, curtină
inv. 41.501

25. AE t 17 mm; 1,51 g
TIP FEL TEMP REPARATIO
(anii 351-361 p.)
S2, 4-0,50 m
inv. 41.516

34. AE; 17 mm; 1,64 g
LRBC, II, 3497
(anii 351-354 p.)
8 2 , 5-0,80 m
inv. 41.502
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SMKâ

SMKA

41. AE; 16,3 mm; 1,97 g
LRBC, II, 2074
(anii 364-365 p.)
S 3 , B, -0,50 m
inv. 41.508

35. AE; 15 mm; 1,99 g
Tip FEL TEMP REPARATIO
(anii 351-354 p.)
S2 , A, -0,62 m (arsură)
inv. 41.515

42. AE; 17 mm; 1,73 g
LRBC, II, 2073
(anii 364-365 p.)
S1, B, -0,45 m
inv. 41.507

VI. Julianus Caes.

36. AE; 14 mm; 1,54 g
LRBC, II, 2054 ( ?)
Tip SPES REIPVBLICAE
(anii 355-361 p.)
S3 , C, zid
inv. 41.487
37. AE; 15 mm; 1,80 g
iLRBC, II, 2054 ( ?)
(anii 355-361 p.)
S 2 , E, -0,37 m
inv. 41.486

43. AE; 16 mm; 1,65 g
ca mai sus
S 2 , A, -0,40 m (nivrl II inv. 41.506

[CONS A)

40. AE; 17 mm; 1,80 g
LRBC, II, 1920 sau 1935
(anii 364-365 sau 366-367 p.)
S 2 , C, -0,60 m
0.95 inv. 41

arsură)

. j

CO NSA

IX. Valens, Valentinian sau Gratian
45. AE; 14 mm; 1,47 g (tocită)
Tip GLORIA ROMANORVM
(anii 364-375 p.)
S3 , 18-0,50 m
inv. 41.517

CVZA

VIII. Valens
39. AR t 19, 2 mm; 1,47 g
Tip VOT/X/MVLT/XX
(anii 364-367 p.)
S2, A, vegetal
inv. 41.510

CONSPA

44. AE; 16 mm; 1,75 g
LRBC, II, 2110
(anii 367-375 p.)
S 2 3-0,35 m
inv. 41.505

VII. lulianus Aug.
38. AE; 28 mm; 7,37 g
LRBC, II, 2511
(anii 361-363 p.)
S6 , D, -0,80 m
inv. 41.504

CONS A

X. Valentinian I
46. AE; 17 mm; 2,42 g
LRBC, II, 2072
(anii 364-367 p.)
S3 _ 4 , 17 (nivel II, zid)
inv. 41.511

ANT

CONS A

47. AE; 16,5 mm; 2,25 g
Tip GLORIA RO-MANORVM
(anii 364-375 p.)
S 2 , 3-0,35 m
inv. 41.512

[S]MHA

TELITA villa rustica (sec. IV e.n.)
CATALOGUL DESCOPERIRILOH l\IONETARE (1980)
Constantin I (postumă)
2. AE ţ 14 mm
LRBC, I, 962
(a. 341-346 p.)
Gr. cuptor ccrnmic
· inv. 42.274

Gordian III (238-244 p.)
1. AE t 25 mm (colonială)
emis. Nicomcdia.
S12 , A, -0,67 m (niv. I)
inv. 42.248
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VN

I MR

• S[MHA)

11. AE 1' 16 mm
Tip FEL TEMPR-EPARATIO
(probabil a. 353-354 p.)
Sw 16-0,30 m
inv. 42.257

Constans
3. AEţ 20 mm
LRBC II, 2295 (a. 346-350 p.) [SMNA]?
Tip FEL TEMP-REPARATIO
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.253

4. AE,22 mm
LRBC II, 2028 (a. 351-354)
Tip FELTEMP RE-PARATIO
Su„ 4-0,80 m
(colţ cameră F, niv. I)
inv. 42.254

12. AE t 13 mm
Tip FEL TEMP-REPARATIO
S16, F, -0,80 m
(colţ cameraă, niv. I)
inv. 42.258

I

r.
CONS A

13. AE t 14 mm
ca mai sus
S12 , C, -0, 70 m
inv. 42.259

Gallus

14. AE t Irl mm
ca mai sus
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.260

5. AE t 18 mm
LRBC, II, 1682 (a. 351-'354 p.) [A]
1
Tip FEL TEMP-REPARATIO - S13, A, -0,52 m (niv. I)
[SM]TS
inv. 42.255

15. AE ţ 16 mm
ca mai sui;
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.261

Constantius 11
6. AE ţ 16 mm
LRBC II, 756 (a. 335-337 p.)
Tip GLOR IAEXERC
_AS_IS_
S9 , A, -0,48 m
inv. 42.250

16. AE ţ lG mm
LRBC, II, probabil 2039-40
(a. 351-354 p.)
Tip FEL TEMP RE-PARATIO [CON]SA
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.277

rrvs

7. AE.} 14 mm
LRBC I, 1456 (a. 337-341 p.)
Tip GLOR IAEXERC ITVS
[SMALA]?
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.249

17. AE,17 mm
Tip FELTEl\IP RE-PARATIO
(probabil a.. 353-360 p.)
S10 , E. -0,60 m (niv. I)
inv. 42.262

8. AE t 15 mm
ca mai sus
inv. 42.251
9. AE t 19 mm
LRBC, II, 193 (a. 346-350 p.)
Tip FEL TEMP-REPARATIO
Gr. cuptor ceramic
irw. 42.252

18. AE t 17 mm
LRBC. II. G87 (a. 355-360 p.)
Tip FEL TEl\IP-REPARATIO --'----Gr. euptor <·rramic
RUP
inv. 42.263

[PLG]?

19. AE ţ 15 111111
LRBC, II, 2504-05 (a. 355-361 p.)
Tip SPES REI-PVBLICAE
S10 _ 11 (A, niv. II)
inv. 42.268

10. AE t 17 nun
Tip FEL TEMP-REPARATIO
(probabil a. 351-361 p.
sau a. 355-361 p.)
S12 , A, -0,30 m
inv. 42.256

20. Ca mai sus;
inv. 42.269
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21. Ca mai sus
8 8 , A, -0,30 m
inv. 42.264

26. AE/'14 mm (Rv. distrus)
(a. 365-378 p.)

22. AEl\.15 mm
ca mai sus
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.265

Valentinian, Valens sau, Grah·an
27. AE; 16,5 mm
Tip GLORIA RO-MANORVM
(probabil a. 367-375 p.)
8 12, C, -0,47 m (niv. II)
inv. 42.272

23. AE ţ 16 mm
Tip SPES REI-PVBLICAE
(a. 355-361 p.)
812• c, -0,47
inv. 42.266

V alenh·an I

28. AEl\.15,5 mm (Rv. tocit)
(probabil a. 367-375 p.)
Gr. cuptor ceramic
inv. 42.273

Magntntius
24. AE.} 19 mm
LRBC II, 58-59 sau 217
(a. 351-353 p.)
Tip VICTORIAE DD NN AVG ET
C.AES
sau
TRP

sau Gratian

Gratian
29. AE ţ 1G mm
LRBC, II, 511 (a. 367-375 p.)
Tip G10 RIA NO-VI 8AECVLI
8 10_ 11 (A, - niv. II)
inv. 42.275

R[P]LG

Gr. cuptor ceramic
inv. 42.267

30. AE (Rv. distrus); 14,5 mm;
(anii 367-375 p. ?)
8 9 , B, -0,40 m (nivrl II)
inv. 42.27()

Valens
25. AE .J, 17 mm
LRBC, II, 1276 (a. 364-367 p.)
Tip GLORIA RO-MANORVM
• ASISC
Gr. cuptor ceramic
inY. 42.270

31. Honori"s (?) - inv. 42.278
32. Tlieodos1"1's (?) - inv.

LA VJLLA ROMAINE DE

42.279

TELIŢA

( RESUJ.JE)

sio11s presque egales. Trois des quatre pieces
s11smentiont1ees (B, C, E) ouvraie11t, a l'interieur, sur une grande salle centrale (A). L'a,Jpareil utilise pour ce bâtiment d'enviro11 336
metres carres etait celui dit opus incertum.
Les pieces etaient dotees de pla11chers simples en
lerre baftuc, non entihcme11t enduite d'argile.
Cct edifice d'un s1wl ctagc s'adaptait neanrnoins
a lrt declivite du lerrai11, de sorte que ses picces
se trouvaic11t el des niveaux differents, en parta11t
du 11ord vrr.~ le s11d. Sa toiturc etait entierement
de tuiles. Les picces A et B comportaicnt des
foycrs de chauffagc, alors quc tes aufres devaieut
prob11ble111e11t serrir de' remise, resserre et atelier
de menuisier. Du reste, Olt a recupere a l'interieur divers outils et usfensiles, agricoles (faucilles, trepan, serpe) ou servant da11s l' industrie du
bois (planes, tarirres, rarloirs) rt de la pierrc
(beda11es).
Dans le sccfeur des annexes, lcs fouilles 011t mis
au jour cinq jarres ct prorisions, un beau four11cau menager a (oycr circulaire, ai11si qu'une

La campagne de fouilles archeologiques deveLoppee durant l'm de 1980 s'est proposee de
preciser la structure socio-economique du domaine
de Teliţa. Des recherches ont ete donc poursuivies
afin de bien saisir l'aspect structural de celte
villa romaine, d'en preciser l'etendue, de l'encadrer sous le rapport typologique et de verifier
certains rcsultats obtenus au cours des fouitles
precedentes. En raison de la rnsle superficie
de celle ferme, situee dans 1111 espace affecte a des
travaux de labour, il a ete impossible de proceder
cJ SOII etude exhaustive, par la mise au jOUT de la
lotalite de cet ensemble archeologique. C'est
pourquoi on a recouru 11 des tranchees de sondage.
Ces recherches devaient localiser une villa,
rustica du type « aux annexes dispersees a
l'inthieur d'1111e enceinte », couvrant ttnc superficie approxi111ative de 4800 metres carres. Sori
principal edifice, oriente NE-SO, etait de forme
reclangulaire. 1l se composait de quatre pieces
et deux pavillons faisant saillie (D et F) dans
I' aile SO, dispos:;s symetriquement et de dimen-
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inslaltalion deslinee a ia cuisson des pieces ceramiques (luiles, briques). A proximite de la-dite
inslallalion, on a trouve un dep6t de projectiles
ceramiques dont 011 a recupere approximalivement
145 exemplaires intacta. Un four menager etait
creuse dans la parois septentrionale de la f osse
siluee devant le praefurnium, muni d'un foyer
lt!gerement ovale. A l'occasion de la mise au
jour du principal edifice de la ferme, Ies fouilles
ont degage aussi et expiare sur une longueur d'a
peu pres 32 metres un aqueduc genre rigole, le
bassin enduit de crepi el recout·ert de dalles.
Cet aqueduc a endommage grievemenl Ies murs
de l'edifice, en Se SUperposanl U SOII dernier habitat.
Pour son amenagement, on a employe le materiei lrouve sur place, dans l'angle sud-est elant
meme bdti sur Ies fondations du mur demoli du
pavilion F. L'amenagemenl de cette conduite d'eau
a eu lieu a une date ulterieure a /'abandon de la
ferme de Teliţa, ses constructeurs etant les habitanls d'une agglomeralion romaine de basseepoque localisee dans le voisinage.
Les fouilles onl localise deux horizo11s de cet
habitat, tous les deux it1cendies et separes par
une couche de decombres nivel~s. Un lot de 115
pieces de monnaie, dont 79 ont pu etre aechiffrees,
livrees par les fouilles, as sure l' attribution chronologique de la ferme. Sur les 79 pieces aechif(rees,
75 80111 d11 n·e siecle de n.e., autrement dit 94,93%.
Ces monnaies datent la ferme de Teii/a d-011s les
limites du JVe siecle. Si l'o11 excepte deux monnaies d11 la premiere moilie d11 llle sit;clc de

11.e., provenant du materiei de construction de la
villa, la piece la plus ancienne en date remonte
aux annees 330-335, cependant que Ies dernieres monnaies appartiennent a des emissions
qui ont cesse en 378 de n.e. Les deux catastrophes
qui ravagerent la ferme doivent se rattacher auz
troubies suscites par les expeditions d'abord et
par la rebellion ensuite des Wisigoths. De la mise
au jour de l'installation pour la cuisson de la
ceramique et du dep6t de projectiles d'argile
trouves dans de bonnes conditions de conservation, il s' ensuit que Ies annexes respectives ont
ete en quelque sorte protegees lors des grands
incendies qui ravagerent l'ensemble des Mtiments,
grdce au fait que leur fosse s'est trouvee comblee
et que toute celte zone f ut recouverte de terre.
Ceramique, outils, pieces de harnachement
concourent avec la structure conceptuelle de
cette ferme a mettre en lumiere son caractere
fonctionnel. Ces documenls archeologiques contribuent a la precision de l'image d'une ferme
romai11e vers le debut du Dominatum, avec son
economie mixte - mi-agricole, mi-artisanale active et apte a satisfaire aussi bien ses propru
exigences que Ies demandes du marche. V rai11emblablement, vu les evenements dJroules dans la
region du Bas-Danube vers les annees 367-390
de t1.e., le proprietaire de celte villa rustica de
Teliţa a-t-il adapte son installation pour la
cuisson de la ceramique de maniere el pouvoir
fournir des munitions (ces projectiles d'argile)
au camp romain de ~Voviodunum.

DIE ROMISCHE FARM VON TELIŢA
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Grabungen aus deru Sommer 1980,
hatten sich als Ziel die Feststellung der sozialiikonomischen Struktur des Gutes von Teliţa
gesetzt. Die Forschungen verfolgten die Erlauterung des Struktural-aspektes der riimischen Farm, <lie Feststellung der Ausdehnung, die typologische Eingliederung und das
Obcrpri!.fen <lcr Situationen aus den vorangchendcn Grabungcn. Die grosse Ausdehnung
der Farin, in cincm Gcbiet moderner Landwirtschaftstii.tigkcit, haben eine erschopfendc Grahung verhindert, deshalb \\'urden nur Schnitte
angelegt.
Die Forschungen ha ben zur Identifizierung
einer „villa rustica" vom Typus „mit Nebengebii.u<lcn, dic im Innern einer llcfestigungsanlage verstreut sind" gefiihrt. Das NO-SW
orienticrte Hauptgebăude, hatte eine rechtcckigc Form und setzte sich aus vier Răumen
und zwei vorspringen<lc Pavillions (D und .F),
die symetrisch unei ungefăhr gleich gross,
auf cler Siid-westseite angelegt worden sind,
zusammen. Im Innern sind drei von der vier
Rii.umen (B, C, E) zum vierten grossen Raum
(A) geoffnet. Der llau wurde in der „opus incertum "-Technik gebaut un<l hatte eine Oberflii.che von ungefăhr 36 m2 • Die Răume hatten
einfache Fussbiiden aus gestampfter Erde und

waren teilweise mit einer diinnen Lehmschicht
bedeckt. Der Bau wurde an dem Gelănde,
<lurch die verschiedene Hohe der Raume, angepasst und war mit Ziegeln und Hohlziegeln
bedeckt. In den Răumen A und B wurden
Her<le entdeckt, wobei die anderen Răume
als Depos, Magazine oder Werkstătte fiir die
Holzbearbeitung beniitzt worden sind. An<lrerseits hat man im Innern landwirtschaftliche Gerate (Sicheln, Hippen), Gerii.te fiir die
Holzbcarbeitung ( Grossmesser, Ziehmesser,
Dorn) und Steinbearbeitung (Neissel) gefunden.
In den Nebengebăuden wurden fiinf grosse
Vorratsgefăsse, ein
Backofen mit kreisfor·
migen Herd und eine Einrichtung fiir Ziegelbrennen entdcckt. ln ihrer Nachbarschaft
wurde ein Depot fiir Tongeschosse, von denen
ungefăhr 146 ganze Stiicke gesammelt wer<len
konnten, entdeckt. ln cler Nordwand, der vor
dem Praefurnium angelegten Grube, befand
sich cin Backofen mit leirht ovalem Jlerd.
Bei der Grabung des Hauptgebăudes, wurde
eine Wasserleitung entdeckt und auf einer
Lănge von 32 m erforscht. Sie bestan<l aus
mit Steinen bedeckten iibertiinschten Rinnen.
Die Wasserleitung hat <lie l\fauern der Gebăude
zerstiirt und iiberlagerte das letzte Wohnungsnivea u. Bei ihrer Konstruktion wurde der
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vorgefundene Stein beniitzt; in der siid-ostlichen Ecke war sie auf dem Fundament der
abgetragenen Mauer des Pavillions F gebaut.
Der Bau der Wasserleitung fand nach der
Raumung der Farm von Teliţa statt, scine
Bauleute warcn die Bewohner eincr in der
Năhe festgestcllten spătromischen Siedlung.
Bei der Erforschung der Farm konnten
zwei abgebrannte Wohnungschichten, die von
einer nivelierten Abtragung gctrennt sind,
festgestellt werden. Die chronologische Einordnung der Farm ist durch die 115 Miinzen, von
denen 79 identifizert worden sind, gesichert.
Von den 79 Miinzen gehiiren 75 dcm IV Jh.,
was die Eingliederung der Farm von Telita
im IV Jh. befiirwortet. Mit Ansnahme zweier
Kolonialmiinzen aus dem III Jh., die în dcm
Baumaterial gefunden wordcn sind, daticrt
die friihestc Miinze aus den Jahren 330-33&,
wii.hrend die letzten Miinzen, Prăgungen aus
dem Jahre 378 darstellen. Die zwci Zerstiirungen der Farm muss man mit den Angriffen
und dcm grossen Aufstand der Wcstgotcn în

Verbindung setzcn. Die Entdeckung der Einrichtung fiir Ziegelbrennen und des Geschossdepot, beide gut crhalten, weist nicht auf eine
gewaltsame Zcrsttirung hin, sondern sie wurden
durch das Fiillen nud Nivelieren mit Erde
geschiitzt.
Dic Keramik, die Werkzeugc, die Zaumzeugstiicke, dic konzeptuelle Struktur der
Farm, veranschaulichen den funktionellen
Charaktcr der Farm von Teliţa. Diese Entdeclrungen vervollstăndigen das Bild der romischen Farm vom Anfang des Dominats mit
einer l\fischwirtschaft: Landwirtschaft und
Handwerk, fii.hig sowohl die eigcnen Notwendigkeitcn als aurh dic Marktnotwendigkeiten
zu sichcrn. Es ist sehr wahrscheinlich das
unter dcn Dedingungcn an der unteren Donau
der J ah re 367 -369, der Besitzcr der Farm
von Teliţa seine Einrichtung fiir Keramikbrennen fiir einc Produktion von Waffen
(Keramikgeschosse) beniitzt hat, eine Produktion die fiir die Yerproviantierung dea
romischcn Lagers von Noviodunum gerichtet
wo.r.

UN CUPTOR ROMAN DE ARS BOMBARDE
DESCOPERIT LA TELITA
,
GAVRILA SIMION

În timpul arăturilor pentru desmiriştit din iulie 1968, tractoristul Gh. Vlăduşeanu
ne-a transmis informaţia că în punctul numit de localnici „Ma.mia" de pe raza satului
Teliţa (corn. Frccăţei, jud. Tulcea), a descoperit o grămadă de „bile" (bombarde) din lut
ars (PI 1/1).
Pe lingă recunoaşterea făcută asupra. situaţiei, prima deplasa.re la locul respectiv
s-a soldat şi cu recupernrea a 120 exemplare de asemenea piese de luptă romane. Pentru
ca problPma să fie elucidată s-a trecut la efectuarea unui sondaj prin executarea a două
şanţuri paralele, orientate N - S în aceeaşi direcţie cu brazdele ariturii. Lltţimea fiecărui
şant a fost de 2 m, cu un perete despărţitor între ele de 0,80 m. şi cu o lungime de numai
20 m. După eliminarea stratului vegetal, adică imediat sub nivelul de pl'imînt arat (la
0,30 m adîncime), s-a descoperit groapa cu restul de bombarde rămase in situ. Această
simplă amenajare pentru depozitare avea o formă aproximativ rotundă (distrusă în parte
de primii descoperitori), cu diametrul de 1,50 m şi care mai păstra încă 30 bombarde,
dispuse într-o stivuire ordonată pe 45 rînduri.
Cîteva urme de arsură din imediata vecinătate a acestei prime descoperiri, răscolite
şi scoase la suprafaţă de aceleaşi lucrări agricole, au fost cauza executării altor două
şanţuri similare, orientate însă pe direcţia E-V, perpendiculare pe primele. La numai
6 m spre E faţă de groapa cu bombardele depozitate şi la aceeaşi adîncimc de 0,30 m,
a început să se contureze linia de arsură cc demarca conturul prrcţilor de la camera de
ardere a cuptorului în care desigur au fost arse piesele de luptă amintite. În interiorul
camerei de ardere (atît cit s-a mai păstrat), s-au găsit chirpici care datorită arderilor ce
le suferiseră ajunseseră să aibă o tentă oxidantă. Dispunerea lor într-o formă semicirculară
şi continuă pînă deasupra pereţilor laterali ai camerei de ardere au înlesnit încercarea
unei restituţii a părţii superioare a cuptorului. Astfel, de la bun început s-a putut concluziona
că prezenţa chirpicilor în camera de ardere face parte din elrmentele componente de execuţie a monumentului şi nicidecum ca aceştia să constituie o rămăşită din materialul ce
eventual ar fi putut să fi fost în procesul prelucrării în ultima etapă de funcţionare a
cuptorului. Sub chirpicii amintiţi, pe platforma grătar a camerei de ardere s-au descoperit
mai multe fragmente de la mai multe vase ceramice nerestaurabilc, dar ale căror forme se
înscriu din punct de vedere cronologic în perioada romană tîrzie. Alături de acestea s-au
găsit şi fragmente de olane şi de ţigle ce aparţin acelui tip care se folosea la acoperirea
gropilor de morminte. Exceptînd cele două spărturi din platforma-grătar. se poate afirma
că acest monument s-a conservat destul de bine.
Forma şi tehnica de construcţie. Locul ales constituie o mică platformă ce se evidenţiazli.
în panta lină a versantului de nord din dealul Rusului. Contrar regulilor comune aplicate
la astfel de construcţii, groapa prefurnium-ului şi gura de alimentare a camerei de foc au
fost săpate în partea de sus a pantei şi nu spre firul văii precum s-a întîlnit la celelalte
monumente descoperite 1 şi după cum ni se parc firesc a fi respectat acest principiu tehnic,
atît pentru uşurinţa manipulării pămîntului scos în perioada execuţiei, cît şi a cenuşei
în timpul funcţionării lui. Aceeaşi orientarr sudică a gurii de alimentare a camerei de foe
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s-a întîlnit şi Ia monumentele similare care s-au descoperit în sectorul de vest al cetăţii
Tomis. 2 Cauza ce a determinat pc constructorii obiectivului să prefere această orientare,
o dăm pc seama necesităţii retragerii gurii de alimentare a camerei de foc din bătaia
directă a YÎnturilor de NE, predominante în zona în care ele au fost amplasate.
După actuala situaţie, groapa prefurnium-ului cuprinde o suprafaţă de aproximativ
5/10 m şi coboară treptat către gura de alimrntare a camrrei de foc, unde ea ajunge la
adîncimca de 3 m, faţă de actualul nivel de călcare. De o parte şi de alta a gurii de alimentare, prefurnium-ul păstrează urmele a două gropi cu evidente urme de cărbuni şi
straturi de pămînt ccnuşos. Ele au constituit desigur, gropilr de drpozitare temporară. a
ccnuşci cc se scotea din camera de foc în timpul şi după efectuarea arderilor. Tot ca o
observaţie generală referitoare la principiile adoptate în tehnica realizării acestui obiectiv,
Pstc că o marc parte din volumul cuptorului şi mai ales cea supusă direct acţiunii focului
se află în subsol şi s-a rxecutat prin excavare.
Gura de alimentare a furnium-ului a fost săpată în forma unui tunrl, lung de 2,20 m
şi la 70 cm mai jos faţă de platforma camrrei dr ardcrr. Aspretul ri cu partra dr sus în formă
de boltă a fost realizat direct prin săpătură, fără alte complrtări cu matrrialc de construcţie. Asrmcnca interwnţii s-au făcut numai la pragul intrării în gura de alimentare, unde
acesta s-a consolidat pe o distanţă dr 0,34 m, cu două plăci mari de piatră, reducîndu-i
astkl şi dimensiunile deschidrrii la O,G3/0,G4 m (PI. 111/1 şi 2), cerinţ[t impusă de necesi.:.
tatca reglrtrii tirajului de arr din afară. După acrst prag, înălţimra gurii dr alimrntare se
ridică la 0,92 m şi cu cit ea înaintează sprr interior, prrrţii laterali se ernzează treptat,
ajungînd să aibă la capăt o deschidrre dr 1,10 m şi în felul acrsta să se realizeze o continuitate prrfcctă cu f.orma pereţilor camerei de foc (PI. III/l ).
Focarul are un aspect ovoidal cu dimensiunile maxime de 2,15/1,80 m. Înălţimea
lui nu mai poate fi apreciată la proporţiile iniţiale datorită denivrlărilor care s-au produs
prin scurgerea şi depunerile unei mari cantităţi de substanţă vitroasă.
Starea în care s-a păstrat monumentul nostru ne-a detrrminat de la bun început
să-l înscriem într-un program de conservare şi restaurarr, fapt ce ne-a împiedicat sli. cxecutr1m un sondaj prin stratul de substanţă vitroasă din camera de foc pentru a verifica
tehnica folosită la realizarea ci. Aşa că, la acest capitol noi nu putem să dăm un răspuns
cert, dacă pereţii colaterali pe care se sprijină grinzile de susţinere ai platformei-grătar
s-au creat, după cum sîntrm determinaţi să credem, direct în procesul efectuării săpătu
rilor prin micşorarea su pra.feţei adîncitc, ori că aceştia s-au zidit ulterior din cărămizi sau
chirpici. Cert este că aceşti pereţi de susţinere există, confirmaţi atît de dimensiunile
focarului care sînt mai reduse faţă de cele ale camerei de ardere, cît mai ales de orientările orificiilor de tiraj, verticale în zona superioară a boltei inelare a camerei de foc şi
oblice pc laturile marginale ale arcadei. Orificiile oblice pleacă atît spre extremităţi, cit
şi în partea centrală ocupată de stîlpul de susţinere. Străpungerea elementelor de susţinere,
adică a stîlpului central şi a zidurilor colaterale ale camerei de foc, a fost absolut necesar!
pentru asigurarea rralizării unui tiraj uniform pe întreaga suprafaţă a platformei. Locul
şi orientarra orificiilor - verticală sau oblică, a fost stabilită odată cu montarea şi fixarea
grinzilor de susţinere, prin însăşi sistemul de împănare al acestor elemente de rezistenţă.
Stîlpul crntrnl din eamrra de foc s-a construit din materiale frlurite, fără a se face o
alegere scrupuloasă a lor şi anume: din chirpici, cărămizi şi chiar din fragmente de ţigle,
precum şi din părţi de pereţi de dolium-uri. El porneşte cu o bază dreptunghiulară ale
cărri lat uri măsoară O,G0/0,40 m. şi pr măsură ce se înalţă, laturile stîlpului se evazează
pînă la duhbrra dimrn~iunilor - 1.20/0,86 m, ereind totodată şi acea arcadă de care am
amintit mai sus, a unei bolţi ovoidale în jurul stîlpului. Peste aceste elemente de susţinere
- stîlpi şi pereţi colaterali, s-au montat celelalte părţi componente ale platformei-grătar.
Mai întîi s-a fixat scheletul de rezistenţă, alcătuit din patru grupe de cite trei grinzi,
orînduite la cele patru colţuri şi cite una pe mijlocul fiecărei laturi (PI. IV/1). Cele de la
colţuri sînt dispuse în formă de evantai, din care pornesc şi alte ramificaţii. Toate sînt
fixate printr-un sistem de împănare, realizat din fragmente de cărămizi şi ţigle, care dau
posibilitatea realizării şi a orificiilor de tiraj pe direcţiile dorite: verticale sau oblice.
Astfel, întreaga suprafaţă. a platformei-grătar, în mărime de 2,68/2,18 m a fost străpuneli.
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de cca _7~-}5. or!ficii, <~in <'arr s-:tu păstrat G7 ~restul a.11 dispărut oda.tft c·11 prăbuşirea
unor mim parţi dm vatra). Repartiza.rea lor csk filc·ută oan'<'lllll m1iforrn. frtri\ un anumit
aliniament (PI. I/2 şi PI. III/1 ).
Peste grinzilr de rezistenţă s-a construit platfornrn-grătar propriu-zisrt cr constituir
de fapt şi vatra camerri de a.rdcrc. Prntru rcalizarra ei s-a folosit cărămidă subţire de
2 cm. sau fragmente dP ţigle, dispuse pr două rînduri. La primul rînd cărămizile sînt în
poziţie verticală şi se sprijină pc grinzile de rrzistrnţă. Peste ci s-a aşrzat a.I doilea rînd,
în plan orizontal. Cărămizile din ambele rînduri au fost prinse între rlc cu pămînt care unnct
arderilor repetate şi puternice. a ajuns să se pictrificr. Prstr întrraga platformă cc formrază
vatra camerei de ardere s-au depus mai multe straturi de lutuială ca.re ajung la grosimra
de 4·cm. Analizate atent, se constată rft după mai multe strntmi de lutuială cc măsoară
grosimra de 2 cm. se face prezentă. o peliculă de substanţă vitrificată care se prelungeşte
cu urme de ascmenra scurgeri şi pc suprafaţa orificiilor de tiraj pînă în camera de foc. Se
parc că după producrrra acrstui fenomen, cuptorului i-a fost schimbată destinaţ.ia în ceea ee
priveşte catrgoria de produse' cr trebuiau supuse arderii. Afirmaţia. noastră se bazează
pe obsrrvaţia că odată cu noile intervPnţii de lutuială aplicată pr suprafaţa perPţilor şi a
vetrei s-a făcut şi astupa.n·a mai multor orificii de tiraj, acolo unde: rle rrnu mai desc
şi mai cu sram[t celor de la colţurile camcrri de ardere. Straturile de Iutuială cr măsoară
încă 2 cm pcstr pelicula dr substanţă. vitrifieată drnotă rxistrnţa unei prrioadP dPstul de
ma.re de funcţionare a monumrntului nostru.
Din capacitatea eamerri dP arclrrr nu s-a mai păstrat dccît partPa. infrrioară care
înregistrează o înălţimP de 0,80 m, adieri pînrt la stratul ngctal (arat) actual. Pereţii ri
au fost rralizaţi, de asemrnra, dirPC't în procrsul săpăturilor, după earP s-au nPtPzit şi lutuit.
Pc suprafaţa camrrri cil' arclPre, strnturilt' de lutuială măsoară un em, iar C'a rPzultat al
folosirii îndelungatl' a monumPntului, grosimra culorii roşii earc a pătruns în pămÎiltnl
pereţilor ajung<' la 4-6 cm şi în unl'le porţiuni chiar la 10 ('lll.
Pc lingă frngmrntrlr errnmier, în zona. gurii eamPrri dP foc s-<rn deseop1·rit 2 monede
dP bronz, emisiuni dr la: ~Ia.ximian Bercule (IMP MAXIMIANUS PF AUG)

Concluâi. Analizat mai întîi sub aspectul raportului dintrr mrdiul gpografic în eare
a fost amplasat l'uptorul nostru şi cadrul organizatoric-administrativ al rrgiunii, se poate
deduce cu multri uşurinţă că avem de a faee cu un obicetiv al unPi nritabilr offieirrnc
din trritoriul Noviodunrns 3 . Zonă bogată în izvoare de apă care dau naştPrc încă la o
serie de pîrîiaşr, pu.rte int<'grantă a. cnlmri de dealuri împădurită şi astăzi cu pămînt bun
pentru confrcţionarca vaselor şi <t dif Pritrlor obiecte ceramice, situat lîngă sau chiar pe
mareic traseu a.I drumului rntier ca.re lPag[t ccntrrle dr pe limesul dunărra.n şi la numai
cîteva sute de metri dr la unul din marile ghioluri C<' se clPsprinde din albia Dunării şi
pătrundr adînc în horstul dobrogran, acrsta este l'a.drul fizico-grogra.fic în c·.;irr a fost
amplasat „cuptorul de ars bombardP" de la Teliţa.
În perioada cercetărilor din 1968, pc suprafaţa arăturilor a.mintitP de lingă cuptor
se puteau urmări pc eîtrva sute de mPtri tuburile dr c·crnmică de la conducta de apă, scoase
la suprafaţă, răscolitr, spart<' şi răvăşite de aceleaşi lucrări carp au dus şi la descoperirea
depozitului de bombardP. Ea avea orientarPa spre aceeaşi sursă de alimentan' existentă
şi în zilrlc noastrr, numită de localnici „Izvorul Maicilor". Desigur că ael'astă c·onductă sau
poate un alt sistem, alimenta cu apă mai multl' asl'nH•nea instalaţii mPştcşugărcşti rămase
încă nedrscoprritr. Cercetările ulterioare 4 au dus la formularea. concluziilor că aici avem
de-a face cu existenţa unor villae specializate în practicarra acestor mrşteşuguri. Cuptoarele descoperite la cca. 800 m. spre sud de la monumentul cr face obiectul prezentri descriPri
şi considerate că ar fi servit la reducerea minrrrului de fier 5 , marile depozite de ţigle G şi
cuptorul de var 7 situat pc Valea Morilor (în imcdiafa vecinătate a izvorului l\faieilor),
toate aceste obiective arheologice cercetate pot constitui dovezi că zona de la izvoan•le
Tcliţei (cca 5 km p.) ar putea fi considerată fără să greşim că avem de-a. face eu cxistPnţa
unui centru mrştcşugărcsc care a trăit şi a. evoluat timp îndelungat.
în ceea ce privrşte destinaţia sa, se susţine idcra că asrmrnra cuptoare care au
camera de ardere dreptunghiulară au fost construite pentru ardcrra cărămizilor şi a mate-
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rialelor de construcţie în general 8. Sigur, prin astfel de cuptoare proprietarul urmărea
el. răspundll. la. multiple şi felurite solicitări. Analizat dupli. dimensiunile camerei de ardere
şi cuptorul nostru era destinat arderii unor diferite materiale de construcţii: ţigle, mozaicuri, apeducte şi după cum am văzut mărturia descoperirii, el a fost utilizat în mod sigur
şi la arderea de bombarde. Numeroasele fragmente de dolium-uri descoperite în jurul lui,
fragmentele de vase mai mici care s-au găsit mai cu seamă pe vatra camerei de ardere
precum şi intervenţiile care s-au făcut la platforma-grătar prin astuparea ulterioarl. a
unor orificii de tiraj, acţiune intreprinsă fără doar şi poate pentru un anume scop în
folosinţa cuptorului, toate acestea constituie dovezi ce ne determină să susţinem multiplele destinaţii pc care le putea avea un astfel de cuptor. De altfel, descoperirile de la
Butovo (R. P. Bulgaria) 11 confirmă această supoziţie. Iar dacă în cazul nostru pentru
arderea vaselor ceramice M categoria celor mici se impunea existenţa unei camere de
ardere de proporţii mai reduse, aceasta se putea realiza cu un efort nu prea mare, prin
micşorarea spaţiului construit deasupra solului.
Referitor la tehnica folosită pentru construcţia acestui obiectiv meşteşuglresc,
graţie bunei conservări a monumentului, aceasta se poate stabili cu destulă uşurinţi.
La fel ca în mai toate cazurile de acest gen, pentru asigurarea unei rezistenţe maxime se
urmii.rea ca focarul sl fie construit în subsol, indiferent cl'i. se mai intervenea asupra lui
cu ziduri colaterale pentru sprijin sau că acestea erau realiza.te tot din pârnintul viu prin
restructurarea spaţiului săpat. După efectuarea acestor lucrări de escavare, s-a trecut
la execuţia gurii de alimentare a camerei de foc care trebuia să fie bine echilibratl. atit
în lărgime, cit şi ca lungime pentru a asigura cu uşurinţă alimentarea cu o cantitate suficientă de buşteni şi mai ales ca să realizeze un tiraj de arr destul de puternic.
La pragul de intrare de la gura de alimrntarr s-a făcut o intrrnnţir printr-un
aranjament cu plăci din piatră care au rralizat o consolidarr a acestui punct expus loviturilor de buşteni, dar în acelaşi timp s-a rfcctuat şi o rrglare a tirajului de aer prin micşorarea deschiderii făcute iniţial.
La construcţia platformei-grătar s-a folosit una. dintre cele mai simple metode şi
anume acera de a asigura rezistenţa maximă a clementelor de susţinere prin construcţia
unui stilp central. Prin evazarea stilpului în partea sa superioară s-a urmărit ca spaţiul
liber dintre acest picior central şi pereţii colaterali să micşorrze la maxim şi în acelaşi
timp să sr creeze posibilitatra formării unei bolţi ovoidale în jurul lui în vederea eliminârii
vulnerabilităţii din sistrmul de rezistenţă a platformei-grătar. Grinzile de rezistenţă au
fost făcutP fie din cioplirra unor părţi din pcrrţii unor dolium-uri nefolosibili, fie confecţionaţi în mod special după vecht-a tehnică - pămînt cu armătură de paie.
Ingenios ni se parc întrt-gul sistem de împănare a acestor grinzi care s-a făcut cu
fragmente de cărămizi sau cu ţigle, dar care a asigurat şi chiar dirijat distribuirea orificiilor de tiraj pc întreaga suprafaţă a vetrei, indiferent că ele urmăreau o direcţir vcrtic:alâ.
sau oblică (PI. IV/2). Peste grinzilr amintite urma platforma propriu-zisă, construită,
aşa cum am arătat mai sus, din două rinduri de cărămizi subţiri sau din fragmrnte de
ţigle, aşrzate - prima în formă verticală şi a doua (cca de deasupra) pc orizontală. Totul
legat cu pămînt şi în final această vatră de ardere se lutuia ca şi perrţii ri. După prima
ardere, totul se întărea, se cin1cnta şi devenea foarte durabil. Camera de ardl'rl' Pra alcătuită
din două părţi constitutive şi anume, partra inferioară realizată prin cscavarr îşi avea
pereţii alcătuiţi din însăşi structura naturală a solului, pr cînd era carP se ridica. deasupra
nivelului de călcare era zidită din ehirpiC'i şi forma partl'a mobilă a cuptorului. Ea putea
fi înftlţată sau micşorată după nl'crsitatt-a cerută de natura şi volumul obiectelor cc trebuiau supuse ardrrii. Partra finală (acoperişul) avea forma unt-i boltr sau a unui planşeu
Intuit prin carr Sl' asigura posibilitatea dP rvacuarc a acrului cald.
O pri,·irP asupra PlcmPntl•lor sale caracteristice în vPderl'a asocit-rii sale cu celelalte
dcseopcriri similarr din ţară şi a clasificării :mic tipologice, cuptorul nostru de la Teliţa
îşi găseşte analogic cu o descoperire mai veche din Cristcşti 10 şi mai ales cu monumentul
de la. Tomis - C. III n, unde am putut să facem şi o comparaţie detaila.tă. Asocierile
care s-au făcut între rlcmcntrle tipologice ale acestui gen de cuptor şi manierele de con-
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strucţie de tradiţie mai veche care s-au folosit la realizarea unor astfel de monumente,
nu ni se pare concluzia cea mai fericită 12• Privite groso-modo, manierele de construcţie
ale acestor cuptoare a cA.ror cameră de foc a fost realizata. prin escavare şi prevlzută cu
picior, precum şi a gurii sale de alimentare de formli. alungitii., comparate cu cele întîlnite
la cuptoarele din lumea geto-dacă sau la cele din mediul celtic 13 asemăni\rile ajung pini
aproape de identitate. Şi, dacă unele diferenţieri - mai mult sau mai puţin substanţiale
le subordonăm acestor transformări inerente care s-au produs în procesul evolutiv, atunci
posibilităţile de asociere şi de interpretare devin foarte largi. Analizate însă, cu toate
componentele lor, cu tehnica folosită la îmbinările tuturor elementelor ce Ie compun,
atunci diferenţierile dintre manierele de construcţie folosite la realizarea acestor monumente ne apar cu claritate şi nu mai putem vorbi de asem!nlri şi de o tehnicl tributari
civilizaţiei geto-dace sau a celei creatli. de lumea celticii.. Practica construcţiei camerei
de foc prin esca.varea solului se păstrează. într-adevăr din epocile anterioare, dar ea s-a
folosit pe arii foarte largi şi la multe popoare u. Chiar trimiterile pe care le face cercetlLtorul cuptoarelor de la Tomis 16 sînt pentru descoperirile de epocii. clasică şi din cea
elenistică de la Histria 18 adică dintr-un centru meşteşugiresc de origine grecească.
Apoi, descoperirile de acest gen, cuptoare cu stîlp central în camera de foc, care
ne sînt cunoscute pentru lumea getică - toate se încadrează cronologic în perioada tlrzie 17 • O analiză atentă asupra tehnicii folosite la construcţia platformei-gritar, cu aranjamentul de grinzi şi de impii.nare a acestora după. sistemul de rezistenţă. al triunghiurilor,
precum şi la metodologia realizlrii camerei de ardere cu elementele sale componente ce-i
dau specificul său, ne determini. s!-1 detaşlm cu tipologie de celelalte forme de cuptoare
descoperite în lumea geto-dacă. Metodologia construcţiei acestui tip de cuptor este adosi
din lumea civilizaţiei mediteraneene şi ea a venit în condiţiile dezvoltlrii vieţii economice
din cadrul unităţii Imperiului roman. Nu este cazul să facem acum o nouă analid, a vieţii
economice şi sociale din ţinutul istro-pontic în perioada sec. III-IV e.n. şi mai ales a
mozaicului de populaţii din centrele şi oraşele sau din multiplele centre meşteşuglreşti
care se dezvoltaseră la gurile Dunării. Ea a fost făcută în lucrări detaliate, cu date şi fapte
ce ilustrează că în aceste loctui, în perioada la care ne referim a existat o viaţă prosperă,
cu o circulaţie largă de m~rfuri 18•
În acest context ne vine foarte uşor sA. înţelegem prezenţa acestui tip de cuptor a
cărei origine a fost găsită la Asomatos din insula Creta. Autorii preţioasei opere „Bei
Topfern und Topferinnen in Kreta, Messenien und Zypern 19 fac precizarea că actualele
practici folosite la Asomatos pentru realizarea unor astfel de cuptoare amintesc pe cele
romane, bine cunoscute în acel ţinut 20 . Imaginilr din opera lui R. Hampe şi A. Winter
- reproduse în planşa noastrlt - v. II/1,2 sînt date numai cu scop comparativ pentru a
nu lăsa nici un dubiu asupra similiturlinilor t>XistentP în trhnologia realizării platformeigrătar ele la cuptorul de la. Teliţa şi cele construite astăzi în Asomatos (Creta) considerate
pe drept continuatoare a. tradiţiilor antice din perioada romană (PI. II/1 şi 2) (vezi ilustraţia p. 473).

NOTE
4. V. H. Baumann, in prezentul volum,
Raport asupra cercett'J.rilor arheologice efectuate î11 ferma romand de la Teii/a, punctul
„/,a pod", 1980. Aceste săpături au prilejuit scoaterea din nou la lumina zilei &
cuptorului nostru care după cercetările
din 1968 fusese reacoperit pentru conservare. In timpul cercetărilor din urmă, in
vecinătatea imediată a cuptorului s-a mai
descoperit încă un depozit cu 145 bombanle.
5. V. H. Baumann, Raport cu privire la
rezultatele cercetărilor arheologice de la
Teliţa
„Izvorul Maicilor", jud. Tulcea,
1979, în pre:aentul volum; Vvzi şi: V. H.
Haumann, Cercetări arheologice în zona

1. Oct. FI oca, Fercnczi Stefa n şi L. l\[ăr
ghita n, Mic ia - grupul de cuptoare roma ne pentru ars ceramică, Deva, 1970,
p. Hi; Gh. Stefan, Un cuptor roma11 de
ars ţigle descoperit la Garvă11, SCIV, VIII,
19i'>7, 1-4, p. 339; M. lrimia, Cuptoarele

roma110-biza11ti11c de ars ceramică de la
Oltina, Pontica, II, HlG8, p. 379 şi urm.;
Maria Coja, Cuptoare aulice de.~coperite în
raza cetăţii de pe Capul Dolojman, Peuce,
IV, 1977, p. 1G3-1G5 şi urm.
2. A. Rădulescu, Monumente romano-bizantine din sectorul de t•est al ceUJ/ii Toruis,
Muzeul de arheologie Dobrogea, p. 8.
3. Al. Suceveanu, Viaţa eco11omiciJ în Dobrogea
roma11ă, Buc., 1977, p. 38, Fig. 1.
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16. Maria Coja, şi colab. Histria, V, p. 17-37
17. Cuptorul de la Dărmăneşti-Piatra Neamţ vezi: C. .Mătasă, I. Zamoşteanu şi l\I.
Zamoşteanu, in Materiale, VII, p. 345346 şi fig. 5, datat în perioada romană:
v: Gh. Bichir, SCIV, 3, 1969, 17, 1966,
p. 503; Cuptorul de la Poiana-Tecuci: R.
Vulpe, Raport sumar despre actiritatea
şantierului arheologic Poiana-Tecuci 1949,
SCIV, I, 1950, p. 50, Cuptorul de la Bftca
Doa11111ei, C. Mătasă. şi colab., op. c., p.
340, v: Gh. Ilichir, Op. c., p. 504, datate
în sec. III e.n.; Cuptorul de la Dern, Oct.
Floca şi colab., op. c., p. 38-47 şi urm.,
datat în sec. III e.n. ·Toate celelalte cuptoare prevăzute cu stilp central, descoperite la: Cristeşti, lluridava-Stolniceni,
Scheia-Surea\·a, Sucidava-Celei, etc. sint
datate din epoca stă.pinirii romane, vezi materialul de sinteză: Oct. Floca şi
colab., Op. c., pass.
18. Al. Suceveanu, Op. c., capit. I\', Prod.
locală şi comerţul, p. 110-146, pass.
19. Roland Hampe şi Adam Winter, voi. I,
Mainz, 1962, \'erlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz in Kommision bei Rudolf Habelt Verlag, Bo1i.n.
20. R. Hampe şi A. Winter, Op. c., pass. şi
voi. II: Bei Topfern und zieglern in Siiditaien, Sizilien und Grierhenland, l\lainz,
1965, pass.

„Sarica-Niculi/el", în M.C.A., a XIII-a
sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979,
. p. 197 - 203.
.
6. A. Rădulescu, Podoabe de bronz ale unui
car roman şi depozitul de ţigle ăe la Teliţa,
jud. Tulcea, Pontica, IV, 1971, p. 279,
. unde ne sesizează prezenţa unor dovezi
care explică posibilitatea existenţei a unuia
sau a mai multor cuptoare de ars ţigle.
7. Descoperit de localnici, dar încă necercetat.
8. Oct. Floca şi colab., op.cit p. 48. A. Rădu
lescu, M onumen'e roma110-bizantine . .• , p.
. 22; idem, Ateliere meşteşugăreşti pentru
ars maten"ale de construcţie din lut, Pontice,
II, 1969, p. 340, 348 şi urm.
9. Sultov, Bogdan, Antike Ze11trc11 der Top.. (erei in Untermosien Sofia-press, 97G, ·
p. 16.
10. Oct. Floca, şi colaboratorii, Op. c., p. 44,
cu bibliografia indicată la nota 29 şi Fig.
22 cu: Răspindirea geografică a diferitelor
tipuri de cuptoare .•.
11. A. Rădulescu, Op. c. la nota 8 cu fig. referitoare la C. III.
12. Idem, .Mo1111111e11te ro111a110-biza11ti11e . .. p. 9;
idem, Op. c. in Pontice, II, 1969, p. 340.
13. Oct. Floca, şi colaboratorii, Op. c., p. 105.
14. Ibidem, p. 73 şi urm. şi toată bibliografia
· indicată, vezi: mai ales la Maria Coja şi
Pierre Dupont, Histria, V, Buc., 1979,
p. 18, cu bogata bibliografie in<li<"ată..
16. A. Rădulescu, Op. c. la nota 8.

UN FOUR

ROMAI~

l'Ol"R LA CUISSON DES
JOl'R Ă TELITA

BO~JBARDES

MIS Al'

(RESU.ME)
Degage et explore e11 1968, le (our de Teliţa
- recout•ert de terre au cours de la memc annee
a des (ins de conservation - resta inedit jusqu'a
I' heure actuelle. On viet1t sculeme11t de le ramener au jour pour le restaurer et le rnloriser
en tant que pieces de musee.
Deux trous dans la terre, pratoques dans so11
proche voisinage et chacu11 avec un diametre de
plus d'ut1 metre et demi, co11te11aie11t e11t"irot1
300 (150 + 120) bombardes en icrrc cuite.
Ces pieces te111oig11ent de la desti11alio11 du (our
durat1I la derniere etape de SOII aclii-ite.
Le four etail ame11age sur Utle tcrrasse de la
colline. ll etait date d'un prae(urnium mesurant approximativcment 5/10 tn. pour u11e profondeur de 3 m., par rapport au sol actuel.
L'ouverture du foyer, de forme oblo11gue, ne
comportait aucun amenagement particulier en
mafonnerie (si l'o11 excepte so11 seuil, consolide avec des pierres). Son contour, allant e11
s'evasant vers l'interieur ( c(. Ies releves pll.
III et IV), determinait Ic trace des parois, e11
con(erant a la chambre a feu u11e forme ovoidale.
Celte chambre a feu a ete realisee el le aussi par
la simple escai:ation du sol.
Un pilier central et les parois de la chambre a
(eu assurent l'assiette de la plate-forme - grille.
C'est ee qui constituie le soutenement de l'en-

semble de ri:siste11cc for111e d'une serie de poulrse
faites d'u11 mela11ge de lerre et de paille, ou de
(ragments tailles dans Ies murs des doria brises.
Les poutres sonl rattachees Ies unes aux auirea
grâce a des coins fli brique ou aulres (ragme11ts.
L'dtrc de la chambre a (eu comporte deux ra11gees
de briques tres mi11ces 011 fragments de tuiles.
Cependant que la premihe rangee se compose
de fragme11ts disposes a la verticale par rapports
aux poutrcs de souter1eme11t, la scco11de adopte
u11e disposition lwrizontale. Celle dernii:re ra11gee
a ete rccoui-erte a di(ferentes repriscs par plusieurs coucl1e d'e11duit a base d'argile. Q11u11t
aUX dit•ers e!emet1ts de la COl1Slrt1ctio11, ils etaie11t
lies cmre eux atw de la rerrc. Des bouches de
tirage etaie1it amenagees a tra1:ers tout le foyer,
sans aucu11 ordre et trai-ersant la plate-forme
grille, soit a la verticale (dans la zone de la
voute), soit s11it-a11t u11e trajectoire oblique (la
oU le pilier central ou Ies parois bloquaient leur
voie).
Le sol de la chambre a (eu, egalement excave,
etait jo11che de morceauz de pise prove11ant des
parois et de la superstructure en surface.
Ce four de Teii/a s'inscrit dans la typologie
des (ours destines a la cuisso11 des di((erents
materiaux de construction: briques, tuiles, conduites de cat1alisatio11, etc. C'est le dep6t de bom-
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bardes degage dans so11 vois111agc 1:mmcdiat qui
en precise la desli11ation durmit sa dern icre
etape d'aclivitc. Toutefois, d'autres vestiyes
recuperes aux alentours prouvcnt qu'il a dii
servir aussi ci la cuisson des gra11des jarres el
meme pour celle d'une poterie d'wie taille plus
reduite ( pour celte demiere, il a fall11 t11od1'.(i:er
la hauteur de la chambre a cuisson.)
La technique el Ies clements utilises pour la
ehambre a cuisson, autremc11t dit ce qui assure
la forme et Ies lraits caracteristiques du four.
ainsi que - et tout specialement - l'appareil de
la plate-forme grille avcc ses poutres de so11tenement disposees en triangle selon tme ccrtaine
formule de rhistance optime, ont t"ncite l' auteur
du present eXpOSC a COll(erer Ulle place a part

au 11101111111e11t de Teii/a par rapport aux autres
monuments de la memc cat~gorie mis au jour
da11s le mo11de geto-dace. La teclmologie ayant
serri a la construction de ce type de four appartient a la civili:sation mediterra11ee11ne; elle a
ete 1:11troduite da11s la region du Bas-Danube
par suite du developpeme11t de la vi'.c economique
da11s le cadre unitaire co11stitue par l'Empire
ro111ai11. Le rayo1111e111ent de celte technologie,
originaire de l'île Aso111atos ou R. Hamp et
A. W i11tcr ( pl. li) 011t Jm co11stater sa11s d~111e11ti so11 application jusqtt'cl 11os jours, est
facile a co111pre11dre dans le co11texfo de l'unite
politiquc ct konomique realisee par le mosaique
de populations af(luant dans Ies regions prosp1~res, telles la zo11c des bouches du Danube.

EIN R0MISCHER OFEN FOR DIE HERSTELLUNG VON
TONGESCHOSSEN AUS TELIŢA
(ZUSA~DIENFASSUNG)

Teii des Feuerherdes) oder schrăg (auf den
seitlichen Wii.nden unei am mittleren Stiitzpfcilcr).
Der unterc Teii des Fcucrhenles wurde durcb
\'ertiefung des Er<lbodens ausgefilhrt. Die darin
gefun<lenen Lehmziegeln stammen \"on den
Wiinden des Oberteiles, der iibcr die heutigc
Oberflii.che hinausragte, un<l vom Uewiilbe 1les
Raumes.
Der Ofen aus '!'elita gehiirt tlcr Kategorie
<ler Ofcn tlic dazu bestimmt waren, Baumaterialien zu produzieren, d.h., Ziegel Daehziegel,
Ziegelsteine, Wasserleitungsrohre usw. Die <laneben a ufgelagerten Tongescbosse bezeugen
seine \' erwendung im Jetzten Zei ta bschnitt
seines Bestehens. Nach den gcfundenen l\Iaterialien zu schliefien, wunlen im Ofcn mit aller
Sicherheit auch IţiescngefăBe und sogar kleinere
(iefăBe - durd1 Ăndernng der Hohe des Feuerl'hercles - gebrannt.
Dic a ngewandte Technik llllll clic verwendcten
Elemente bei cler Ausfiihrung des Feuerherdes,
die in Bezug auf dessen Fonn und Verwendung
kennzeichnend simi, und insbesomlere ilie
llauart des Feuerrostes mit der Baljenanlage
und die Wi<lerstarnlsfăhigkeit, die a uf dem
Prinzip der Dreiecke beruht, haben den Verfasser dieses Vortrages bewogen, <len Fund aus
'!'elita von <len andercn bis nun freigelegten
geto-dakischen (ifen abzuscheiden. Die Bauart
dieser Art von iifen kommt aus <lem mittelmeerischen Ra u m und clas konnte nur unter
tlen lledingungen cler wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen der vom Riimischen
Reiche gewahrten Einheit geschehen.
Es ist leicht verstiindlieh, dal3 bei einer
solchen politischen unei wirtschaftlichen Einheit
und angesichts der viilkischen Vielfalt in so
ereich ntwickelten Gegenden, wie cliejenigen
an cler Donaumiindung, dieser Son<lerbau aus
der Insel Asomatos, wo ihn R. Hampe und A.
Winter (Taf. II) bis heutzutage verfolgen konnten, iibernommen wurde.

Der Ofen aus Teliţa wur<le im Jahre 19li8
entdeckt und aucb untersucbt, aber gleich
darauf zugesC'huiittet, um sich besser zu erhalten. Jetzt wurde er von neuem freigelegt,
damit er hergestellt und fiirs Museum bewertet
werden kann.
Die beiden Gruben a us seiner niichsten N iihe
mit einem Durchschnitt von 1., 50 m., enthielten
fast 300 (eigentlich 150+120) Geschosse aus
gebranntem Ton. Das bezeugt seine Verwen<lung
im letzten Zeitabschnitt seines Bestehens.
Der Ofen ist auf einer Terasse des Berges
errichtet und mit einem Herd, der eine Hreite
von 5 mm., eine Liinge von 10 m. un<l einer
Tiefe von 3 m. im Verhiiltnis zur heutigen
Oberfliiche hatte, versehen. Der Ofenmund
wurde liinglich ausgefilhrt, <lurch eine einfache
Grabung ohne ein beson<lers l\Iauerwerk (mit
Ausnahme der Eingangsschwelle, die mit Stcinen
gefestigt wurde). Der Fonu nach enveitert er
sich nach innen (vgl. die Plăne auf Taf. III
u. IV) - wodmch die Wii.ude einen eierfiirmigen
Feuerherd bilden - durch cine eingetiefte Hodengrabung.
Die Haltbarkeit des Rostes ist durch einen
mittleren Stiltzpfeiler und die Seitenwiinde
des Feuerher<les gesichert. Dazu kommen noch
Balken aus Lehm un1l Stroh oder aus Scherben,
welche aus den Wănden <ler zerschlagenen
RiesengefăBe stammen, hinzu. Die Balken
wurden mit Hilfe von Ziegelresten und andcren
Fragmenten untereinit der befestigt. Der Feuerherd wurden aus zwci Reihen von Ziegcln oder
aus Dachziegelfragmenten, welrhe vorerst
senkrecht auf die Wiederstandsbalken gestellt
worden waren, gebaut. Die zweite Reihe besteht
aus den gleichen Ziegeln oder Dachziegeln,
waagerecht angeornet, liber welche im Laufc
der Zeit mehrere Tonschichten a ufgetrageu
worden waren. Alic lla uelemente wnr<len mit
Erde untercinander verbunden. Die Zuglăcher
waren dern Feuerberd entlang angeorclnet, ohne
einer genaucn Ordnung zu folgen; sie durchbrechen den Feuerrost senkreC'ht (im gewiilbten
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DESCOPERIRI NOI ÎN NECROPOLA
DE LA NOVIODUNUM
- Raport preliminarGAVRILA SIMION

Descoperirile intîmplătoare şi mai ales cercetările şi studiile care s-au întreprins
asupra Noviodunum-ului au dus în ultimii ani la o frecvenţă sporitA în literatura de
specialitate a numelui acestei cetăţi de la Dunăre de Jos şi ca atare, de la sine înţelea,
la o mai buni cunoaştere a istoriei sale.
Privit sub aspect geografic, se recunoaşte cu multA uşurinţll. că poziţia locului
în coordonatele ansamblului zonal al gurilor marelui fluviu european avea să determine
in măsură considerabilă dinamica istoriei acestui important centru dunărean.
NoYiodunum este situat în imediata apropiere a vîrfului Deltei Dunării, pe unica
platformă care străpunge ghirlanda de lacuri şi terenuri inundabile din lungul fluviului,
ajungind pină la albia lui. ln acest loc de lingă oraşul Isaccea a fost identificată Inei.
din secolul trecut, vatra anticului Noviodunum 1• Graţie poziţiei sale geografice, Noviodunnm a jucat în perioada romană un rol strntcgic şi economic de importanţi majori 1 .
Punct de intersecţie a drumurilor de uscat cu cel militar şi comercial danubian 3 , a fost
unul din cele mai de scamă vaduri alr Dunării, sediu al flotei romane „Clasis Flavia
Mocsica" 4 , centrul Legiunii I Jovia '' şi în prrioada romano-bizantină ne este cunoscută şi ca reşedinţă rpiscopală 6 •
Astăzi, zona. arhrologică a Noviodunum-ului 7 ne atrage atenţia nu numai prin
cetatea fortificată cu ziduri, ori de trritoriul ri limitrof unde valuri cu şanţuri de apă
rare conturează limitele aşezării urbane pe o suprafaţă de patru ori mai mare decît a
castrului, ci şi prin nrcropola ri tumulară CI' dau locului un specific topografic pe distanţr de mulţi kilon1rtri (PI. I ~i III). Un sector din acra.stă ultimă zonă a constituit
şi obiectiYUI errl'rtărilor noastn· la mi număr de ~ase tu muli în anul 1958 8 (PI. II)
~i la alţi doisprrzrce în 197fl ~i 191"0 (PI. IT 1 ).
Am ţinut să facem nwnţiunilc <l<' mai rns a,;11pra. acPstui important centru de la
Dunăn', droarrce istoria sa ne PStP încă foartP p11ţi11 C"unoscutfl. DPscoperirilc noastre,
oricît de numeroase ar fi. ohi1·etPI<' dP]HtsP în morminte rămîn totuşi tributare practicilor rituale şi ca a.tarr şi de data a<·Pa.l'ta 1111 :-;p poatP oglindi în tot arnmmblu bogata
Yiaţă economică. a Noviod111111111-ul11i roman. Ea a~ka.ptft să fie cunoscută urni bine
în complrxitatPa situaţiilor din ertatP şi din a~PZllrt'a eivilii JIP 1·arc unrlP errcetări 9 ,
drşi încPput<' timid, încPa.rcă să IP <IPzl<'gP.
Subiectul comunicării noastr<' se rl'f<'ril numai la situaţia din nrrropolă şi face
<·.unoscut într-o formă sumară rezultatul <IPsl"opcririlor din ultimii ani ( 1979-1980).
CerC"etărilc arhrologice întrrprinsP î11 a<·P~ti a11i în nrcropola romană de la Isaccra. au
a.vut un caracter dr salvarr, cauzat<' dP apliear<'a. unui proirct al întrrprind<'rii dP Legume
~i Fructr din Tulcea. pentru rPalizan·;1. unui JWH<' romplPx pomicol. Ten•nul repartizat
acestei noi plantaţii înscrir în aria sa şi o marc• parte din zona nccropolri tumularc
a cetăţii Noviodunum, iar hu·rările proiPl'tatP prendcau nivelan•a. tml'i părţi din totalitatea de movile denumitr de localnici „La movilrle ch'sc"
Sub aspect topografic acest ansamblu tumular se reliefa pc o distanţă de circa
3 km de amh<'le părţi alr prineipalului drum din antichitate cc pornra. de la cetate
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pc dirrcţia sudică. Analizaţi însă
ultimă perioadă nu se bucurau

ca formă şi dimensiuni, tumulii cercetaţi în această
de monumentalitatea crlor ce s-au săpat în 1958 şi
nici de aceea pc care o mai păstrează cei rămaşi ca rezen·aţic arheologică (PI. III/1).
Extinderea ultimelor cercetări pc suprafeţe mult mai largi, cit şi studiul de fotointerprctare arheologică realizat de Al. S. Ştefan (PI. I) ne-a drterminat să întocmim o
nouă schiţă topografică a zonei (PI. III) prin intermediul cărria. am drlimitat sectoarele
în care s-au ·întreprins săpătmi şi s-a completat cu noi obirctin drpistatc în urma
ultimrlor interYrnţii. Traseul drumului roman de pc direcţia sudică, trritoriu denumit
de localnici „La movilele desc" a fost considerat în noul plan topografic zona „A" a
necropolei şi împărţită în 3 sectoare: de nord - cercetat în acrşti ultimi ani (19791980 şi în eontinuare), dl' mijloc - ccrcrtat în 1958 şi de sud - destinat ca rezervaţie.
:Movilrle Cl' urmrază dirrcţia. de sud-est din apropierea malurilor bălţii sr ca.rach'rizează
printr-o densitate mult mai rrdusă faţă dr prima, iar dimrnsiunilr lor nu ating monumcntalitatra majorităţii celor din prima zonă. Toată. acra.stă pa.rtr a fost marcată în
planul nostru ta zona „B". Restul de movile amplasate în teritoriul dinspre partea
dr sud-nst, urmînd traseul mai inultor direcţii, a fost marcată dr noi ea zona „C"
·(PI. III). Pentru uşurinţa trimiterilor la planurile şi eerc·etările antrrioarr, am păstrat
şi am contimmt sistrmul dr marcare şi numărătoare folosită şi publicată în 1958. Tumuliî
_din zoqele „B" şi „C". numerotaţi în planul nostru din 1958 ·eu numrrrlr MXXXI,
MXXXII, MXXXIII şi MXXXIV au prin1it o altă numărătoarr. acera a sretorului
în care au fost încadraţi. Ae<'str numrre au fost date la ultimilr ec·n·rtări acelor moYilr
earr s-au drpistat î11trr erh• eunosrntr şi 1111mrrotatP :rntrrior în srctorul dr nord al
ZOlll'i „A".
. . Dr asrnwnra. amintim d1 tumulii sau moYilrlP au foi;t prl'~enrtatr în eontinuan'
şi în raportul nostru cu .JI" ~i numrr<ltatP cu eifr1· ronwnP. iar mormintrlr ru .,m"
şi numrrotatr eu l'ifrP ara br.

Drsco peri ri
Din ZONA „A" - srctorul dr nord. în campania anilor amintiţi s-a <'PfC'rtat un
număr de şaptP movile şi s-au fr1cut douăsprrzecr sondaj!' la mormintP planr drrnnjatr
rlr lucrărilr a.gricolc, dcscoprrindu-se următoarele:
- l\f 11 = Amplasată pc latura dr răsărit a drnmului prinl'ipal. Bine mareatr1 în lH'isajul
topografic pînă în anii din urmă, aeum aplatizată pînă aproapr de i111perceptibilita!P. J)p acrea nu sr poat!' ,·orbi de rxistc·nţa urwi stratigrafii. La baza Pi s-au
drscoprrit următoarrlc mormintr:
- 111 1 : inhumat, poziţia culrat, braţele )H' lingă corp. oril1 11tat XE-S\', cu eapul la NE,
fără altr amenajări. Inv.: tr!'i cuie clin fier ţi una drniţă c·u o tortiţă..
-

m2

:

- 111 3

:

-

111 4 :

- m5

:

- m6 :

- m7 :

inhumat - probabil dr eopil cu oasrle aproapP în totalitatP drscompuse. Inv.:
două euie din fi<·r, una diniţă cu tortiţă ~i c·u IH'rPţi l'a11l'laţi. un ulcior mic ~i
fragnwntr dintr-o altă uleieri.
inci1wraţir pc loc, distrns aproapr complet 11P arr1t11ră datorită amplasării salt·
în extremitatra dr vrst a tumulului. Im-.: fragnll'ntr l'Prarnic·e provenitP dr la
Yasr de• formr şi mărimi diferitr.
ineinrraţir pc loc. amplasat în rxtrrmitafra rnovilri, distrus aproape compll't
de lucrările agricole. Inv.: una uleieri şi în infl>riornl ei un opaiţ (PI. XVIIT/1)
şi fragmrntc dr la mai multe vasr mici.
inhumat, poziţia E- V cu capul la E. Sehelet de copil eu oasele în marc parte
descompusr. Inv.: trri cuir din fier, una căniţă cu pereţii acoperiţi cu vopsea
ro~ie şi în inkrior mai multe bucăţi de pucioasă.
incinrraţie pc loc. Partea superioară a gropii distrusă de lucrările agricole, orientat
SE-NV, eu dim. 2, 10/0,80-0,90 m. Inv.: un opaiţ şi un grupaj de: una căniţă,
una cană de mărime mijlocir, un ulcior şi un opaiţ (Pl. X\'III/2).
incinPraţir pP loc. Distrus aproape compkt dt> luerărilc agricole fiind situat în
c·xtremitatra dr sud a movilei. Inv.: fragmentr dr la vase şi ţigle.

- m8

incinC'raţic pc loc. Distrus aproape complc•t, situat în cxtermitatca de SE a

:

movilei.
incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat SEE-NVV, cu dim. : 2/1,5 m
distrns în marc parte. Inv. : două cuie de fier şi mai multe fragment de la
străchini şi amfore.
- m10 : înhumat, orientat NV-SE cu capul la SE. Oasele aproape descompuse. Inv.:
12 cuie şi una căniţă eu tortiţă.
- m11 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat SE-NV şi dim. 1,90/1,10 m.
In~. : !ragmentC' dC' la o amforă şi altele cc rrîntregesc parţial o căniţă şi o

- m9 :

strachioară.

inhumaţiC', culcat )lC' spate, orientat SE-NV, cu capul la SE. Inventar depus la
picioare : una căniţă, una farfurioară, un ulcioraş, 3 nnguentarii de sticlă şi una
amforă din CPrarnică.
- rn 13 : incineraţ.ir fără groapă (direct pc solul de călcare antic), cu o urnă în care s-a
dC'pus o parte' din cinC'rarii. Inv. : un opaiţ, un ulcior, una c1miţă şi un medalion
mic din bronz.
- m 14 : incinC'raţiC' pC' loc, în groapă cu o trPaptă, orientat SV-NE, cu dim. 1,50/0,70 m.
Fără inYC'ntar. Distrus sau jefuit.
- rn 15 : incineraţie pC' loc, în groapă cu o trC'aptă, orientat SE-NV, cu dim. 1,50/0,50 m.
In~.: una căniţă crramică alburie.
- m16 : incineraţie pc loc, groapa distrusă dr m17 , orientat E- V, cu capul probabil
la E. Inv.: un opaiţ., un ungucntarium din sticlă şi mai multe fragmente ceramice
de la un vas mai marc.
- m 17 : înhumat, probabil de copil, orientat E- V, dim. : 1,20 m., a distrus parţial
groapa lui m 16 •
M xxvii - Situată în C'XtrC'mitatca sudică a sectorului de nord. Stratigrafia ci demonstrează (PI. IV) o structură alcătuită din două movile mai mici, unite şi supraînălţate. Cele două movile nucleu au fost orientate pe direcţia SE-NV, prima
fiind înălţată în partea de SE. Ca tehnică s-a folosit depunerea continuă a
pămîntului în vîrful movilei. Fiecare din ele acoperea un mormînt. La baza
movilelor, un şanţ circular înconjura mormintele, fiind astupat odată cu înălţarea
movilelor.
- m 1 : la baza movilei de SE, incineraţie în groapă cu o treaptă, cu dim. de 2,35/1,32 m
şi mult adîncită, dind pereţilor o formă verticală accentuată. Incinerare puternică, incit la suprafaţă, pe nivelul de călcare antic s-au păstrat în jurul gropii
urme de ardere pc o lăţime de peste 1 m.
Orientat N-S. Osemintele, cenuşa şi cărbunii au fost înveliţi ritual cu pînză,
peste care s-a construit un acoperAmînt din 4+4 ţigle dispuse în două ape, iar
pentru etanşeitate - muchea şi locurile de îmbinare s-au acoperit cu olană.
Inv. : 1 opaiţ şi 1 monedă de la Hadrian.
- m 2 : Descoperit la baza şi în centrul celei de a doua movile componrntă a M x xvII·
Este un mormînt de incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, cu puternice urme
de arsură, orientată N-S, cu dim. 2,30/1,35 m, fără să mai fie acoperită cu ţigle
sau alte materiale. Inv.: una amforă spartă ritual peste rug, cu un cui din firr şi
fragmente de la un vas getic lucrat cu mina.
- m 3 : descoperit în extremitatea de SV a tumulului, considnat chiar în afară şi integrat
în aria lui ca urmare a aplatizării şi extindrrii pămîntului din manta. Este posibil
să fi fost depus ulterior şi rămas la suprafaţă datorită aplatizării movilri. Este
un mormînt de incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientată SE- NV,
cu capul spre NV şi dim. 2,40/1,16 m. A fost acoprrit cu ţigle şi olane dispuse în
două ape. Inv.: una farfurioară, două opaiţe cu volute şi ştampilr, cuie, fragmente
de la un vas mare, fragmente de la un vas getic lucrat cu mina şi smochine.
- m 4 : Situat în extremitatea de SE a tumuluh1i şi considrrat ca mormînt secundar
depus ulterior sau în afara complexului. Ritual - incinrraţir, în groapă adîncă
cu o treaptă, cu dim. 2,60/1,25 m, orientat NEE-SVV. Inv. 1 ulcică şi fragmente

- m 12

:
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de la un vas mai mare. După situaţia întîlnită şi dispuerea inventarului în groapă,
mormîntul a fost deranjat sau jefuit încă din antichitate.
M x :xvm - Se înscrie în grupa tumulilor monumentali, deşi în prezent nu se mai păstrează
această caracteristică decît prin dimensiunile diametrului - 38-40 m. A fost
construită. din mai multe movile unite printr-o manta. 1JUpraînA.Iţa.ti.
- m 1 - a fost considerat mormîntul central. Distrus din antichitate de jefuitori. S-au
mai păstrat „în situ" doar cîţiva bolovani proveniţi de la un sarcofag sau parte
dintr-o groapă cu urme de ardere şi acoperită cu bolovani.
- m 2 : incineraţie pe loc, în groapă cu trepte, orientat E- V, situat în extremitatea. sudiclf.
Inv. : două cuie.
- m3 : incineraţie pe loc (situat în extremitatea de nord); distrus.
- m,: incineraţie pc Joc, în groapă cu o treaptă, orientat N-S, distrus în ma.re parte
şi jefuit complet.
Altar construit din cărămizi la baza movilei, spre extremitatea de sud, cu dim.
de 35/30 x 40 cm.
M x xI x· Foarte aplatiza Ul. După diametrnl său de 32 m, se înscrie în grupa movilelor
mari. Din înălţime nu s-a mai păstrat decît 1,20 m. Fără o stratigrafie complet!
se poate afirma totu~i că obscrvaţiilr făcute argumentează că ea s-a înălţ.at prin
construirea a două sau chiar mai multe movile. Cele doui movile cuprinse cu
certitudine în componenţa stratigrafică a tumulului erau a.liniate pc direcţia E-V.
La baza movilei componentă din partea de vest s-au descoperit trei morminte
de incineraţ.ie, iar în cea de est - două morminte de inhumaţie.
- m 1 : situat în centrul mo,·ilei (dP nst). :!lformint de incineraţie pe loc în groapă cu
două trepte, orientat E- V, cu capul la V. Dim: 3,70/1,50 m. Acoperit cu plici
de ceramică confectionate pentru morminte cu dim. 53/59 x 3 cm. şi între ele,
etanşeitatea asigurată cu un strat dC' mortar. Inventarnl a fost depus pe treapta
gropii: una ulcică, una cană oenochoe, una lamă de cuţit, una fibulă de aur
reprezentînd un cîine alergind (PI. IX 1), un bol cu pereţi dubli din argint (PI.
XI 1) şi ornamentat în exterior cu registre de palmete realizate în tehnica „au
repausse". una căldăruşă din bronz cu figuri în relief, ilustrînd scena mitologică
„CăderC'a lui Faiton" (PI. XI 2), un strigi! din bronz aurit ce imită forma unui
deget, 2 tuburi mici din bronz - probabil talismane, catarme, verigi şi plăcuţe
ornamentate' în formă de aplice din argint şi bronz, - şi mai multe cuie din fier.
- m 2 : incineraţie pe Joc, în groapă cu o trC'aptă, orientat N-S, cu capul la N. Dim.
3,80/2,20 m. Inv.: cuie şi fragmente ceramice de la diferite vase. Jefuit din antichitate.
- m3 : situat paralel cu m2 ; incineraţie pe Joc în groapă cu o treaptă, dim. 2,50/0,800,90 m. Inv.: una amforă marc spartă ritual pe rug, iar pe treaptă - un colier
cu mărgele din aur şi pietre semipreţioase (PI. IX 2), una oglindă din bronz şi
mai multe fragmente de la vase din sticlă.
- m, : de inhumaţie depus în sarcofag, orientat E- V. Jefuit şi distrus din antichitate.
S-a mai păstrat doar fundul sarcofagului şi foarte puţin din pereţi. Dim. 2,38/
1,46; grosimea pereţilor 10-14 cm, iar la capete - 16,5-17 cm. Capacul cu
acrotere.
- m 5 : înhumat, orientat E- V şi pe o latură a gropii un rînd de bolovani proveniţi
din sarcofagul distrus. Inv.: 1 pereche de cercei din aur. Mormînt de copil. Obs.
rituale: mormintele de inhumaţie au fost amplasate în jumătatea de nord a movilei, iar spre centrul movilei cu înhumaţi, pe solul de călcare antic s-a descoperit
o suprafaţă arsă de 2/1,40 m, pe care se mai păstrau mulţi cărbuni şi numeroase
fragmente ceramice de la diferite vase sparte ritual.
M x x x· La data întocmirii raportului, cercetările asupra acestei movile n-au fost terminate.
Descoperirile făcute vor fi publicate ulterior în mod unitar.
M x x xi· Identificată în cadrul actualelor cercetări. Situată la sud de movila marcată cu
nr. XXX. Deşi foarte aplatizată, se înscrie în grupa movilelor mijlocii, cu diam.
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de 22 m şi înălţimea numai de 0.60 m. Stratigrafie nesemnificativă. Acoperea
numai două morminte.
- m 1 : situat spre extremitatea estică a tumu]u]ui, ]a adîncimea de 2,20 m (de la nivelul
de călcare antic). Mormînt cu cistă cu pereţii groşi de 15 cm, zidit.i din cărămizi
(cu dim. de 15/13 x4,5 cm), prinse cu mortar.
'
Orien.tat N-S. Dim. 2,20/0,57 m, înălţimea în interior 0,47 m şi 0,65 m în
exterior. Fundul gropii pavat cu podea de cărămizi cu dim. de 56/56 x 5 cm.
A fost jefuit din antichitate.
- m 2 : situat în extremitatea de N-E a movilei. Mormînt cu cistă ziditli. din cărămidă
şi piatră. Orientat N- S, iar în pnetele de N se văd urmele unei deschideri lAsată
anume din construcţie. ln interior foarte multe oase deranjate de la mai mulţi
inhumaţi. Dim. 2/0,93 şi adîncă de 0,65 m. Fundul cistei ars şi nepavat. Jefuit
din antichitate.
Ritual - la 3 m SE de primul mormînt, un mic altar în formă de cub, cu dim.
de 30/30 x 25 cm construit din ţigle dispuse vertical. Pe direcţia inversă - la
3,5 m SV faţă de m 1 pe nivelul de călcare antic, un aranjament de pietre sub
formă de pavaj cu suprafaţa de 2/1 m.
'M:a:x xII· Identificare şi numerotare nouă. Situată la S de M x x xi· După diametru 35 m - acest turnul poate fi înscris în grupa celor mijlocii. Înă.lţimea - 1 111.
Foarte aplatizată, iar stratigrafia rămasă - nrsrmnificatfră. În incinta acc~tc
movile au fost descoperite patru morminte.
- m 1 : incinrraţie pc loc, în groapă cu donă treptr. cu dim. dr 3,35/1,85 m. Adîncime
mare : 80 cm pînă la prima treaptă şi încă 25-35 cm pînă. la a doua treaptă, iar
groapa pentru cinerarii - 30 pînă la 55 cm. fapt cc a detnminat rralizarra unor
pcrrţi oblici. Orirntat E- V, cu capul la E. Inv.: una căniţă c11 mai mulţi cărbuni
şi bucăţi mici de pucioasă în intrrior, 11na lamă de cuţit şi mai m11lte fragmente
de la vase crramice.
Mormintele numerotate cu : 2,3 şi 4 au fost drscopcrite într-o formă grupată spre
extremitatea de NEE a tumulului.
- m 2 : incineraţie pe loc, în groapă fără trcptr. orientat NE-SV. Foarte slab conservat
sau poate chiar distrus din antichitatr.
- m 3 : situat în vecinătatea sudică a m 2 : incineraţ.ie pc loc, în groapă cu o treaptă, cu
dim. 2,50/1,26 m. Jrfuit din antichitate.
- m 4 : situat în vecinătatea sudică a crini anterior (2 m distanţă). Distrus.
M x u::III· Identificată şi numerotată la crrcctărilc actuale. Foarte aplatizată: înălţimea
de 0,50 m şi diametru] de 25 m. Stratigrafic nesemnificativă.
- m 1 : incineraţie pe loc, în groapă orientată NE- SV. Jefuit sau distrus.
Ritual: - În jumătatea sudică a tumulului o platformă romboidală din piatră
şi fragmente de cărămizi, ţigle şi de la Yase.

ZONA B
Din această zonă au fost cercetate complet două movile. Prima M1-B a fost
săpată numai în partea superioară, unde s-au descoperit morminte de inhumaţie
ce se încadrează în necropola feudal-tim puric, descrisă şi studiată de Ioan Vasiliu
în paginile acestui volum. Restul, se află în curs de cercetare.
Mn-B a fost cercetată complet. Deşi mai depărtată de zona necropolei plane feudaltimpurii, partea superioară a acestui turnul a fost şi el ocupat de mormintele de
inhumaţie de rit creştin ce se încadrează în limitele secolelor X-XI e.n. În
partea inferioară şi mai ales la baza acestei movile s-au descoperit patru morminte
romane.
- m 1 : inhumat în groapă simplă, cu adîncimea de 1, 70 m faţă de nivelul de călcare
antic. Jefuit din antichitate. Pe fundul gropii s-au descoperit foarte puţine fragmente de ţigle şi de vase ceramice, cîtcva cuie din fier, bucăţi de la o grindă din
lemn şi mai multe oase de la un inhumat. Toate aceste urme au fost considerate
rămăşiţele unui mormînt jefuit din antichitate.

'j
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incineraţir pe loc, în groaprt orirntată E- V prCYăzută cu o treaptă şi acoperită
eu cinci cărămizi mari 53/54 cm, aşezate orizontal pe treapta gropii. Înainte de
a se aşeza cărămizile, resturile cinerare au fost acoperite cu o pînză. Inv. : cuie,
fragmPnt de la rnse mici sparte ritual, şi un vas întreg de tip oenochoe.
- m3 : incinrraţie pe loc, în groapă cu o trraptă, cu dim. de 2, 70/1,35 cm, orientat SE-NV,
cu capul la NV. Inventar descoperit pr o treaptă: o cană de tip oenochoe, cuie şi
mai multe fragmentr ceramice de la vase mici.
- m4 : incineraţie pe loc, groapa cu o trraptă, orientată SE-NV.
Mv-B· Foarte aplatizată, aproape impercrptibilă, cu o stratigrafie nesemnificativă
(strat ngrtal).
- m 1 : incinrraţie pe loc, în groapă cu o treaptă. Marginea exterioară a gropii - placată
cu fragmente dr cărămizi, de ţigle şi de amfore pe o lăţime de 30-65 cm. Orientat E- V. Inv.: cuir, fragmentr de vasr dr sticlă şi bucăţi mici de bronz. Toate
trrcu 1P prin foc.
- m2 : incinrraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat NE-SV. Inv.: fragmente
dr la vasr ceramice sparte ritual, cuie din fier şi un ac de păr din bronz.
- m3 : incinPraţie pe loc. Situat la suprafaţă, fapt ce a dus la distrugerea lui aproape în
totali ta tr.
- m4 : inhumaţie, orientat NNV-SSE cu capul spre SSE, culcat pe spate, braţele
întinse pe lingă corp. Situat la suprafaţă, fapt care a dus la distrugerea parţială
a lui. Inv.: două cănuţe (una cu mulţi cărbuni), una cană de tip oenochoe, una
mărgică de sticlă, patru cuie din fier.
- m5 : incineraţie, în groapă cu o treaptă, orientat N-S, cu capul la N. Acoperit cu
cărămizi mari aşezate în două ape (4+4) şi lipite cu mortar. Inv.: doi btuoni
din bronz, fragmente de la un lănţişor, cuie din fier şi un vas oenochoe. A fost
considnat monnînt principal.
- m11 : incinPraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat N-S, acoperit cu ţigle şi
fragmrnte de cărămizi. Peste ele s-au depus ritual amfore şi alte vase. Inv. :
două amfore, doul'l. unguentarii ceramică, una căniţă, una aplică din bronz, una
fibulă bronz, un inel din aur cu gem!, un V8.l1 oval (lighean) din bronz aurit
(PI. XI/3, una baghetă mică din os.
- m7 : incineraţie pe loc, distrus.
- m8 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat N-S. A fost acoperit cu ţigle
şi olane. Jefuit şi răvăşit complet din antichitate.
- rn 9 : incineraţie pe loc, în groapă fără trepte, orientat NNV-SSE, dim. 1,35/0,55 m.
Mormînt de copil, situat la suprafaţă, fapt ce a determinat distrugerea lui în
mare parte.

- m2 :

ZONA „C" cuprinde movilele de pe teritoriul din partea de sud-vest a cetăţii. O
privire de ansamblu asupra topografiei zonei, observăm că tumulii din această
parte nu sînt amplasaţi într-o anumită ordine. Numai studiul de foto-interpretare (Pl. I) a putut elucida situaţia şi ordinea acestor monumente funerare. Din
totalul lor a fost necesar să se cerceteze două movile, numerotate cu I şi II în
concordanţă cu realizarea lucrărilor noastre şi nu după amplasarea lor în teren.
M1-e. Situată în apropierea vetrei oraşului şi a şoselei Tulcea - Isaccea. Stratigrafia
tumulului documentează rralizarea lui din mai multe movile. Intervenţiile ulterioare asupra acestui monument: tranşee, bordei, groapă pentru depozitare,
etc., au împiedicat posibilitatea întocmirii unui plan de situaţie exact. Un calcul
sumar susţine posibilitatea existenţei unui număr de şapte moviliţe în structura
generală a acestui turnul. În interior s-au făcut următoarele descoperiri:
- m1 : descoperit în sectorul de SE al movilei, incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă,
dim. 1, 75/0,55 m, orientat NE- SV. Jefuit din antichitate.
- m 2 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, dim. 2/1,40 m, orientat N-S, cu capul
la N. Fără acoperămînt. Jefuit.
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- m3

:

- m4

:

d~scopcrit !n srcto_rul de NE al movilei, incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă.
dim. 2/0_,61J m, one_ntat N-S, cu capul la S. Inv. : şase cuie din fier, plăcuţe,
colţ.arc ş1 o rozetă dm alamă sau bronz(?) care au împodobit probabil o casetă din
lemn însoţită de un fragment de brăţrtră din bronz, un ulcioraş si o ulcică.
inci1~craţic pr loc, ~n groapă cu ? trcaptri, jefuit din antichitat~. A fost acoperit
cu ţ1glr, onPntnt l" NV- SSE, dim. 2,101),20 m. Inv. : trei ţinte cu floarea lată

din bronz şi mai multe fragmente crrarnicc <le la vase mici.
descoperit în extrcrnitatra de N a movilei, incineraţie pr loc, în groapă cu o
treaptă, cu dim. 2,20 m lungirnr. Una din laturi a fost distrnsă de groapa unui
alt mormînt de inhumaţie orientat E- V, cu capul la E. Distrus. Fără inventar.
- m6 : dl'scoperit în extrrmitatra de vrst a movilei, incineraţie pc loc, în groapă cu o
trraptă, cu o formă trappzoiclală, orientată N- S. Inv.: una oală cu donă toarte,
un ulcioraş şi un opaiţ.
- m7 : drscoperit în extremitatea de SY a mobilei, inci1wraţic pc loc, în groapă cu o
treaptă. Jefuit şi distrus din antichitate.
Mn-C. Se înscrie în grupa movilelor monumentall'. Diamrtrul ei măsoară 40 m, iar
înă.lţimra -2,25 m (PI. V). Pentru cercetarea Pi s-a adoptat un plan de săpături
alcătuit numai din secţiuni longitudinale şi transversale în vederea obţinerii
unei stratigrafii detailate, demonstrîndu-sp astfel construcţia ei din mai multe
movile.
- m1 : Considerat mormînt principal, incineraţie pc loc, în groapă fără trepte, cu dim.
2,50/1,20 m, adînc. 0,50 m, perrţii aproape drepţi, orientat NV-SE, marginea
exterioară a gropii - placată cu fragmente crramicc de la vase mari. Inv. : mai
multe cuie din fier.
Ritual Lîngă m1 , spre centrul movilei pc o suprafaţă de 3/3 m la nivelul de călcare
antic, solul puternic ars şi multe fragmente ceramice de la străchini, ulcioare şi
alte vase de dimensiuni mici.
- m2 : situat în rxtremitatea straturilor cc alcătuiesc mantaua movilei. A fost depus
ulterior în marginea movilei şi adîncit faţă dP nivelul de călcare prin depunerea
pămîntului pronnit din vîrful movill'i. Inlrnrnat, în poziţia culcat pe spate cu
braţele întinse pc lingă corp, orirntat N-S, cu capul la N. Schelet de matur 1,50 m lungime. Fără inventar.
- m3 : situat la sud de m2 • Incineraţie pr Joe, în groapă cu treaptri orientată N-S, dim.
2,55/1,35 m. Jefuit din antichitate. Fitră in\'entar.
- m4 : situat în continuare sprl' sud şi extremitatra movilei. Incineraţie pe loc, în groapă
cu o treaptă, orientat NE-SV, cn dim. 2,50/l ,~O m. Fărft inventar, jefuit din
antichitate.
- rn 5 : amplasat în continuare. A fost considerat ca cenotaf sau ca un aspect ritual
necunoscut pentrn acPastri zonă. EstP alcătuit dintr-o placă de piatră marc sub
forma lm<'i stele funerare asupra cftrria s-a î11crput să se lucreze un model, dar
a fost abandonată. Împn·11nr1 c11 alte matPriale forma11 o platformă cu aspect·
de mormîn t.
- m6 : amplasat în rontinuarP în Pxtn•mitatPa de sud. Incineraţie pc loc, în groapă cu
o trt>aptă, orientat NE- SY, cu clim. de 2,20/1 ,25 m. Inv.: cuie din fier, un vas.
ornochoe spart ritual pe tn•aptă, o plăcuţă de fier şi un os de animal neincinerat
drpus p<' treaptrt.
111 7 : înhumat, în poziţia cukat, cu braţul dn·pt întins pc lîngft corp şi cel stîng pe
abdonwn, orientat E- V. În apropierra scheletului: un vas de tip oenochoe şi
una căniţă prevăzută cu tortiţă şi pereţii canrlaţi, avînct în interior cîţiva cărbuni
şi mai multe bucăţi de pucioasă.
·
- m8 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat E- V şi cu dim. de 1,90/1,10 m.
Inv. : mai multe cuie din fier, un vas de tip oenochoe. un opaiţ şi una căniţă cu o
-

m5

:

toartă şi pereţii canelaţi.

- m9

:

în vecinătatea imediată a celui anterior. IncinPraţic pc loc în groapă cu o treaptă,
oriPntat SEE- ~YY, cu dim. de 1,Gi3/0.90 m. Innntarul a fost descoperit pr treaptă:
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un ulcior, una

căniţă,

un colier din aur (PI. XVIJ/4), un inel din aur, un obiect
os sau fildeş.
loc, în groapă fără trepte, orientat SE- ~TV, dim. 1,40/0,50 m.
Probabil de copil. Inv. : în centrul gropii peste cenuşă - un vas cilindric din
bronz cu pereţii ornamentaţi cu cercuri canelate paralele (PI. XI, 4), pe treaptă un vas de tip oenochoe, una plăcuţă din bronz.
- m11 : incineraţie pe loc, în groapă de formă ovală, fără trepte, cu dim. 1,58/0, 73, adînc.
0,60 m, orientat SE-NE. Inv.: cuie din fier, un opaiţ, două unguentarii din
sticlă trecute parţial prin foc, un unguentariu din ceramică, trei farfurioare
ceramică, nuci şi smochine.
- m12 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat SE-NV, cu dim. 2,40/
1,45 m. Inv. : cuie. fragmente ceramice dr la un vas mic (ulcică?) şi o monedă Diva Faustina.
- m13 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat NV- SE, cu dim. 2, 70/1,30 m.
Inv.: peste cenuşă - cuie din bronz cu floarea lată; pe treaptă - una pereche
cercei din aur, un vas de tip ornochor, avînd în interior un cui din fier şi una
căniţă cu pereţii canelaţi.
Cerceti1rile întreprinse la necropola tumulară din zona „La movilele desc'', concluzionează cit acest sector funerar este legat de viaţa cetăţii şi a aşezhii civile de
Jîngă castru în perioada de la primele începuturi ale stăpînirii romane la. Noviodunum
(din a doua jum. a sec. I şi pînă în prima parte a sec. III e.n.).
Analizate sub raport tipologic şi stratigrafic, movilele de la Isaccea se înscriu
în tipul de tumuli monumentali cu mantaua de pllmînt construită în tehnica straturilor alternante 10 sau din mai multe movile unite prin supraînălţarea părţii centrale.
Considerlim că. toate movilele cercetate de noi se înscriu în acest tip de tumuli monumentali 11 , chiar dacii. în momentul de faţli, cele mai multe din ele s-au găsit într-o
stare de aplatizare foartr accentuată. Una din cauzele acestui fenomen îl considerăm
a se datora acţiunii de profanare care a dus la răvişirea pămîntului din manta şi la
crearea posibilitA.ţilor ca în perioada modernă. şi contemporanll să se poată ara pe suprafaţa lor.
Dupl'i. rit şi dupli. practica ritualului funerar, mormintele descoperite se grupează
tn urmA.toarele tipuri :12 (PI. VI/2, 3 şi 4. PI. VII şi PI. VIII).
a) Morminte de incineraţie pe loc cu groapa. de ardere în forma. paralelipipedică,
fArli. trepte.
b) Morminte de incineraţie pc loc cu groapa de ardrre în formă o,·ală, fără trepte.
c) Morminte de incineraţie pe loc cu groapa de ardere în formă paralelipipedică,
conetruitl'i. mai mult sau mai puţin îngrijit şi prevăzute cu una sau cu douli. trepte.
d) Morminte de inhumaţie monumentale, cu sarcofag cioplit dintr-un bloc de
piatră, cu sau fără decor, cu capacul cioplit şi el dintr-un bloc de piatră cu forma. în
douli. ape şi acrotere în colţuri, ori simplu. în forma unei plăci groase ce acoperea
întreaga suprafaţă.
e) Morminte de inhumaţ.ic cu groapa zidită din cărămidă.
f) Morminte de inhumaţie eu groapa simplă, nea.mrnajată şi cu defunctul depus
ln poziţie culcat pe spate.
g) Morminte de inhumaţir cu groapă neamenajată şi cu defunctul depus în pozi(amuletă) din
m10 : incineraţie pe

ţie chircită.

Aplatizarea

accentuată

a

majorităţii

movilelor cercetate în

acea.stă perioadă

cu

o stratigrafie deranjată şi lipsită de posibilităţi conclusin, cu un număr destul de ridi-

cat de morminte jefuite şi distruse încă din antichitate n-a dat posibilitatea realizării
unei corelări între toate clementele funerare ale complexului tumular. Rămînc ca. crrcetlrile viitoare să urmărească acest raport, avînd în vedere că tumulii care au rămas,
mulţi mai păstrează încă dimensiuni apreciabile. Tot sub aspect ritual-funerar rămînc
neelucidată prezenţa şanţului de la baza unor movile r.r ne apare în stratigrafia de
la MXXVII-A, MXXX-A, MV-B şi Mil-f'.
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a f ~st. săpat în prima. part~ din ciclul proceselor ritual-funrra.re ca.fi' sP în fă ptumu, mcon]unnd la o anumită distanţă mormîntnl principal, fără ca să-l înl'hidă si
se acoperea odată eu ridicarea movilei (PI. V).
·
Inventarul mormintdor. După natura şi fn11qio11alitatra p<' earP a.n avut-o, după
forma şi ornamentica lor, obiectele descoperite în morminte se pot grupa m;tfel:
a) Arme. Acestea alcătuiesc grupul de obiecte eel nrni puţin numeros. Fie eă
asemenea obiecte ce se purtau de un anumit grup de oameni s-au distrus în procesul
incinerării, fie că ele nu se înscriau în lista celor uzuale vieţii, sau că numărul mormintelor de luptători este foarte redus, cert este că o astfel dr categoric de obiecte
ne apare săracă şi mai mult în forma unor mici lame dP cuţite din fier. Într-un singur
mormînt din MXXX (rămas sfi fie comunicat cu alt prilej) s-au drscoperit donă arme:
un pumnal şi o sabie cu teaca sa.
b) Podoabele alcătuiesc grupul de obiecte ceva mai numeros. Ele ni sr prezintă,
fie în formatul de coliere alcătuite din mărgele de aga.tă neagră în alternanţă. cu perle
din foaie de aur sau numai dintr-un şirag de asemenea piese clin aur, fie ca errcei si
inele din aur (PI. IX).
·
Tot clin grupa amintită fac parte şi obiectele de podoabă din argint. Acestea
ni se prezintă mai mult sub formă de aplice, folosite cu probabilitate Ia înfrumuseţarea
unor obiecte de purtat: eingătoare, teaca de la un pumnal sau de la sabir, ete. (PI.

X).
Podoabele din bronz se alătură aceluiaşi grup ca funcţionalitate, fie d1 sînt tot
ca aplice şi catarame, fie ca ace cle păr, cu multe sau mai puţine decoraţii (PI. X).
c) Vasele de ofrandă formează grupa de obiecte era mai numeroasă. Cele confrcţionate din metal, de obicei din bronz şi mai puţin din metale nobile, ca şi cele din
sticlii, ocupă ~i ele un loc puţin dominant în lista descoperirilor noastre.
Dintre vasele şi obiectele din metal, subliniem descoperirea unui al doilea ,·as
în formă de căldăruşă din bronz cu pereţii decoraţi cu figuri în relief 12-bis. De data.
aceasta, bazorelieful redă o scenă mitologică - „Căderea lui Faiton" (PI. XI/2).
Un alt vas demn de remarcat îl constituie un bol din argint realizat î11 trhnica.
au repou.sse cu pereţii dubli. Suprafaţa exterioară a vasului este decorată în totalitate
cu palmete, realizate probabil după ce vasul a fost confecţionat, fapt cc explică necrsitatea prezenţei căptuşelei de piele între pereţii din exterior şi cel din interiorul vasului
(PI. Xl/1).
Tot din această categorie face parte şi un vas în formă de lighenaş di11 bronz
aurit, precum şi paharele din bronz, de dimensiuni mici în formă cilindrică, cu sau
fără capac (PI. XI).
Un strigilium din bronz aurit, cu aspectul exterior în formă de deget, completează inventarul acestei categorii de obiecte.
Sticlăria. Deşi se face prezentă în multe morminte, ea ne apare sub formă de
vase de tip unguentarium, realizate din sticlă incoloră - verzuie prin trhnica suflări
în formă. Corpul are o formă semisferică, gîtul a.lungit cu profil tronconic·, buza inelată
vi aplatizată, fundul drept (PI. XI/5-8).
Ceramica. VasC'le d<' ofrandă din ceramică constituie fondul principal în lista valorilor materiale depuse în mormint<'. Datorită destinaţiei cc le-a fost dată prin depunerea lor în morminte, bogăţia vas<'lor ceramice descoperite nu concordă însă cu varietatea de forme şi tipuri care ne apare într-o gamă destul de' redusă. Acest aspect rli.mîne tributar gîndirii şi practicilor rituale.
Ca atar<', pi<'selc din ceramică descoperite în necropola tumulară romană de la
Isaccea le putem împărţi în următoarele grupuri şi tipuri:
A. - ln grupa pieselor de import - pe primul loc se înscriu amforele. În comparaţie
cu vasele de uz casnic, amforele an ajuns mai rar să fie depuse în morminte ca ofrandă,
ori în practicarea ritualului funerar a spargerii vaselor. Din această. catC'goric dr vaf:c
s-au întîlnit următoarele tipuri:
1) Amf orc mari confecţionate dintr-o pastă curată, bine arsă, de culoare roşie
deschisă şi cu suprafaţa exterioară. acoperită eu angobă gălbuie. Gura este în formă

'
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de pîlnic, buza puţin îngroşată şi îndoitrt în interior, Gîtul tronconic şi toartPlc ovale
în secţiune se prind de umerii vasului şi de partea superioară a gîtului. Corpul ovoidal
pîntecos şi străbătut de caneluri. Este tipul de amforă cunoscut şi în alte centre de
pc limes-ul Dunării de Jos 13 • la Histria 14 , pc coasta scptPntrională a Mării Negre
]a Chersones 15 • Pentru acest tip de amfore s-a emis ipotrza asupra originii lor dalmatinr 16 şi s-a datat cronologic în src. al II-iea. În cazul nostru, amfora descrisă mai
~ms ~i drseopcrită în Mv-B, 111 1 (PI. XII/1) rste şi ra încadrată în acrpaşi perioadă,
fiind datată dr o monedă dr la l\larcus Aurrlian (lGl-180).
2) Tot în eatrgoria amforrlor mari (H-74 cm. diam. 44 em) sr înscrir un alt tip
mai puţin obişnuit. Est<' vorba d(• o amforă drscopcrită în l\ly, m 2 (PI. VII/2). Ea estr
confr<'tionată dintr-o pastă alrasă. dl' culoarr cărămizie şi angobă propriP. Gîtul foarte
scurt. buza lată şi rrtsfrîntă în afară, toa.rtr mici şi lăţit<', corpul pîntPcos şi ornamrntat
în partea ePntralrt eu tîtern encuri canPlatr. Deşi lini<~ tindr spre conicitatP, în partra
inf Prioară prrrţii se arcuirsc brusc spre intrrior şi se închric printr-un picior scurt.
Datarra ri nr-a fost uşurată prin moneda descoperită în acrlaşi contPxt şi care rste
<'misiune de la Hadrian. Nu HI' mai rstr srmnalată în a)tr drscoperiri.
3) Cele mai drs întîlnitr în necropola de la Noviodunum sînt amforele dP talie
mijloeir. confrcţionat<' dintr-o pa.stă cu foarte mult pirox<'n. fapt car<' Ic dă un aspect
zgrunţuros. Elr <~u o culoare alb-gălbuir şi angobă. proprir. Forma lor sr carnctrrizează
prin înălţ.inwa rrmarcabilă a gîtului cu ;~sprct eilindric şi trrminat l'U o buză îngroşatft inPlar. Toartrlc sînt ovalr în sreţiunc cu o şănţuire mrdiană longitudinală. Ele
sînt prinse de partea superioară a gîtului şi supraînălţat1• uşor pentru a fi frîntc şi
prinsr de umrrii \·asului. Corpul conic sr termină printr-1111 pieioi· inelar. Pr era mai
marr partr din suprafaţ.a vaselor au fost rralizatr uşoarr eaiwluri cc constituie elcmrntc <le <ll·eor (PI. XII/3 şi 4).
Acest tip de amforă se face prezent în toate• staţiunile istroponticc şi se datează
Ia :;fîrşitul src. I şi în prima jumătatr a sec. II e.11. 17 Cele proirctate de noi au fost
dt·seoprri!P împreunrt cu amfora mrnţionată anterior şi datată eu ajutorul monedei
d(' la Hadrian.
-1) Un alt tip o formrază prezenţa unei amforctc de mici dimensiuni (înălţime
3i:> cm şi diamrtrul numai 13 cm) (PI. XII/o). Este confrcţionatrt dintr-o argilă cu
mult piroxen, arc o culoare alb-gălbuie şi angobă proprir. Linia formei rstc diferită
dr (·rlr amintite mai sus. Gurn Pi este îngustă, buza drrptunghiula.ră în sccţiunr, gîtul
tronconic, toartei" plat1• şi supraînălţate pînă aproapr ele ninlul gurii, umărul îngust
şi eonnx iar corpul piriform şi trrminat cu o bază conică. Ncînsoţitrt de monedă,
însă deseopcrită în acelaşi mormint cu mai multr unguentarii din sticlă şi într-un
t11m11l (M 11 _n) unde majoritatra mormintelor s-au putut data cu ajutorul monedelor,
putrrn afirma că şi amfora noastră se înscrir în limitrle sec. II c.n.
Tot în grupa nsrlor dP import se mai înscriu şi alte catrgorii, din care mPnţionăm:
- o farfurie din pastri roşie foarte fină, cu pereţii subţ.iri şi suprnfaţ.a aeoperită
eu rnpsra roşiP foarte înehisă. În intrrior fundul vasului l'Ste decorat eu două cercuri
('OIH"Pntricr de linii incizatr, realizate cu rotiţa dinţată. În crntrul lui, o formă indcscifrnbilf1, în n•lirf, ar putra constitui ştampila. centrului dl' fahricaţ.ir. Raritatra acrstcia
pl'ntru colecţia. noastrrt şi eomparaţia făcută cu celrlaltr obiecte dPscoperitc ne determină să afirmăm eă ra. provine dintr-un crntru marc dr fabricaţie, balcanic (ca dr
l'xrmplu Butovo) sau microasiatie urHk-i c·stP considl'rată şi originra 18 . A fost încadrată
în s1•c·. II r .1i.
- un uleiu„ tip oenochor, din pastrt fină roşie l'U suprafaţa. acopPrită cu vopsra
nragră (nrnis nrgru) este considerat dr noi ca fiind tot un obiect de import. Gîtul
îl an· scurt ~i tronconic, corpul bombat şi dccornt cu canrluri (coaste). În complexul
în care s-a descoperit - (mormînt izolat în sarcofag de piatră) - a fost şi o monedă.
dr la Marcus Aurelius (161-180) (PI. XIII/1).
- un vas în formă de castron (farfurie) cu modele imprimate pc buze şi interiorul drcorat cu o eompoziţie figurativă realizată în relirf şi aplicată. (PI. XII/7 şi 8).
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Pa.sta rste foarte fină, ro~ie-cărămizie şi aeoperită cu vopsea ro~iP. Pereţii usor
arcuiţi se termină cu o buză oblică spre interior şi evazată în ambele srnsuri. Fundul
profilat şi decorat cu crrcuri concentrice în relief. Buza a fost decorată cu şase frunze
în formă de palmetă rralizate prin imprimare şi prevăzutri cu două. toarte de care s-a
prins cîtc o verigă.
În interior pe fundul vasului a fost aplicatri o compoziţie figurativă realizată
separat cu ajutorul tiparului şi aplicată înainte de arderr. Scena rrdă un personaj
masculin cu un acoperămînt l'Uma.r. în g<'mtl veşmintelor purtate de locuitorii regiunilor tropicale (eaehrsrx) în poziţie dP rrpaos, şezînd }l<' o stîneft şi sprijinindu-se într-o
mînă lîngă ca.rr se află un coş. În mîna dnpt ft ţine o undiţă în ca.re s-a prins un peşte.
Apa este rrdatrt prin ondulemi în rrlief. Totul este îneadrnt ca într-o ramă cu 3 falduri circulc1rr.
Originra ,-aselor dt'eoratt> cu figuri <tplica.te în relirf a fost stabilită pentru PPrgam, prrluată de olarii din Arrrtium şi răspînditrt în mai multe crntrc din provinciile
Imperiului încît chiar dacă ar fi să aclmitrm că rl a constituit un produs local, tiparul
f igurnt <t fost în mod sigur importat.
Tipul pescH.n1lui nud sau îmbrăcat nparr freewnt şi pc vasPIP terra sigillata occidentale precum şi pc vasPle grecrşti.
De asemenra tipul de vas cu Vl'rigft introdusft pr toarta vasului estP sPmnalată
şi în ceramica ateniană din Agora, publieată de H. Robinson 19 , în muzeul din Nova
Zagora 20 şi rstc datată în sPc. II-III e.n.
B. Ceramica produsă în afelirrefr locale, constituie' fondul principal al coleC'ţiC'i noastre
şi se referă cu preeădNP la vasPlc denumite de „uz comun".
Din grupa acC'stora distingC'm următoarp)c forme şi tipuri:
1) O primă categorie o forme<tză ulcioarele eu o singură toartă care sînt <lPstul de
numeroase. Ele sînt confrcţionatC' dintr-o pastă bine arsă şi în nuanţe de culori difrritc:
roşie, cărămizie, vineţie şi chiar alb-gălbuie. În exterior pereţii sînt acoperiţi în cea mai
marc parte cu vopsea roşie-brună. Analizate după forma lor, vasele din această categorie
se pot împărţi în· mai multe tipuri:
a) - cu buza verticală şi canelatrt la C'XtC'rior, gît înalt, toartă în bandă cu două
caneluri mediane longitudinale, corp globular şi bază inelară. Se găsesc în mărimi diferite 21
(PI. XIII/2).
b) - cu gura trilobată în bandă, corpul ovoidal sau fusiform, baza inelară. La unrle
exemph1rc se constată tendinţa spre forma sfrroidală. 22 (PI. XIII/3-7)
c) - cu gura sub formă de disc, umflătură pc gît, toarta în bandi:i, corp globular,
bază inelară 23 •

(PI. XN/7-9)

d) - cu buza răsfrîntă orizontal sprC' Pxterior. La partea superioarft o toartă în
bandă, corp fusiform, bazft inl'iară 24 • (P. XIV/3 ţi 4)
e) - Se face prezent şi un exemplar din pasti"t 1'1·1111şie acoperită eu vopsea nrngră
(P. XIV/G).
Buza este răsfrîntă oblic, pîlniformă, toarta în bandă porneşte clP JlC' buză cu nrrvuri
la partea superioară, corpul ovoidal şi baza inelară. În interiorul buzei, pC' nPrvura gîtul11i
şi pc umărul vasului SC' a.firi un decor realizat cu rotiţa.
Prin trăsăturile sale morfologice acPst tip de vas arc o origină geti('i:i.
f) Ulcioarele cu două toarte sînt mai rare. AeC'stC'a sînt confecţionate din pastă
cărămizie, iar unele sînt acoperite cu o angobă alb-grtlbuic. Buza o au VC'rticală şi şănţuită
adînc la exterior, torţile sînt în bandă cu una sau două şănţuiri mediane longitudinale.
gJ Ulcioare mici cu gura în formă de pîlnir (PI. XIV/5).
La unele corpul este decorat cu caneluri 25 (PI. XIV /1 şi 2).
2) Vase de tip Krater care sînt confrcţionate dintr-o pastă de bună calitate de
culoare gălbui-cărămizie şi cu pereţii acoperiţi pînă sub pîntecul vasului, eu o vop!'ra
roşie. Gîtul larg, cilindric şi înalt se termină cu o buză dreaptă, şănţuită, sub care sînt
prinse cclr două toarte ce se arcuiesc frumos şi cad pe umerii vasului. Corpul propriu zis
are o formă globulară şi se termină cu fund îngust inelar. Se datează către sfîrşitul sec. I
e.n. 26 (PI. XV/1). Analogii în zona Troesmis 27 , Horia 28 şi în altP centre u.
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3) Un loc deosebit de important ca număr îl ocupă oalele mici. Ele ni se prezintă
într-o varietate destul de mare, atît în ceea ce priveşte dimensiunile cit şi argila care ne
apare roşir, cărămizie, alb-gălbuie şi gri sau alternînd de la negru-cenuşiu şi gri la
alb-gălbui (PI. XV/2-6).
În general pasta din care s-a confecţionat este binr arsă şi cu o compoziţie aspră,
fapt ce le dă un aspect spongios.
Unele şi în special cele mari sînt prevăzute cu o toartă mică dar cele mai multe
nu au asrmcnea apucători. De asemenea, la unele pereţii sînt nrtezi, la altele sînt acoperiţi
parţial de caneluri.
în gmrral, ele au o formă bitronconică şi tronconică cu gura largă, buza arcuită
Bprc interior şi fundul mic. Se datrază de la sfîrşitul sec. I, în sec. II şi sec. III e.n. so
Tot în grupa oalelor mici se înscrir şi un exemplar cu două toarte. El este realizat
din pastă fină, acoperit cu vopsea gri, formă sferică, buza drraptă. Are analogii în mai
multe centre din ţară 31 şi se încadrează în limitele sec. II e.n. (PI. XV/10).
4) O altă categorie o formează cupele confecţionate de obicei din pastă superioară
bine arsă, de culoare roşir şi în exterior sînt acoperite cu vopsea roşie fină care imită
vernis-ul (PI. XVII/1).
Păstrrază rvidrntr trăsături ale bolurilor rlenistice, cu aspectul lor sferoidal, gura
largă, buza răsfrîntă în rxtcrior şi fundul profilat inelar. Dimensiunile lor variază fără să.
depăşească limitele convenţ.ionalc ale vaselor. Ascmenra tip de vas se face prezent în
multr crntre din provincia istro-pontică şi este datat în sec. J e.n. 32 •
5) Cele mai numeroase sint căniţele. Ele apar în diferitr variante pc care vom încerca
să le grupăm după cum urmează:
a) Crlc mai tin1purii au fost datate căniţele cu toartă, confecţionate dintr-o pastli.
fină, cărămizie-bej, cu pereţii subţiri iar la uncie exemplare aceştia sînt acoperiţi cu
glazură dr euloare gri.
Forma lor tinde către un profil bitronconic cu o linie mai zveltă şi cu diametrul
maxim în jumătatea inferioară. Fundul este mic, puţin înălţat şi inelar. (PI. XVI/1 - 2)
Ele au o răspîndirc destul de largă şi sînt datate în sec. I şi prima jumătate a sec. II e.n. 33
b) O altă variantă sînt căniţele cu aspect globular (PI. XVI/3-8) .Acest tip de
vas este foarte răspîndit în toată lumea romană 34 • În general ele sînt lucrate dintr-o pastă
fină şi cu pereţii subţiri, obţinîndu-se culorile roşu, cărămiziu, portocaliu sau alb-gălbui.
În extrrior au fost date cu vopsea roşie ce imită vernis-ul şi care uneori are o aderenţă
slabă. întîlnim de asemenea şi căniţe care au pc suprafaţa pereţilor o glazură gri-argintie.
Caractrristica formei lor o dă aspectul aproape perfect globular; în general cu linia de
bombare maximă. - în jumătatea inferioară a vasului, precum şi buza care este dreaptă.
sau puţin arcuită şi evazată spre exterior. Tortiţa este proporţională, iar fundul puţin
înălţat şi mic.
Cele mai multe au în zona de inserţie dintre bază şi corp un brîu proeminent care
constituic un clcmrnt de decor. În majoritatea lor sînt datate în limitele sec. II e.n.
c) Tot în proporţie dcstul de ridicată întîlnim şi căniţe cu o toartă şi cu caneluri pe
corp. Ca şi cele prcrcdcntc, rlc au o arie de răspîndire foarte vastă 35 • În general, ele sînt
lucrate din argilă alb-grtlbuic şi nu împărtăşim părerea confecţionării lor din caolin 36 bis
Forma acestor cănite tinde către o linie globulară, au buza evazată spre exterior şi şănţuită
spre interior. La unele din ele fundul este de dimensiuni mici, bine profilat, cu un aspect
de picioruş, la altele însă acesta se remarcă mai puţin. Se datează în limitele sec. II e.n.
(PI. XVI/9)
d) Clniţclc cu o toartă şi cu suprafaţa acoperită doar parţial de caneluri constituie
o vari \ntă a celor dcscri~e m:i.i sus la punctul „c" (PI. XVI/10-11). Acestea sînt de
dim3n~iuni puţin m1i m'.l.ri, pasta roşie, cărămizie sau gri, bine arsă, mai puţin aspră şi
acoperite cu vopsea roşie sau cu o glazură gri-sidefată 38 • În general la. asemenea căniţe
canelurile ocupă circa două părţi din suprafaţa vasului.
e) Cănitele cu două toarte alcătuiesc o altll. variantă. Ca proporţie numărul lor este
destul de redus şi în m1i multe forme: globulare sau kantharos-uri cu pereţii drepţi şi
I 'L
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subţiri, din i:iastă .fi~ă, bine arsă, de culoare cărămizie şi acoperiţi cu o vopsea maronie.

Fundul profilat ŞI melar. La noi este datată în sec. II e.n. 37
f) Tot ca formă diferită se înregistrrază căniţe în formă de pahare confecţionate
din aceeaşi pastă fină, cu nuanţe de culori diferite, acoperite sau nu cu vopsea roşie şi
ornamentate parţi.al sau total cu caneluri. Ele au pereţ.ii drrpţi ca şi paharele dar sînt
prevăzute cu tortiţe 38 (PI. XVII/2).
6) Unguentariile imită forma celor din sticlă sau a amforelor şi se datează în sec. I
şi II e.n. Ele s-au descoperit pînă acum în complexele funerare din regiunea Balcanilor
şi în cea nord-pontică 39 • (PI. XV/7 şi 8).
7) Un ulcior amforoidal face trecerea de la vasele mari la grupa celor mici. Confecţionat din pastă brună şi bine arsă., vasul are o culoare roşie-crtrămizic şi cu partea superioară acoperită cu vopsea roşie.
Corpul arc o formă tronconică cu partea inferioară mai alungită şi terminată cu un
picior inelar. Gîtul este înalt şi larg, buza îngroşată şi răsfrîntă spre afară sub care se
prinde o singură toartă Iată cc cade perpendicular pc umerii vasului.
Este cunoscută în foarte multe staţiuni arheologice din zona istro-pontică 4 0 şi
mai ales în partea de nord a acesteia. A fost datată în sec. II r.n. (PI. XII/6)
8) Străchinile şi farfuriile constituie de asemenea un fond c!Pstul de numeros şi sînt
confecţionate în general din pastă fină şi foarte bine arsă. Mai toatr sînt acoperite cu
vopsea roşie sau portocalie. Limitele raportului nostru nu ne permit să facrm o tipologie
a lor după mărimi şi detalii. Tipurile rrprezrntativc se pot grupa în:
a) Cele de forma castroanelor cu pereţii drepţi şi partea inferioară tronconică,
fundul profilat şi inelar. Sînt de diferite mărimi şi cu buza mai mult sau mai puţin îngroşată 41 • (PI. XVII/3-4).
b) Se fac prezente şi străchioarele cu pereţii curbaţi şi arcuiţi spre interior 42 • Este
o formă tradiţională pc care o găsim încă de la cele care s-au lucrat cu mîna (PI. XVII/5).
c) Cca m:ti numeroasă grupă o formează farfuriile a căror formă derivă de Ia cele
de tcrrn sigillata - descrise în catalogul lui Dragendorf - forma Curlc 22 sau Ludowici,
tipul Tb. Asemenea tip ne este cunoscut ca foarte frecvent în toată Dacia 43 • (PI. XVII/
G-9).
9) Opaiţele constituie ofranda aproape nl'lipsită la fiecare mormînt fapt cc-a constituit pentru noi o creştrrc a colecţiei, importantă nu numai prin numărul acestui gen
de obiecte, ci şi prin varietatra sa de tipuri şi forme (PI. XVIII). Au fost drscopcrite:
a) Opaiţe cu ciocul rotund, cu discul simplu, cu bordura decorată cu ove 44 • Pasta
lor are acum o culoare bPj-gălbuic acoperită cu o vopsra neagră-maronie. Tradiţia lor
elenistică ne apare destul de cvidrntă şi au fost datate ca fiind din sec. I e.n.
b) Opaiţe din lut gălbui cu ciocul triunghiular flancat de volute, cu bordura şi discul
decorat cu ove şi lini inciz<ttc şi colorate cu o vopsra brun închisă. Pc fund poartă marca
realizată prin ştampilă incizată cc reprezintă o talpă de picior. Sînt datate în sec. I e.n. 46
c) Sînt prezente de asemenea şi opaiţele de tipul „Firmalampcn" 46 cu corpul rotund
şi discul plat mărginit de brîu în rrlicf cc se desface în dn'ptul ciocului cu bordura ornamentată cu butoni iar pc spate simple ori cu ştampile: Fortis, CASSI (US). Nu lipsesc
nici imitaţiile după acest tip de opaiţe.
d) Sînt frecvente şi opaiţele cu corpul rotund, de dimensiuni variabile - în jurul
celor medii - cu ciocul scurt, discul concav şi delimitat de bordură prin două cercuri
incizate.
Asemenea forme se întîlnrsc şi fără alte ornamentaţii, ori numai cu bordura şi cu
discul decorat 47 • Suprafaţa acestora este ornamentată cu rrprczcntări figurative: vulturul, elefantul, Icul, gladiatori în luptă, scoica, etc. Toate aceste forme de opaiţe sînt
datate în limitele sec. II şi în prima parte a sec. III c.n. 48
ln concluzie, după cum am subliniat la început, fiind vorba ele rezultatele unor
cercetări efectuate asupra necropolei, ceramica de import descoperită aici nu reflectă
decît în mică măsură relaţiile comerciale şi rolul pe care l-a jucat în această direcţie Noviodunum în epoca romană.
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Deşi puţine, obiectivele descoperite ne indică totuşi direcţia schimburilor pc care
le-a avut acest centru de ]a Dunăre şi ele ne trimit în continuare, cel puţin pentru anumite
mărfuri: vin şi untdelemn, pe vechile drumuri către centrele mediteraneene. Din aceleaşi
centre meşteşugăreşti mediteraneene ori pontice, ca şi din altele cunoscute în Moesia
inferioară au venit ca marfă de import şi vasele mici cu decor imprimat sau aplicat, ca
şi acele opaiţe cu ciocul triunghiular cu volute şi ştampilate cu „talpa piciorului", ori
cele de tipul „Firmalampen" sau cu ciocul cordiform şi cu reprezentări pc disc.
Asupra ceramicii de uz casnic se pot face următoarele precizări: deşi succint, tablou]
cronologic prezentat pe tipuri şi variante - atît cit ne-a permis forma acestei comunicări,
ne este suficient pentru a ~u ul inia o seric de particularităţi tipice provinciei istropontice.
Provenienţa. ei poate fi din atelierele oraşului dar şi din alte centre meşteşugăreşti din
zonă sau olării din împrejurimi, gîndindu-ne la rolui pe care l-a jucat în menţinerea unor
astfel de relaţii - flota romană a Dunării cu sediu] ]a Noviodunum.
După caractrristicile trhnicr, şi după formă ca poate fi împărţitrL în două categorii:
1. - Vase cu forme proprii provmciei istro-pontice. Acestea sînt cele care păstrează
linia tradiţiilor getice, cum i:;înt străchinile, unele oale şi ulcioare. Tot în această categorie
se înscriu şi cele ca.re au evoluat din formele elenistice, difuzate în permanenţă de marile
centre meşteşugărrşti de pe litoralul pontic şi care au influenţat puternic celelalte olării
din provincie înainte ~i după venirea romanilor.
2. - Vase cu forme cunoscute în toate provinciile romane, cum sînt unele farfurii
şi mai ales imitaţiile după ceramica de lux. Aceste trăsături comune s-au născut din
marile intersecţii de influenţe, din împletirea. diferitelor aspecte culturale care au fost
încorporate şi au circulat prin multiple căi şi forme în tot Imperiul roman. (vezi ilustraţia p. 481)
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NOUVEAUX RESULTATS DES FOUILLES DE LA NECROPOLE
DE NOVIODUNUM
(RESUJIIE)
et enfin, durant la derniere etape historique de
cet important centre rotlUhiQ-byzantin, c'etait
la aussi un sicge episcopal 8 • }
De Uf3..S jours, la zone arch1ologique de Noviodunum_!) attire l'interet des specialistes non
seulement en raison de sa forteresse ren(orcee
de solides murailles et dotee d'un territoire urbain
limitrophe quatre fois plus grand qu'elle, maia
aussi par son importante necropole tumulaire

Noviodunu,{i'J occupe une position geographique qui lui assura a l'epoque romaine
un r6le str~gique et economique de tout premiere maii!.Y. En e(fet, c'etait la que se trouvait
emplace l'un des principaux gues du Danube,')
la encore il y avait un nreud de routes terrestreţ._V
rejoignant la grande voie militaire et marchande
- du fleuve; la egalement !~ient leurs quarti~
la classis Flavia Moesi: ';t la legio I lovi\ 6)
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mythologie (•la chute de Phaeton •) (pi. XI, 2)
Une auire piece remarquable est un bol d'argent
a doub.es parois, <Ucore au repousse. Ajouto1tsleur encore une petite cuvetle de bronze dore et
quelques petits gobelets de bronze, de forme cylindrique, avec ou sans couvercle (pi. XI).
Enfin, un strigile de bronze clore revetant la
forme d'un doigt vient completer celle liste cl'objet
metalliques.
Bien que present souvenl dans Ies tombes, le
verre est surtout illuslre par des boftes cl'onguenl
de type unguentarium, generalement incolores
ou verddtres, souf(lees dans des moules (pi. XI)
La ceramique represente donc le principal
fonds des valeurs materielles <Uposees dans Ies
tombes sous la forme de vases d'offrandes. Celte
ceramique, retiree de la necropole lumulaire
d'epoque romaine ezploree par Ies fouilles de
Noviodunum peut se classer dans Ies groupes et
1elon Ies types suÎt'ants:
A. Les pi~ces d'importation, avec Ies amphores au premier plan. Par rapport a la vai11elle d'usage courant, Ies amphores sont plus
rares a servir de vases d'offrandes ou dans la
pratique du rituel funeraire qui ezige de la
poterie brisee intentionnellemerit. On y dislingue, neanmoins, plusieurs types:
1. Les grandes amphores faites d'une plite
tres pure, bien CllÎle, de teinte rouge clair et
avec une engobe blanche tirant sur le jaune.
Ce type d'amphore est atteste aus~ns Ies
aut~ centres du limes bas-danubien!:I a Histria. H) et sur la c61e ~tentrionale ae la mer
Noire, a Chersonese 1~_ L'hypothese avancee
au suj~t ce type ă'amphore evoque une origine
dalmate 11 et propose le Jle siecle pour ce qui est
de leu chronol-Ogie. Dans notre cas, l'amphore
<Ucouverte en M v _s, m1 a ete datee grlice a une
monnaie de Marcus Aurelius (161-180) (Pl
Xll/1).
2. Toujours dans la categorie des amphores
de grande taille (H = 74 cm, diam.= 44 cm)
s'inscril aussi un autre type, moins courant
(Pl. XIl/2). li s'agit d'une piece modelee dans
une plite de qualite de teinte brique et engobee
de sa propre substance decouverte en M V• "'3
(Pl. XIl/2). Sa datation a ete facilitee par la
mise au jour dans le meme contexte d'une monnaie faisant partie des emissions de Hadrian.
3. Mais l'espece la plus frequente de la N~
cropole de Noviodunum est celle des amphores
de taille moyenne, qui doivent leur aspect grumeleuz a une plite comporlant une tres grande
quantite de pyrozene. Ce sont des pieces d'un
blanc-jaunlitre, engobees de leur propre substance. C'est un type d'amphore ( Pl. XIl/3
et 4) alt este dans toutes les stalions histro-pontiques el date de la fin du [rr ~le et la premiere
moitie du li' siecle de n.e/ 17 /Nos ezemplaires
ont ete mis au jour avec la piece decrite ci-dessus
el dates au moyen de la dite monnaie de
Hadrian.
4. Cette categorie comporte aussi une amphorette ( Pl. Xll/6) (H = 35 cm; diam.= 13 cm),
de taille naine. Sans qu'aucune monnaie puisse
la dater avec certitude, il nous semble pouvoir
l'inscrire de la fin du l•r siecle a la premiere

(pl. I). Tout un secteur de celle-ci - appeUe
par Ies habitants des Zieuz • La movilele dese •
- fit Z'objet des investigations que nous ffmes
en 1958 (siz tumuli, pl. li) et en 1979-1980
(clouze tumuli). Selon Ies resultats obtenus, le
secteur funeraire ezplore se raltache tl Z'ezistence de la forteressc el de l'agglomeration civile
satellite des premiers temps de la domination
romaine (fin du ltr siecle de nolre ere jusque
vers le milieu du Jlle siecle).
Sous le rapport typologique el straligraphique,
Ies tu mulă de N oviodunum (Isaccea) sont du
lype monumental avec le manteau de terre qui
Ies recoui·re rfolise au moyen des couches allernees ou forme de plusieurs bultes reunies en
surhaussanl leur partie centrale.
Qua11t auz tombes <Ugagees par Ies fouilles,
leurs rile el riluel funeraires Ies rangent dans
plusieurs groupes comme suii:
a) Tombes tl ir1cinerahon sur place, en fosse
parallelt!pipedique sans marches.
b) Tombes a incineralion sur place en fosse
ovale, sans marches.
c) Tombes a incineralion sur place en fosse
parallelepipedique amenagee plus ou moina
soigneusemenl el dotee d'une ou deuz marches.
d) Tombes monumerilales tl inhumalion en un
sarcophage taille dans un bloc de pierre, avec ou
sans decoralion, le couvercle taille lui auBBi
dans un seul bloc, a deuz pentes el auz angles
dotes d'acroleres, ou bien forme d'une grosse
dalle le recouvranl enlierement.
e) Tombes a inhumalion en fosse doubUe de
briques.
f) Tombes a inhumalion en fosse simple, non
amenagee, ou le defunl elail depose reposanl
sur le dos.
g) Tombes a inhumalion en fosse non amenagee, avec le defuni accroupi.
Mobilier funeraire. Suivant leurs nature el
fonction, ainsi que compte tenu de leurs formes
el ornementalions, on peut grouper les objets
recuperes dans plusieurs categories, a savoir:
a) Arme~. Celle categorie, la moins nombreu1e, est surtoul representee par quelques petiles
lames de couleauz de fer.
b) Bijoux. Un peu plus riche que la categorie
precedente, celle-ci se compose de quelques colliers
faits d'agates noires alternees de perles d'or
ou uniquemenl de celte sorte de perles, de queLques
boucles d' oreille el bagues d' or (pi. I X).
L'argent aussi y est represente, notamment sous
la forme d'appliques. Quanl auz objets de parure
en bronze, ii s'agit surtout d'appliques el de
differenles sortes de boucles, ou encore d'epingles
a cheveuz, plus ou moins ornes (pi. X).
c) Vases d'offrandes. lls represenlent la
categorie la plus nombreuse. Dans celle categorie le metal - bronze tout d'abord el metauz
nobles - ou le verre tiennenl une place moins
importante que la ceramique.
Retenons parmi Ies pieces metalliqucs quelques
tmes plus rr.presentalives. Toul d'abord, un
auire petit chaudron de bronze dont Ies parois
sonl ornees de scenes pir ese de lan reiseln
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moitie du
siecl~ de n.e., du (ait que la meme
tombe a livre plus1eurs boUes de verre a onguent
el que le tout se trouvait place dans un tumulus
d~nt la plupart des tombes elaient datees par des
pieces de eonmnai de Domilien (81-96) et
Tiberius (14-37) avec une contremarque du
1Je siecle.
Le tneme groupe de vases d'importation comporte encore d'autres categories ceramiques
dont nous mention11erons:
'
- f!n plat, dont I~ pdte rouge est de qualite
ezceptionnelle; sa mince parois est recouverte
d'une peinture rouge (oncee. A l'i11terieur, le
(ond du plat est decore de deux cercles concenirique, a traits incises, executes a la roulette.
- Une cruche de type amochoe, modelee dans
une pdte rouge de qualite superieure et recouverte d'un verni tioir. A twtre avis il s'agit toujours d'un objet d'importation. L~ panse bombee, couverte de cannelurcs ( c6teler) est surmontee d'un col bas, tronconique. Le meme ensemble livra aussi une monnaie de Marcus
Aurelius (161-180 ).
- Un vase en.form_e de bol (ou assictte creuse),
a~ec l~ rebord impnme de moti(s decorati(s et
l'i~teneur orne d'un petit relief figurali( surimprime.
L'im~ge reproduit un persomiage masculin
som!Y'airement vetu ( cachesex). a l'instar des
habitants des pays chaud, au rcpos, assis sur
un rocher et s'appuyant sur u11 bras, a c6te d'un
panier. De sa main droile, il retient une ligne au
boul de. laquelle s' e~t .Pris un poisson. Quelques
ondulations en sailhe reproduise11t l' eau. La
sc~ne .est e~cadree d'une bordure (aite de trois
p~is circulaires. On attribue comme pairie d'origine des vases ornes de scenes en relief le Pergame; ce serait de la que cette mode ful adoptee
par les potiers d' Arretium et vehiculee dans
plusieurs centres provinciaux de l' Empire, de
sorte que meme s'il s'agissait d'un produil local,
le modele en etait surement importe. N otre piece
date des lle-Ille siecles de n.e.
B. La poterie locale represente le principal
f?nds de notre collection et elle se compose essentiellement de la categorie de vases dits d'usage
commun. Voici Ies diverses (ormes et les types
de cPtte categorie:
1. Tout d'abord notons Ies cruches el une
seule anse - espece assez (requente. Elles sont
con(ectionnees dans ttne pdte cuite, a point
et faisant montre d'un eventail de teintes assez
large: rouge, brique, violace, voire blanc-jaundtre.
A l'exterieur, leurs parois sont dans leur majeure partie peintes en rouge-brun. Suivant
leurs formes, on peut distir1guer plusieurs types
de cetti> categorie.
a) L'espece avec le rebord vertical, profite
el l'exterieur le col long, l'anse bandee ( Pl. XllJ)".
Ces pieces peuvent etre de dif(erentes tailld,~
b) Le recipient a l' ouverture trilobee, anse
bandee, firps ovo~ ou fusiforme, ba se baguee
( Pl. XIIl/3-7 ~'Y
c) Avec l'ouverture en forme de disque (PI.
XIV /7 -9) et une sailie (aisant le tour du col,

l' anse bandee, le corps glob1tlaire rep~antJ sur
un fond bague, de petites dimensiottl_Y.
d) Les vases a l'embouchure en entonnoir.
e) Le ~ase au rebord evase jusqu~'
'horizontale, muni d'une anse dans sa partie s erieure
le corp (usi(orme et la base baguee st.
'
() Un auire exemplaire atteste est celui model~ dans une pdte grise et recouvert d'un verni
~~ir.. Comme ces . caracteres morphologiquea
l rndiquent, cette piece est d'origine getique
(Pl. XIV, 6).
g) Plus rares, Ies cruches a deu:& anses sonl
(aites d'une pdte dont la teinte brique est recouver~'une engobe d'un blanc tirant sur le
jaunt:Y. (Pl. XIV, 5).
. 2) Les vases de type kantharos sont con(ecti,onn~s dans. une ptlte de qualite superieure,
d un Jaune-brique, les parois recouvertes jusqu'endessous de la panse. d'une peinture rouge.
On Ies date de la fin du l'~iecle. Notrepiece offre, des ana!~ ave.c les exemplaires
recuperes a Troesmi~ ~,/Horia 2s t ailleurs 211.Y
3) U ne place de tout premier rang sous le
r~pport numeriq.ue revient auz petits pots,
d ':'ne grande variete tam pour ce qui est de leur
tai.lle, que par. la teinte qu'ils revetent - rouge,
brique, blanc tirant sur la jaune ou alterne de
noir cendre et gris avec le blanc jaunO.tre,· generalemcnt, ce sont des echantillons con(ectionnes
dans une pdte rugueuse, qui leur con(ere un
aspect spongieuz.
On les~ate de la fin du 1re du IJe el llle
siecles 80 /
'
4) Ă rete,nir . au~si la categorie des coupes,
model~es el l ord~naire d~ns une pdte de qualite
superieure et cuite el pornt, de teinte rouge. Ces
pi~ces ont l' exterieur recouvert d'une fine pelicule de peinture rouge imitant le verni (PI.
X V li, 1, 2). Ce genre de pieces est atteste dans
bon nombre des centres de la provinca histropontique et date du ier siecle de n.~. aa/
5) M ais Ies plus nombreuses sont Ies petites
tasses, dont nous tdcherons de grouper Ies dif(erentes variantes comme suit:
a) - Les plus anciennes semblent les petite•
tasses, a une anse ( Pt. XV I}, faites d'une
pdte . de q.ualite superieure, d'un beige rose le•
paŢois minces et dans certains cas glacees de
gris. Elles ont connu une assez large dif(usion
et ~~nt date~,s du !'r siecle et de la premiere
moitie du siecle suivant de notre ere aa.~J
b) - Une autre variante est celle des petitei
ta.sses d'aspect g~obutaire. C'est un type de rect-'\
pient fort connu a travers tout te monde romain 3'. /
(PI. XVI).
c) - Toujours assez nombreuses sont egalement les petites tasses a une an.~e el couvertes
de cannelures ( Pl. X V I). De meme que Ies
preceden,, elles sont attcstecs dans un vaste
espace_:~. On le.~ con(ectionnait generalement
dans une argile blanc/ie tirant sur le jaune,
mais nous ne partageons pas l' avis de nos con(reres .?ui parlent de ka~li:n a leur suj~t_ 85 bis:/
Ces pieces sont elles aussi datees dans Les UmittB
du IJe siecle.
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incisees
Les pieces de celte forme peuve11t ne
pas etr rnees ou avoir ta11t6t seulement le disque,
lat1t6t le disque et la bordure ornes d'un aigle,
un elep/iant, Utl lion OU de gladiateurS combattant, quand ii ne s'agil pas ă'un coquillage ou de
quelque auire motif oruemental.
Tomes ces la111pes so11t datees du [[e siec;
et de la premiere moitie du JJJe siecle de 11.e. 'e
Pour conrlure. Quel~ue riches soient Ies
(randes frmeraires, ciles 11'e11 reste11t pas moins
lributaircs a11x praliques rituelles el, commc
lclles, inaples a ref/eter et1lierement l'exisience
de celle cite, d0t1t le tableau aussi complet que
possible s'ebauchera seulement a partir d11
mo111e11t 016 1'011 rhrnira loules Ies dom1ees fournies par l'elude approfotidie des situatio11s comple:i;es presentees aussi bien par la forteresse
que par l'ag17lomeratio11 civile des alentours. La
eeramique d'importalio11 el auloclrto11e prese11tec
ici de meme que Ies objets eu verroterie, les bro11zes, Ies pii:ces d'or el d'argent, ne saura donner
a elle seule la pleine mesure des relatio11s commercialcs et de la i·ie sociale dans le centre de
Not·iodunum a l'epoq11e romaine. Mais, si peu
nombreux, qu'ils soient, les objeclifs explores
indiquenl loutefois la directio11 des echanges
ef{eclues a u poi11t du Bas-Danube.C'est des
CClilres mediterra11eens et po11tiques, aUSSÎ bien
que de ceux fom:tiom1a11t en Muie inferieure
que so11t part•enus, comme produits ă'importa
tio11, dat1s la regio11 du Bas-Danube Ies petits
vascs a dicor imprime ou applique, Ies lampes
mw1ies de becs triangulaires a volules et la
semelle marque d'une estampille, ou encore Ies
• Firmalampen •, ou celle at•ec un bec cordiforme ct le disquc orne de represe11tations.
Nous aimerions ajoutcr quelques mots au sujet
de la poterie d'usage coura11t. Bien que succinct
SOII tableau chro110/og1:quc a ete presente par
types el t•ariantes, dans la mesure ou le temps
nous a permis de degagcr quelques particularites
typiques de la province histro-pontique. Celte
ceramique a pour origine soit Ies ateliers de la
viile, soit ceux fonctionnant dans les autres
ce11tres de production de celte zone el des environs. Et ii convient de ne point oublier a cel
egard le r6le qu'a pu jouer la notte romaine qui
siegeait a Noviodunum. 1l s'agil d'u11e ceramique susceptible d'etre rangee dans deux
categories, d'apres ses caraeti:res teehniques el
sa morpliologie:
1) Formes speei(iques a la province histropontique, fidi:les a la tradition getique, dans le
genre des ecuelles, de quelques pots et des cruches.
Dans celte meme categorie se rangent aussi les
pieces dont la forme a evolue depuis un type
hellenistique, sans cesse diffus~ par les gran~
centres du littoral pontique et qui ont exerce
une for te influence sur tous Ies potiers de la
province, avani comme apres l'arrivee des
Romains.
2) V ases de forme couratole dans toutes les
provinces romaines - tels certains plats et
surtout les pieces imitanl la ceramique de luxe.
Ces formes communes sont nees aux grands
carrefours des inftuences, de la fusion de divers
courants culturels qui, ayanl fiai par etre assimiles, ont circule par des voies multiples a
travers tout l' Empire romain.

d) - La pl'iile lasse 111u11ir· d'1111e a11se el
arce la surface partielle111e11t courerte de caumlures est w1e varia nle de ccllcs que 11ous
re11ons de decrire ( Pl. XY I). ll s'ag(Îl/,'u11e
rnrianle vlus d'une taille plus yramfe 38 J
e) - U11e auire rnriante est celle des -petites
tasses 11 deux a11scs. Ce so1it des pil'crs at'ec le
fond bague el 11ettem~rofile, datecs chez 11ous
du JJr siecle de 11}. 37 •
f) - Noto11s aussi I pelite lasse de la forme
d'un yobelct (PI. Xl'J), realisec dans la meme
pâte de qualite s11pericur1', da11s diffrre11les
couleurs, rccourerle au 11011 d' 1111e pci11l11re rouge
et ornee, soii c11 parlic, soit e11lil;re111e11t, de cannelurcs. Celte sorle de pii:ces 0111 Ies parois dro~
d'w1c yobdd, mais clles so11t 111u11ics de 111a11ches 3 o/.
6. - Les boîles a ongucnt i111ite11t Ies formes
de unguentarii romains e11 n:rre Oll des amphores. Ellcs so11t datees des Jrr ci I Jr siicle de
n.l\ el allcstecs da11s Ies e11scmblcs fu11~.
· es de
la regi011 balka11ique d 1wrd-po11tiquk 3/ (PI.

xv, 7, 8).

7. - Unc cruche amphoroldale rrprese11le la
tra11sition de la categorie des rnses de grande
taille a celle des petits. C'cst tme forme de t:ase
connue dans maintc'8h.,tio11s arcMoloyiques de
la zone istro-po11tique 40 ,Jet surloul da11s le nord
de celte zone. Ot1 l'a dalees du JJr siccle de 11.c.
( Pl. XII, 6).
8. - Les ccuelles et Ies pluts ou assieltes
composenl a leur tour un (011ds assez riche. Jls
sont gb1erale111ent con{ecliom1es da11s une pdle
de bonne qualite el meme de qllalite superieure,
cuils a point el recout•erts d'une peinture rouge
ou orange. II 110us (aut 111e11tiom1er tout au
moins leurs lypes Ies plus rcprese11lalifs, qui
peut·e11t se grouper com111e suii:
a) - Les bols, at·cc Les parois droites el la
porlion inferieure tro11co11ique, le forul bague
et nettement profite; ils soi
tailles diverses,
la lh·rc plus ou moins epais 41 Pl. Xl' I I).
b) - Les ecuclles au x par: · incurt•ees vers
l'i1iterieur - formees a la maiit 42
c) - Les plats, co11slilua11t l groupe le plus
110mbreux, dont la forme derirc de celle des
terra sigilata de~rilcs par le calalo1ue de Dragtdl~')
dor( - Cttrle 23 ou Ludwici, lypc Tb 48 /
(PI. XVII).
9) Les lampes so11t des objels d'offrandes qui
tlC ( ont presque jamaÎS defaut a CCS lombes, Ce
qui explique lcur grand 110mbre, ainsi que la
grande variete de types el de formes enregistres.
(Pl. XVIII).
a) Lampes de traditio11 hellb1islique, le bec
circu.atnx et .e disque simp.e, la bordure decoree
d' ovei''. )
b) Lampes de ia meme argile blanche-jaundtre,
bec tria11gulaire, flanque de deux volutes, anse
annulaire. La decoration de la bordu re est fai te
d'oves, alors que le disque s'orne de traits. Le
fond marque de l'empreinte d'une planta pedis.
Sont datees de la 11,;conde moitiKu Jcr siecle et
la premiere partie de JJr siecle 45)
c) Egaiemenl atlestfos sont ies 1a~ type
• Firmalampen • et leurs imitation4 8 •
d) Toui aussi frequentes sont Ies
· s lampes
a .a panse g.obulaire, de tailles variable autour
de la moyenne, le bec court el le disque concave
el delimite par une bordure faile de deu:i; cercles
{
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N"ElTE FVNDE Dr GRXBERFELD VON NOVIODUNmr
(VORL:\UFJGER BERICHT)
Novioclunum befindet si<'h in <ler năchsten
cler Spitze des Dona n<leltas, auf dem
Festlande das die Kette cler Seen und iiberSl'hwembaren Gclăndcstiicke entlang (Ies Flufies durchbricht unei bis zu desscn Bett gel a ngt.
An cler betreffendcn Stelle neben der Stadt
Isaccea wurde bereits in vorigen Jahrhundert
das Stadtgebiet von N oviodunum geortet 1 •
Dank seiner Lage hat Nioviodunum eine bedeutende 2 strategische unei wirtschaftliche
Rolle zur Zeit cler Romer g~spielt, denn es
war cine cler bedeutesten Ubergangsstelleu
cler Donau, cine Kreuzung der Landwcge mit
dem l\lilitiir- unu 1-Iandclsweg a cler Donau,
Sitz cler romischen Flo/Ic Classis Flavia
Jloesiaca \ l\Iittelpunkt der Lcgion I Jovia 5 ;
a uch war es in byza ntinischer Zeit bckttuut als
Bischofsitz 6 •
Heutzutage bietet das archii.ologischc Arral
von Noviodunum 7 mehrere Sehenswiirdigkeiten,
und zwar die Schutzmauern - de Festung,
die Schutzwălle mit ihren Srhutzgrăben,
wekhe das Stadtgebiet - das Vicrfache de~
riimischen Lagers - abstecken, clas hiigc·
lartige Grăberfeld, welches in einem U mkrcis
von rnehrercn Kilometern cler Landschaft ihren
kennzeichnenden Charakter uufprii.gt (Taf. I
u. III). Ein Abschnitt dieser Gegend, von don
Ortsbewohnern „zu den vier Hiigcln" benannt,
bildet unser Grabungsobjekt u. zwar sochs
Grabhiigel im Jahre 1958 8 (Tnf. II) unu
zwolf anderc in den Jahrcn Hli!.I urui 1!)80
(Taf. lll).
Unser Vortrag befallt sich nur mit dem
Grăberfeld und berichtet kurz iibcr clic Ergebnisse der Grabungen der lctzten Jahre ( 1979 80).
Die Erforschung des „Zu den vielen JI iigeln" genannten Abschnittes des Grăberfelde~
hat zur Schlullfolgernng, gefiihrt, daU dieser
Friedhof am Anfange der riimischcn Ilerrschaft in Noviodunum (Endc 1.-.'.\littc III.
Jhdts) sowohl dem l\lilitărlagcr als auch dcr
benachbarten zivilcn Siedltmg gedient hat.
Aus typologischer unu stratigraphischer
Sicht gehiiren dic Hiigel aus Isarcca zu dcn
GroBhi.igeln mit mehreren aufeinandcrfolgenclen Erclschichten 10 odcr aus ciner Heihc
von iiberlagerten Hiigcln mit erhiihtcn Inncnkern bestchend.
Nach dem Ritus und clcm llcstattungsritual
zu urteilen, kann man folgendc Abarten untcrseheiden 12 :
a) Branclgriibcr am Ort mit rcchtcckigl'r,
treppenloser llrandgrube
b) Brandgrăbcr am Ort mit ovalcr trcppenloser Brandgrubc
e) Ilranclgrăber am Ort mit rcchtcckigcr
Ilrandgrube in nachlăssigcr Ausftihrung und
mit einer odcr zwci Trcppen vcrsehcn
d) Monumentale Korpcrbestattungen mit
verziertern oder unverziertcm Stcinsarg aut
einem einzigcn Steinblock uncl glcichcm Deckel; an elen Eckcn mit Akrotlwricn Vl'rschen
oder als cinfache, dickc Dcckelplattr.

c) Kiir)Jerbestattungen mit Ziegelpackung
f) Korperbestattungen in einfacher Grabgrube; der Tote in gestrcckter Lage beigesetzt
g) Korperbestattungen in einfacher Grabgrube; der Tote in Hockerlage beigesetzt.
Die Austattung der Graber Nach ihrer Zweckmăssigkeit, ihrer Forrn und Verzierung kann
~an die gefundenen lleigaben folgendermaBen
emordnen:
a) Waffen. Sic bilden die klcinste Gruppc
und sind durch kleine l\lcsscrklingen aus Eisen
vertreten
b) Der Schmuck bildet cine zahlreichere
Gruppe von Beigabcn. Er tritt in Gestalt von
Halsbăndern, die abwechselnd aus Perlen und
schwarzen Achatpcrlen bestehen, von Golblech oder von Ohrgehiingen und Ringen aus
Gold, auf. (Taf. IX).
Dazu gehiiren auch die Silbcrstiicke. Die
meisten von ihnen sind Beschlăge.
Auch die bronzenen Schmuckstiicke dienen
dcmselben Zweck, sowohl die Beschliige und
Schnallen als auch dio mehr oder weniger
verziertcn Haarnadeln (Taf. X).
c) Dic Opfergefă/Je bilden die zahlreichste
Gruppe von Heigaben. Unter ihnen nehmcn
die Metall- und Glasgcfii.Be einen bescheidenen Plntz ein, wobei die ersteren gewohnlich aus Bronzc und nur selten aus einern Edelmetall sind.
Wir mochten clas Auffinden cines bronczcncn Kesselchen mit Reliefverzierung unterst rcichen 12 bis. Auf seinen Wăndeu ist da:s
myt hologische
Thcma - „Der
Sturz des
Phaeton" (Taf. XI) dargestellt.
Auch eine Silberschale mit Doppelwancl
„a u repoussc" ausgefiihrt, ist erwăhnenswert.
llierher gehtirt auch cine vergoldetes Bronzcsrhiisselchen und die Bronzeglăser von versrhiedcner GrtiJle, mit oder ohnc einen Dcckel
(Taf. XI).
Ein fingcrfiirmigcs 8chabeisen aus vergoldcter Uronze ergănzt dicsc Gruppe von Bcigabcn
Die rnaswarcn sind durch die un vielcn
Grăbt>rn
aufgefundenen Salbengefălle vertrrten, die aus farbloscn, griinlichen Glas,
durl'h Blasen in cine Fonn, hcrgestellt wunleu
(Taf. X I).
J\.1•r11111ik. Dic UpfcrgefăBc aus Kcrarnik
hilden zahlcnmiiBig und wcrtmăBig dio 1-Iauptlwiga brn dcr untcrsuchten Grăbcr.
})p 111zufolgc kann man dio Tonware aus dcm
Gritbcrfcld von Novio(lunum in folgcnde Grupprn uud Artcn eintPilen.
A. - I 111portware. An erster 8telle stchen
din Amphoren. Im Vergleich zu dcn Gebrauchstiipfen, wurden clic Amphorcn scltener nls
Bciga bcn oder im Destattungsritus des zerhro<'hcncn GefăBes verwendet. Untcr ihncn
sind foi gen de Arten zu unterscheiden:
1) groBe Amphoren aus einer hcllroten, rcincn, gut ausgebranntcn Tonmasse, dercn
Obcrfliiche mit gclblicher Engoba bezogcn
wurdr.
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Angel an der ein Fisch zappelt. Das Wasser
wird durch Wellen wiedergegeben. Das ganze
wird von einem <lreifachen Gtirtel eingerahmt.
Die reliefverzierten Gefii.Be wurden urepriinglich in Perga mon hergestellt, spăter von
den Topfern aus Arretium iibernommen und in
mehrere Reichsstădtc weitervcrbreitet. Hiermit,
auch wenn wir sie als iirtliche Tiipferware
betrachten wtirden, so wii.rden ihre Formen
bestimmt eingefiihrt. Das Gefii.B stammt aus
dem II-III. Jhclt.
B. Die i11 de11 i:irtliche11 Werkslătteu hergesteUte Kerarnik bildet den Hauptteil unserer
Sammlung, \'ornehmlirh die sogenannten GefăBe des tăglichen Gebra uchs. Folgende Arten
sind zu unterscheiden.
1) Ale erste sind die einhenkeligen Kriige
zu nennen, die ziemlich zahlreich sind. Sie
wurden aus einer vielfarbigen, gut ausgebrannten Tonmasse (rot, ziegelrot, dunkelblau u. sogar gelblirh-weiB), hergetellt. Die
GefăBoberfliiche wurde zum griiBten Teii mit
einer brăunlirh-roten Farbe iiberzogen. Ihrer
Form nach kann man die Gefăfie in mehrere
Abarten aufteilen: a) mit senkrechtem, profiliertem Rond, mit langem Hals, mit flackem
breitem Henkel, der doppelt kanneliert ist;
mit bauchigem Kiirper und FuBring. Davon
gibt es verschiedene Griiflen (Taf. XIII) 21 ;
b) - mit kleeblattfiirmigen Mund und mehr
oder wl'niger einformigen Korper und Stand.ring; mane he Exemplare wirken kugelfiirmig
Taf Xlll, 3-7.
c) - mit i;rheibenfiirmigen Mund, breitem
Henkel, kugelformigem Kiirper und Stand.ring;
d) - GefăBe mit trichterftirmigem Mund
(Tal. XI\").
e) - mit ausgezogcnem Rand, breitem Bentei, spindelformigen Korper und Standring
(Taf . .XI\');
f) - Es gibt auch ein Exemplar aus grauer
Tonmasse, mit schwarzer Farbe iiberzogen
(Ta.f. XI\', 6). Seine morphologischen Ziige weisen
auf eine getische Abstammung aller Gefăfle
dieser Art ;
g) - zweihenklige Kriige gibt es eeltener.
Sie wurden aus einer ziegelroten Tonmasee
hergestellt, wobei manche mit einer gelblichweifien Engoba bestrichen wurden.
2) Gefăpe 1·0111 Ka11tharos-Typus, die aus
einer hochwertigen, gelblichziegelroten Tonmass<' herge~tellt und mit roter Farbe bis unter
dem Hauch des Gefa.fles iiberzogen wurden.
Sie werden am Ende des I. Jhdts. datiert 21 •
Ahnlirhe gefafie iu cler Gegend von Troesmis 27 ,
Horia 28 und in anderen Siedlungen 29 •
:J) ĂuBerst zahlreich sind die kleinen Topfe.
Sie wcisen eine Vielfat von Farben (rot, ziegelrot, gelblich-wei.6 und grau oder schwarzgrau) auf; auch sind sie in versrhiedenen
Grofien vertreten.
Im allgemeinen ist die Tonmasse aus der
sie hergestellt wor<len waren, gut ausgebrannt,
mit einem rauhen Gehalt, der ihnen ein
schwammigee Aussehen verleiht. Sie werden
in das Ende des II. und am Anfang <les III.
Jhdh. datiert so.

Dieser Typus ist auch aus anderen Ortscha.ften des Limes an der Unteren Donau u, aus
Histria 14 und aue Chersonesos 15 an der nordlichen Schwarzmeerkiiste bekannt. Vermutlich stammt er aus Dalmatien 18 und wird
in dae II. Jhdt angesetzt. Die von uns beschriebene Amphore, welche in Mv-Bm 1 (Taf.
XII) aufgefunden wurde, gehiirt in dieselbe
Zeit, da sie durch eine Mtinze des Marcus
Aurelius (lGl-180) datiert ist.
2) Ebenfalls zu den groBen Amphoren gehiirt ein etwas ungewohnlicher Typus. Es handelt sich um die My, m 2 (Taf. XII, 2) gefundene Amphore, die aus einer ziegelroten, besonderen Tonmasse mit einer eigenen Engoba
angefertigt ist.
Eine von lladrian gepriigte Mtinze hat ihre
Datierung erleichtert. Ihr Typus wird nirgends
sonst erwăhnt.
3) Die hăufigsten Amphoren sin von mittlerer Grofie, die aus einer Tonmasse mit viei
Pyroxenit angefertigt wurden, wodurch aie
ein ăufieret rauhes Aussehen erlangten. Auch
sind sie gelblich weiB und besitzen eine eigene
Engoba.
Diese Amphorenart (Taf. Xll/3, 4) findeu
wir in allen Siedlungen der Unteren Donau und
des Pontos; sie stammen vom Ende des I. und
aus der ereten Hălfte des li. Jhdts. Die von
uns vorgeftihrten Stiicke wurden zusammen
mit der w.o. angeftihrten Amphore aus der
Zeit Hadrians gefunden.
4) Einem anderen Typus bilden die kleinen
Amphoren mit einem Ausm~ von 35 cm.
HGhe und bloB 13 cm. im Durchschnitt
(Taf. XII, o).
Obwobl sie miinzenlos war, wurde sie sowohl in einem Grab mit glăsernen 811.lbenbehi.ltern ale auch in einem Hiigelgrab (Mll-B)
gefonden, in dem die Mehrzahl der Best&ttungen anhand von Milnzen des Domitian
(81-96) und des Tiberius (14-37) datiert
werden konnten. Auch spricht der Topferstempel aus dem li. Jhdt. ftir den bereite erwăhn
ten Zeitraum.
Auch zur Importware gehOren folgende
T6pferwaren: - e1n Teiller aus sehr feiner,
roter Tonmasse, mit diin.nen Wănden dessen
Oberflăche mit einer dunkelroten Farbe beatrichen wurde. Der in.nere Boden hat eine
Randgeritzte Verzierung, die aus zwei konzentrischen Kreisen besteht. Es wurde dem
II. Jhdt. zugewieeen.
- ein Krug vom Oinochoe-Typus, aus feiner,
rotar Tonmasse, deasen Oberfliiche mit Firnis
bestrichen wurde, den ich ebenfalls als lmportware betrachte. Sein Hals ist kurz und kegelstumpfformig, sein Korper gewiilbt und gefurcht. Im Einzelgrab mit Steinsarg in dem
er gefunden wurde befand sich auch eine l\fiinze
des Marcus Aurelius (161-180).
- ein schusselartiges GefăP mit aufgestempelten Muster auf dem Rand und plastiecher
Figurenverzierung a uf der Innenflăche. Dieee
stellt einen ăuBerst spii.rlich bekleideten Mann
(bloB mit einem Lendenschurz), der auf einem
Felsen sitzt und sich ausruht, indem er sich
auf eine lland stiitzt, neben der sich ein R.orb
befindet. In der rechten Iland halt er eine
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4) Eînc andere Art von GefăBen bilden <lie
Scbalen, die gewohnlicb aus einer roten, gut
ausgebrannten Tonmasse hergestellt wurden
und dercn ăuBerstc Flăchc mit einer feinen,
roten, firnisăhnlîchen Farbe iiberzogen wurde
(Taf. XVII, l, 2). GefăBe dieser Art, dic jetzt
in vielen Ortschaften
des
Donau - und
Schwarzmeerraumes hergestellt werden, sînd
in das erste Jhdt. u.
datiert 3 2 wordcn.
o) Am zahlreichsten sin<l dic Kănnchen.
Sie treten in verschiedenen Abarten auf:
a) Als ăltesto werden die ei11he11keligeH
Kătmchen betracbtet, die aus einer feinen,
beige-ziegelroten Tonmasse hergestellt worden
waren: sie haben diinne Wănde und manche
von ihnen sind grau glasiert (Taf. XVI).
Waren weit verbreitet und stammen aus dem
I. Jhdt. un<l aus der ersten Hălfte des II.
Jhdts 38 •
b) Eine andere Abart bil<len die kugel/ăr
migen Kiinnchen (Taf. XVI). Dieser Typm;
ist in der ganzen ri:imischen Welt stark verbreitet 84 •
Die meisten dieser Gefă.Be fallen in <len
Rahmen des II. Jhdts.
c) Die einhenkeligen, kannelîerten Kănnchen
treten ebenfalls in groBen Mengen auf und
hatten eine groBe Verbreitung gekannt 35 •
Gilwi:ihnlich wurden sie aus weiB-gelblicher
Tonmasse und nicht aus Kaolin 36 bis), wîe es
mancbe glauben, hergestellt. Sie werden ins
II. Jhdt. angesetzt (Taf. XVI).
d) Eîne andere bekannte Sonderform sind
die glasăhnlicben Kannchen aus derselben
feinen Tonmasse, in den verschiedenen Farbti:inen, gănzlich oder teilweise mit roter Farbe
iiberzogen und kannelieert ae (Taf. XVI).
6) Die Selbenbehălter ahmen die GlaebehiiJter oder die Amphoren nach; werden in den
beiden ersten Jabrhunderten datiert. Bisher
wurden sie in den Grabern aus der Balkanhalbinsel und den nord-pontischen Gegenden
gefunden (Tab. XV, 7, 8) 119•
7) Ein Amphoren-Krug bildet den Obergang von der Gruppe der groBen Gefă.Bc zu
den kleinen. Er ist bekannt aus vielen Grabungen des Donau- und Schwarzmeerraumes '°,
insbeeondere in dessen ni:irdlichem Teii. Es
wurde in das II. Jhdt (Taf. XII, ti) datiert.
8) Anch SchiiBel und Teller gibt ee in ansehnlicher Anzahl. Gewohnlich wurden sie aus
einer feinen und sehr gut ausgebrannten Tonmaeee gemacht. Fast alic eind mit ciner roten
oder orangenfarbenen Farbe bedeckt wor<len.
Die kennzeichncndsten Arten dieser GefăB
gruppe sind folgende:
a) Die Năpfe mit geraden Wăn<len und .~em
kegelstumpfformigen Unterteil un<l profihertem Ringstand. Es gibt verschieclene Gro1len
nnd mit einrm mehr oder weniger di<"krrem 41
Rand (Taf. XVII);
b) Auch gibt. es 8chii6clchen mit n~ch innen gewolbten Wăndcn 42 • Es handelt s1<:h um
eine altilberlieferte Form, die man noch în
der handgemachten Keramik antreffen kann

c) Die zahlreichste Gruppe bilden <lie Teller,
deren Form von den terra sigilata stummen im Katalog von Dragendorf beschrieben die Formen Curle 22 oder Ludowici, der
Typusb. Letzteren kennen wir sehr gut aus
Dakien 43 • (Taf. XVII).
9) Dic Lampcn bîlden cine Bcigabe <lie fast
in keinem Grn b feblcn diirfte, weshalb unsere
Sammlung sich stark anreichern konnte und
einc groBe Vielfăltigkeit aufwcisen kann (Taf.
XVIII). So z. Il.:
a) Lampen mit runder Tuile, cinfacher
Rund ung und Eiermuster am Rand u;
b) Lampen aus gelber Tonmassc mit dreieckigcr Tiille, von Voluten umgeben, mit Eîermuster und eingeritzten Linien am Rand um
die Lampenrundung, welche dunkelbraun gefărbt waren. - Als Stempcl besaBen sie eine
eingeritzte FuBsohle. Sic wurden in dic zweîte
Halfte des I. Jhdts 40 und in die ersto Hălfte
des II. Jhdts datiert.
c) Es gibt auch Lampen vom Typus der
„Firrualampen"
d) Zahlreich sind aurh die Lampen mit
rundem Ki:irper, von echwankender GroBe mit kurzcr Tiille u. gesenkter Rundung, welche
durch zwei eingeritzte Kreise vom Rande
getrennt ist.
Solche Formen erscbeînen auch ohne l\Insttir
oder nur mit verziertem Rand und Rundung ' 7•
Deren Flăche wird mit folgenden bildlichen
Darstellungen verziert: Adler, Elephant, Lowe,
Kămpfer, die Muschel usw. Die erwăhnten
Lampen werden im I.- II. Jhdt. dat iert ca.
AbschlieBend mtichtc ich wiederholen, wae
ich bereite eingangs hervorgehoben babe, daO
die hiesige Jmport kera mik - du. ee eich uru
die Erforschung eines Grăberfeldes handelt nur în einem kleinen AuemaB die llandelsbeziehungen und die von Noviodunum geepielte
Rolle în romiecher Zeit wicderspiegelt.
Obwohl nur wenige Funde zu verzeichnen
waren gestatten sie <loch die Ausrichtung des
Handels von Noviodunum zu erkennen. So
kommen gewisee Waren, wie Ol nnd Wein
auf den alten Handelswegen aus dem Mittelmeer. Eben daher oder aus anderen pontischen
oder moeeiechen Werketătten kamen auch die
kleinen GefăBe mit eingeritzter oder mit Relicfverzierung, oder jene Lămpchen mit dreieck.iger Tiille und Volutenverzierung, mit geetempeltem FuBring, die sogenannten „Firmalampen" o<ler diejenigen mit Herzformigcr
Tiille un<l mit Darstcllungen auf der Lampenrundung.
Zur Ha uskera mîk kann folgendes gesagt
wer<len: obwohl ăuBerst biindig, gcstattet die
zeitliche Eiureihung derselben mit îhren vers1·hiedenen Arten u. Abarten, im Rahmen unseres Yortrages, einigc kennzeichnen<le Ziige
des Gebietcs zwisrhen .Mrer und Donau hervorzuheben. Dieso Keramik kann sowohl aus
den ortlichen Werkstătten der Kiistenstii.dte
oder aus anderen 'l'opfereien aus der Umgegend stammen, wenn wir an die Rolle denekn,

z.

„.

95

welche die romische Donauflotte mit ihrem
Sitz in Noviodunum bei der Erhaltung derartiger Handelsbeziehungen gespielt hat.
Nach ihrer Form und den technischen l\lerkmalcn kann sie folgendermaBen gegliedcrt
werden.
1) GefăBe deren Form der Gegend zwischen
Donau und Meer eigen sind. Es sind jene
welche die getische Oberlieferung befolgen,
wie S~hiisseln und einige Topfe und Kriige.
Hierher gehoren auch jene die sich aus hellenistischen Formen entwickelt hatten. Letztero
wurden stă.ndig - vor un<l nach cler romisrhen
Erobcrung - von elen groilen Werkstătten der
Kiistcnstădte verbreitet und ha hen hiermit
die anderen Topfereicu der Gegend stark
beeinfluBt.

2) Gefă.Be deren Form in allen Reichsprovinzen wohlbekannt sind, wie manche Teller
und vor aliem die Nachahmungen der Luxuskeramik. Diese gemeinsamen Merkmale sind
als Folge einer Synthese der verschiedenen
Kulturaspekte, welche im ganzen Reiche in
Erscheinung traten und in mannigfaltigcr
Weise bekannt wiuden, entstanden.
Das \•on uns besprochene Fundgut, ungeachtet seiner Menge, besteht bloB aus Beigaben
die in dcn Grăbern beigelegt wurdcn. Deshalb
sind sie an den Ritus gebunden und konnen
den vollcn Reichtum des Wirtschaftslebens
a us I\' oviodunum nicht wiedergeben. Dic
ăuBerst komplexe Lage, sowohl in der Festung
als auch in der Siedlung, wartct noch auf ihre
vollstăndige
Klă.rung,
deren Anfang aber
durch einige Arbeiten 49 bereits gemacht wurde.

SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA

NOVIODUNUM
I. SI
AL. BARNEA
•

PaginilP l'r urnw1zft rPprt'zi11tf1 o l'OHtimwn· ~i eompletarP a studiului Nui descoperiri
la .Voviodunum. publicat clP I. Barnra în PPw.:e, VI. 1977, p. 103-108 +pi. I-XIII.
Eh' urmărrsc o prezPntarc mai a.mănunţiti"t şi mai sistrmatică, însoţitft de planul „săpă
turilor de sah'a.rc" rfcctuatr în 1970 ~i 1971 la „Pontonul VPrhi", corn. Isaccea, jud.
Tultra, unde SP află rui1lPh' marii cetăţi romam' şi apoi biz<rntinP Noviodunum. Săpăturile
a.u fost determinate dr a.pelP excrpţional de mari ale Duniirii di11 vara anului 1970, care au
rupt 11oi porţiuni din malul ~mb care zae asl'UllSP rui1u•l1· l·etăţii. Prin ruperea malului,
au fost dezvl'litr alte ziduri în afară de cele cunoscute şi înrc'gistrate în 1955 şi 1956, cînd
s-au efectuat î11 a.cela.şi loc primele „săpături de salvar<'" 1. Pentru idrntificarca şi ridicaHa în plan a ultimelor „dcscopniri" ale Dunării, s-au rxccutat noi „săpături de salvare",
intre 10-26 septembrie 1970 şi i -23 octombrie 1971, cînd ninlul aprlor fluviului era
mult scăzut 2 • Ca şi în cl'lc două rapoarte publicate în urma săpăturilor din 1955 şi 1956,
dl'~niPrea noilor descoperiri Sl' rn face î11cepî11<l <le la. vest spre est, în ordinc'a în care au
foi;t nu mProt at<' atunci încăprrile construcţiilor id<'ntificatc dr trrrn (a se vrdea pia.nul,
PI. 1 ).
în încăpl'rilP 11r. 1 -:~apele Dunării au întimpinat rezistrnţa zidurilor înalte de 1-2 m
~i în ~preia) pr a. C'rlor <·on~trnite dr-a hmgul malului, earr de aceea n-a putut fi rupt
dPtît în mieri partP. a<·olo u nclP înălţimra zidurilor a fost depăşită de ape (PI. 2/1). În colţul
dP SE al încăperii m. 1 aeum Sl' poatr obsrrva d\ zidul de pe latura de S se întrerupe la
distanţă de 0.(iO m <l<' zi<lu I dr JH' latura d<' E, <·rrind o deschidere puţin mai îngustă decît
o intrare obişnuită. Zidul dP pP latura el<' ~ a încăpt>rii nr. 3, lung dr 7,60 m, este dublat
la mijloc dr un zid c·u faţa nrrcgnlată, lung ci<' 5,40 m ~i gros de 0,40, ambele construite
din piatră cu mortar amestrcat eu prundi~. <'a dr altfel toate încăperile nr. 1-4. Încă.
prrea nr. 4, din earP în l 956 era clPzvrlit numai colţul dl' NV. a fost golită de ape în întregime', cu excepţia colţului dl' ~E. undr a mai rămas Jl" Io(' o mi61 porţiUJH' din malul
de pămînt. Lărgi11wa încăperii cstP dP 7,80 m. Ea faeP eorp <·omn11 <·u încăperile nr. 1, 2
şi 3, toate la un loc fiind atribuitl' eelei dP a doua faz<' dP <·onstrueţii, primei fazr apa.rţi
nînd, după obsrrvaţiile din 1951i. zidurile' )pgatP rn mortn.r ~impiu 3 •
Mai departe spre E, pînă l<t platforma turnului nr. 7, Dunărea a avut d<' luptat cu
ziduri masiw, JH' anumitr porţiuni eît<' douft-trPi a.dof:ate 1111111 altuia, la marginea pantei
dealului. Pe unele din ele apch' IP-au curăţat cfo ptunînt dP jur împn•j11r, n'uşind să le
culce la pămînt, pr altele continuft s[t Ic roadă trrptat la bazh. La S dl' platforma turnului
nr. 7, care în cea mai marc partr a timpului RP află sub apP, malul a foRt rupt pr o lăţime
de 4-5 m faţă de 1956. Aici apelr au dezvelit donă mici zidmi aparţinînd unei clădiri
ce se întinde sub malul înalt de 4 m.
La S de încăperile marcat<' în 1955-195G cu 11umcrcle 11, 12, 14 şi 15, se afla un
mare hypocaust, care a fost dezvelit numai în parte, restul continuînd sub mal. El aparţinea unor therme, construite probabil în sec. II şi refăcute în sec. IV. La S de încăperea
nr. 11, din care s-au păstrat numai ultimele pietre din temelie, apele au dezvelit faţa
de NV şi parte din interiorul unei alte mici încăperi asemănătoare (11 a). Aceasta este
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mArginită

pe latura de E de un zid lung de 3 m şi gros de 0,70 m, construit din piatră
neregulat alternind cu 4 rînduri de cărămizi, ale căror dimensiuni variază între
0,24-0,33 m, grosimea lor fiind de 0,05 m. Zidul păstrat pe înălţimea de circa 2 m, este
legat cu mortar cu cărămidă. sfărîmată. Grosimea stratului de mortar dintre cărămizi
este egală cu grosimea cărămizilor, iar pe alocuri mai mică. Latura de Na încăperii are 7 m
lungime şi se păstrează mai puţin bine. Pe latura de S, aflată sub malul scobit de ape,
la O, 75 m de colţul de SE, zidul prezintă o deschiderr, a cărei lărgime nu poate fi determinată, din cauza malului înalt care o acoperă. Latura de V se termină printr-un perete
arcuit în formă de absidă, ca şi încăperea nr. 11, situată imediat la N (PI. 2/2). Pe faţa
exterioară a zidului absidei, păstrat pe înălţimea de peste 2 m, se văd rinduri de pietre
alternînd cu cite 4 rînduri de cărâmizi avînd acelaşi dimensiuni ca şi cărămizile de pc
latura de E a aceleiaşi încăperi. Pc alocuri în partea de sus a zidului arcuit al absidei,
au fost folosite fragmente de cărămizi de diferite dimensiuni, şi chiar fragmente de olane
de acoperiş. În interiorul înc~perii 11 a, a fost dezvelită o mică platformă neregulată de
zid, legată cu mortar cu cărămidă sfărîmată. Platforma are dimensiunile de circa 1,40 x
1,40 m şi grosimea de 0,35 m, fiind susţinută de picioare (suspensurae, pilae) de cărămid~.
ca fiecare latură de 0,28 m şi grosimea de 0,05 m, iar în colţul de NE chiar de un tub de
ceramică înalt de 0,50 m, folosit ca picior de susţinere.
Hypocaustul din încăperea nr. 12 fusese dezvelit în mică parte cu prilejul săpătu
rilor din 1955 '· În 1970 Dunărea a rupt o porţiune mai mare din malul înalt de peste
4 m de deasupra încăperii, prăvălindu-l înăuntru şi apoi spălindu-1 treptat, aşa incit
numai picioarele de cărămidă, păstrate pc înălţimea maximă de 0,40-0,50 m, au mai
rimas îngropate în pămînt. În urma săpăturilor din 1970 şi 1971, la sud de cele trei rînduri de cite şase picioare de cărămidă, dezvelite în 1955, au fost descoperite alte şase
rînduri (pe plan, nr. 42), construite din cărămidă şi mortar cu cărămidă snirîmată, altrrnînd pe alocuri cu tuburi cilindrice de lut ars, aşezate în poziţie verticală pe baze de cite
două cărămizi. Numeroase fragmente de astfel de tuburi şi de tegulae mammatae s-au
~sit amestecate în stratul de dărîmA.turi, cenuşă şi pămînt. Altele se văd in profilul malului
sub care continuă hypocaustul. Pe latura de V a aceleiaşi încăperi a hypocaustului, lingA
zidul ce o separă de încăperea cu absidă dinspre V (11 a), se înalţă două mici bolţi de
cărămidă, dispnsr prrpenrlicular una pe cealaltă (PI. 3/1). Deasupra lor se mai păstra o
mică bucată din pavajul gros de mortar din var amestecat cu nisip şi cărămidă sfărîmată.
Printre dărîmăturile dinăuntrul încăperii nr. 42 s-au grtsit o cărămidă întreagă. şi două
fragmente purtînd ştampila Classis Flavia MoPsica, una din acestea de pe urmă (PI. 5/2)
avind o grosimr 11robişnuit de mare (0,09 m) 5 • Pr latura dc E încăperea nr. 42 este închisă
de un zid eu faţa dcstnl de nerrgulată (PI. 3/2), înalt de 3 m şi gros de 0,80 m, eonstruit
peste bazcle unor pieioarr dr cărămidă ale hypocaustului, probabil în srcolul V, cînd
presupunem că thernwle au fost scoase din uz. Pînă la înălţimra de 2,50 m zidul rstr
din pictrP legate intre dr cu mortar amestecat cu prundiş. Mai sus, pe rei;tul de 0,50 m,
se află 4 şi chiar 5 rinduri de cftrămizi suprapuse, cu latura de 0,33 m şi grosimea de 0,04
m, separate prin cite un strat de mortar avînd aproximativ aceeaşi grosime ca şi că.rămizilr.
Dincolo de zid, în încăperra nr. 41, au fost descoperite 4 rînduri de cite 8 picioare
(suspensurae) de cărămizi ale hypocaustului, care continuă sub mal (PI. 4/1). Peste bazele
celui de al V-lea rînd, care se află spre N, a fost înălţat un zid, care se închide cu cel de
pe latura de E a înc!perii nr. 42, atribuit secolului V (v. mai sus). Din picioarrle acestei
porţiuni de hypocaust se mai păstrează cite una pînă la 4 cărămizi suprapuse, fiecare cu
dimensiunile de 0,28 x 0,28 m şi grosimea de 0,06 m, lrgatc între ele de asemenea cu mortar
cu cărămidă sfărîmată. Ele stau pe un pat de mortar avînd aceeaşi compoziţie (opus
signinum), gros de 0,11 m, care, la rîndul lui, zace pe un strat gros de pietre amestecate
cu moloz, provcnind, se pare, din dărîmături mai vechi. în stratul de dărîmături din
hypocaust s-au găsit mai multe fragmente de tuburi ceramice, asemănătoare cu cele din
încăperea nr. 12, folosite ca şi acelea, ca picioare de susţinere (suspensurae, pilae). Unul
din aceste tuburi\ păstrat aproape în întregime, are înălţimea de 0,47 m, diam. interior
de 0,11 m şi groslillea peretelui de 0,015 m. Pe o latură, la mijloc, e perforat de o gaură
cioplită
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cu diam. de 0,07 m, 1~rc<·sară pentru eirC'ulaţia <wrului cald (Pl. nr. 4/1, în fund). Pc paYimentul hypocaustuhu se afla un strat de funingine gros de cîţiva cm&.
Patul de mortar pe care se înalţă. pilae-lc hypocaustului din încăperea nr. 41 se
întrerupe la 5,50 m distanţă de zidul dr pe latura lui de V, fără să fie mărginit şi pe. acrai:;tă
latură de vreun zid, după cum era de aşteptat. În schimb, temPlia zidului de pc latura de
N continuă mai departe spre E. Peste această temelie şi imediat la S de ea, s-a păstrat
un rest de pavaj de cărămizi cu laturile de cîte 0,26 x 0,27 m şi grosimra dr 0,05 m (PI. 4/2).
Excepţie fac două cărămizi lungi de cîtr 0,55-0,56 m. Pavajul datat de noi în sec. V -VI,
este mărginit pe latura dr E de un zid gros dr 0,80 m, eu dirrcţia N -S, care• continuă
sub mal, în al cărui profil se observă şi continuarea pavajului de cărămidă. Înspre colţ.ul
de SE, atît pavajul cît şi zidul au fost rupte de o groapă cu diam, de 1,80 m, în a cărei
umplutură s-au găsit fragmente ceramice feudale timpurii, printre care şi unul de amforă
cu torţilc supraînălţatr (sec. XII - PI. 16 - ), oase de animale, solzi dr prştr şi o monedă bizantină dr bronz din src. XI, foarte proi:;t consrrvată.
La E de încăpen·<L nr. 41 s-a descoperit parte dintr-o miră încăpere, lată de 2,85m,
in care, lingă zidul dr E, s-a păstrat dr asemenea un rrRt din pavajul dr cărămidă. Într-o
altă încăpere. (nr. 40), situată sprr E de aceasta din urmă, s-au aflat in situ, jumătăţile
inferioare a două chiupuri (dolia), unul cu diam. de 1 m, iar celălalt de 1,15 m (Pl.4/1).
O încăpere mult mai mare (nr. 39), lungă de 15,85 m, se întindra imediat spre
rlsărit, la S de camerele marcate în 1956 cu nunwrele 15 şi 16. Această încăpere are aspectul unui coridor orientat E-V, la.t dl' circa 3 m, mărginit pe latura de S de un zid, întrerupt pe cit se pare de două intrări, dintre care a fost dezvelită în întrrgime numai una
(cea de E), avînd lărgimea dr 2,75 m (PJ. 1 şi 4/5). Drmn dr observa.t este faptul că, dr o
parte şi de alta a intrării, pmtru a sr obţine colţuri eît mai ngulate, zidul a fost construit
pe toată înălţimea numai din cărămizi şi mortar, fără piatră. Aceeaşi trhnică a fost folosită la deschiderea de pe latura de S a încăperii nr. 11 a şi la unele clădiri din srcolul IV
de la Dinogetia (Therme, domus).
În afara zidului de pc latura de sud a încăperii-coridor nr. 39, către colţul de SE,
şi la adîncimea de 3 m faţă de nivelul solului actual, s-a descoperit un strat de cărbune
de lemn, gros de circa 5 cm, în care a apărut o monedă de bronz din srcolul IV e.n., un
opaiţ întreg din a doua jumătate a acPlniaşi secol (PI. 10) ş.a. Acelaşi strat de arsură
se mai poate observa şi în alt<> părţi a.Ic profilului nrnlului rupt de ap«'le Dunării, el putînd
fi pus în legătură cu neo distrugere a cdăţ.ii tătre sfîrşitul secolului a.I IV-lra.
Zidul masiY, lrgat cn mortar cu dir~midă sfărîmată, ca.re porneşte din zidul de incintă, în dreptul turnului nr. V şi mărgineştr încăperra m. 1G pt> latura ele E, - suprapune spre S colţul şi latura de E a încăpl'rii nr. 39, al cărei zid mult mai subţire (0,60 m)
legat cu mortar cu pietriş mărunt, a putut fi urmărit pc JungimNl. de 3,50 m, pînă la mal.
Zidul masiv aparţine secolului IV, iar cel subţire probabil SC'colului II. Cu prilejul ultimelor săpături s-a observat în plus că zidul masiv pr«'zcnta pe latura de E, la 2,25 m
de extremitatea lui sudică, un pinten lat de 1,50 m şi gro8 de 0,60 m (în încăp«'r«'a nr. 17).
Zidul de pc latura de E a încăperii nr. 17, corcspondrnt celui precedent, descoperit
de asemenea aproape în întregime în l 956, continuă sprr S, de la pintPnul de pc latura
de V, pe o lungime de 2,40 m, avînd la capătul de sud lăţimra de 2,32 m. Acest zid era
prevăzut pe latura de V cu un pinten de 2 x l ,50 m. Deasupra pintenului, lingă colţul
unui postament de zid înalt de 0,15 m, lung de 1,16 m şi lat de 0,58 m, rste fixat un obiect
cilindric de fier cu diam, de 0,20 m şi înălţimea de 0,18 m, avînd în centru un marc piron
cu vîrful ascuţit în sus, iar în margine o ureche perforată transversal (v. Pl 1 şi
PI. nr. 4/4). Probabil că în el era înfipt un par de lemn, a cărui întrebuinţare n-o putem
detenruna. După cum s-a presupus în 1956, între cele două ziduri masive se afla un drum
de acces în cetate, care avea o întărire cu totul specială 7 •
La SE de drumul de acces în cetate, pc care l-am amintit, sr înălţa clădirea altor
therme, din care au fost dezvelite în 1956 temeliile a trei încăperi (19, 20 şi 21) aparţi
nind probabil unor foste bazine 8 • În campania din 1971, la S de încăprrile nr. 19 şi 21
s-a deRcoprerit un mare hypocaust Nr. 38 şi PI. 4/2) 9 , comunicînd pe latura de
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E cu un praefurnium (nr. 37). Latura de N, lungă de 16,65 m, şi cea de E, de 3,58 m,
sînt singur0le descoperite în întregimr. Latura de V a fost dezvelită numai pe lungimea
de 1,80 m, restul continuînd sub mal. Latura de S a fost degajată de la colţul de SE
pînă la deschiderea cc se află la 2,38 m V de acesta. Mai departe hypocaustul se lărgeşte,
zidul de pr latura de S aflîndu-se la o distanţă necunoscută sub malul înalt de circa 5, m
unde n-a ma.i putut fi urmărit. Zidurile hypocaustului au grosimN1 de circa 0,90 m şi se
păstrează pr înălţimra maximă dr 1,30 m. Ele sînt construite din piatră cioplită neregulat. altcrnînd cu 4 rînduri de cărămidă ~i legate cu mortar amrsterat cu cărămidă sfărî
mată. Cărămizile din ziduri au latura de cite 0,33 m, grosimea stratului de mortar dintre
rîndurilr de cărămizi fiind de cite 0,05-0,065 m.
Interiorul hypocaustului nr. 38 esk parnt cu cărămizi pătrate cu la.turn de 0,33 m
~i împărţit în tr('i compartimentr (despărţituri), unul mai îngust, ca un fel de fauces, spre
E, cu laturilr de 3,58 X 2.38 m, iar celelalte două, dinspre V, eu latura de N de cite 4,10
şi respectiv 4.20 m, restul de trei laturi neputînd fi precizate, din cauză că zidul de S al
h,rpocaustului este ascuns sub mal. Cele trei compartin1entr erau separate prin două
rînduri transversalr de stîlpi groşi de cărămidă, în cite 4 eolţuri, fieeare stîlp avînd dimensiunile de circa. 0,90x1 m, cu excrpţia celor alipiţi de zidul de N, care erau numai
nişte jumătăţi de stîlpi (v. PI. nr. 4/2). Stîlpii au dispărut aproape în întregime.
)foi hinr R-au păstrat jumătăţile alipite de la.turn de N. În partea dr sus stîlpii erau uniţi
prin an·1· de 61rămidă dispuse în sens transwrsal (N -S). ca. dr rx., la hypocaustul thermelor de la Dinogetia 10 • Un indiciu în acl•st srns îl oferă o jumfltatr dr stilp angajat pc
la.turn dP N, undr rărămizilr de deasupra rrau uşor înclinatr spn• intrrior. Oricum, rostul
stîlpilor masivi Pra dr a susţinr eît mai bine plan~rul gros. în opus signinurn, al încă.prrilor
<lr drasuprn, în punctelt• r<'sprctin aflîndu-sP foarte probabil şi cite un zid despărţitor.
Din cele cinci rinduri dr srtspen.c;urae (piwe), cîtr au fost drscoprritr, î11 anumite locuri
sr păstrrază numai urmelr sau nici atîta, iar în altelr, dr la unul pînă la 8 rînduri de cără
mizi pătrntr, suprapusr, a.jungînd în unele cazuri pînă la 0,80-1 m înălţimr (PI. 4/2).
Cărămizile unor :mspensurae au dimensiunile de 0,26 x 0,2G m, ale altora de 0,33 x 0,33 m
sau 0,35 x 0,35 m şi grosimra. dr 0,04 -0,045 m, grosimra. mortarului de legături. fiind
dr O,OG-0.07 şi chiar 0,09 m.
Pc latura de N hypocaustul sr prelungea în încăperea nr 2 l cu o mică abeidA. de
zid, drscopcrită în 1956 către colţul de SE al a.crsteia 11 , comunicînd eu ea printr-o arcadă
dr cărămidă, distrusă între timp de căutătorii dr materiale de co11strucţ.ii, deşi fusese
atopcrită din nou cu pămînt, la încheierea săpăturilor din acel an.
La mijlocul laturii de E a hypocaustului sr află o deschidere largă de 0,60 m, măr
ginită dr C"Îtr un rînd de cărămizi şi a\·înd m1 prag de forma unui postament, înalt de
0,50 m şi lung ele 1,10 m, construit din cărămizi de mari dimensiuni (PI. 4/3). Acea.sta era
~ura dP fot· care făcra legătura. cu încăperea praefurnium-ului, situat imrdiat la E (nr. 37).
ln gura dl' foc s-a găsit un strat de crnuşă gros de circa 0,20 m, iar cărămizile şi pietrele
de pe margine şi din prag rrau răscoaptc şi corodate de dogoarea focului 12• Incă.perea
-- praefurnium nr. 37 avea latura de N' lungă de 2,45 m, prevăzută la bază., pc faţa interioară, cu un prag ca un soclu lat de 0,40 m. Această latură sr întrerupe la 0,90 m distanţă
dP zidul de E, crPind în acest punct o deschi<lrrc prin care încăperile 3G ~i 37 comunicau
î11trc Ple. Laturilr de E şi V ale praefurnium-ului au fost dezvelite pc lungimea de 3,70 m
~i rcsprctiv 4 m. restul continuînd sub mal, unde se ascunde şi latura de S.
Printre dărîmăturile dinăuntrul hypocaustului nr. 38 s-au găsit numeroase fragmeni 1• de cărămizi, pietre şi mortar, iar pr pavimrnt un strat de funingine gros de cîţiva cm.
I >l' menţionat în mod specia.I o bucată din pavimentul în opus signinum de deasupra
11il11e-lor de cărămidă, avînd o scliviseală fină pe deasupra, cu laturile de 0,83 x 0,60 m
~i grosimea de 0,17 m. Mai multe bucăţi asemănătoare s-au găsit în hypocaustul thermelor
dP la Dinogetia 13 • O cărămidă bipcdală, păstrată aproximativ pe jumătate, avea latura
întreagă de 0,60 m şi grosimea de 0,06 m. La acestea se adaugă cîţiva tubuli de lut ars,
lungi de cite 7,5 8,5 şi 9,5 cm (PI. 6/3-4), şi piroane de fier avînd lungimea de 18,6 şi
20 cm (PI. 6/5-7), folosite la fixarea tubuli-lor în pereţi. Demn de observat că în hypocaustul
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thc·rmrlor din acest loc nu s-a11 găsit fegulac mammalat'. nici t11h11ri mari clP l11t ars, l'olosite
ca suspen.surae, nici vreo că.rămirlă cu ştampila CL. FL.~J.. - încă o doYadit a datării
lor mai tîrzii, în se('olul IV e.n. În sprijinul unei astfrl clP datări poate fi c·itatrt ~i o moned1t
constantiniană de bronz, drscoperită în prarfurnium.
La E de praefurnium, de-a hmgul malului rupt dr a.pc pP lă.timra. de circa 4 m, între
anii 1956-1971, au fost intrrccptatl' în continua.re 1111elc din zidt; rile descop1•ritr mai jos
pc plajă cu 15 a.ni în urmă şi au apfm1t în plus altelr necunoscute. La extrcmitate;t de E
a încăperii nr. 33, peste temelia unui zid cu mortar cu cărămidă sfărîmată (sec. IV),
orienta.t N-S, s-a suprapus, în srcolul VI, un zid de piatră lrgat cu pămînt, cu clirreţia
E-V ..., care constituie latura. de S n, unri încăperi largi de 6,25 m.
ln apropierea malului, a.proximatiY la mijlocul distanţ.ri dintre laturile de E şi V
ale aceleiaşi încăprri (nr. 33) şi la adîncimea dr 3, 70 m faţă de mal, s-a descoperit un cotlon
(„pietrar") feudal timpuriu (sec. X), construit prste drpunrrilc romane, în care s-a adîncit
cu 0,10 m. Spre deosebire de „pictrarrlc" cunoscut!' ht Dinogrtia - Garvăn, acesta ern
alcătuit din două pietre mari aşezate în unghi drrpt, prstr care şi împrejur fusesrră aşezate
alte pietre mai mici. În u11ghiul format dP pietre s-a găsit un strat dP CPnuşă gros de cîţiva.
cm. Sub colţul de NV a.I ;welriaşi îneăperi (nr. 33) s-a drscoperit o man• platformrt drrptunghiulaJ"ă (t>,75 x 4,70 m), de zid din piatră. şi cărămizi, lrgatr cu mortar eu eărămid1t
sfărîmată., ce continua aproape în toată încăprrra marratl'i cu nr. 34. Rostul Pi 1m poatr fi
prrcizat. Alte două rrsturi dr platformr d<• mortar amestrcat cu cărămidri sfă.rîmatri au
a.părut către colţul dr NE al încăprrii nr. 33. EIP arntă, probabil, locurilr undr a fost
preparat mortarul pentru zidul dr incintrt şi turnurile din a.propirrP, rrfăcute din trmelii
la începutul secolului IV e.n.
În crra cr privrştr <'poca. feudalismului timpuriu, î11 afară de <'Otlonul mrnţionat
mai sus, se poate' adăuga obsrrva.ţia că în ma.lui nrrrgulat rupt dr apr apar din loc în loc
gropi de bordrie şi de provizii, carr prin forma şi mărimea lor amintesc pc erlc dr la Dinogetia-Garvăn din srcolrlr X-XII r.n.
În afară dr crle arătatr. în campaniile dP săpături ,,dr salvarr" din 1970-1 ~71,
precum şi în cele anterioa.rP, îndrosrbi în l9li4 şi 1967, iar după acrPa în 1973, dml s-au
dectuat secţiunile S3-S(), pentru urmărirra latmii clP sud a. crtăţii 14 , au fost fă('ute
numeroase descoperiri mănmtr, înccpînd din epoca nrolitică. pînă în cea J'rudalri (Rec.
XIV) şi chiar mai tîrzin. în timpul stă.pînirii turcrşti. Crle mai numrroasP sînt fragmentrle
crramice şi monrdrle. Unrlr au fost culrsr pe plajă, în urma retrngrrii aprlor Dunl1rii,
altele au fost găsite în pămîntul prăYă.lit din mal şi încă net-ipălat dr apr, o a treia categorie
în secţiunii<' marcate ru sigl<'le S3-S6, iar ultimele la s11prafaţa tercnul11i din C'eta.tP sa.u
din afara acesteia, în aşezarea civilă şi în cîmpul imrns al rimitirrlor c·e SP întind la sud
de promontoriul pc carr se înălţa oraşul roman şi apoi bizantin.
Pe plaja spăla.tă de ape s-au găsit o daltă nPolitică şi un frngmP11t dr topor din
piatrrt vrrzuic şlrfuită, probabil din <'poca bronzului. Acrstora li sr adaugă mai multP fra.gmcntr ceramice din prima epocă a firrnlui (PI. (i/2), găsite majoritatra la 1ioalr!P de NV
ale promontoriului pc care sr afla cetat<'a romano-bizantină. Două mănuşi fragmentare
ştampilate de amfore <'lrnisticr, dintr<' care 11na. rhodiallil, iar cealaltă probnbil clin im1da.
Samos, a.n fost culese pr plaja Dnnrtrii 16 .
Printre ruinele thcrmPlor atribuite secolului II s-a11 dPseopPrit alte dtPYa frngrn1·11tP
de cărămizi (PI. 8) şi un fragmrnt de olană <li' acoprriş, ('U ştampila CL( assi's) FL(aria)
M(oesica) 16 . Unul dintre acestra, a.flat în încăprrea nr. 42, provinr dintr-o C'ărămidă eu
grosime neobişnuită de 9 cm (PI. V). În hypoeaustul clin acePaşi încăpPre s-au găsit
două piroane de fier avînd floarra şi lungimra de cite 9 cm (PI. 9/3-4), iar în cel din
încăperea nr. 38, doi tubuli întregi, unul lung de 8,5 cm, iar crlălalt de 9,5 cm (PI. 5/3-4)
şi donă piroane de fier, lungi de cîtr 0,20 m fircare (PI. 5/5-7), Sl'rvind la fixarea tuburi-lor
în pereţi. O cărămidă întreagă., hrxagonală, cu fieca.rr latură de 7,5 cm şi gro~imea dP 4
cm, provine clin vreun mic stîlp sau paviment. Tot <'pocii roman<' îi apa.rţin mi frngnu nt
de placă de marmură albă, cu o margine profilată., ce făcra parte dintr-o balustrncl~. şi
cîteva tesserae de mozaic de difrritc culori, împrăştiatr pe plajă. Pe a.crraşi plajă au fost
culrs<' cîtPva fragmente de va.se de marmură sau piatră romane>, printre f'arr unul clin
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piatră locală zgrunţuroasă,

de culoare gri, pe al cărui fund este adîncită o crucr monoE 17 şi puţine greutăţi pentru plase de pescuit, dr formă
centru, tăiate din bucăţi de cărămizi.
Din rîndul ceramicii romanr menţionăm im primul rînd un ulcior întreg, înalt de
0,26 m, din pastă de bună calitate şi bine arsă, gălbui-roşiatică, cu corpul ovoidal, gîtul
înalt, gura largă, în formă de pîlnir, toarta snbţirr şi fundul inelar, uşor lăţit, acoperit
pc jumătatea suprrioară eu un strat subţire de vopsra castanir (PI. 6/1). Databil în secolul
II r.n., ulciorul a fost găsit întîmplător, în 1956, la neo 2 km sud de crtate, în zona cimitirului roman timpuriu. Aceluiaşi srcol îi aparţin un fragmrnt de farfurie de ff>rra 1'igillata,
decorat în tehnica barbotină. (PI. 6/3) şi un castronaş-miniatură, înalt de 3 cm şi cu diam.
gurii de 8 cm, cu firnis roşiatic. şters aproapr în întrrgime (PI. 6/4), ambele găsitr pe
plaja Dunării. Mai multr fra.gmentr de farfurii şi castroanr din pastă de calitate superioară roşiatiC"ă, gălbuie sau cafenir, din seeolele II-VI, au apărut fie pe plaja Dunării,
fir în srcţiunile amintitr d1• pr latura. dr rst a cetăţii (PI. 6/5 şi 7). Dintre celelalte
fragmente dr \"asr ceramice romane mai amintim a.ici partea suprrioară a unui ulcior
(PI. 6/6), un fragment dr căniţă (PI. 6/7) şi un mie ca.pac dr amforă în formă de ciupercă
(PI. 6/8), toatP din sre. V -VI r.n.
Cele mai numrroase fragmente ceramice romane· provin din amfon• dl' cliferitr forme
şi mărimi. majorit<1.tra aparţinînd sccolrlor IV -VI e.n. Dintrr aerstra o rnrnţiunc specială
1mrită trPi amforr a.proapP întrrgi din srcolul VI <'.n. Una din rlr. mai mită şi subţirr,
păstrată JW lungin1ra dr 0.43 m (îi lipseştr partra infrrioară). eu toartelr mici şi platr,
avînd suprafaţa vopsită cu culoare· roşir-cafonir, prstl' car<', dP la gît în jos, s-a aplicat
u11 strat d1· rnpsra albii (PI. 8/1), a fost găsită în 19Gi în malul rupt de apele Dunării.
CrlPlaltl' douil. mai mari, dr tipuri bine cunoscut<' şi anum<' una cilindrică înaltă de O, î8 m
cu drful ascuţit (PI. 8/2), iar eralaltă sfrroidală, păstrată pr inălţimra dr 0,53 m şi cu
diam, de 0.42 m. adnd un brîu din trri ra1wluri orizontale la mijloc şi drcorată eu striuri
măruntr, adînei şi uşor ondulate pr partf'a superioară a corpului (PI. 8/3), ambelr întrrgite
din rragment1', au apărut suh stratul de dărîmâturi şi arsură din secţiunra SG, la adîncimPa de 2,GO m dr la suprafaţa solului actual. UnclE' fragmentr din umărul <1.mforelor poartă
rr:o;turi de in.;cripţii cu vopsea ro~ir. în limba grracă, indieînd de obirri capacitatea vasului
(PI. 9/1-~) 18 , iar alt1•lr. ma.i bine păstrate, prntru că erau mai compactr şi mai reziBtentr, ne arată forma gurii şi a fundului acestri catrgorii ceramicr atît dr mult răspîndite
în antichita.tra greco-romană (PI. 9).
Opaiţele rom;me de lut ars sînt rcprezl•utate de un exemplar aproape întrrg (ruptli.
ansn inrlară), P" al cărui disc rstr înfăţişată o pasă.re pe o rli.murea (PI. 10/1), de un fragment
cu ramuri de di:;c (PI. 10/2), ambelr din secolul IT r.n.; de două exemplare din secolul
IV (PI. 10/3, 5), dintrr care unul (PI. 10/5) modelat cu mina şi de altele din Becolele V-VI,
întregi :mu fragmentare (PI. 10/4, 6-9) 18 • Dr precizat că exemplarele din PI. 10/1,6 au
fost găsite în zona. cimitirrlor de la. sud de cetate, iar celrlaltc în săpăturile mrnţionate
clin cuprinsul aşezării întăritr.
Tot aici trebuir amintit un văscior - miniatură, înalt de 6 cm, lucrat cu mina. din
pastă negricioasă. de calitatr inferioară, amestecată cu pietricele, drscoperit pr plaja
Dunării şi pc care-l atribuim secolelor VI-VII e.n. (PI. 14).
În acelaşi sector de NE al cetliţii, pe plaja Dunării sau în secţiunile S3-S6, s-au
mai găsit numrroasc fra.gmente de geam şi de vasr de sticlă, îndeosebi de pahare din
epoca romană, precum şi difcritE' obiecte mărunte, din care menţionăm o statuetă. de
bronz reprezentînd un amoraş, fragmentară şi tocită de ape (PI. 11); o fibulă de bronz
cu bumbi în formă de ceapă (PI. 13), o cataramă fragmentară de bronz, pe care eilte
incizată figura unui peşte (PI. 13) 20 , cite o cheie dr bronz şi de fier (PI. 13), un mîner
de stilus de corn, decorat (PI. 13), un piepten de corn, de formă dreptunghiulară, cu douA.
rînduri de dinţi (7 ,5 x 4,2 cm), consolidat la mijloc cu două plăcuţe fixate cu nituri de
fier 21 (PI. 13) şi o gemă din piatră roşie (1,3x1 cm), pe care este incizată o figură fantastică. de cocoş (PI. 12/1).
In ceea cc priveşte descoperirile aparţinînd epocii feudale timpurii (sec. X-XIII),
trebuie amintite m<ii întîi unele unelte, cum sînt .· greutăţile de cărămidă. pentru plasa
gramatică, flancată dE' literele C şi
circulară neregulată, perforate în
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de pescuit, două cuţite de fier, cîtcva gresii pentru ascuţit, un cîrlig de bronz şi altul de
fier pentru pescuit, o fusaiolă de lut ars şi cîteva din piatră roşiatică, dintre care una cu
8rmne incizate (PI. 12/5). Un miner din tablă de aramă, lung de 0,14 m (PI. 13), descoperit în S5, în nivel de locuire aparţinînd secolului al Xii-lea, îmbrăca probabil un
miner de lemn azi dispărut. Din acelaşi metal estr o toartă de căldare de un tip obişnuit
(PI. 13). Mai sînt de amintit aici trei minere de corn, dintre care unul fără nici un
ornament (PI. 13), altul împodobit cu un frumos decor împletit (PI. 12/16), iar al
treilea în formă de protomă dP cal stilizat, drcorat cu crrculeţe concentrice (PI. 12/7)22 •
Cern mica. f rudală timpnrir (src. X-XIII) constituie categoria de materiale arheologice cea mai numeroasă, fiind reprrzrntată prin fragmente, majoritatea dr vase locale
şi mai puţine de in1port. Fragmentele ceramice locale provin aproape toate din oale-borcan
de uz comun, de obicPi fără toartă, lucrate la roată, din pastă nisipoasli, arse inegal şi
dc·corate cu incizii orizontale, cîteodată suprapuse pe umăr dr incizii oblice, altele cu incizii
în val sau cu şiruri de impresiuni executate cu rotiţii dinţată (PI. 14 şi 15). Printre fragmentele mai timpurii (sec. X-XI) se a.ml. şi unele funduri de vase cu mărci de olar (PI.
14). Din rîndul aceloraşi fragmente mai timpurii fac partr unul din pastă cărămizie,
cu toartă tubulară şi o bandă de incizii fine pc umăr (PI. 14) şi altul din pastă de caolin,
cu dungi cu vopsea roşie la exterior 23 • Fragmentele de căldări de lut ars (PI. 16/14), ca
şi cele de ca.stroane tronconice cu pereţii înalţi şi dr opaiţe în formă de castronaşe cu pereţii
8c·unzi, se întîlnesc mai rar. Oalrle mai tîrzii (sec. XII-XIII) i:;e carnrtrrizrază prin pasta
lor mai curată şi printr-o tehnică dr lucru superioară (lucrate la roata rapidă şi bine arsr),
unrle avînd buza oblieă. nrrăsfrîntă în afară, altele cn buza puternic răsfrintă înspre
extPrior şi şenţuită de-a lungul. Toarta rste aproapr nelipsită, iar drcorul în caneluri
orizontale tra~mtr rrgulat pe umăr, cel mai răspîndit.
Ceramica feuda.1-timpurir de import rste reprezrntat!i printr-un număr mic de amfore
sferoidale (sec. X-XI)-PI. 15/1 şi 15, - unele cu semne incizate, de amforr piriforme cu torţile supraînălţate (sec. XII) - PI. 16 -, de ulcioare (PI. 16) şi de
oale biza.ntinr toate nesmălţuite, de tipul celor bi1w cunoscute sub formă de exemplare
întrrgi de la Dinogetia-Garvăn 24 • Fragmentele de vase cu smalţ verde măsliniu sînt puţine,
cel puţin judecind după descoprririle de pînă. acum. Mai numeroase sînt fragmentele de
c·astroane şi farfurii bizantine. cu smalţ de difrrite culori, uncie de provenienţă constant inopolita.nrt, majoritatea drcora.te în tehnica sgrnffito 26 şi aparţinînd epocii Comnenilor,
l"Înd apar şi crle mai multe mo1wde bizantinr la Noviodunum. Printre achiziţiile din anul
Hlil ale şantierului sr nnmără şi un mic vas afcroconic de lut ars, folosit pentru transportul mereurului. Vasul a fost găsit întîmplător, în owşul Isaccea, împreună eu un alt
Pxemplar, intrat într-o colecţie particulară, şi se aseamănă cu unele vase dcscoprrite la
Orheiul vechi şi Cetatea Albă (R. S. S. Moldovenrască) 28 , datînd probabil din secolele
XIII-XIV 27 •
Dintre obiectele de podoabă feudale timpurii, găsite majoritatea pe plaja. Dunării,
cl'le mai numrrose sînt fragmentrlc de brăţări de sticlă, de culoare albastră sau verzuie,
mai rar negricioasă şi gălbuie. Variate ca formă şi dimensiuni, ele sînt împodobite adesea
cu ornamente lineare colorate. Cîtcva au înspre exterior proeminenţe cu capătul rotunjit,
dispuse oblic, la. distanţe rgale întrP rlr. Tot de sticlă sint cîteva mărgele şi fragmente
dr inelr de diferite culori.
Piesele mă.runte de metal folosite ca podoabe sau ca accesorii de îmbrăcl!.minte, sînt
puţine: un mic cercel cvasiglobular, din firicelr de bronz, pe care sînt aplicate bobiţe de
argint (PI. 13); un cercel mai mare decît cei obişnuiţi, dintr-un aliaj de bronz şi argint,
lucrat în pseudo-filigran, alcătuit dintr-o tijă circulară (diam. exterior 4 cm), pe care este
prinsă o mică sferă cu cîteva proeminenţe (PI. 13) găsit la un loc cu un inel simplu de
bronz şi cu două monede de la Manuel I Comnenul (1143-1180), în secţiunea 86, la adîncimea de l,80m, faţă de nivelul actual al ten•nului; circa jumătate dintr-un pandantiv
circ.miar de bronz, în care este înscrisă o cruce ajur, cu capetele braţelor barate (PI. 13):
un mic pandantiv (PI. 13) şi un nasture (PI. 13), ambele de bronz, piriforme; o
aplică circulară, <lin acelaşi metal, decorată cu nervuri circulare, concentrice şi radiale
(PI. 13); o mică brăţară de bronz, decorată pe faţa exterioarA. cu un ornament alcA.tuit
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din eîte patru cerculeţe dispuse cruciform, cr se rcprtă de şasr ori, intre cite două şi trei
linii transversale (PI. 18/3); două catarame de bronz (PI. 13) şi una de fier (PI. 13);
douf1 Jimbi de curca de bronz (PI. 13) şi o mică rondelr1 de· os (diam. 1, 7 cm), planconnxă în secţiune, decorată pe faţa curbă ru un ornament incizat dr forma literei A,
cc Sl' repetă de şase ori (PI. 13) 28 •
O menţiune aparte merită mai multe cruciuliţe, majoritatea de bronz, iar cite Ulla de
plumh sau piatră, folosite ca obiectr de eult personal şi păstrntr parte din ele in întrrgiml'.
Difrrite ca formă şi mărime, unrlr sint simple, altelr dnblr-n·licviar. Primele sint impodobitP de obicei cu motive geometrice (PI. 12/4), iar cPlr dr al doilea cu Hristos pe cruce,
MaiC"a Domnului şi figuri de sfinţi 29 •
O deosebită importanţă prrzii1tă sigiliile dl' plumb bizmll i1w dintre care majoritatea
au fost publicate 30 .
Din marele număr de monedl' romanr, bizanti11l'. tătflrăşti şi turceşti, amintim
numai un tezaur alcătuit din 88 exemplarr, din bronz sau bilion, întregi şi fragmentare.
încrpind cu Alexios I Comnenul ( 1081-1118) ~i terrniuînd ('li imitaţii ale imprriului latin
dP ('onstantinopol (1204-1261). De menţ.ionat că aproapP jumătate din monedepoartă.
efigia împăratului Manurl I Comnenul (1143-1180). Trzaurul a fost descoperit în 1973,
în spcţiunea So, la adîneimra de L~5 m faţă cit· niwlul wlului actual. (vezi ilustraţ.ia

p. 003)
NOTE

1H. I blde111, p. 282, nr. 25, fig. 4/1 şi Pe11ce,
\'I. p. J 17, d.e.
l!J. Exemplarul din fig. 16/6 este reprodU!I 'i
în Di11 istoria Dobrogei, II, Bucureşti,
1968, p. 539, fig. 50/3.
20. Publicată. de I. Barnea, Les 111011uttlei1t1
pateochrtliens de Rot."nanie, Cittit <lei \' aticano, 1977, fig. 89/2.
21. Cf. liudrun Gomolka, ( Ialrus) Katalug
du Klei11(u11de, în Klio, 47, 1966, p. 339,
pi. IX.
22. A se vedea şi Peuce, V I, p. 107 -108 şi
pi. XIII, d-i, (p. 121).
23. Cf. Di11ogetia, I, Bucureşti, l!J67, fig. 100102.
24. Ibidem, fig. 154-165.
25. Ibidem, p. 230-249.
26. G. D. Smirnov, KS, 56, 1954, p. 27 şi
37; !'\. Constantinescu, SCIV, X, 1959,
2, p. 444-445, fig. 5; V. Spinei, ibldem,
21, 1970, 2, p. 2b4-25b (fig. 2/6).
27. Vasul a fost cedat spre publicare lui
Gh. l\Iănucu-Adameşteanu de la. Muzeul
„DPI ta Dunării", Tulcea.
28. Cf. Dinogetia, I, fig. 173/29.
29. I. ilarnea, în Peuce, VI, pi. XIII, a, b, c;
Idem, Arta creştină fu Romdnia, 2, Bucureşti, 1981, pi. 59-62.
30. Idem, în SCN, IV, 1968, p. 239-2-17
şi VI, 1975, p. 159-162.

IV, 19b7, p. lbb-174 ş1 Y,
p. 461- 4 73.
2. La săpături au participat I. Barnca şi
Al. Barnes. Ridicarea in plan a fost făcutii.
de arhitectele Anişoara Sion şi Vnlllria
1. Jlaleriale,
j ~Jb9,

Dănilă.

3. .U aleriale, \', op. cil„ p. 461.
4. Ibidem, IV, p. 163, fig. 10.
o. I. Barnea, în Peuu, VI, 1977, p. 104.
6. Ibidem.
7. Materiale, V, p. 464.
8. Ibidem, p. 466.
!l. J. Barnea, op. cit„ pi. V.
10. lbUlem, p. 104-105; I. Barnea, Les ther111es de Dinogetia, in Dacia, N. S„ XI,
1967, p. 239-243, fig. 9-12.
11. Materiale, V, p. 464-465, fig. 2.
12. I. Barnea, in Peuce, VI, p. 104 şi pi. \'.
13. Idem, Les thermes de Dinogelia, op. cit.,
p. 232 şi 235.
14. Dacia, N. S„ IX, 1965, p. 481, nr. 80;
XII, 1968, p. 432, nr. 74 şi XIX, 1975,
p. 290, nr. lOb; I. Barnea, in Peuce, VI
p. lOb-106.
15. Cedate pentru publicare lui .F. Topoleanu
de la Muzeul „Delta Dunării" din Tulcea.
lG. A se vedea şi Peuce, VI, pi. IV (p. 112).
17. I. Barnea, in Pontica, X, 1977, p. 281,
nr. 24, fig. 4/2.

LE8 FOUILLE8 DE 8A LYEGARDE DE KOVIODUNFM
(RESUME)
L'article traile des rtsultals des t (ouilles de
sauvegarde • praliqutes en 1970 et 1971 dans la
ciU de Noviodunum, fortification romai11e d'abord
et .ensuite byzantine Ces rtsultats ont fourni de
nouvelles donntes ace sujet, enrichissant le materiei
deja publie (Peuce, VI, 1977, p. 103-108). Les

auteurs donnent la description detaillte des r1U:rics
submergees par Ies eaux su Danube dans l'aile
nord-est - phtnomene intervenu apres les premi~res fouilles de sauvegarde de 1955-1956,
notamment lors des grandes innondations de
l'ttt de 1970. Une attention toute particuliere
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a ne reservee au;i: pieces doMes d'l1ypocaustes
dea deux grands thermes rornai11s des IJr el
JVr siecles de notre ere.
Ensuite, l'article presente les divers tiestiges
archiologiques ( materiau:r; de construction, outill,
ciramique, bijoux) recuperes grâce au fouilles
de sauvegarde e((ectuees sur la plage du Danube
en 1970 et 1971 et par suite des sondages de
1964, 1967 et 1973, dont le but ctait de localiser
l'enceinte orientale de la eiU. IL s'agit 13. d'tme
suite de materiaux inedits. Sous le rapporl
chronologique, ces pieces couvrent u11s cpoquc
qui va depuis le neolithique jusqu 'a la haute
epoque feodale (X' - XJIJe siicles). /,es
ruines des thermes 0111 livre e11tre autres
un no1weau lot de briques portant la marque
de la flotte romaine du Dat1ube (Classis Flavia
Moesica), de petits tuyaux ceramiques et de
gros c/,ous utilises pour les hypocaustes, des
fragm~mls de rnarbre el quelques tcsserae e11
mosaique dii:ersemet1t colorees. QuantiU de

meuues troumilles ont ete faites aussi bien sur
la plage meme que dans lea quatre trancMes
pratiquees dans l'aile est de la forteresse, lro!4vailles dont les plus nombreuses corn;istent en
teSSOtlS d'une poterie romaine et de haute epoque
feodale. A feci, il convient d'ajouter encore des
fragme11ts de verre et des recipients de verre,
une statuelte eu bronze figurant mi-petit amour
( fig.111), des outils, des bijoux et des accessoire
t•estime11taires d'epoque romaine et de haule
epoque feodale. Dig11es d'une mentiou ă. part
s'avire11t Ies petites croix pectorales, confectiot111ees e11 bronze datis la plupart des cas. Enfin,
d'mic importance particuliere sont les sceauz
de plomb byzantit1s, publies deja dat1s lwr
majeure partie. Sur Ies centaiues pieces de 1non11aies roumaines, byza11tines, tatares et turques,
lrouvees dat1s l'intervalle 1963-1973, il convient
de rf'tenir le d~pot de 88 momiaies byzantines
des XI' - XIJJt siecles, trouve en 1973 da11s
la tra11cliee 86 de l'aile orie11tale de la cite.

Dili RETTCNGSGHABUNGEN VON NOVIODUNL\l
(ZUSAMMENFASSPUG)
Es werden dic Ergebnissc und der Plan der
Rettungsgrabungen aus den Jahren 1970 und
1971 von der romischen und dann byzantinischen Burg Noviodunum publiziert, wobei
neue Daten im Vergleich zu denen aus Peuce
VI, 1977, 103-108, gebrarht werden. Es
werden ausfiirlich die von der Donau nach
den ersten Rcttungsgrabungen (1955-1956)
und vor aliem nach der grossen Uberschwerumung aus dem Sommer 1970 im nord-ostlichen
Teii der Burg entbkissten beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit wird den neuen, mit
Hypokaustum versehenen Răumen wei grossen
romischen Thermen aus deru 11.u.IV.Jh.,
gewidmet.
Im weiteren werden Ilie bislang unpublizierten archăologischen Materialien (Baumaterialien, Werkzeuge, Keramik, Scl.11nuckgegenstănde), die anlăssloch der Rettungsgrabungen aus dem Jahre 1970 u. 1971 auf deni
Donaustrand und der fiir die ldentifizierung
der Ostmauer clurchgefiihrten Schnitto aus
den Jahren 1964, 1967, u. 1973, entdeckt
worden simi, vorgefiihrt. Chronologisch gehoren sie vom Neolithikum angefangen bis zum
Friimittelalter (X - XIII Jh.). Zwisrhen dcn

Ruiuen cler Thermen fand man wieder Z.iegel
mit dem Stempel der riimischen Donauflotte
(Classis Flavia Moesica), kleine Keramikrohren
und Eisennăgel, in den Hypokausta :Marmorbrurhstiicke und einige verschiedenfubrige Mosaiktesserae. Auf clem Strand und in den vier,
auf der Ostseite der Burg durchgefiihrtcn
Schnitten fand man viele Kleinfunde, vor
aliem vomische und friihmittclalterliche Keramikbruchstiickc. Dazu seien noch zwei Glasfenster und Glasgefăssbruchstiicke, cine llronzestatuete (Amor) (Abb.111), Werkzeuge,
Sehmuckgegenstănde unei
Trachtstiicke aus
cler romischen u nd friih mitt elalterlicheu Z.eit
erwiihn Besoders seien die in cler Mehrzahl
aus llronze erzeugteu Brustkreuze hcrvorgehoben. Sehr wichtig sind dann die byzuntinischen Bleisiegel, von denrn dic l\leisten
srhon publiziert sind. Von den hunderton
byzantinischen, romische, tutarischen und tiirkischen Miinzen, die wăhred 1963-1973 cntdeckt wurden, wird nur cin byzantinischor
Schaftzfund mit 88 byzantinischcn Miinzen
aus <lem XI - XIII . .Jh., cntdeckt im Jahrc
1973 im S('hnitt G auf der Ostseitc d1Jr Burg,
erwăhnt.

CIMITIRUL FEUDAL-TIMPURIU DE LA
ISACCEA*
IOAN VASILIU

O.O. Primele datl' desprP l'Xistrnţa. cimitirului din cadrul complexului feudal-timpuriu
de la Isaccea, au fost of eritc dl' dPscopcririll' întîmplătoare din primăvara anului 1979,
cînd, arăturile adînci l'f rctuate pentru plantaţia pomicolă a CAP-ului din localitate, au
afoctat o marc parte din jumătatea lui sudică.
·
Topografic, cimitirul cstr situat în marginea estică a oraşului, în punctul cunoscut
în literatura de spccialitatr sub drnnmirea „La movilele dese", morfologic fiind amplasat
pP un promontoriu separat de faleza Dunării printr-o albierc naturală, întinzîndu-sc pe o
suprafaţă de tl'rcn aproximativ drrptunghiulară, orientată cu axul lung pc direcţia nordcst către sud-vl'st.
0.1. Pe parcursul campa.nil'i dl' sal rnn· au fost trasate şi elpate opt secţiuni orientate
est-vest şi una pe dirl'cţia nord-sud, avînd lungimi cuprinse intre 32 şi 30 m; lăţimea lor
a fost de 2 m, iar adîncimill' au variat întrr 1 m şi 1,80 m. Pentru dezvf'lirea mormintelor
<'·f' intrau în taluzuri au fost practicatr casf'tt'.
1. RITUL ŞI RITUALFL

1.0. În cadrul cimitirului an fost descoperit•' şi c1•rcetate numai morminte de inhumaţie,
împărţite în două mari grupr: M1 -M 103 , în cuprinsul cimitirului propriu-zis, M104 M172, în tumulii IA şi IB, din nrcropola tumulară. romană, ceea ce dovedeşte că în epoca
f eu dai-timpurie, comunitatea dr aici a practicat în rxclusivitate ritul inhumaţiei.
În cuprinsul mormintelor dt•zvelite s-au găsit 172 de schelete. Dintre acestea 147
sînt de adulţi şi numai 25 de copii. Se poatr obsrrrn clar că numArul copiilor decedaţi este
dc~tul de redus; normal era ca procentul lor să fi fost mult mai marr în raport cu cel al
adulţilor.

1.1. Deşi cercetării!' sînt încă la început. iar unde cimitire numai parţial săpate, se poate

pune problema modului în care erau grupate mormintele, incercînd să vedem dacă se
observă o anumită preocupare de organizarr şi sistrmatiza.re a lor. Pe baza observaţiilor
rezultate din propria noastră săpătură şi ccrertarr, precum şi din cele consemnate de alţi
cercetători 1 , putem afirma că există o organizarr a mormintelor în şiruri aproximativ
paralele, dispuse pc direcţia generală nord-sud. Între morminte se lasă de regulă nn interval
liber, distanţa ce le separă, nefiind uniformă, dar nici mai mică de 1,50-2 m. De
asf'mrnea se lăsa un spaţiu librr pentru accrsul între şirurile de morminte.
La Isaccea, se poate observa o organizarr a mormintelor în şiruri aproape paralele,
dispuse pe direcţia nord-nord-est-sud-sud-vrst, spa~iile ce le separă nefiind uniforme,
variind în jurul cifrei de 2,50 m. Dispunerea mormintelor în cadrul şirurilor indică existenţa unor grupări, efectua.te probabil pr criteriul familiei individuale 2 •
Analiza organizării planimetrice atrage după sine constatarea că, indiferent de
distanţele ce le separă, mormintele nu se întretaie, cunoscîndu-se numai patru cazuri de

„ O succintă. prezentare a fost făcută la. cea de-a XI V-a Sesiune anuali\ de rapoarte, Tulcea
martie, 1979, v. Ioan Vasiliu, Cercetările arl1eologice Intreprinse Cn cimitirul feudal-timpuriu
(see. XI - XII) de la Isaccea, în „MCA", Tulcea, 1980, p. 480-486.
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suprapunere într-o manieră ce sugerează o oarecare dura.tă în timp a cimitirului; de ~e
menca, nu se cunosc decît trei cazuri de inhumare care să fi deranjat una precedentă,
ceea. cc denotă că înmormîntările s-au făeut mai mult pc orizontală şi numai într-o
mică măsură pr verticală.
La nivelul datelor actuale, se poate considera că şi prntru lsaccra, ca şi în u.,zul
altor cimitire feudalr timpurii, înmormîntarra individuală (un individ =un mormînt)
este o caractnistică.
1.2. Din punctul de nderc al felului în care au fost săpatr, mormintele dr la h;wcea
se încadrează în categoria celor cu groapă obişnuită, de formă rrrta.ngulară sau trnpczoida.lă, cu eolţurilr rotunjitP sau dreptr, cu adîncimi ce variază între 0,30 m şi 1 m ( dP la.
nivelul actual de călra.n•). In eîtcva cazuri s-au folosit, pentru înmormîntari. sirrir drPptunghiulare sau trnpezoidalr. păstrate sub forma unor dungi dr praf caf Pniu.
1.3. După cum rezultă din catalogul cu descrierea fiecărui mormînt în partr. sdwlPtrlc
sint orientate V -E, cu dr,·ierile obişnuite: vest-sud-vest. est-nord-est ~i vrst-nord-vrst,
est-sud-est. Fae Pxcepţir mormintelr 7 şi 43 orientate N -S. Morţii îngropa.ţi cu eran iul
spre n~st erau, fără îndoială, cre~tini. Mormintrlc• orirntate N-S au aparţinut unor
indivizi de altft credinţă. Semnificativ este faptul că mormintele ale unor indivizi dr altâ.
errdinţă au fost acceptate în cadrul cimitirului creştin, situaţii' întîlnită şi în cadrul cimitirului de la Garvăn-Dinogetia 3 • La Isaccea, mormintPk· apa.rţinînd acestri catrgorii
sînt contrmporanr cu <'clc creştine. Argumentăm aceaf-:tit afirmaţie eu ajutorul observaţiilor stra.tigrafiec: mormintele în diseuţic sînt intercalatc> dr eelc> ercştine, nedera1tjînd
şi nefiind deranjate de acestea. Prezenţa lor atestă că. în <'adrul complexului f c>udaltimpuriu, sau în preajma lui, trăiau populaţii C'U eredinţl' difrrik întrr rare rxistau rrlaţii
eel puţin dP ordin economic.
1.4. Poziţia scheletelor nu prezintă dif cn•nţ.e importantr cil- la 1111 mormînt la a Itul;
toate au fost aşrzatc pc spatc>, în poziţie întinsă. În pri,·inţa poziţil'i braţrlor rnriahilitatea este destul dP marc> (PI. III). În urma. obseffaţiilor făeut l' s-au putut drosebi
cinci variante- dr rit:
A) ambele braţi' întinse pc lîngf~ C'Orp;
B) ambele braţe puternic îndoitr din coate şi aşezate' eu palmele pe umerii m;;pcetivi;
C) ambii' braţe îndoite din coate şi aşezate cu palm cir pr bazin;
D) ambele braţe îndoitl' din coatr şi aşezatr e11 palmrlr pc abdomen fir una JWHtc
alta, fie uşor dil'tanţ.ate;
E) am brie braţe îndoitr din eoatr şi aşc>zatr e11 palmrll' pr pirpt. fie drrptul pc·Ate
stîngul, fie în poziţie> invrrsă.
La. un număr dr 46 morminte poziţia braţelor n-a putut fi dl'trrminatft din eauza
stării proastr de consrrvarr a S('hrletrlor, sau a faptul11i C'ft an fof't drranjatr dr lutrările
agricole.
Tipul c<'I mai vrchi de înmormîntare parr a fi C'l'l c·unoscut din 11ceropolde dl· tip
Bjelo-Brdo 4 - varianta cu braţ.PI<' întinse> de-a lungul eorpului; o ascmenra poziţie a.
braţelor constituir ceva neobişnuit lwntru mormintrlr creştinr din cpoea frudalismului
timpuriu. Din cîtc> cunoaştem pînă acum, în Dobrog<'a, acrastă variantft de rit funrrar
are analogii numai la Histria. 5 • În afara Dobrogei rstc sPmnalată în cimitirele din TranRilvania: Pc>teni 6 , Arad-Vladimirrsen 7 , Drănşrni 8 ; Ba1rnt: Gornea - „Tîrchcviştr" 11 :;
Moldova: Vornicenii Mari 10 • Mormintr cu aceeaşi poziţie a braţelor s-au dcscopc>rit în
cimitirele feudalr-timpurii din Cîmpia panonică 11 şi erle de la sud de Dunărc> 12 .Subli1tiem
însă că, pentru acrastă. variantă dr rit fnnrra.r nu s-a putut stabili eu ec>rtitudinr, cel mai
timpuriu oriz011t la c·.arr apan•.
Schelctrlr ('li braţele puternic îndoite din eoak ~i aŞl'Zatc cu palmele pr umrrii
respectivi, rrprezintă o variantă rar întilnită în cadrul timitirelor frudale timpurii. Pentru
Dobrogra există analogii la Garvăn-Dinogetia 13 şi în eimitirul din src. Xlll-XN de la
Enisala 14 • Acrl'aşi poziţie a braţelor o întîlnim şi la unele morminte din cadrul eimitirrl.or
din Banat: lldia 15 , Gornc>a-„Tîrchevişte" 16, Gornea-„Păzăriştc" şi Pojejrna 17 , Ciumbrud 18 şi Mol dorn: Vornicrnii Mari 19, fiind doeumrntată şi la. Halimba-Cseres !o,
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Gradesnica 21 şi Dobrocte 22 ; este documentată pînă tîrziu în sec. XVII în cimitirele medievale de la. Cernica 23 , Măicăneşti 24, Traian 20 şi Enisala 26.
Examinarea comparativă a acestor informa.ţii atrage după sine, dacă nu confirmarea
cel. puţin întărirea ipotezei de lucru 27 , cum că avem de-a face cu o populaţie străină:
emigrată la Dunărea de Jos în perioada feudali::imului timpuriu, unde fiind creştinată,
s-a înmormîntat în acelaşi cin1itir cu populaţia românească dar a păstrat tradiţii vechi
în ritu~ ci funerar. De altfel, chir numărul mic al mormintelor încadrate în această variantă,
reprezmtă un argument care credem că pledează suficient pentru faptul că nu poate fi
vorba decît de prezenţa unui grup foarte redus numeric şi total, sau în parte deja asimilat.
Mormintele grupate după poziţia braţelor în varianta E, cu inventar datat pe baza
analogiilor în secolul XII, deşi nu ajută prea mult în clarifica.rea periodizării stricte a
etapelor de înmormîntare din cadrul cimitirului, vin să confirme concluzia cum că „în
perioada secolelor XII-XIV, în preajma Dunării inferioare, poziţia mîinilor la mormintele
creştine s-a schimbat prin aşezarea palmelor pe piept, în loc de abdomen" 28.
Şi pentru Isaccea, ca şi în cazul altor cimitire din această perioadă, varianta D cu braţele îndoite din coate şi aşezate cu palmele pe abdomen (86 morminte) este predominantă, ea fiind, de altfel, considerată caracteristică. pentru înmormîntările creştine din
perioada secolelor XI-XII 29 •
Subgrupele rezultate din combinaţia elementelor caracteristice, aparţinMoarc
varia,ntclor de rit principalr, nu constituie ekmentc de bază în cadrul riturilor de înmormintare creştină, c:i sînt rrzultatul alunecării braţelor de pc piept ori abdomen, pe bazin
sau pe lingă corp.
1.5. Observaţiile, reznltatr în urma studierii mormintelor, Yin să completeze cunoştinţele
de pînă acum, privind ritua.lurill' crrştine din regiunill' Dunării dr Jos în perioada feudalismului timpuriu.
Deşi se cunosl' o srrir întrragă de cimitire şi descoperiri izolatl' de morminte aparţinînd acestei perioadr, nicăirri nu este semnalată prezenţa, în inventarele funerare, a
ouălclor de lut ars, smălţuite. Exrmplarc similare, ca formă şi decor, provin tot din Dobrogra. 30 • La Garvăn-Dinogetia, în Rtraturile de cultură din secolul XI şi din prima jumlitate
a sec. XII, au fost descoperite 12 astfel de obiecte; faptul că în inventa.rele funerare ale
mormintelor din cimitirul aparţinător aşezării, nu au fost găsite oul de lut ars, smălţuite,
a determinat concluzia că pentru locuitorii de aici nu aveau însemnătate simbolică, ci
vor fi fost întrebuinţate ca amulete sau simple jucării. 31 • Descoperirea lor în mormintele
de la Isaccea-singura de acest f rl din ţară-dovedeşte, dacă nu pentru întreaga regiune,
cel puţin pentru comunitarii complexului de la Isaccea rolul simbolic pe care-l deţineau
în ritualurile creştinr legate <le înmormîntare în perioada secolelor XI-XII. 31
O altă practică, lrga.tă <le ritualurile creştine din această perioadă o reprezint!I. depunen~a în morminte a cuţitelor; în cimitirul de care ne ocupăm, acest obicei este atestat
în M141 şi Ml 70. Cu analogii în descoperirile de la Stoica.ni 33 , arată că aici aveau aceeaşi
însC'mnătate simbolică pe care o prezentau în regiunile Europei centrale 34 •
1.6. Din studierea cimitirului rezultă că el a aparţinut unei populaţii sedentare, care
uzita încă de practici specifice unei perioade în care concepţiile şi practicile creştine nu se
închega.seră pe deplin.
2. INVENTARUL. TIPURILE DE OBIECTE
2.0. Obiecte de podoabă. Din rîndul descoperirilor făcute în inventarele funerare ale mormintelor de la Isaccea., obiectele de podoabă alcătuiesc, în totalitatea lor, categoria cea
mai numeroasă şi mai variată. Noţiunea de obiecte de podoabă este foarte cuprinzătoare;
varietatea este determinată atît de tipurile de obiecte, cît ~i de materialul din care au fost
lucra.te. Prezentarea lor va fi făcută pc categorii de obiecte, iar în cadrul fiecărei categorii,
după natura materialului. Datarea pieselor s-a putut face în ~ajoritatea. c_azurilor doa~
între limite ceva mai largi, ţinîndu-se seama de forme, de tehmca execuţiei, de decor ş1
de analogii cu alte piese datate prin monede.
2.1. Pandantivi. - Pandantivi de bronz. Pînă acum s-au descoperit trei astfel de pandantivi (în M76 şi M78) ; sînt de tipuri diferite. Cei descoperiţi în M 7 ~ aparţin tipului de
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„pandantivi globulari", turnaţi din rîtc> două jumătăţi verticale (PI. V/3); descoperiţi în
regiunea toracică a scheletului, au fost utilizaţi probabil ca nasturi. Acest tip de pandantivi
este larg răspîndit în perioada secolelor XI-XIP5. În Dobrogea, exemplare similare,
se cunosc deocamdată numai în aşezarea de la Garvăn-Dinogrtia 38 , în niveluri de locuire
aparţinînd secolelor XI-XII. Pandantivu din M76 aparţin secolului XI; ei s-au găsit
împreună cu o mărgică din sticlă aparţinînd categ. d. Pandantivul din M78 este în formă
de „clopoţel cvasiglobular" cu faţa interioară despicată cruciform (PI. V/1). în pl.'rioada secolelor X-XII, din Europa centrală şi de nord pînă în Asia, acest tip de pandantiv
este larg răspîndit. În Dobrogea, în aşezările de la Garvăn-Dinogetia 37 şi Păcuiul lui
Soare 38 sînt documentate exemplare similare; acolo sînt datate în a doua jumătate a
sec. XI şi în prima jumătate a celui urmlitor. Exemplarul de la li:a.ccea, găsit împreună
cu o mărgică din categ. j şi un inel simplu de bronz, poate fi încadrat cronologic în a doua
jumătate a secolului XI.
2.2. Cercei. În M26 s-a descoprrit o pereche de cercei din bronz, alcătuiţi dintr-o calotă
emisfericii, la care s-a adăugat o a doua parte, de form! conică (PI. V/4a-b). Crle doui
plrţi sînt unite printr-o sîrmă de bronz îndoit! la capete, formînd orificii de prinderl'
Tot cimpul conic este decorat prin aplicarea unui filament în tehnica filigranului. ln
privinţa da.Urii nu dispunem decit de un număr foarte redus de analogii; în plus, trebuie
Ucută prrcizarea că nu este vorba derît de forme apropiate şi nu de exemplare similare.
Cercei de bronz, relativ apropiaţi ca formă şi drror s-au găsit pe teritoriul Dobrogei în
aşezările de la Ga.rvăn-Dinogctia 39 şi Păcuiul lui Soare • 0 ; în afara regiunii forme apropiate sînt semnalatr în trzaurul dP la Yoinr~ti 0 . Analogiile de mai sus şi mai alrs contextul
arheologic în carr au apărut. pnmit datarra lor in srrolul XI. mai prrcis în n doua jumătate
a lui
2.3. Brăţări. În cadrul inventarului funrrnr, drscoprrit in mormintele de la Isaccea
brăţările se înscriu printre obirctrlc de podoabă relativ numeroase. Cu excepţia unui
singur exrmplar confrcţionat din argint (M 42 }, toate celrlalte sînt din sticlă; nu sînt prea,
variate ca tipuri ~i forme; prezintă însă unelr caracteristici (în sprcial forma secţiuni
barei) care prrmit o împărţire a lor pr ratrgorii.
a) Categoria l-a (PI. VI/1-3), era mai C'Uprinzătoarr, o formrază brăţărill'
confrcţionate din bare circulare în Bl'cţiune, găsitr în M20 , 27 , 70 , 86 • 110 , 1 w 116 , 118 , 122 , 126
141 , 142 , 144 , m şi 160 • Între piesclr acestei categorii se observâ deosebiri în ceea ce priveşte
grosimea barei; pc baza a.cestei deosebiri putem împărţi brăţările din această catrgorie
în două variante: 1) compusă din piese lucratc> din barc> subţiri de culoare albastrâ, vrrde
şi neagră; 2) alcătuită din piese confrcţionate din bară groasă de culoare a.Jbastră. Variabilitatra grosimii barelor rste cuprinsă întn• 4-6 mm şi 12 mm, însă între aceste !imit('
procentajul estP inegal. Astf rl, spn· dimensiunilr minime şi maxime numărul pieselor este
redus; întrr 4-6 nun sînt numai 4 exrmplare, iar între 10 mm şi 12 mm, numai două.
În comparaţie cu fieca.rr dimrnsiun<' în partr, cele mai numeroase sînt exemplarele avind
grosimra barei de 6,5 mm.
În Dobrogea, brăţări de acest fel, provin de la Garvăn-Dinogetia 42 , Păcuiul lui
Soare 43 , Capidava 44 , Nufăru 40 , Piatra-Frecăţei 46 , Aegyssus 47 ; de asemenea. sînt întîlnite
frecvent în aşezările şi necropolrle de la sud de Dunăre 48 • Aria lor de răspîndire nu cuprinde
numai Peninsula Balcanică şi CrimPea ci şi regiunile caucaziene şi o mare parte din
teritoriul ruropean al Uniunii Sovietice 49 ; cronologic se situează în perioada de timp
cuprinsă, între sfîrşitul sec. X şi începutul secolului al XII-iea 60 •
În mormintele de la Isaccea s-au găsit în asociere cu mărgele din categoria j şi brăţări
din catrgoriile a II-a şi a IV-a 61 •
b) Categoria a li-a (PI. VI/4-6) este formată din brăţări lucrate din bare de
secţiune ovală, găsite în M6 , 27 , 90 , 102 şi 110 • Majoritatea sînt din sticlă de culoare albastră
şi verde; o singură piesă are culoare neagră. Două exemplare din această categorie sînt
decorate; exemplarul din M102 prezintă un decor alcătuit din linii oblice trasate la
intervale inegale, realizat cu vopsea de culoare roşie, pe celălalt exemplar (M6 ) decorul
fiind realizat cu vopsea de culoare galbenă sub formă de linii în val cu bucle inegale.
Acest tip de brăţâri este destul de răspîndit şi relativ bine cunoscut; pentru Dobrogea,
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exemplare asemănătoare se semnalează în aşezările de la Garvăn-Dinogctia 62, Capida.va sa
Păcuini lui Soare ac, Nufăru 66 , Aegyssus 58 • La sud de Dunăre sînt semnalate în număr
destul de mare 117 • În mormintele de la. Isaccea s-au găsit imprem1it cu brăţări de sticlă din
categ. I-a, inele simple şi mărgele din categ. f; Pe baza analogiilor şi a contextului în care
au fost descoperite, exemplarele de la. Isaccea, pot fi încadrate în secolul XI, mai precifl
în a doua jumătate a lui.
c) Categoria a III-a (PI. VI/7) cuprindP brăţări din bare răsucite, de secţiune
rotundă, lucrate din sticlă verde, maron, şi neagră, găsite în M41 şi pa.ss.; după modul
în care sint confecţionate, prin răsucirea barei în spire desc, formînd creste înguste, regulate,
se poate constata. faptul că, acest tip de brăţări, imită Pxemplarele din metal. La. conf ecţionarea a douli. exemplare, de culoare verde şi albastră, suprafaţa barelor, înainte de răsu
cire, a fost incrustată cu benzi de culoare nrde deschis şi albă, late de aprox. 1 mm, rcalizîndu-se astfel, dungi paralele la intervale inegale. În Dobrogea, exemplare similare sînt
semnalate la Garvăn-Dinogetia 58 , Capidava 69 , Păcuini lui Soare 60 şi în sudul Dunării,
în contexte arheologice datate în secolele XII-XIV 81 • Exemplarele de la Isaccea, Iuînd
fn considrraţie datele oferite de analogii, pot fi încadrate cronologic în a doua jumătate
a secolului XI.
d. Categoria a IV-a (PI. VI/8-18) inelude brăţ.iiri din ba.rit planconHxă în
secţiune, descoprite în M118 , 70 , 9 ~, 98 • St;cla folmiită la confrcţ.ionarea acPstor brăţări este de
culoare albastră, nrde, maron, şi neagră. Bara de sticlă moale, la rxtrrior. a fo~t a.păsată
cu un instrument avînd muchia boantă, obţinîndu-sr adîncituri oblicr; pt• cîtrva. exrmplare,.
după realizarra adînciturilor oblice, s-a interwnit cn un elr~tr realizînd11-s1• errstr înalte
Lucrul a fost rxecutat în mod neglijent.
Elementrlc de datare pentru aceste brăţări nu sl' dovedrsc a fi prl'a concludente.
Autorii dl•scopririlor de la Garvăn-Dinogrtia 62 şi Isaccra 63 , au înradrat eronologic acest
tip aproximativ în secolul XII. în complPxele dl' la. sud de DunărP, acra.stă categorie de
brăţări este încadrată post-quem în secolul XII şi antrquem în src. XIV 64 • Exrmplarrle
de la Isaccea, apărute în compania unei brăţări din categoria I-a 65 şi a unor mărgelr din
categoriile a-e, g şi j, pot fi datate în secolul XII, mai prrcis în prima jumătate.
Brăţările de sticlă sînt folositr ca podoa.bl' în regiunile dP la Dunărra de Jos, încă
din epoca romană; în Dobrogea le avrm documrntatr în nrcropola de la l\fangalia 66 , iar
în Transilvania. în cea de la Bratei 67 , fiind semnalate şi la sud de Dunăre în complexe
datate în secolele IV - VI 68. În schimb nu se mai întîlnrsc în aşezările şi necropolele datate
în perioada cuprinsă între srcolul VII şi mijlocul secolului X 89 ; în a.ceea.şi perioadă de
timp sînt însă. documentate în Bizanţ 70 • În DobrogPa epocii feudal-timpurii încrp să fie
semnalate din nou spre sfîrşitul secolului X, adicit odată cu rcinstaurarra stăpînirii bizantine la gurile Dunării, în vremra împăratului Ioan Tzimiskes.
Ca obiecte de inventar, în mormintelr frudal-timpurii din Dobrogea„ brăţările de
sticlă au fost găsite în număr destul de redUR.
La Garvăn-Dinogetia 71 , în anul 1950, au fost drscopcritr în două morminte de copii
(M7 şi M31 ), una şi respectiv trei brăţări. Tot aici în cimitirul cc suprapunea termele
romane, în M48 , au fost găsite patru brăţări; în încăprrra F a fost descoperit mormîntul
unei femei ce avea drept inventar brăţări pc mina stîngă 72 • Mai recent, pc malul gîrlei
Lăţimea, într-un mormînt a fost găsită o altă brăţară de sticlă 73 • Brăţări de sticlă au mai
fost găsite în mormintele de la Nufăru 74 şi în crl descoprit pc dealul Dervent 76 • La sfîrşitul secolului XII şi la începutul celui următor aceste podoabe dispar din inventarele
mormintelor, pentru a le răgăsi mult mai tîrziu, în secolul XVIII, în mormintele de la
Niculiţel 78 ; descoperirea de la Niculiţel şi faptul că în împrejurimile Ostrovului la sfîrşitul secolului XIX erau meşteri care lucrau brăţări de sticlă albastră 77 , dovedesc perpetuarea acestei mode pînă aproape de zilele noastre.
In stadiul actual al cercetărilor, în afara Dobrogei, ca obiect de inventar în morminte, brăţările de sticlă sînt semnalate doar în Banat, la Cuptoara-Sfogea 78 , unde în
Mu, mormîntul unei femei, au fost găsite patru exemplare confecţionate din bare circulare în secţiune.
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În M42 a fost descoperită o brăţară simplă. de argint. Are formă circulară în secţiune,
capetele fiind uşor subţiate prin batere (PI. V /5; IX/4). Cu puţine analogii 79 poate fi
datată la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului XI.
22.4. Inele. Din rîndul obirctelor de podoabă din metal, inelele sînt crle mai numeroase; ele se impun nu numai prin număr ci şi prin varietatea lor. Inelrle de aur lipsesc
cu desăxîrşire, iar cele de argint apar în număr destul de mare; cele mai multe sînt
de bronz.
a) Inelele simple, din bronz, sînt cele mai numeroase, apar sub forma unor verigi
circulare sau platr în secţiune. În cadrul acestei categorii se mai pot deosrbi următoa
rele variante: cu capetrle petrrcutc sau apropiate, găsite în M41 , 44 , 78 • 102 • 110 , 127 , 163 ,
182 , 166 , 168 {PI. IV/ 1-5 ), inrlul dr tip verigă din M17 (PI. IV /9) şi cel dr tip nrighrtă.
din Ml67. (PI. IV/6).
Scrii dr asemenea inele se întilncsc frrennt în Dobrogra 80 , în Cîmpia panoniC'ă 81
şi la sud de Dunăre 82 , în complrxr datafr în !'reolelr XI-XII. Exrmplarrle cir la Isaccea s-au găsit împrrună cu obiretr de innntar cc prrmit datarra. lor la mijlocul ~i în
a doua jumătatr a ~wcolului XL
b) lnrle rrisucite sau hnplffile. sînt dt· asemenea frrcventc în innntarele funerare
al<' mormintrlor dr la Isacet•a : în :1ceastă eategorie am in<"lus exemplan·le lucratr din
duuă-tn·i tijr rflsucitl' între ek şi ascuţitr prin baterr la ambele capet1·, care se apropie
fără să sr unească (PI. IV/10-17). O menţiunr aparte merită exrmplarul găsit în M, 1116
lucrat într-o trhnică aleasă, prin împlctirra a trei fire subţiri de argint (PI IV/18). Exemplarr similari', în Dobrogra, sînt documrntatr la Garvăn-Dinogeţia 83 ; mult mai apropiatr ca formă sînt cele dr~coprrite la Vărşand 84 , Streisîngeorgiu 85 şi celr din sudul Dunării 86 şi din C'împia panonică 87 •
Găf'itr împn•tmă cu brăţări dr sticlă, mărgele, cereri din bronz, inrlrll' răsucite
dr la Isaccra, S<' datrază în a doua. jumA.tate a secolului XL
c) lnek de buclă. În aC'rastă eatrgorie am inclus exemplarul descoperit în Mu,
tonfecţionat din tijă subţire, plată.; se prezintă sub forma unui inel cu capetele libere,
unul dintrr elr fiind răsucit pc traseul unui arc de cerc. Acest tip este destul de răspîn
dit în Transilvania 88 , la sud de Dunăre 89 şi în Cîmpia panonică 80 , fiind încadrat cu precădere în prima jumătate a secolului XII. Luînd în consideraţie datele oferite de analogii, prrcum şi contextul în care a fost găsit, exemplarul de la Isaccra poatr fi plasat
în aceeaşi perioadă de timp e1.
d) Inele cu chaton. Această categorie cuprinde exemplarele drscoperitr în M44 , 1211 ,
ue; din rîndul acestora, cel din M128 este din argint, celelalte sînt din bronz. Exemplarul
de argint rste lucrat din verigă subţire, cu două şAnţuiri longitudinale p<' faţa. exterioară;
în punctul de unire al caprtelor verigii este fixat un chaton dr formă ovoidală, decorat
cu un şirag din bobiţe de argint; în interiorul chatonului se află încrustată o pastă
sticloasă de culoare verde-translucidă. Cele din bronz sînt confecţionate tot din verigi
subţiri, cel din M169 prezentînd pc faţa exterioară două şănţuiri longitudinale, în punctele
de unire al capetelor verigilor este fixat cite un chaton: ovoidal (M 168 ), pătrat M( 44 ),
decorate cu cite un şirag din bobiţe de argint (M 44 ) şi un fir metalic răsucit dublu(M 168);
cite trei bobiţe de bronz aşezate în triunghi, de o partP ~i de alta a chatonului, pe
verigile inelelor, completează decorul a.cestora. Inelul din M169 are încrustată în interior
o pastă sticloasă de culoare albastră translucidă; piatra sau sticla celuilalt inel nu s-a
mai păstrat (PI. V/1-2).
Tipuri dl' astfel de inele, mai mult 8au mai puţin apropiate <le varianta celor descoperite la Isaccea, sînt semnalate la Garvăn-Dinogetia 92 , Arad - Vladimirescu 93 ,
Drăuşeni 94 , Strcisîngiorgiu 95 ; de asemenea, ar mai fi de semnalat şi exemplarele descoperite în complrxele de la sud de Dunăre 96 , încadrate cronologic în limitele secolelor X-XI.
Pc baza analogiilor şi a contextului în care au fost găsite, inelele cu chaton de la
Isaccea, se încadrează cronologic în a doua jumătate a secolului XL
e) Inel din sticlă. Din descoperirile făcute în cadrul cimitirului, nu se cunoaşte decît
un singur inel din sticlă, găsit în M24 , are formă aproximativ circularii. fiind lucrat din
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bară circulară în secţiune, de culoare alb-gălbuie

(PI. V/8). Prezenţa lui alături de
o brăţară din categoria a II-a, ne permite să-l datăm în a doua jumătate a secolului XI.
2.5. Mărgele. Se poate spn nc că mărgelele, în gencrnl, constituie obiectele de inventar cele mai numeroase şi cele mai frecvente. Ele se rnmarcă prin Yarictatca formelor şi
a culorilor. În cca mai marc parte sînt mrirgclc din sticlă; la acestea se mai adaugă cele
din chihlimbar, cristal de stîndt şi coral. Diferitele tipuri apar de obicei combinate în
inventarul mormintelor; mai rnr se întîlncştc în cadrul aceluiaşi colirr, un singur tip de
mărgele.
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a) Mărgele de sticlă discoidale. 98 • În gP1wrnl este voroa ele mărgele din sticlă albă,
verde, maron şi galbenă, de dimensiuni mici şi chi;tr foarte mici, cu formit discoidală,
caracteristică (PI. VIII/9a-c) s-au gftsit în eompania altor tipuri, fiind reprrzrntate
printr-un număr relativ marc dl' exrmplare.
b) Mărgele de sticlii sferoidale. 99 • În aceast.ri catPgorie sînt incluse o srrie de mărgele
de dimensiuni diferite, care au forme sferoidale sau globulare, neregulate, dimensiunile
variind de la un exemplar la altul (PI. VIII/lOa-b); majoritatea sînt din sticlă de culoare
verde, există însă şi unele exemplare din aceeaşi grupă, carr au culoare albastră sau gălbui
albicioasă. Trei exemplare sînt ornamentate cu linii văluritr cr se întretaie.
c) Mărgele de sticlă, tulbulare, nu i'-a11 drscoprrit în număr prea marc; sînt lucrate
din sticlă de culoare albă, albastră, verde şi vioh.i.cc<'. De cele mai multe ori sînt circulare în secţiune 100 (PI. VIII/4-5), dar sînt eazuri cînd în secţiune se prezintă hexagonal
(PI. XVII/4) 101 • În această grupă se pot indudr şi ex1'mplarele descoperite în M61 , care
la suprafaţă au un decor realizat prin crl'stături transvrrsalr şi longitudinale loa
(PI. VIII/6a-d).
d) Mărgele de sticlă hitronconică. În acrastrt ca.trgorie se includ rxemplarrlr din sticlii.
verde sau albastră, care M• iorma unor butoiaşe bitronconicr; au fost găsite, în inventa.rele mormintelor, asociate cu alte tipuri de mărgele. Toate sînt circularr în secţiune. Acest
tip de mărgele este destul de rar întîlnit în cimitirrlr feudalr-timpurii de la Dunărea
de jos 103 , în schimb au o largă răspîndirP în complPxPlc datate în srcolcle X-XIT din
regiunea europeană a U.R.S.S. 104 şi la sud dr Dunărr 105 • În funcţie de clementele cu
care au fost găsite în asociere în inventarele mormintelor şi a datelor oferitr de analogii,
exemplarele de la Isaccea ar putea fi datatr în a doua jumătatr a secolului XI şi la
începutul celui următor.
c) Mărgele de sticlă fogemănate. Acrastrt (·atcgorie cuprinde mărgelr din sticlă albă
şi verde, dr formă globulară sau chiar inelară, grupate prin lipir<', cîtc două sau trei
segmente la un loc 105 . Găsite împreună cu alte categorii de mărgele şi brăţări de sticlă
din categoriile I-a şi a IV-a, permit încadram1 lor în a doua jumrttak a secolului XI şi
în prima jumătate a celui următor.
i') .Mi'irqele de lip „mozaic" (PI. VIII/2). 1111 ~înt pm1 1111mcroasP; sînt fie sub formă de
butoia~. fie tubula.rc sau sferoidale 107 • An fost rxccutate într-un amPstec de pastă de
diferitl~ culori: roşu, albastru, verde, alb, maron, galhrn. Contextul în care au fost descoprritc (brăţări de sticlă din categoria I-a, mărgPlP dP clif erite tipuri, inele de bronz)
permite încadrarea lor în a doua jumătatP a se('olului XI.
g) Mărgele de sticlă globulare. Estt> vorba de exemplare din aşa-numitul tip „cu trei
ochişori" ; în morminte au fost găsite în asociere cu alte tipuri de mărgele; ca excepţie
mrnţionăm situaţia din M61 , unde în colier s-au g1tsit 94 de exemplare. Executate.din
pastă albastră-închis şi cafenie, pc corpul lor sînt aplicate cîte trc·i granule de sticlă verzuie, înconjurate la rîndul lor de un „filamcn t" <lin Htidrt ele culoare galbenă. După aplicarea „ochiurilor" au căpătat forma unei sfere cu trei gurguir, avînd în secţiune, aspectul
unui triunghi cu colţurile rotunjite (PI. VIII/14) 108 . Datele oferite de analogii şi obiectele cu care au fost găsite în asociere, în inventarcll' mormintrlor, îngăduie plasarea lor
în a doua jumătate a secolului XI.
h) Mărgea de sticlă, poliedrice, faţetate. Este vorba. de un tip de mărgele mai puţin
cunoscut şi răspîndit în epoca feudală-timpurie. La Isaccea sînt documentate prin exemplarul din M96 , este de culoare maron, faţetată, cu colţurile retuşate de aşa manieră,
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incit pc fiecare parte iese în evidenţă o formă romboidală. 108•• Analogiile ne permit încadrarea exemplaru.lui în a doua jumătate a secolului XI.
i) Mărgele de sticlă, placate cu argint. În mormintele 110 şi 148 au apărut cinci perle
de sticlă, tubulare, circulare în secţiune, de culoare cafenie, placate cu folie subţire de
argint (PI VIII/11). Fac parte dintr-un tip mai puţin răspîndit şi cunoscut 110 , ce poate
fi încadrat pe baza elementelor de care dispunem la ora actuală., în a doua jumătate
a secolului XI şi la începutul celui următor.
j) Mărgele de chihlimbar. Fără a fi prea numeroase, se înscriu printre obiectele de
podoabă oarecum curente, descoperite în inventarele mormintelor de la Isaccea. Majoritatea o formează. cele bitronconice, cu una din părţi mai marc (PI VIII/3-4); în M88
a fost găsit un exemplar plat, inelar, decorat cu incrustaţii în regiunea rotunjimii maxime
(PI VIII/1). Pentru datarea lor dispunem de datele oferite de analogiilll şi de observaţiile fă.cute în cadrul cimitirului; pe aceste baze pot fi plasate în a doua jumătate a
secolului XI şi în prima jumătate a secolului XII.
l) Mărgele din cristal de sffncă 112 , (PI. VIIl/7a-b ). În raport cu alte tipuri de mărgele
oele din cristal de stincll. apar în număr mic şi destul de sporadic. Au formă plată, cu
contur rectangular şi trei şiruri paralele, de cite opt faţete. Din punct de vedere cronologic pot fi plasate Ia sfîrşitul secolului XI şi la începutul veacului următor.
m) Mărgele confecţionate din scoici 113• Este vorba de exemplare lucrate din specia
Spondylus, de dimensiuni mici şi mijlocii, de culoare albicioasă (PI. VIIl/13). Prezenţa
lor în mormintele din această perioadă se dovedeşte a fi cu totul sporadică; pot fi datate
în a doua jumătate a secolului XI, pe baza datelor oferite de obiectele cu care au fost
găsite în asociere.
2.6. Podoabe de veşmint. Deşi în număr destul de redus, podoabele de veşmînt, vin să
completeze şi să îmbogăţească scria obiectelor de inventar funerar din mormintele frudaltimpurii de la Isaccea,
a) Cataramă. Găsită în M170 , ea face parte din categoria cataramelor simple, doar
cu inel şi spin; este lucrată din bronz, avînd formă ovală, mult îngroşatli. în secţiune,
spinul lipsind din vechime (PI. XVI/8). Avînd în vedere faptul că analogiile de care
dispunem nu sînt întrutotul identice 114 cu exemplarul nostru, credem că ii putem plasa
la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului XI.
b) Garnituri pentru imbrăcărninte. Printre obiectele inventarului funerar din M170 , s-au
găsit şase piese de bronz, ce pot fi incluse în categoria garniturilor pentru îmbrăcă
minte, de formă aproximativ dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite ; prin bare verticale şi orizontale, sînt împărţite în cite patru mici dreptunghiuri; la partea superioară
sînt prevă.zute cu o tijă plată, în care este fixată cite o verigă circulară (PI. XVI/1-6).
Faptul că au fost descoperite în rrgiunea toracică a scheletului şi fragmentele de ţesă
tură. 116 gâsite pe două, dintre elr, confirmă atributele de accesorii vestimentare ale acestor
piese.
În stadiul actual al cercetărilor, acest tip de obiecte, nu este documentat în nici
unul din complexele feudale-timpurii de la Dunărea de jos. Contextul în care au fost
gli.site îngăduie o încadrare largă, la mijlocul şi în cea de a doua jumătate a secolului XI.
c) Nasture. Este vorba de un exemplar globular din bronz, dintr-o singură bucată,
cu tortiţă, de prindere alungită, 118, descoperit în Mm. Pe baza contextului arheologic
în care a apărut poate fi plasat în a doua jumătate a secolului XI.

3. OBIECTE DE CULT
3.U. Prin natura. întrebuinţării lor, obiectele de cult pot constitui, în cuprinsul celorlalte descoperiri din cimitirul feudal-timpuriu de la Isaccea, o categorie separată. Nu
sînt prea numeroase şi nici variate ca tipuri; este vorba de piese obişnuite, care se găsesc
aproape în mod curent în complexele feudal-timpurii.
3.1. Cruciuliţe. O categorie importantă de obiecte de cult o formează cruciuliţele ce se
purtau agiţate la gît, sau atunci cind erau mai mari, atirnate pe piept. Cele două exemplare de la Isaccea, sînt din bronz şi se încadreazli. în categoria cruciuliţelor simple.
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a) Cruciuliţa descoperită în M58 , înaltă de 4 cm (cruciuliţa propriu-zisă) are capetele
braţelor uşor lăţite; capătul braţului superior se continuă cu o urechiuşă înaltă de 9mm,
perforată tr&nsversal, pentru a servi la agăţat. Pe faţa principală, e redată, în relief
plat figura lui Hristos răstignit, încadratli în chenar simplu 117 (PI. VIII/22). Descoperită
împreună cu o monedă de bronz din timpul împăratului Roman III Arghiros, se încadrează la mijlocul secolului XI.

b) În M81 s-a găsit o cruciuliţă înaltă de 3,5 cm, cu capetele braţelor terminate cu
locul de întretăiere al braţelor este lăţit obţinîndu-se astfel un corp cubic.
La extremitatea braţului superior este prevăzută cu un inel de prindere fix, de formă
alungită, perforat transversal ue (PI. VIIl/23). Contextul în care a fost descoperită, permite plasarea ei la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului XI.
3.2. Medalion din bronz, descoperit în M64 , de formă ovoidală, cu dia.metrul de 15 mm.
Pe faţa principală, în relief plat, prezintă un bust, probabil al Fecioarei Maria cu pruncul;
Ia capătul superior este prevăzut cu un orificiu de prindere, de formă alungită, rupt din veehime 119 ; pe cealaltă faţă medalionul nu poartă nici un decor. Descoperit împreună cu
brăţări din categoriile I-a şi a IV-a, exemplarul poate fi încadrat la sfîrşitul secolului
XI şi în prima jumătate a secolului XII.
·
3.3. Ouă de lut ars smălţuite m. În raport cu celelalte categorii de obiecte de cult, ouăle
de lut ars, smălţuite, sînt ceva mai numeroase. Au fost descoperite cinci exemplare,
lucrate din argilă curată, de bună calitate şi arse uniform la. roşu. Pc dinafară, fiecare
poartă acelaşi decor smălţuit, de origine grecească, mult mai veche, alcătuit din ornamente
în formă de acolade de culoare gălbuie pc fond castaniu (PI. VIII/17-21 ). Pe dinăuntru
&int goale şi poartă eîte o pietricică sau bobiţă dr metal; la capătul mai gros se află.
rîtc un mic orificiu. Cît privrştc datarea lor, dacă luăm în consideraţie datele oferite de
analogii, precum şi cele ale contextului în care au apărut, considerăm că pot fi plasate
în timp, în a doua jumătate a srcolului XI.
protuberanţe;

4. OBIECTE DIFERITE
4.0. Un număr restrîns dr obicetr a rămas, datorită caracterului lor aparte, în afara
celorlalte categorii descoperite în mormintele de la Isaccea; este vorba de obiecte
izolate aparţinînd unor domenii diferite de întrebuinţare. Sînt piese de piatră, şist
steatitic, fier şi bronz.
a) în M95 s-a descoperit un obiect de formă trapezoidală, prevăzut la partea superioară cu un orificiu circular (PI.. XII/3); este confecţionat din piatră şi a fost utilizat
probabil ca pandantiv sau amuletă. Pînă în prezent, în complexele feudale-timpurii din
regiunea Dunării de JcR, nu se cunosc exemplare similare. Găsit împreună cu mărgele
de diferite tipuri şi cu o brăţară din categoria a IV-a, el aparţine primei jumătăţi a
secolului XII.
b) Cuţit de fier (PI. XIV/1) din care s-a găsit doar lama, în M 1411 în apropierea
coapsei stingi a scheletului. Apărut la un loc cu brăţări din catrgoria I-a, datarea lui
poate fi fixată în a doua jumătate a secolului XI.
c) Cuţit de bronz (PI. XVI/7) descoperit lingă antebraţul stîng al scheletului din
M170 • Coada este prevăzută cu două orificii pentru niturile cu ajutorul cărora se prindeau
plă.selele. Datează probabil la mijlocul sau în a doua jumătate a secolului al XI-iea.
d) Amnar 121 , avînd forma literei B, gă.sit în M 129, lîngă coapsa stingă a scheletului, prezintă avansate urme de oxidare. Prezenţa acestor obiecte în mormintele feudale
timpurii, se dovedeşte a fi cu totul sporadică.
e) Fusaiolă (PI. V/7) În pămîntul de umplutură al mormîntului 114, s-a descoperit o fusa.iolă confecţionată dintr-o rocă de culoare roz, în masa că.reia se observă
dungi de culo1tre alburie; are formă srmidiscoidală, cu perforaţie centrală 122• Brăţările
din categoria I-a găsite în invrntarul lui Mm1, conduc la încadrarea fusaiolei în a doua
jumătate a secolului XI.
f) Aplică, (PI. V/6), din bronz, circulară, cu marginile lăsate în jos, de jur împrejur,
prevăzută cu două orificii pentru prindere. Este decorată cu cercuri concentrice 123 „
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5. DESCOPERIRI MONETARE

124

făcute în inventarele funerare ale mormintelor de epocă feudală
timpurie de la Isaccea, provin patru monede de bronz. Rrprezentînd, cu excepţia lui
M58 • singurele obiecte din inventarele mormintelor respective, nu au putut fi folosite
în stabilirea cronologiei diferitelor serii de obiecte' de podoabă, dar, corobora.te cu observaţiile stratigrafice făcute în cadrul cimitirului, permit unele prerizări cu privire la cronologia relati\•ft a etapelor de înmormîntare din cadrul cimitirului.
În cuprinsul mormintelor monedele ocupau acelaşi lor: depuse în palma mîinii
drepte 125 .

5.0. Din descoperirile

MIHAIL IV PAFWGONIO.NFL
3) AE t 9,20 gr; 29.5 mm. Tăiată

ROMAX III ARGHIROS

t

1) AE 14.10 gr, 2î mm. Tăia.tă ::\I. Tompson. C'I. B. anii 102B-1034
Gf1:-;itr1: M-G8
inv. 41. 595 (PI. XVI/12a-b)

:M. Thompson, tl. r. anii 1034-1042
Găsită: ::\1-45
inv. 41.523 (PI. XVI/9a-b)
AE {, 8,:10 gr: 29,5 mm. Tă.iată
?II. Thompson, d. C, anii 1034-1042

2) AE 13,GO gr: 25 mm
M. Thompt;on, el. B. anii 1028-1034
Surfrapată pe ci. A
Gitsitrt: :M-5R
11n-. 41 .G~f) (PI. X\'I/lla.-bJ

4)

Găsită: 1\1-46
inv. 41.524 (PI. XVI/lOa - b)

li. CONCLUZII
Prezenta.rea diverselor categorii de obiecte, a ritului, pun îu evidenţă principalele
relicfînd cîtcva concluzii cu privirl' la \·iaţa matrrială şi spiritimpurie. Din cele înfăţişate reiesr că, cimitirul de la Isaccra
se înscrie printre importantele descoperiri de a.cest fel din Dobrogea, cele mai apropiate
analogii avîndu-le la Garvăn-Dinogetia, unde drscoprririle de pînă acum au legături
tipologice şi culturale cu cele de la Isal'cea., atît în prfrinţa unor categorii de obiecte,
dar mai ales a practicilor creştine.
6.1. Cronologia cimitirului ridică probleme legate dr etapele de înmormîntare. Numărul
redus de monede descoperite în morminte (grupatr cronologic pr o perioadă restrînsă
de timp), datarea. în limite largi (făcută pc ba.za analogiilor) a principalelor categorii
de obirctr, nu permit fixarea concretă a coordonatelor cronologice a etapelor de înmormîntare. C<'le mai timpurii morminte par a. fi cele datate cu ajutorul monedelor de la.
Roman III Arghiros şi Mihai IV Paflagonia.nul, ele reprezentînd data post-qucm a înmormîntărilor efectua.te în cimitirul de la Isaccea; lor Ic pot fi adăugate mormintele
suprapuse sau deranjate de înmormîntările ulterioare. Marea majoritate a mormintelor
aparţin rta.pei a. doua dt> înmormîntare din ca.rlrul cimitirului, fără a putea. \'Orbi despre
numărul, rrpartiţia cronologică şi frecvenţa lor pc pcrioadr limitate de timp, datorită.
faptului cft doar o mică parte a mormintelor au avut inventar funerar şi pentru că foarte
puţin<' morminte fără innntar au putut fi datate, pe baza. criteriilor stratigraficr. Dacă
am hrn în consideraţie numai datele oferite de obiectele de inventar, cPle mai multe morminte aparţin celei de a doua jumătăţi a secolului XL Asemenea a.prreirre s-ar putea să
nu corrspundă, decît în parte, realităţii, atît timp cit nu pot fi precizate decalajele de timp
dintre înmormîntărilr succesive făcutr în cadrul cimitirului. Ultimei etape de funcţionare
a cimitirului îi aparţin mormintele încadratr, după poziţia braţelor. în varianta E şi
cele al căror inventar, pc baza analogiilor, se încadrează în secolul XII, ele constituind
data antequem a înmormîntărilor din cimitirul de la Isaccea.
Sintetizînd cele expuse mai sus, rezultă. că, în cadrul cimitirului de la Isaccea,
înmormîntărilc încep undeva la mijlocul secolului al XI-iea., cunosc maxima. intensitate
în a doua lui jumătate, continuă şi în veacul următor, fără a putea fi stabilite cu precizie datele limită de funcţionare.
6.2. Ritul şi ritualul de înmormîntare sînt caractrristicc epocii feudale timpurii; ritul
este exclusiv de inhumaţie, ritualul rcprczrntînd caracteristici deosebite faţă de alte cimi-

6.0.

tră.să.turi a.le cimitirului,
tuală din epoca feudală
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tire din aceeaşi perioadă. Ca particula.ritatr a cimitirului de la Isaccra, notăm prcunţa
în morminte a ouălelor ele lut ars, smălţuite, şi a cuţitrlor de fier.
6.3. Inventarele funerare cuprind obiecte tipice rpocii frudale timpurii, realizate în at<'lierc bizantine sau ·locale: 126 întreaga srrie de obiecte de podoabă din sticlă, bronz sau
argint, poartă amprenta rlementelor de cultură ale Imperiului bizantin din această rpocă.
Relativa sărăcie a inwntarului, se datorează faptului că, în această vrrme, prescripţiile
religiei crrştinc intrrzicPau dPpunrrra alături de defunct a ofrandelor şi obiectelor de
podoabă; crle mai multe mormintr din această epocă sînt lipsite complet de invrntn.r.
Luînd ca clrmcntc de comparaţie celrlaltc cimitire din această perioadă, nu numai din
Dobrogea, rrzultă că descoperirile făcute în cadrul cimitirului de la Isaccra„ sînt bogate
şi relativ m meroase.
6.4. Rczul a.trie cercPtărilor oferă ~i unde datl', cu privire la populaţia complexului
f eudal-timr uriu de la lsaccPa. În primul rînd, trebuie remarcat faptul că este vorba, în
exclusivitate, de o populaţie creştină, afllmaţia este argumrntată cu ajutorul observaţii
lor făcute în cadrul cimitirului: orirntarra vcst-Pst a. mormintelor, poziţ.ia braţelor şi simbolurile crcştinr, care, deşi nu sînt numeroase, sînt totuşi celr mai srmnificatiw. Întinderea cimitirului şi frecvenţa mormintelor - ţinîncl scama şi de faptul că o mare parte
a fost distrusă de lucrările agricole - vorbesc dPspre cotrle pe care le atinsesr, din punct
de vedrre demografic, C'omplrxul frudal-timpuriu de aici.
Dcscrierra mormintelor şi a inventarului acrstora este în măsură să ofere unele date
cu privire la situaţia economică a complexului şi a locuitorilor lui în epoca feudală-timpu
rie; am văzut că majoritatPa mormintelor sînt lipsite de inventar, dar în acelaşi timp,
comparativ cu alte descoprriri similarr, inventarele funerare din cimitirul de la Isaccra
sînt totuşi bogatr, dovada cxistenţri unor posibilităţi, cc nu erau la îndcmîna tuturor
complexelor din această perioadă, nu numai în preocuparra, ci după toate probabilităţile,
şi în producerea unor C'atrgorii de obiPctr de podoabă, crea rr nu-~i puteau p<'rmitc
decît comunitarii unui romplrx cu potPnţial rconomic ridicat.
6.5. Considcraţiilr de ordin gcnrral şi succintrlr concluzii prrzrntate nu înseamnă epuizarea tuturor problrmclor ridicate dr analiza matrrialului arheologic descoperit în inventarele funerare ale mormintelor din cimitirul de rporă frudală-timpurie de la Isaccra,
constituind doar puncte de plrrarc şi de sprijin pcntrn crrrrtărilc viitoarr - privind
viaţa materială şi spirituală - nu numai a complrxului feudal-timpuriu de la Isaccea,
ci a întregii Dobroge din prrioada Rccolelor XI-XII.

DESCRIEREA MORMINTELOR

ŞI

A INVENTARIJLlll

M.l. Groapă simplă, L = 1,20 m, I = 0,40 m. - 0,40 m. În interior se afla un
schelet de adult, orientat V-E, în poziţie întinsă, eulrat pe spate. Lipsesc amănuntrlr,
mormîntul fiind răvăşit. Fără inrentar.
M.2. Schelet de adult, găsit la 0,40 m, a cărni groapă nu a mai putut fi precizată;
era orientat V-E, culcat pe spate, capul aplecat pe partea stingă, <'U mîinile pe lingă
corp, Fără inventar.
M.3. Groapa simplă, :O = 1,45 m, I = 0,40 m, - 0,40m; a fost tăiat ultrrior de
groapa lui M4. In interior se afla un schelet de adult, orirntat NV-SE, în poziţie întinsă,
culcat pe spate, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M.4. A apărut imediat spre nord de M3; groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,50 m,
-0,45m. Schelet de adult, culcat pe spatr, în roziţic întinsă, cu brnţrlr pc lîngă corp.
Fără

inventar.

M.5. Groapă simplă, L = 1,55m, I = 0,50 m,-0,50 m; dr-a lungul prrcţilor s-au
găsit urme de kmn de la sicriu. În intrrior, un ~('hPlrt oriPntat NV -SE, euleat pe spate,
capul cu privirea spre sud-est, cu braţele aş<'zatr pr abdomen. Fără 1·t11;entar.
M.6. (PI. IX/1). Groapă simplă a cărui contur nu a mai putut fi SC'sizat. Sehrlet
de adult, orientat NV -SE, poziţie întinsă, eu brnţcl<' aş< za.te I'<' c;bclc.mrn. lrnen.tar:
1) Două brăţări de sticlă din categ. II, înşirate pr mîna stîngă; 2) lnC'l <'Onf((ţionat fi in
răsucirea a două sîrme de argint, cu capetele subţiatr prin batere, care se apropie fără să
se unească.
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M.7. Constă dintr-o groapă simplă, cu dimensiunile neprecizate, avînd în interior
la. -0,55 m, un schelet de adult, orientat NE-SV, culcat pe spate, în poziţie întinsă,
cu braţul dr. de-a lungul corpului, cu cel st. aşezat pe abdomen. Fără inventar.
M.8. Groapă simplă, L = 1,50 m, l = 0,40m, -0,45m. În interior un schelet de
adult, orientat V-E, culcat pe spate, în poziţie întinsă; slaba conservare a oaselor nu a
îngăduit detalii privind poziţia braţelor. Fără inventar.
M.9. Urme slabe din scheletul unui adult, găsit la -0,45 rn; conturul gropii şi dimensiunile ei nu s-au mai putut preciza; a. fost deranjat ulterior de groapa lui M.10. Fără
inventar.
M.10. Groapă simplă L = 1,40 m, l = 0,40 m, - 0,40 m. În interior schelet de adult
orientat V -E, culcat pe sp:\te, cu braţul dr. îndoit şi aşezat cu palma pr oasrle bazinului, iar cel stîng pe lingă corp. Fără inventar.
M.11. Groapă simplă, L = O,GO m. l = 0,35m, - 0,45 m; mormînt de copil orientat
V-E. Din schelet s-au mai păstrat craniul fragmentar şi p:.i.rte din coloana vertebralii..
Fărâ inventar.
M.12. Groapă simplă, orientată V-E, L = 1,20m, I = 0,40m, -0,40m. Nu s-au
găsit decît vagi urme din scheletul unui adolescent. Fărâ inventar.
M.13. Mormînt de adult, orientat V-E, L = 1,50,m I = 0,45m,-040 m. Datorită
stării proaste ele conscn·are a schrletului, lipsesc amănuntrlc. Fără inventar.
M.14. Mormînt de adult, orientat V -E, răvăşit ulterior de groapa lui M.13. Din
schelet nu s-au mai păstrat decît oasele mari ale picioarrlor. Conturul şi dimensiunile
gropii nu s-au mai putut preciza. Fără 1"nventar.
M.15. Groapă simplă, lungă de 1,70m, lată de 0,50m şi adîncă de 0,45 m. În interior, un schelet de adult orientat V -E, în poziţie întinsă, capul uşor aplecat spre dreapta,
braţul dr. îndoit peste ultimile vertebre lombare, iar st. peste oasele bazinului. Fără inventar.
M. lG. Groaprt simplă, L = J ,60m, I = 0,46m. - 050m. În interior, schelet de adult,
orientat V -E, culcat pe spate în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului şi cu
craniul puţin drplasat spre stînga. Fifră inventar.
M.17. Groapă simplă, L = l,50m, 1=0,45 m,-0,45 rn. Schrlct de adult orientat
V -E, culcat pc spate, în poziţie întinsă, capul aplecat spre dreapta, cu braţele îndoite
din coate şi aşezate cu palmele pe umerii respectivi; oasele mici nu s-au mai păstrat.
Fără inventar.
M.18. Mormînt în gro:.J.pă simplă, L = 1,50m, I = 0,40m, -0,50m. În interior resturi din sc·hrlctul unui adult, orientat V -E, culcat pe spate, în poziţie întinsă; slaba
conservare a O<l~clor n-a îng\duit detalii privind poziţia braţelor. Fără inventar.
M.19. Groapă simplă, L = 1,GOm, I = 0,45m,- 0,40 rn. Schelet de adult, orientat
V-E, în poziţie întinsă, culcat pc spate, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M.20. (PI. IX/2). Schelet de adult, găsit la -0,40 cm, a cărui groapă nu a mai
putut fi precizată, era orientat V -E, culcat pe spate, cu braţele uşor îndoite din coate
şi aşezate pc o t> ~Ic b izirrnlui. Inventar: 1) Brăţară de sticlă din categ.I, găsită pc mîna
stingi; 2) h ~1 din ~tic! l, g\;;it pc o:i.sele buinului unde fuseseră oasele palmei drepte
M.21. Găsit la -0,45 m; restul din scheletul unui adult, din care s-au mai păstrat
doar oasele m·iri ale picioarelor; nu s-a rn<li putut urmă.ri conturul şi nici dimensiunile
gropii. Fririi inventar.
M.22. Gro·\pt sim1l:'t, L = 1,40 m, l = 0,40m,-0,45m. În interior schelet de adult,
orientat V -E, culcat pc spate, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pc abdomen. Fără
inventar.
M.2:3. G\iit la -0,50m. În interior, resturi din scheletul unui adult, orientat V-E;
s-au m ti p \>trat do.u o.Beie m ui ale picioarelor, celelalte fiind complet descompuse.
Fără inventar.
M.24. S-a glsit în porţiunea vestică a secţiunii VIIIB, constînd dintr-o groapă
simplă, cu dim:msiunile neprecizate, a.vînd în interior la -0,55 m, resturi de oase din
scheletul unui adult, orientat V -E. Fără inventar.
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M.25. Groapă simplă, L = 1,70m, 1 = 0,66 m, -0,46111. În interior, un sehrlct de
adult, orientat V -E! cul~.t pc spate în poziţ.ic întinsă, capul aplrcat pr partra stingă„
braţele pe oasele bazmulm. lnrentar: 1) O prrcclw dr crrcei din bronz, drcoraţi în trhnica filigra.nul.ui (PI. Y/4a-b); 2) Inrl confecţionat prin răsucirea a două sîrmc de argint,
capetele subţiate, prm batrrP, sr apropie fără. să se unrască (PI. IV/1).
M.26. Groapft simplă, L = 0,80 m, I = 0.26 m, - 0,40 m. În intrrior un schelet
de copil orientat Y -E, în afara oaselor coloanPi nrtrbralr, crlelaltr nn se mai păstrrază.
Fără

inventar.

M.27. (PI. IX/3). Groapft simplă, L = 1.60 m, I = 0,40, - 0,46 m. Selwlct de
adult orientat V -E, culcat pc spatr, cu eapul aplrcat pP partea stingă, braţele fiind
aşezate pe oasrlc bazinului. Inventar: 1) Trei brăţări de sticlă înşirate pc mina st.; două
din categ.I, cealaltă din categ II, 2) Mărgele de sticlri dr difrrite formr şi dimrnsiuni.
M. 28. Mormînt dr adult găsit la -0,50 m, a cărui groapft nu a mai putut fi prrcizată, fiind suprapus dr M. 27. Din schrlrtul orirntat V-E, s-au mai păstrat doar oasele
mari ale picioarelor şi fragmente din coloana nrtrbrală. Fără inrentar.
M. 29. Mormînt constînd dintr-o groapă simplă. L=l,50 m, I =0,40 m, -0,50 m.
Schelet de adult orientat V -E, culcat pP spat<', în poziţir întinsă, cu braţelr a~ezatr pe
oasele bazinului. Fără inventar.
M. 30. Groapă simplă, L = 1,65 m, 1 = 0.45 m, -0,50 rn. În intPrior selwll't de
adult orientat V - E, culcat pc spate în poziţir întinsă: lipsesc amămrntrlr, star<'a dr
consrrrnrr a oaselor fii11d precarrt. Fără inventar.
M. 31. (PI. X/1) l\formînt în groapă simplă, L = l,GO m, I= 0,40 m, -0,46 m.
Schelet de adult orientat V -E, în poziţie întim:i'i, cu braţrlc pr oasl'lc bazinului. Inventar:
1) Mărgele de sticlă bitronconicc; 2) Mărgele de sticlă c11 „ochişori".
M. 32. Groapă simplă, L = 1,40 m, 1 = 0,54 m, -0,40 m. În interior, un schrlct
de adolrscrnt orientat V -E, în poziţie întinsă, cukat pc spate, capul aplecat pc partea
stingă, cu braţele aşezate pe oasele bazinului. Fără, inventar.
M. 33. Groapă simplă, L = l ,35, I = 0,40 m, -0,40 m. Schrlet de adolescent
orienta+ V -E, culcat pc spate în poziţie întinsă,; slaba consrrvarc a oasrlor n-a îngăduit
detalii privind poziţia braţelor. Pără inventar.
M. 34. Schelet de adult, lung de 1,50 m, găsit la -0,45 m; forma şi dimPnsiunile
gropii nu s-au mai putut preciza. Era orirntat V -E, în poziţir întinsă, cu braţele aşrzate
pe abdomen. Fără inventar.
M. 35. Groapă simplă, L = 1,50, 1 = 0,46, -0,50. În interior, schelet de adult,
orientat V -E, în poziţie întinsă, culcat pe spate, capul aplecat pc partea stingă, braţele
aşezate pc oasele bazinului Fără inventar.
M. 36. Groapă simplă, L = 1,60 m, 1 = 0,45 m, -0,50 m. Schelet de adult, orientat
NV -SE, în poziţie întinsă, cn braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 37. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45, -0,40 m. Scheletul, orientat NV -SE, culcat pe spate, în poziţie întinsă, capul aplecat pe partea dreaptă,
braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 38. Mormînt descoperit la -0,45 m, răvăşit de arătură, forma şi dimensiunile
gropii nu s-au mai putut preciza. Din schelet nu s-au mai găsit tlecît urme din oasele mari
de la picioare. Este orientat V -E. Fără inventar.
M. 39. A apărut imediat spre est de M. 38; groapă simplă, L = 1,70 m, 1=0,55,
-0,45 m, Schrlet de adult, orientat NV -SE, culcat pc spate, în poziţie întinsă, capul
aplecat pe partea dreaptă, cu braţele pe lingă corp. Fără inventar.
M. 40. Groapă simplă, L = 1,80, 1 = O,GO, -0,45 m. În interior, schelet de adult,
orientat V -E, culcat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără

inventar.
M. 41. (PI. X/2)

Groapă

simplă,

L = 1,60, I = 0,40, -0,40 m; de-a lungul

pereţilor s-au găsit urmr de lemn şi cuie de fiPr de la sicriu. În interior, schelet de adult

orientat V -E, culcat pc spat.P, în poziţie întinsă, cu mîinilc pe oaselr bazinului. Inventar.·
brăţări dP sticlă, categoria a III-a, înşiratr pe mîna stingă; două sînt din sticlă
dP culoare verde, două din sticlă d<' culoare maron şi una din sticlă df' rulm:H neagră.

1. cinci
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2. Inel simplu din sîrmă de bronz, de formă aproape circulară; a fost găsit în zona arcadei
zigomatice stîngi (PI. X/2).
M. 42. (PI. V/5; IX/4) Găsit. imediat spre vest de M. 41, groapă simplă, L = 0,90
m, I = 0,30 m, -0,40 m. Schelet de copil, orientat V.E., culcat pe spate, cu braţele pe
oasPle bazinului. Inventar: 1. Brăţară de argint, simplă, cu capete apropiate, avînd extremităţile uşor subţiate; a fost găsită pe mina dreaptă.
M. 43. Groapă simplă, L = 1,55 m, I = 0,45 m, -40 m. În interior s-au găsit
resturile unui schelet de adult, din care s-au mai păstrat oasele mari ale picioarelor, cele
două humerus şi craniul. Avea orientarea N -S, culcat pe spate, în poziţie, întinsă.
Fără

inventar.

M. 44. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m, -0,40 m. Schelet de adult, bine
conservat, orientat V -E, în poziţie întinsă, culcat pe spate, cu braţele pe oasele bazinului.
Inrentar: 1. Inel de bronz cu chaton de argint, găsit în zona bazinului, unde fuseseră
mîinilC' (PI. V/2); 2. Mărgele bitronconice din sticlă verde-translucidă; s-au găsit în jurul
gîtului; 3. Două inele simple din sîrmă de bronz, de formă aproape circulară, g!Lsite în
zona arcadC'lor zigomatice.
M. 45. Mormînt de copil, lung de 0,80 m, găsit la -0, 75 rn; forma şi dimensiunile
gropii nu s-au mai putut stabili. În interior, scheletul era orientat E-V, culcat pe spate,
cu mîinile pe oasele bazinului. Inventar: 1. Două monede bizantine de bronz. Foii. an.,
cl.C, emisiuni din anii 1034-1042, în timpul împăratului Mihail IV Paflagonianul; s-au
găsit pc oasele bazinului, sub palma mîinii drepte (PI. XVI/lOa-b, 9 a-b).
M. 46. Groapă simplă, L = 1,65 m, 1 = 0,45 m, -0,40 m. În interior, schelet de
adult orientat SV -NE, culcat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţul drept pe abdomen,
st. îndoit din cot şi adus cu palma pe piept. Fără inventar.
M. 47. Groapă simplă; L = 1,50 m, 1 = 0,40 m, -0,45 m; Schelet de adult orientat
V -E, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M. 48. Din el nu s-a mai păstrat decît coloana vertebrală, restul fiind distrus de
groapa lui M. 49; era orientat V -E. Fără inventar.
M. 49. Groapă simplă; L = 1, 70 m, I = 0,50 m, -0,58 m. În interior, schelet de
adult, orientat NV -SE, culcat pe spate în poziţie întinsă, capul aplecat pe partea dreaptă,
cu braţele aşezate pe oasele bazinului. Fără inventar.
M. 50. Găsit imediat la nord de M. 40; Groapă simplă a cărei formă şi dimensiuni
nu s-au mai putut preciza. Din schelet s-au păstrat resturi din craniu şi din oasele mari
ale picioarelor. Era orientat V -E. Fără inventar.
M. 51. Groapă simplă, L = 1,46 m, I = 0,40 m, -0,50 m. Schelet orientat SV-NE
în poziţie întinsă, culcat pe spate, cu braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 52. Groapă simplă, L = 1,60 m, 1 = 0,45 m, -0,55 m. Schelet de adult, orientat
V-E, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M. 53. Groapă simplă L = 1,80 m, I = 0,55 m, -0,55 m. În interior ,schelet de
adult, orientat SV -NE; capul aplecat pe partea stingă, braţele aşezate pe abdomen.
Fără

inventar.
M. 54. Mormînt de adult în

groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m la vest şi 0,40 m
la est. În interior s-au păstrat vagi urme din schelet. Era orientat NV -SE. Fără inventar.
M. 55. Groapă simplă L - 1,55 m, 1 = 0,50 m, -0,55 m. Schelet de adult, orientat
SV -NE; capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţul drept pe abdomen, stîngul îndoit
din cot şi adus cu palma pe umărul respectiv. Fără inventar.
M. 56. Găsit imediat la vest de M. 55. Mormînt de adult în groapă simplă. a cărei
formă şi dimensiuni nu au mai putut fi precizate. Scheletul, culcat pe spate, cu braţele
pe abdomen, era orientat SV -NE. Inventar: Brăţară de sticlă din catrgoria a IV-a,
găsită pe mina stingă (PI. VI/3; VII/10; IX/5).
M. 57. Groapă simplă, L = 1,76 m, I = 0,50 m, -0,55 m. În interior schelet de
adult, orientat SV -NE, culcat pe spate, braţul drept pe abdomen, stîngul îndoit din cot
şi adus cu palma pe um1rul respectiv. Fără inventar.
M. 58. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,65 m. Schelet de adult, orientat
V -E, capul aplecat pe partea dreaptă, braţele pe abdomen. Inventar: 1. Cruce de bronz,
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avînd pr faţa.prin?ipală, rcprrzrntat în relief plat, figura lui Hristos răstignit (PI. VIII/22);
2. Mo.n:~ă b1zantm~ de bronz, Foii. a.n. ci. B, emisiune din anii 1028-1024, din timpul
domnm 1mprirntuhu Roman III Argluros; s-a găsit pe oasele bazinului, sub palma mîinii
dreptr (PI. XVI/l la-b).
M. 59. Groapă simplă, L = 1,40 m, I = 0,35 m, -0,60 m. Schelet orientat V-E,
cu braţele aşezate pc abdomrn. Fără inventar.
M. 60. Mormînt în groapă simplă, L = 1,4[) m, I = 0,40 m, -0,60 m. În interior
resturi din craniul unui schrlrt orientat V -E, Fără inventar.
M. 61. (PI. XI/1) Groapă simplă, L = l,Ou m, I = 0,30 m, -0,50 m. Schelet
de copil, orientat V-E, culcat pc spate, cu braţele aşezate pe abdomen. Inventar: 1. Măr
gele de sticlă cu „ochi~ori"; 2. l\lrirgclc bi tronconice din sticlă verde translucidă; 3. Mărgele
cilindrice perforatr longitudinal. avînd suprafaţa crestată pe orizontală şi pe verticalA,
formînd un fel dr „dinţişori"; au fost găsite în jurul gîtului; 4. Cruce de bronz, avînd
braţcll' trrminate cu protuberanţe, prevăzută cu o urechiuşă pentru agăţat, Ia extremitatea
braţului superior. (PI. VIII/23).
M. 62. Mormînt de ndnlt în groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,40 m, -0,50 m.
Scheletul în poziţir întinsft. cu braţele aşezate pc abdomen, era orientat V -E. Fărd

inventar.
1\1. u3. Groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,40 m, -0,55 m. În interior schelet orientat SV --NE, culcat pc spatr, cu braţele pe oasele bazinului. Fără inventar.
M. 64 . .Mormînt <le adult în groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,45 m, -0,60 m.
Orientat V -E, în poziţir întinsă, avea braţele putrrnic îndoite din coate şi aduse cu palmele pc umerii respectivi. Fâră inventar.
M. 65. Găsit imediat la S-E de M. 64; mormînt în groapă simplă, conţinind un
schclPt de adult, orientat NV -SE, avînd braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M. 66. Groapă simplă, L = 1,45 m, 1 = 0,40 m, -0,55 m. Schelet orientat V-E,
capul aplecat pe partea stingă, braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 67. Groapă simplă a cărui contur şi dimensiuni nu s-au mai putut stabili. În
interior, schelet de adult, lung de 1,85 m, întins pc spate, cu braţele aşezate pe abdomen.
Fără

inventar.

Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,60 m. Schelet orientat V-E,
cu braţele aşezate pc bazin. Inventar: 1. Monedă bizantină de bronz, Foii. an. ci. B, emisiune din anii 1028-1034, în timpul domniei împăratului Roman III Arghiros; găsită pe
oasele bazinului, sub palma mîinii drepte. (PI. XVI/12 a-b)
M. 69. Urme din scheletul unui copil, din care s-au mai păstrat doar oasele mari
ale picioarelor. Era orientat V -E. Fără inventar.
M. 70. (PI. X/3) Constă dintr-o groapă simplă, cu dimensiunile neprecizate,
avînd în interior, la -0,35 m, un schelet de copil, orientat V -E, cu braţele aşezate pe
abdomen. Inventar: 1. Nouă brăţări de sticlă, găsite şase pc mina stîngă şi trei pe cca
dreaptă. Primele opt aparţin categoriei a IV-a, (PI. VI/11-12) cea de-a noua categoriei I; 2. M1rgcle bitronconicc de chihlimbar, faţetate, găsite în jurul gîtului; 3. Medalion
din bronz, fără forml ovoidală; pc faţa principală este redată în relief plat, Fecioara Maria
cu pruncul.
M. 71. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,50 m. În interior schelet de
adult, orientat V -E, capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţele pe abdomen. Fără inventar
M. 72. Groapă simplă, L = 1,45 m, I = 0.35 m, -0,55 m. În intrrior, schelet orientat NV -SE, culcat pe spate, cu mîinilc pe abdomen. Fără inventar.
M. 73. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,G5 m, I = 0,40 m, -0,40 m.
Schelet orientat SV -NE, culcat pe spate, capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţele
pe abdomen. Fără inventar.
M. 74. Groapă simplă, a cărei formă şi dimensiuni nu s-au mai putut preciza. În
interior, la -0,50 m, schelet de adult, orientat V -E cu braţele pe abdomrn. Fiiră inventar.
M. 75. Găsit la -0,60 m; resturi din scheletul unui copil ce avea orirntarca V -E.
Inventar: 1. În pămîntul de umplutură s-a găsit o mărgică masivă din sticlă de culoare
albastră în form1. de butoiaş; 2. Pandantiv globular din bronz.

M. 68.
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M. 76. Groapă simplft, L = 1,GO m, I = 0,45 m, -0,60 m. Schelet de adult, orientat
V -E, braţul drept de abdomen, stîngul întins pe lingă corp. Fără inventar.
)f. 17. Groapă simplă. L = 1,7~), I = 0,5[> m, -0,60 m. Srhc·lrt eulra.t pe spate, cu
braţrle aşpz;:.te p<· abdomen. orirntat \' - E. Fărâ irirentar.
M. 78. (PI. XI/3) Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,45 m, 1= 0,40 m,
-0,65 m. Schrlrt rukat pc spatP. în poziţie întinsă, cu bratele pc abdomen. orientat
V -E. Inventar: l. Mărgică bitronconică din chihlimbar; 2. Inel simplu din sîrmă de
bronz, de formă aproximativ eirculară: 3. PandantiY globular din bronz.
M. 79. Schelet ele adult, oril•uta.t V -E. <·u braţclr pc abdomen. Fără inventar.
M. 80. Găsit imediat la nord dP M. 79: mormînt dP adult în groapă simplă. L = 1,60
m, I = 0.40 m. -0,65 m. SchelPtul. orimtat V -E. era culcat pe spate, avînd braţul
drept pl' abdonlPn şi stîngul intins pe lingă corp. lnrerliar: l. Mărgele de chihlimbar
prismaticl'; una ci;te în formă de toporaş ;2. Inel conf rcţionat prin impletirra a două sîrme
de bronz, capetele lăţite şi subţiate. se apropie fără să sr unească.
M. 81. Constă dintr-o groapf1 simplă c·u dimemiunilc prPrizate, aYînd în interior
la -0,70 m, un schck·t de a.duh. ori('ntat V -E. eultat p<' spatP, eu braţ.ele aşrzate pe
abdomen. Fără 1·nrentar.
M. 82. Groapă simplă, L = 0,80 m. 1 = 0,35 m. -0,65 m. În interior urme vagi
din scheletul unui copil. orientat V -E. Fără inventar.
M. 83. Urme slabe din scheletul unui adult aflat la -0,60 m adîncime. Conturul
şi dimensiunii<' gropii nu s-au mai putut preciza. Era orirntat V -E. Fără inventar.
M. 84. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0.40 m, -0,60 m. Schelet în poziţie întinsfi.,
capul aplecat pr partra stingă. braţ.cir a~C"za.tc pe abdomen, orientat V -E. Fără inventar.
M. 85. Groapă simplă, L = 1,85 m, 1 = 0,60 m, -0,55 m. Schelet de adult orientat
V-E, cu braţele pc abdomrn. lni.:erdar: 1. Fragmente din zale de fier puternic corodate 127•
M. 86. (PI. XI/2). Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, l = 0,40 m,
-0.55 m. Schelrt orientat V -E, cu braţele pe abdomC'n. inventar: 1. Trei brăţări de
sticlă din catrgoria I; s-au găsit inşiratr pc mina stîngă.
M. 87. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,65. -0,50 m. Schelet de adult, culcat
pe spate, cu braţele aşeza.te pc abdoml'n, orientat V-E. Fără inventar.
M. 88. Groapă simplă, L = 0,50 m, I = 0,25, aflat la -0.40 m. În interior resturi
din scheletul unui copil, orientat SV -NE, Fără im·entar.
M. 89. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m, -0,50 m.
Schrlet orientat SV-NE, culcat pe spate, braţul drept aşezat pc abdomen, stingul îndoit
din cot şi adus cu palma pc umărul respectiv. Fără inventar.
M. 90. (PI. XV/1) Groapă simplă, L = 0,70 m, I = 0,2f> m, -0,50 m. În interior
resturi din scheletul unui ropil, orirntat V-E, cu braţele aşezate pe abdomen. Inventar:
1. Două brăţări de sticlă din catrgoria II, găsite pe mina stingă.
M. 91. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,40 m. Schelet orientat V-E,
cu braţul drept pr abdomen, stîngul îndoit din cot, cu palma pe piept. Fără inventar.
M. 92. Mormînt de adult, groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,45 m, -0,35 m. Schelet
orientat V-E, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe oasele bazinului. Fără inventar.
M. 93. Groapă simplă, L = 0,90 m, I = 0,26 m, -0,30 m. În interior resturi din
scheletul unui copil, orientat V-E. Fără inventar.
M. 94. Mormînt de copil, găsit imediat la nord de M. 93; groapă simplă a cărei
formă şi dimensiuni nu s-a mai putut preciza; din schelet s-au păstrat doar urme din
craniu, celelalte oase fiind complet pulverizate. Fără inventar.
M. 95. (PI. XII/1). Groapă simplă, L = 1,70 m, J = 0,45 m, -0,40 m. În interior,
schelet de adult orirntat V -E, rulcat pe spate, cu braţele aşezate pe a.bdomen. Inventar:
1. Brăţară de sticlă, din catrgoria IV, găsită pe mina stingă; 2. Mărgelr poliedrice din
chihlimbar; 3. Mărgele de sticlă, de formă sferică neregulată; 4. Măi gele confrc·ţionate din
cristal de stîncă de formă sferică turtită, cu trei şiruri orizontale a cî1 e 7 faţete; 5. Măi grie
confecţionate din scoici: s-au găsit în jurul gîtului; 6 Inel dr tîmplă ronfrc·ţionat din bi onz,
cu un capăt îndoit pe traiectoria unui arc de cerc; 7. Pandantiv din piatră i omboidal.
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M. 96. (PI. XIl/1). Groapă simplă, L = 1,GO m, l = 0,40 m, -0,40 m. Schelet
de adult orientat V -E, cu braţele pc abdomen. Inventar: 1. Brăţară de sticlă, din categoria IV, găsită pc mina stingă. 2. Mărgrlc de chihlimbar.
M. 97. Mormînt de copil, găsit la -0,30 m, răvăşit de lucrările agricole. Fără inventar.
M. 98. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,40 m, -0,40 m. Schelet orientat V -E,
cn braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 99. Groapă simplă cu dimensiunile neprecizate. În interior, la -0,40 m a fost
gă::;it un schelet lung de 1,60 m, orientat V -E, cu braţele pe abdomen. Fără inventar.
M. 100. Mormint de adult deranjat de lucrările agricole. Fără inventar.
M. 101. Groapâ simplă, L = 1,80 m, 1 = 0,50 m, -0,40 m. În interior schelet
de adult, orirntat V-E, culcat pc spate, cu mîinilc pc oasele bazinului. Fără inventar.
M. 102 (PI. XV/3). Groapă simplă, L = 1,60 m, 1 = 0,45 m. În interior schelet
de adult orientat V -E, culcat pc spate, cu braţele pc abdomen. Inventar: Mărgele de
sticlă, circulare şi tubulare, găsite în jurul gîtnlni. 2. Frag. de brăţară din categ. II decorau.
cu linii oblicr.
M. 103. l\formînt de adult, distrus de lucriirilc agricole, găsit la -0,30 m. Din schelet
s-au păstrat doar urme vagi din craniu. Fiiră inventar.
l\IOUlUl~TE FEUDALE-TllUPURII Gi\SITE ÎN TUMULI DIN EPOCA ROMANĂ

TllUPURIE
La limita de nord-vest a cimitirului feudal-timpuriu se aflau doi tumuli, aparţinînd
necropolri tumnlare romane din prima jumătate a sec. II e.n. Lucrările agricole au afectat
în rn.od direct acrşti tumuli, impunînd întreprinderea săpăturilor de salvare. În cuprinsul
lor, s-au descoperit în afara mormintelor de incineraţie din prima jumătate a sec. II e.n.,
şi o seric ele morminte secundarr, introduse ulterior, în epoca feudală-timpurie.
Tumulul I A. A fost cercetat parţial şi în interiorul lui s-au descoperit şase morminte
din epoca feudală-timpurie.
M. 104. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,55 m, -0, 70 m. În interior un schelet
de adult, orientat V -E, poziţie întinsă, cu braţrlc pe abdomen. Fără inventar.
M. 105. Groapft simplă, L = 1,30 m, 1 = 0,40 m, -0, 70 m. Resturi din scheletul
unui adolescent, clin care s-au mai păstrat fragmr11tC' din craniu şi oasrle mari ale picioarelor.
Fără

inventar.

M. 106. Groapă simplf1 a cărei contur şi dimensiuni nu s-au mai putut stabili. Schelet de adult orientat V -E, c11 braţele pe abdomen, găsit la -0,90 m. Fără inventar.
M. 107. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m, -0,75 m. În interior se afla un
schelet de adult orientat V -E, poziţie întinsă, cu braţul dr. pe lî11gă corp, st. fiind îndoit
din cot şi aşezat cu palma pc oasele bazinului. Fârli inventar.
M. 108. Mormînt dP copil orientat V -E, din care s-au păstrat urme slabe. Fără

inventar.
M. 109. l\Iormînt de a,<lult în groapă ::;im piă, L = 1, 70 m, l = 0,45 m, -0, 70 m.
Scheletul oriC'ntat V -E, awa capul aplecat spn' dreapta, braţul fiind aşezat pe oasele
bazinului. Fâră inrentar.
Tumulul IB. Cel de al doilea ttunul săpat în 1979, se afla la cca. 300 m, spre SV de
limita cimitirului feudal-timpuriu. În cursul săpftturilor au fost dezvelite şi cercetate 63
de morminte din rpoca feudală-timpurir.
M. 110. (PI. XII/3) Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,50 m, -0,70 m. În
interior se afla. un schC'let de adult, orientat V -E, culcat pc spate, în poziţie întinsă, cu
braţele aşezate pc abdomen. Inventar: 1. Trri brăţări din sticlă, înşira.te pc mina stingă;
două aparţin categ. I, cca de a treia catcg. II; 2. Mărgele din sticlă peste care s-a aplicat
un strat subţire de argint, găsit în jurul gîtului; 3. Inrl simplu din sîrmă de bronz, de formă
aproximativ circulară, găsite în zona arcadei zigomatice drepte.
M. 111. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, l = 0,50 m, -0, 70 nL
Schelet orientat V -E, culcat pc spate în poziţie întinsă, braţul dr. pe bazin, st. pc abdomen. Inventar: 1. Două ouă de lut ars, smălţuite, decorate cu acolade, găsite lîngă co;i p~a
stîngă. (PI. VIII/20-21)
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M. 112. Groapă simplă, L = 1,68 m, l = 0,45 m, -0,70 m. Schelet orientat V -E,
culcat pe spate, capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 113. Groapă simplă, L = 1,50 m, -0. 70 m. În interior s-a găsit un schelet de
adult slab conservat, orientat V -E. Fără inventar„
M. 114. (PI. XII/4) Mormînt de adult găsit la -0, 70 m adincimc; forma şi
dimensiunile gropii nu s-au ma.i putut preciza. Schelet orientat V -E, culcat pe spate cu
braţele pc abdomen. lm:enfar: 1. Donă brăţări din sticlă, catC'g. I, găsite pC' mina stingă;
2. Nasture globular· din bronz.
M. 115. Groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,40 m, -0,70 m. Schelet orientat SV-NE,
culcat pe spate, cu braţul dr. aşezat pe abdomen, st. fiind dC'pus pe oasele bazinului.
Fără.

inventar.

Fără

ini e1lfar.

M. 116. (PI. XIIT/1) Groapă simplă, L = 1,65 m, I = 0,45 m, -0,70 m. Îu
interior un schelet de adult orirntat V -E, culcat pe spate în poziţie intinsli, cu braţele
pe abdomen. Inventar: 1. Trei brăţări el<· sticlă din categ. I, găsite' înşira.te' P<' mina stingă.
M. 117. Schelet de adult, lung dl' 1.70 m. orientat V-E, mleat p<' spate, cu braţul
dr. pc abdomen, iar st. pe bazin. Fără 1"nvenlar.
M. 118. (PI. XIIl/2) Mormint dC' copil în groapă simplă, schdetul oril'ntat
V-E, avea braţele puse pc a.bdomrn. Jnrenlar: 1. Brăţară de sticlă din catrg. I, găsită
pe mîna stingă.
:M. 119. Groapi1 simplă, L = 1.iO m, I = 0,40 m, -0,70 m. În interior schC'll't de
adult orientat V -E, euleat pc spatC', cu braţelr pc abdomC'n. Fără fr1rl'fltar.
M. 120. Schl'lrt dP adolC'sccnt găsit la -70 m, adincimC', oriC'ntat V-E. cukat pP
spate î11 poziţiP întin:->ă, eu braţele p<· abdomen. Fără i11ret1lar.
M. 121. (iroapă simplă <1 dtrei formă şi dimC'nsiunC' nu au mai putut fi precizate.
Din sdwlt·tul oriPnta.t NV - SE. nu i:;-a.u mai păi-trat derît oa.sC'IP mari a.IC' picioarrlor.
1

M. 122. (PI. XIII/3) Groapă simplă. L = 1.40 m. I = 0,35 m. -0,70 m. Sc·hcll't
orientat NY - SE, în poziţie întinsrt ,cu braţrle p<' bazin. lm:cnfar: 1. TrC'i brăţări dl' sticlă
din catrg. I, găsitl' p<' mina. du·aptă.
:M. 123. Groapă simplă, L = 1.80 m. I = 0,50 m, -0,70 m. Sehdrt dr adult culcat
pe spatl' în poziţir întinsă. oril'ntat :NV -SE. eapul apkcat spre stînga, bra.ţl'le pC' bazin.
Flirâ 1·nvento r.
M. 124. <;ăsit în taluzul lăsat p<'ntru profil, schrlrt oriPntat V-E, în poziţie· întinsă,
c·u braţele' JlP abdomen. Făr1I inrenfar.
M. 125 (P .• XIII/4). 1\lormînt dl' adult în groapă simplă, a c:ărei formă şi dimensiuni nu au mai putut fi pr<'eizatl'. SchPh·t orirntat NV -SE, din <"arr s-au mai păstrat
cloa.r oasrlr mari ale picioau·lor şi eell' all' braţului drrpt. lnrmtar: 1) Două brăţări dL•
sticlă din catrg. I; 2) :'.\fărgrll' ci<' sticlă circulare', el<' c-ulare alb-gălbuie'.
M. 12G. Găsit la -0, 75 m adîncinw; resturi din sehelC'tul unui adult din care s-au
păstrat doar oasrlr mari <tlP picioar<'lor. Era oril'ntat l'V -SE. Nu !'-a mai putut urmări
eonturnl şi nici dimrnsiunilP gropii. F('ir<11"menfar.
l'lf. 12i. Groapă simplă, L = 1,45 m, I = O...JO m, -Oi5 m. În intl'rior schelet
orientat NV -SE, culcat p<' spatP în poziţie intin~ii. c·u braţPIP pe abdomrn. Inventar:
1) Mărgele de stielă cu „ochişori"; 2) Mărgele' bitronl'onicC' din sticlă; 3) Inel simplu din
sîrmă cil' bronz. ele formă aproximativ circulară, găsit în zona arcadei zigomatice stingi.
M. 128. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0.40 m. -0,75 m. Schelet orientat
SV -NE, culcat pl' spatr în poziţil' întinsă, capul aplPea.t pc partea stingă, cu braţele pc
bazin. F<iră 1"nventar.
M. 129. Groapă simplă, L = 1, 70 m, I = 0.45 m, -0, 75 111. În intrrior 1mheletul
unui adult orientat SV -NE, capul aplecat pc partl'a clrraptă, braţf'IP pc abdomen. lnve11tar: 1) Ou de lut a.rs, smălţuit, decorat cu acolade, găsit lingă coapsa stingă (PI. XVIII/19);
2) Jnp) din bronz, cu chaton ovoidal de argint, avînd în i11tnior o piatră ele• culoare albastră.
M. 130. Resturi din schrletul unui adult găsitr la -0,75 m aclîncime. Conturul şi
dimensiunile gropii n-au mai putut fi precizatl'. Fără invenfar.
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M. 131. Groapil.. simplă, L = l.73 m. 1 = 0.45 m, -0.75 m. În interior sdwld de
adult oriPntat V -E, cu brnţclr p<' abdom1n. Făr<i 1·11re11tnr.
M.. 132. Groapă simplă, L =c J,G8 m. I ='"'O.~:) m. - 0.7[> 111. În i111Prior ~-a gr1~it un sehrlet
onentat SV - NE, cu braţrlr pc abdornP11. Fără inventor.
M. 133. Groapă simplă, L = 1,67 m, I = 0,46 m, -0, 75 m. Schelet de adult orientat
SV-NE, culcat pe spate în pozi-ţir înti1rnă, cu b1 aţ.ul drept pc abdornrn, st. fiind pus
pe bazin. Fără inventar.
M. 134. Mormînt de adult în groaprt simplă, lungă de 1, 70 m, Iată de 0,45 m, găsit
la -0,80 rn. Scheletul, în poziţie întinsă, culcat pc spatr, cu braţul dr. pc abdomen şi
st. pe bazin, era orientat V -E. Fără 1"nrentar.
M. 135 (PI. XI/6). Schelet de adolescent, găsit la -0,80 m, a cărui groapă 1111
a. mai putut fi prrcizată, era orimtat V -E, cukat pc> spate, în poziţie întinsă, cu braţelP
aşezate pe oasele bazinului. Inventar: 1) Ou de lut ars smălţuit, decorat cu acolade,
g~sit lingă coapsa stingă (PI. VIII/l 8); 2) Inel din bronz, de formă a.proxima.tiv circulară
conf eeţionat prin împletirea a două sîrrne de bronz.
M. 136. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,50 m, -0,80 rn. În intrrior, schrlt•t
de adult orientat V-E, în poziţir întinsă, culcat pr spatr, cu braţclr pe abdomen. Fără

inventar.
M. 137. Groapă simplă. L = 1,60 rn, I = 0.50 m, -0,80 m. Schrlc>t oric>ntat NY SE, în poziţie întinsă, cu braţele pe abdomen. Fării. irn:eritar.
M. 138. Groapă simplă, L = 1,70 m, 1 = 0,45 m. -0,80 m. În i11tnior rpi;turi
din schc>letul unui adult, din ean• s-au mai păstrat doar oas1·Ie mari ale picioan·lor.
Avra orientarea NV -SE. Fără 1·nvmtar.
M. 139. Mormînt de adult în groapă simpH'i, L = 1, 70 m, I = 0,50 m, -0,80 m.
În intrrior, scheletul unui adult. orirntat V -E, 1·ulcat pc spatr, în poziţie întinsă, 1'11
braţele îndoite din eoatr şi aduse cu palmele pr unwrii respectivi. Fără inventar.
M. 140. Groapă simplă, L = l ,5 m, I = 0,45 m, -0,80 m. În intnior rrsturi di11
scheletul unui adult, orientat V -E, din care s-a păstrat doa.r partr din jumătatra 1mperio11ră
a corpului şi oasele mari ale picioarelor. Fără 1·m:entar.
M. 141. Groapă simplă, L = 1,40 m, 1 = 1,40 m, -0,80 m, eonţinîntl un f'tlielPt
orientat V -E, în poziţ.ie întinsă, culcat pt• spate, cu braţele îndoite din roate şi aduse cu
palmele pe pirpt, Inventar: 1) Trei brăţări dr sticlă din catrg. I, găsite pe mina stîngă.
(PI. XIV/1); 2) Lama unui euţit de firr, găsită lîngă coapsa stingă (PI. XIV/1)
M. 142. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,50 m, -0,80 m. Schelet de adult,
orientat V -E, în poziţie întinsă, cu braţele pc piept. Inventar: 1) Două brăţări de sticlă
din categ. I, găsite pe mina stingă (PI. XIV/2)
M. 143. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, I c::= 0,40 m, -0,70 m.
Schelet orientat V-E, în poziţie întinsă, euleat pe spate, du braţul dr. pe bazin, st. pe
abdomen. Fără inventar.
M. 144. Schelet de copil, găsit la. -0,80 m, în groapă simplă, eu conturul şi dimensiunile neprecizate. Era orientat V -E, culcat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţrle pc
abdomen, oasele fiind foarte slab consrrvate. Inventar: 1) Brăţară de ~ticlă din catrg. I,
găsită pc mina stingă (PI. XIV/3).
M. 145. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,45 m, -0,90 m. În interior, schelt•t
de adult orientat V -E în poziţie întinsă, culcat pe spate cu braţul stîng pe abdomen,
drrptul fiind îndoit din cot şi adus cu palma pc umărul respectiv. Fără. inventar.
-...~ M. 146. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, - 0,80 m. Schelet orientat V - E
cu braţele pc lingă corp. Fără inventar.
M.147. Schelet de adult găsit la 0,90 m în groapă simplă, L = 1,80 m, 1=0,50 m.
Era orientat V -E, culcat pe spate în poziţie întinsă, capul aplc1·at pc partea dreaptă,
braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 148. Groapă simplă, L = 1,74 m, l = 0,50 m, -0,80 m. Schelet de adult
orientat V -E cu braţele pc pirpt. I nvenfnr: 1) Ou de lut ars, smălţuit, găsit în zona coapsei stingi (PI. VIII/17).
1 ...,,

')~

M. 149. Groapă simplă, L = 1,20 m, l = 0,35m, -0,90 m. ln interior resturi dintr-un schelet orientat V -E; slaba conservare a oaselor n-a îngăduit detalii privind poziţia
mîinilor. Fără inventar.
M. 150. Groapă simplă, L = 1,60 m, l = 0,40 m, -0,80 m. Schelet orientat V - E,
culcat pe spate, cu braţele pe abdomen. Fără inventar.
M. 151. (PI. XV/1) Mormînt de adolescent găsit in groapă simplă, L = 1,30 m,
l = 0,35 m, -0,80 m. Schelet orientat E - V, în poziţie întinsă, cu braţele pc abdomen.
Inventar: 1) Patru brăţări de sticlă din categoria I, găsite pe mina stingă; 2) Inel confecţi
onat prin răsucirea a două sîrme de bronz, capetele subţiate prin batere se apropie fără
să se unească; 3) Mărgele bitronconicc din sticlă verde-translucidă, găsite în jurul gîtului.
4) Inel simplu de bronz de formă circulară.
M. 152. Groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,45 m, - 0,80 m. Schelet orientat Y - E,
în poziţie întinsit, culcat pe spatr, cu braţele pe lingă corp. Fără inventar.
M. 153. (PI. XV/4). Groapă simplă, L = 1,80 m, l = 0,50 m, - 0,80 m. ln
intrrior, schelet clC' adult orientat V-E, capul aplecat pe partra stingă, braţul dr. pc abdomen, st. îndoit din cot ~i adus cu palma pc piept. Inventar: 1) Mărgele de chihlimbar,
găsite în jurul gîtului; 2) Inel simplu din bronz de formă circulară, găsit în dreptul arcadei zigomatiec stingi.
M. 154. Groapă simplă, L = 1,fiO m. I = 0,40 m, -0,90 m. Srhclet oriC'ntat V - E
ru braţele pr piept. Fără inventar.
M. 155. Groapă simplă, L = 1,65 m, I = 0,40 m, - 0,90 m. Schelet orientat V - E
cu braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 156. Mormînt de adult în groapă Himplă, L = 1,75 m, l = 0,45 m, -0,90 m.
Schelet orirntat V -E, capul aplecat pe partea stingă, cu braţrle pe abdomen. Inventar:
Mărgele de sticlă, alb-opacă şi violacec, de formă cilindrică şi bitronconică, găsite în
jurul gîtului.
M. 157. Mormînt în groapă simplă. Din el nu s-a mai păstrat decît craniul. Inventar:
1) ln pămîntul de umplutură al gropii a fost găsită o verighetă din bronz (PI. IV/6).
M. 158. Srhelrt dr copil gitsit în groapă simplă cu conturul şi dimensiunile neprecizate. Era orirntat Y -E, culcat pe spatr în poziţir întinsă, cu braţele pr abdomrn.
Fără inventar.
l\I. 159. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,50 m, -0,65 111. în interior un i;chelct
oril·ntat V -E, culcat pr spate în poziţie întinsă, cu braţele pc abdomen. Inventar: 1) Inel
din argint cn chato11 adnd în intrrior o sticlă de culoare albastrit. (PI. V /2); 2) Inel
simplu din bronz dr formă aproxirnati\· circulară aflat în zona arcadei zigomatice drepte,
l\I. IGO. (PI. XIV/4) Schelet de copil în groapă simplă, L = 1 m, I = 0,30 m.
-0,75 m, orientat V -E, avea braţele ucpuse pc abdomen. Inventar: 1) 3 brăţări de
sticlit din categoria I, găsitr, primrlc două pc mină stingă, cca dr-a trc·ia pc mina dreaptă.
M. 1Gl. (iroapft simplă, L = 1,80 m, I = 0,55 m, - 0,fi5 m. Schelet de adult
oril'ntat NV -SE, rnkat pe spate în poziţir întinsă, cu braţrlr drpuse pe oasele bazinului,
Fiirii inventar.
1\1. 162. Groapft simplă, L =-- 1,G5 m, I = 0,45 m, - 0,65 m. Schelet orientat V - E,
în poziţie· întinsă. cu braţele pr abclomrn. Inventar: 1) Inel simplu de bronz de formă
aproximatiY cireulară, găsit în drept ni arcadei zigomatice dn•pte; 2) Mărgea masivă din
stielă, în formă de butoiaş, ornamentată eu acolade de euloan• albă pr fond maron.
1\1. 1G3. Groapă simplă, L = 1.90 m, I = O,GO m, -0,()5 m. Schelet de· adult
orientat V -E, eu braţele pc piept. Fâră inventar.
1\1. 164. Schelet ele copil, orientat V -E, din ca.re s-au mai păstrat doar oasele mari
alr picioarelor şi craniul. Fără inventar.
M. 165. Schelet ele adult, lung de l,G5 m, orientat V - E, cu braţrlc pe abdomen.
Fă.ră inventar.
M. 166. (PI. XI/5) Mormînt de adult în groapă i;implă, L = 1, 70 m, I = 0,50 m,
-0, 70 ro. Scheletul orientat V - E, avea braţele puse pc abdomen, Inventar: 1) Inel
din bronz, confecţionat prin împletirea a două sîrmc, cu capetele subţiate prin batere,
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care se apropie fără să se unească; 2) Inel simplu din bronz, de formă aproxima.tiv circulară, găsit în zona. arcadei zigomatice stîngi.
M. 167. Constă din cîteva resturi aparţinînd unui schelet de copil, grisit la 0,75 m.
adîncime. Fără inventar.
M. 168. Urme slabe din scheletul unui adult găsit la. -0,85 m, Conturul şi dimensiunile gropii nu s-au mai putut preciza. Inventar: 1) Trei inele simple din bronz de formă
aproximativ circulară găsite în drptul arcadelor zigomatice.
M. 169. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,45 m, - 0,80 m. Schelet de adult
orientat V-E, cu braţele pe abdomen. Fără inventar.
M. 170. (PI. XVI/1-8). Groapă simplă, L = 1, 70 m, I = 0,50 m, - 0,80 m. Schelet
orientat V -E, cu braţele pe abdomen. Inventar: 1) Sase garnituri din bronz pentru
îmbrăcăminte, găsite în zona toracică; 2) Cataramă mică in bronz, de formă ovală,
îngroşată în secţiune; 3) Lamă de cuţit din bronz găsită în regiunea coastelor stîngi;
4) Inel-verigă din bronz, găsit în zona toracică (PI. IV /9).
M. 171. Din scheletul orientat V -E s-au păstrat doar oasele mari ale picioarelor.
Fără

inventar.

M. 172. Groapă simplă, L = 0,80 m, I = 0,30 m, -0,85 m. În interior s-au mai
găsit doar resturi din craniul unui copil, indicînd orientarea V -E a schelrtului. Fără

inventar (vezi

ilustraţia

p. 519).

CATALOG SELECTIV
OBIECTE DE PODOABĂ

Brăţară. confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare albastru deschis,
cu capetele sudate suprapuse. Stare de
conservare bună.
PI. XIV/2

I. BRĂTĂRI DE STICLĂ
1. Brătdră
M.„D.D."TL, inv. nr. 15852, sec. XI.
Descoprită în mormîntul nr. 20. Atelier
(proba.bi!) local. Sticlă. Diametrul interior:
5,2 cm; diametrul exterior: 6,4 cm;
grosimea barei: 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare albastră, cu capetele sudate, suprapuse, Stare de conservare bună.
PI. IX/2
2. Brătară
M.D.D:TL.,

inv.

nr.

15824, sec.

4. Brătară
MDD TL. inv. nr. 15828, sec. XI, Descoperită în mormîntul nr. 114. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior:
5 cm; diametrul exterior: 6,6 cm; grosimea barei: 0,8 cm.
Brăţară confrcţionată din bară circulară
în secţiune de culoare albastră-deschis,
cu capetele sudate suprapuse. Stare de
consrrvarc bună.
PI. XII/4

XI.

Descoperită în mormîntul nr. 142. Atelier (probabil) local. Sticlă. Diametrul

5.

Brăţară

MDD TL.

interior: 5,4 cm; diametrul exterior:
6,8 cm ; grosimea barei, O, 7 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare neagră, cu capetele
sudate, suprapuse. Stare de conservare

inv. nr. 15832, sec. XI.
în mormîntul nr. 144. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior
4 cm; diametrul exterior 5,2 cm; grosimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare neagră, cu capetele
sudate suprapuse. Stare de conservare
Descoperită

bună.

PI. XlV/2
3. Brătară
MDD TL, inv. nr. 15823, sec. XI. Descoperită în morrnîntul nr. 142. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diamentrul interior: 5,8 cm; diametrul exterior: 7,4 cm ;
grosimea barei: 0,8 cm.

bună.

PI. XIV/3
6. Brătară
MDD TL. inv. nr. 15818, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 90.
Atelier
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Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune de culoare maron ; răsuciU.
des regulat fără creste la exterior. Capetele sudate nesuprapuse. Stare de conservare relativ bună.

(probabil) local. Diametrul interior:
3,8 cm; diametrul exterior 4,6 cm; grosimea barei 0,4 cm.
Brăţară confecţionată din bară lată, ovală
în secţiune, de culoare verde, cu capetele
sudate, suprapuse. Stare de conservare

PI. X/2

bună.

11. Brătară.
MDD TL. inv. nr. 15856, sec. XII.
Descoperită în mormîntul nr. 70. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior
7,1 cm; diametrul exterior 8,2 cm; grosuimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare' albastră verzui,
cu adincituri la exterior. realizate cu ajutorul unui instrument cu căpltul bont.
CapetC'le sudatC' nesuprapuse'. Stare de
conservare bună.
PI. VI/11.: VII/2; X/3

PI. XV/2
7. Brăţară
MDD TL. inv. nr. 15825, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 110. Atelier
(probabil) local. Diametrul interior 4,3
cm; diametrul exterior 6,1 cm; grosimea
barei 0,4 cm.
Brăţară confecţionatfi. din bară lată, ovală
în secţiune, de culoare albastră-închis cu
capetele sudate suprapuse. Stare de
conservare bună.

PI. XII/3

12. Brăfară
MDD TL. im-. nr. 15857, sec. XII.
Descoperită în mormintul nr. 70. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Dia.metrul interior
6, 7 cm ; diametrul exterior 7,8 cm ; grosimea barri 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare verde, cu adîncituri
la exterior realizate cu ajutorul unui
instrument cu capătul bont. Capetele sudate, nesuprapuse. Stare de conservare

8. Brăţară
MDD TI. im·. nr. 15848, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 27, Atelier (probabil)
local. Diametrul interior 4,2 cm; diametrul exterior 4,9 cm; grosimea barei
0,4 cm.
Brăţară confecţionată din bară lată,
ovală în secţiune, de culoare albastrii,
cu capetele sudate, suprapuse. Stare de
conservare bună.

PI. IX/3
9.

bună.

PI. Vl/12: VIJ/3; X/3

Brătară

TL.

inv. nr. 16253, sec. XI. Desconr. 41. Atelier sudinterior aprox. 5,8
cm; dia.metrul exterior aprox. 6, 7 cm;
grosimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, răsucită des, regulat, fără
creste la exterior. lnainte de răsucire
bara a fost încrustată cu vopsea verde
deschis, obţinîndu-se dungi paralele la
intervale inegale. Capetele sudate, nesuprapuse. Stare de conservare relativ bună
MDD

13. Brălară
MDD TL. im-. nr. 15858, sec. XII,
drscoprrită în mormîntul nr. 70. Atelier
probabil local. Stielă. Diamrtrul interior
7 cm; diametrul exterior 9 cm; grosimea
barei 0,6 cm. Brăţară confecţionată din
bară circulară în secţiune de culoare maron, cu adîncuturi la exterior realizate cu
ajutorul unui instrument cu capătul
bont. Capetele sudate, nesuprapuse. Stare
de conservare bună.
PI. VIII/4; X/3

perită în mormîntul
dunărean. Diametrul

(fragmentară).

PI. VI/7; X/2

14. Brătară
MDD TL. inv. nr. 15855. Sec. XII.
Descoperită în mormîntul nr. 56. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior
5,2 cm; diametrul exterior 6,4 cm; grosimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circularii.
în secţiune de culoare albastră închis,

10. Brăţară
MDD TL. inv. nr. 16254, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 41. Atelier suddunărean. Sticlă. Diametrul interior 6 cm;
diametrul exterior 7,2 cm; grosimea barei
0,6 cm.
130

cu creste la exterior, realizate cu ajutorul
unui cleşte cu capetele în formă de lopă
ţele. Capetele sudate nesuprapuse. Stare
de conservare bună.
PI. VIl/1 ; IX/5

lier sud-dunW-ean. Sticlă. Dimensiuni:
0,52/0, 76; 0,39/0, 73 cm.
Mărgele lucrate din sticlă de culoare
cafenie, cu cite „trei ochişori" de culoare
galbenă. Stare de conservare bună.
PI. VIII/14

15. Brăţară
MDD TL. inv. nr. 15862, sec. XII. Descoperită în mormîntul nr. 96. SticHL Atelier
(probabil) local. Diametul interior
7,6 cm; diametrul exterior 8,8 cm; grosimea barei 0,6 cm. Brăţa.rli. confecţionată
din bare circulare în secţiune de culoare
alb-verzui cu creste la exterior realiza.te
cu ajutorul unui cleşte cu capetele în
formlt de lopăţele. Capetele sudate nesuprapuse. Stare de consPrva.re bună.
PI. VIl/8 ; XII/1 ;

20. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 15913-15915 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
0,65/0,88; 0,45/0,89 cm.
Mărgele din sticlă albastră avînd form&
de butoiaş turtit, orificiul fiind marc în
raport cu diametrul. Ornamenta.te cu
linii ondula.te cc se întretaie, de culoare
roşie. Sta.rr de conservare bună..
21. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 16040 sec. XI. Descoperită în mormîntul
nr. 27. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
0,78/1,28 cm.
Mărgică lucra.tă din sticlă de culoare albastră avînd în secţiune formă de butoiaş
turtit. Decorată prin încrustare cu roşu,
galben şi verde în formă de feţe nereg~ilat_e
răspîndite inegal pe suprafaţa piesei.
Stare de conservare bun!.

li. MĂRGELE DE STICLĂ
16. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 15863-15867, sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Atelier
sud-dunărean.

Sticlă.

Dimensiuni:

0,37 /0,55; 0,44/0,68 cm.
Mârgele lucrate din sticlă de culoare
verde-deschis, translucidă, prin înfăşu
rarea sticlei pe un miez metalic. Au formă
sferică neregulată. Stare de conserva.re
bună.

PI. VIII/2

PI. VIIl/lOa-b
17. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 15885-15890, sec. XI.
Descoperite în mormintul nr. 95. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: O, 70/
0,98; O, 72/0,99 cm.
Mărgele de formă sferică puţin turtite,
modelate din sticlă de culoare albă sau
albastră, opacă sau translucidă., lucrate
după toate probabilităţile prin înfăşura
rea sticlei pe o tijă metalică de formă
cilindrică. Stare de conservare bună.

22. M ărgic<i
MDD TLI inv. nr. 16053, sec. XI.
Descoperită în mormîntul nr. 162. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
1,18/1,60 cm.
.
Mărgică masivă în formă de ~~toia_ş,
7
lucrată prin sistemul înfăşurăm, dm
sticlă albastră, poroasă. Piesa este decorată în tehnica ouălor de lut ars smăl
ţuite, cu acolade de culoare albă pc fond
maron. Stare de coscrvare bună.

18. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 15902 sec. XI.
Descoperită în mormîntul nr. 75. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: 0,80/
1,25 cm.
Mărgică lucrată din sticlă de culoare. albastră translucidă în formă de butoiaş,
neornamentată. Stare de conservare bună.

23. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 15942, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 96. Atelier suddunărean. Chihlimbar. Dimensiuni: 2,82/
1,23 cm.
Mărgică masivă din chih~imba~ _ayîn~. în
secţiune formă ovală turtită, onhcml f nnd
mic în raport cu dimaetrul. Partea rotunjimii maxime este ornamentată cu incrustaţii trasate neregulat. Stare de conservare bună.
PI. VIII/1

19. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16020-16022 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 61. Ate-
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culoare galbenă, neagră şi albastră-verzui.
Stare de conservare bună.

24. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 16070 sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 27. Atelier sud-dună
rean. Sticlă. Dimensiuni: 0,44/0,63 cm.
Mărgică de formă cilindrică tăiată dintr-un
tub de sticlă pregătit anume de culoare
violacee. Piesa nu este decorată. Stare dr
conservare bună.

29. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16088-16090, sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 31. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: 0,69/
0,81; 0,95/98 cm.
Mărgele lucrate din sticlă verde translucidă, de formă bitronconică; cele două
trunchiuri dr con sint unite prin bazele
mari formînd o muchie distinctă slab rotunjită. Piesele sînt neornamentate. Stare
de conservare bună.

PI. VIII/5.
25. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16128-16130 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 61. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
O, 79/0,85; O, 74/0,97 cm.
Mărgele din sticlă verde translucidă de
formă cilindrică perforate longitudinal.
Suprafaţa pieselor este crestată pc orizontală şi pc verticală formîndu-se un frl de
dinţişori. Stare de conservare bună.
PI. VIII/6 a-d.

PI. X/1
30. Mărgicii
MDD TL. inv. nr. 16130 sec. XI. Descoperită în mormintul nr. 151. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: 1,80/
O,f)O cm.
Mărgea dr formă bitronconică mult alungită din sticlă de culoare albastră-verzuie,
opacă şi neornammtată. Stare de conservarr bună.

2G. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 15961 sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 102. Atrlirr suddunărean. Sticlă. Dimrnsiuni: 1.10/0,34
cm.
Mărgică de culoarr albastră vrrzuir tubulară, tăiată dintr-un tub de sticlă anume
prrgătit. Piesa nu este ornamentată.
Stare de consrn·an· bunii.

PI. XY/l
31. Mărgelr
MDD TL. inv. nr. 16044-16047 sec. XI.
Descoprritr în mormîntul nr. 102. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
1/0,59: 0,38 lăţimea laturii.
Mărgele prismatice a\ind în secţiune
formă hexagonală, lucrate din pastă de
sticlă, albastră închis neornamentat. Orificiul arc formă cilindrică regulată. Stare
de conservare bună.

PI. XV/3
27. Mărgelr
MDD TL. inv. nr. 16079-16081 sec. XI.
Drscoperite în mormîntul nr 95. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimrnsiuni:
0,93/0,59; O,G6/0,49 cm.
Mărgele de culoare verzuie, lucrate
dintr-un tub de sticlă strîns din loc în loc
cu un cleşte ca şi cum ar fi două-trei
mărgele alăturate, sudate intre ele. Nici
una dintre piese nu e:;te ornamentată.
Stare de onsrrvare bunii.

32. Mărgică
MDD TL. im·. nr. 16143 sec. XI.
Descoperită în mormîntul nr. 102. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
0,81/0,76 cm;
Piesă de formă prismatică lucrată din
sticlă maronie. În secţiune are formă
pătrată. Fiecare din cele opt colţuri ale
prismei a fost tăiat oblic, regulat, alcli.tuind 8 feţe triunghiulare care mărginesc
cele patru romburi de pe feţele prismei.
Piesa. nu a fost ornamentată. Stare de
conservare bună.

PI. XIl/2
28. Mărgică
MDD TL. inv. nr. Hi085 sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 27. Atelier suddunărcan. Sticlă. Dimensiuni: 1,54/0,63
cm.
Mărgică de formă cilindrică uşor bombată
la mijloc pret:entînd la cele două extremităţi o uşoară îngroşare realizată din
sticla piesei. Este decorată cu pete de

PI. XV/3
33. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16050-16052 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 70. Ate132

lier sud-dunărran. Chihlimbar. Dimensiuni
1,75/0,94 şi 1 ,68/0,90 cm
Mărgele> de chihlimbar de forma a donă
piramide unite la bază. Faţetele sînt de
formă şi mărimi inegale. Orificul c>str
longitudinal. Piesele nu au fost orna.mrntatc>. Stare de> conservan' bună.
PI. VIII/3-4; X/3

III. INELE DE STICLĂ
38. Inel
MDD TL. inv. nr. 16223, sec. XI. DescopPrit în mormîntul nr. 20. Atelic>r (probabil) loca.I. Sticlă. DiamPtrul interior
1,G cm; diamrtrul exterior 2,4 cm; grosimra barri 0,6 cm. Inel lucrat prin turnare în tipar. din bară plată ovală în
secţiunr, de culoare' albft tra.nslucidă.
Stare de> consrrva.rP bună.
PI. V/8 : IX/2

34 Mărgicii
MDD TL. inv. nr. 1Gl45 SPC. XI. Descoperită în mormîntul nr. 80. Atrlirr sud-dunărean. Chihlimbar. Dimrnsiuni: 0,75/
0,2G cm.
Mărgică din chihlimbar în formă de toporaş, perforată transvprsal la partrn su prrioară. Orif icul rste pPrfect
circular.
Stare de consPrvarc> bună.

IV. BRĂTĂRI DE METAL
39. BriUa;·â
MDD TL. inv. nr. l6224, sc>c. XI. Descoprrită în mormîntul nr. 42. Atelier
sud-du nrtrPan. Argint. Diametrul interior
5.G em; dianwtrul rxtrrior G,3 cm, grosimea ba.rPi 0,4 cm.
Brăţarrt confecţionată <lin bară circulară
în SPeţilllll' prin turnare în tipar. Capetele
subţiat<' prin batl'H' se apropie fără a se
uni. Sta.rr de> consrrva.rr bună.
PI. V/5: IX/4
V. CERCEI

35. Mărgele
MDD TL. i1w. llf. 16072- lli074, SC'C. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Atrlic>r
sud-dunărean. Cristal de stîncă. Dimensiuni: 0,9/1,lG cm.
Mărgele lucrate din cristal dr stîncă avînd
formă sferică turtită cu trei şiruri paralele
orizontale de cîtP opt faţ.etP. Stare dt>
conservare bună.
PI. VIII/7a-b

40. CPrcei
MDD TL. inv. nr. 1Gl91-16192 SPC. XI.
DrscopPriţi în mormîntul nr. 25. Atelier
sud-dnnărea11. Bronz. Dimrnsiuni 2,5/
1,4 cm;
CPrcPi biconiei lucraţi din bronz, crle două
jumfttăţi fiind unite printr-o sîrmă de
bronz îndoită l<t C'<t]l<'tl' formîn<l orificii
pentru agăţat. PP tot corpul biconic
cPrcPii sî11t decoraţi eu un ornament din
filament rPalizat în tehnica filigranului.
Star<' dP c·.onsPrvarP bună.
PI. V/4a-b
VI. INELE CU CHATO N

36. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16152-16154, sec. XI.
Descoprrite în mormîntul nr. 110. Atelier
sud-dunărc>an. Dimc•nsiuni: 0.93/0.96 şi
0,82/0,80 cm.
Mărgrlr dP formă tu bula.ră. prrzmtînd la
cele două c>xtremităţi o uşoară îngroşarP
realizată din sticla piesPi. Peste tubul de
sticlă s-a aplicat un strat snbţir din
pastă de sticlă suprapus, la rîndul lui.
de o folie din argint. Sta.re' de consrrvarP
relativ bună.
PI. VIII/11

41. Inel
MDD TL. inv. nr. 16200, src. X1. Descoperit în mormîntul m. 129. AteliPr sudclunărean. Argint.
Diamrtrul interior
l,8 cm. Dia.nwtrul rxterior 2,1 cm. Grosimea tijei 0,2 cm.
Inel lucrat din tijă subţire plată cu do~ă
şănţuiri longitudina.k ln PXtPrior.
ln
punctul de unire al capetc>lor tijei Pste
fixat un chaton, ovoidal, decorat pc
margini eu bobiţe <le argint. În interiorul
chaton-ului se află o sticlă verde, translucidă. Stare de conservare rc>lativ bună.

37. Mărgele
MDD TL. nr. inv. 1G076-16078 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Prelucrare locală. Spondylus. Dimc>nsiuni:
0,73/0,85; 0,86/1,02 cm.
Mărgele confecţionate din scoici de formă
ovală prelungită, perforate transversal la
partea superioară. Stare de conservare
'bună.

'PI. VIII/13; XII/2.
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42. Inel
MDD TL. inv. nr. 16198, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 159. Atelier suddunărean. Bronz şi argint. Diametrul
interior 1,8 cm, diamentrul exterior 2,1
cm; grosimea tijei o,2 cm.
Inel lucrat din tijă subţitre, pia.tă, cu
doufl şănţuiri longitudinale la exterior.
În punctul de unire al capetelor tijei este
fixat un chaton ovoidal, din argint, decorat
la bază cu un şirag din bobiţe de argint,
iar la pa.rtea supl•rioară cu un brîu din
şnur înfăşurat. De o parte şi dl• alta a
chatonului pe partea superioară a tijei
se află 3 bobiţe din bronz, dispuse în
triunghi, completînd decorul inelului. în
intrriorul chatonului se află o sticlă albastră. opacă. Stare de conservare bunâ.
PI. Vil

rior 1,4 cm; diametrul exterior 2,2 cm;
grosimea 0,8 cm. Inel lucrat prin răsucirea
a două tije de argint plate ovale în secţiune
capetele lăţite prin batere se suprapun
fără să se unească. Stare de conserva.re
bună.

PI. lX/1
B. Inrlr împletite
46. Inel
MDD TL. inY. nr. 16207, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 166. Atelier (probabil) local. Argint. Diametrul interior
1,6 cm; diametrul rxterior 2,3 cm; grosimea O, 7 cm.
Inel lucrat prin împlrtirra a 3 tije de
argint ornic în secţiune. Capetele lăţite
prin batere sr apropir fără să sr unească.
Stan· dr consrn'arr bună.
PI. IV/1~

43. JnPl
l\fDD TL. inv. nr. 1G212. see. XI. Descoperit în mormîntul nr. 44. Atelier suddunăn•an. Bronz şi argint. Diametrul
intrrior: 1,8 cm; diamrtrul extnior
2.1 c·m; grosimea tijei 0,2 cm. Inel lucrat
din tijă subţire. plată. În punctul de
unir(' al ca.prtrlor tijei este fixat un chaton
păstrat, din argint, decorat pc margini
cu un ~irag din bobiţr de argint. Pc partea
suprrioară a tijei de o parte şi de alta a
cha.tonului sr află cite 3 bobiţr de agrint
dispusr în triunghi. completînd decorul
inelului. Piatra sau sticla. din interiorul
chatonului nu s-a. mai păstrat. Starf' de
consrrvarP bună.
PI. V/2

VIII. INELE INCHISE

47. Inel -

1•erighefă

MDD TL. im·. nr. 16202, sec. XI. Dcscoprrit în mormîntul nr. 157. Atelier
(probabil) loca.I. Bronz. Diametrul interior
1,8 cm; diametrul exterior 2,2 cm; grosimra tijei 0,2 cm.
Inrl-vrrighetă, lucrat prin turnare în
tipar. din tijă lată ovală în secţiune.
Starr de consrn·a.rr bună.
PI. IV/6
IX. CATARAME
48. Cataramă
MDD TL. inv. nr. 16186, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 170. Atelier (probabil)
local.
Bronz.
Dimensiuni:
1,6/2,5/0,5 cm;
Cataramă lucrată prin turnare în tipar.
Face parte din categoria cataramelor
simple. cu un singur chenar. Forma. sa
derivă din simbioza unui dreptunghi şi
a unui arc de cerc. Din vechime lipseşte
spinul. Stare de conservare bună.
Pl. XVI/8

VII. INELE DESCHISE
11 r I r r ă s u c i t e .

A. I

44. h1el
MDD TL. inY. nr. 16205. Sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 80. Atelier
(probabil) local. Argint. Diametrul interior 1,G cm; diametrul exterior 2,5 cm;
grosimr 0,9 cm. Inel lucrat prin răsucirea
a douft tije de bronz ovale în secţiune;
caprtelc lăţite prin batere se apropie fără
să se unească.
Stare de conservare bună.
PI. XI/4

X. ACCESORII VESTIMENTARE
49. Accesoriu 1:estimentar
MDD TL. inv. nr. 16181, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 170. Atelier (probabil) local. Bronz. Dimensiuni: 5,2 cm.
Accesoriu vestimentar, executat prin
turnare în tipar, de formă dreptunghiularii.

45. Inel
MDD TL. inv. nr. 16208, . sec. XI.
Descoperit în mormîntul nr. 6. Atelier
(probabil) local. Argint. Diametrul inte134

împărţit prin bare verticale şi orizontale,
în patru pătrate aproximativ egale. La
capătul superior se termină cu o tijă
prevăzută cu inel în care este fixată o
verigă circulară, rotundă în secţiune.
În acelaşi mormînt au mai fost găsite 5
astfel de exemplare. Stare de conservare

II. Medalioane
52. Medalion
MDD TL. inv. nr. 16111, sec. XII. Descoperit în mormîntul nr. 70. Atelier
răsăritean. Bronz. Dimensiuni: 2,5/1,5 cm.
Medalion, executat prin turnare în tipar,
de formă aproxima.tiv ovală. Pe faţa
principală este redată, în relief plat, probabil figura Fecioara Maria cu pruncul. Pe
faţă nu poartă nici un fel de ornament.
cealaltă Stare de consrrvare bună

bună.

PI. XVl/1-6

XI. OBIECTE DE CULT
I. Cruciuliţ.r
50.

Cruciuliţă

I I I . Ou ă

d t•

lu t

ars

smălţuitP

MDD TL. inv. nr. 16226, sec. XI. DPscoperită în mormîntul nr. 58. Atelier răsă
ritean. Bronz. Dimrnsiuni: 5/3,5 cm.
Cruciuliţă executată prin turnare>
în
tipar, plată, cu capetele braţelor uşor
lă.ţite. La partea supnioară este prevăzută
cu un inel de prindere circular. Pe faţa
principală, în relief plat, este redată
figura lui Hristos răstignit, încadrată în
chrnar. Pr cealaltă faţă nu poartă niei
un f rl dr ornament. Stare de consnvare

53. Ou de lut ars smăltuit
MDD TL. inv. nr. 16177 sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 135. Atelier kievian.
Cerrunică; smalţ maron şi galben. DimenRiuni: 5/3 cm. Ou de lut ars lucrat din
pastă de bună calitate, ars uniform Ia
roşu. Drcorul este alcătuit din acolade de
culoare galbrnă pe fond maron. în mormintele de la. Isaccea. au mai fost găsite
4 aRtfrl de rxrmpla.re. Stare> de conservare

bună.

bună.

PI. VIIl/22

PI. VIII/18

51. Cruciulită
MDD TL. i;w. nr. 15992, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 61. Atelier suddunărea.n. Bronz. Dimensiuni: 3,5/2,2 cm.
Cruciuliţă, de tradiţie „latină", lucrată
prin turnare în tipar. Orificiul de prindere
circular. Stare de conservare bună„
PI. VIII/23; XI/1

*
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p. 33.
rn. Dinoge/ia, I, p. 371, fig. 196/3; mormintele
avînd această. poziţie a braţelor fac parte
din categoria celor orientate nord-sud.
14. E. Lăzurcă, Gh. Mănucu-Adameşteanu,
Noi descoperiri arheologice la E11isala, in
„MCA", Tulcea, 1980, p. 154, M. 11.
15. I. Uzum, .)ăpălurilc arheologice de la lldia
(com. Ciclora-Româ11ă), în „MCA", Oradea,
1979, p. 387.
16. idem, op. cit., p. 139
17. idem, op. cit., p. 160
18. A. Dankanits, I. Ferenczi, op. cit., p. 606,
M. 24
19. M. D. Matei şi Em. I. Emandi, op. cit,
p. 588, tipul C; idem, op. cit p. 551, fig. 1/ 1
20. Gyla Tiiriik, op. cit., p. G-11, 13; idem,
op. cit.
20, 23, 34, 64, 111-114,
138, pl. II, pl. IV, fig. 18/4; la HalimbaCsercs acest rit al braţelor puternic îndoite
din cot şi aduse cu palmele pe umerii respectivi, apare răspindit în faza I-a (anii
!H0-970), mai rar în faza a II-a, şi apoi
este înlocuit prin ritul braţelor întinse
de-a lungul trupului, în faza a 111-a.
21. Spas Masov, op. cil. p. 33.
· 22. 1\1. Garasanin, D. Garasanin, La necropole
serbe medievale de Dobrocte, în „Starinar",
V - VI, 1955, p. 204; mormintele cu
această poziţie a braţelor sînt datate post-
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Archaeologica", III, 1955, p. 229, fig. 41,
tipul 17.
35. O largă răspîndire şi folosire a lor, în cursul
secolelor XI - XII este documentată în
complexele arheologice din această perioadă
de la sudul Dunării, conferă P. Gatev,
N akiti ot pogretenia ot XI - Xll v. în
în „Arheologhia", Sofia, 1977, 1, fig, 2/1-

der lokalitet Poporica (Oslcsrrbic11) aru
deu XI - Xll jahrhunderl, în „ l' eres
medieval aux Balka11s (V' - XV's), llelgra<l, 1975, p. 53-60, iJI. 1/5-6, III/3;
Chr. Nurkov, At. Pissarew, Der klasterko111plex au( dcm Ht)gel Zare1celz, în Jarbuch der Museen in Nordbulgarien, voi. V,
Vama, 197!1, p. 42-48 fig. 24.
49. ll. A. Rîbakov, Remcslo drevnci, Rusi,
Moscova, 1948, pass.
5ll. La Garviin- Dinogetia brăţ,ă.rile incluse Î11
areastă categorie au fost găsite în umplutura unor gropi de bordeie ~i a unor gropi
gospodăreşti,
un exemplar fiind datat
printr-o monedă din timpul împăratului
Constantin X Ducas; în funcţie de aceste
date autorii situează perioada lor de folosire începînd din secolul al X-lea şi pînă
către sfîrşitul aşezării feudale-timpurii de
aici, cf. Di'.rwge/ia I, pag. 306-308; În
aşezarea de la Aegyssus în campania <lin
1980, în umplutura gropii bordeiului R5
din caroul N4A, s-a descoperit împreună
cu două monede de bronz, de la \'a sile II
şi Roman li I, un fragment de brăţară
din această rntegoric, lucrat din bară
de culoare neagră, fapt ce vine să confirme
încadrarea cronologică făcută pentru exemplarele rlescoperite la Garvăn - Dinogetia,
cf. I. Vasiliu, Locuirea feudală-timpurie

3.
36. Dltiogetia /, p. 280, fig. 168/4-7, 169/
12-23.
37. Ibidem, pag. 278, fig. 168/3 şi 1G9/4-10;
„D/D". III, fig. l, 8/7.
38. P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui
Soare. Cetatea bizantină, voi. I, Bucureşti,
1972, p. 139, fig. 56/7.
39. I. Barnea, Noi descoperiri di11 epoca feudalismului iimpuriu la D111oge/ia-Garvăt1
(jud. Tulcea) (1963-19G8) în „MCA",
X, 1973, pag. 298, fig. 9/8.
40. P. Diaconu, S. Baraschi, Păcuiul lui
Soare. Aşezarea medievală (sec. Xll l XLV), vol. 11, Bucureşti, 1977, p. 124,
fig. 97/31.
41. Dan Gh. Teo<lor, Tezaurul feudal timpuriu
de obiecte de podoabă descoperit la V oi11eşt1l aşi, în Arh. Mold. I, 1961, pag. 204, fig. 7 /

3.
42. Di11oge/ia 1, pag. 30li, fig. 175/D; „Dl D"
III", fig. 105/7.
43. P. Diaconu, Paru re.~ du X I• siccle decouvert n Păcuiul lui Soare, în Dacia N. S.,
IX, 19(i5, pag. 307 -323, fig. 1; Piicuiul
lui Soare I, pag. 150-154, fig. 55, 61/1,

de lr1 .Aegyssus (rezultatele ca111panie1: di11
1980) în Pence IX (în curs <le tipărire).

o-6.

44. Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu,
Capidava, voi. I, Bucureşti, 1958, pag. 237288.
45. C. Cihodaru, Alte precizăr• în legătură c11
valul de piatrti di11 Dobrogea şi cu însemnă
rile loparhului bizantin, în „A.I.I.A., Iaşi,
1965, pag. 264.
46. Fragmente
provenLe
din
descoperiri

52.
53.
54.

55.
56.

întîmplătoare şi

atribuite ca făcînd parte
din inventarul unui mormînt, conferă
Gh. ~Iănucu-Arlameşteanu, op. cil. pag. 23·1,
nota 58.
47. Materiale inedite, aflate în
colecţia
M.D. D.TL. descoperite în campaniile din

57.
58.

59. Capidava, I, p. 238.
liO. Păcuiul lui Soare, I, p. 151, fig. 55.
61. J. Cangova, op. cit., fig. 1/5-7,2/1, 4,
7, 9; Dmco Ala<lzov, op. cit. fig. 4; Vera
Antonova, op. cit., pi. IV; Zivka Vzarova,
Zum problem der Glasprod11ktio11 im M ittelalterliclte11 Bulgatie11 (8-10 Jlt.), în Verre
medieval aux Balka11s (V• - XVe s),
Belgrad, 1975, p. 115-120, pi. IV, fig. 1 a
şi 1 b ; Zdenko Zerovica, op. ci:t., pi. I,
fig. 11, pi. II, fig. 8.
62. Şantierul Garvăn-Di11ogetia, în „SCIV",
III, 1952, p. 360; Dinogetia, I, p. 310,

1976, 1980 şi 1981.
48. J. Cangova, Les bracelets de i-erre e11 Bulgarie au .Moyen Age, în Studia in memoriam
Karel 8korpil, Sofia, 1961, pag. 179188, fig. 1/10-11, fig. 2/3: Vera Antonova,
Die stau·isch-butgarische sudelung in dc111
grunde des stausees „ Winiza", în Mittelungen
des volksmuseums
Schumen,
voi. IV, 1967, p. 3-27, pi. IV; Totii
Totev, Eine Altbulgarische nekropol iii
dem grunde des stauses „ Winitza", în
Mittelungen des volksmuseum Schumen,
voi. IV. 1!)67, p. 35-53, fig. 6; B. llorisov,

fig. 175/I.

Excavalion of the medieval seltle111e11t on
the village mound on Dyadovo ( Preliminary
results ), in „Expeditio Thracica", voi. I,
1980, p. 95-108, pi. X; Dmco Aladzov,
op. cil., fig. 4, datate în secolele XII XIV;

Zdenko

Zerovica,

împreună cu brăţări din
categoria IV (situaţie intîlnită în M. 70),
reprezintă un indiciu sigur cu privire la
folosirea lor şi în cursul ser. al XII-iea.
1Ji11ogetia I, p. 308-309, fig. 175/E
Capidara, I, p. 237-238.
Păcuiul lui Soare, I, p. 151, fig. 55, 61/2;
P. Diaconu, U11 mormi11t din sec. XI descoperit lti Derve11I, în „ SC I V", 14, 1, 19()3,
p. 213 -215, fig. 3/4.
C. Cihodaru, op. cit., p. 264.
Material inedit aflat în colecţia ~I.D.D.TL.,
descoperit în ca rnpania din 1981.
J. Cangova, op. cit., fig. 1; Vera Antonova,
op. cit., pi. IV; ll. llorisov, op. cit., pi. X.
Di11ogetia, I, p. 310, fig. 175/E; D.l.D.,
III, fig. 105/li.

61. Descoperirea lor

63.

Glasgegenslănde

Şantierul

Garvăn-Dinogetia,
în „SCIV",
V, 1-2, 1954, p. 175-182, fig. 16/2,
I. Barnea, N. Anghelescu, Săpăturile de
salvare de la Noi:iod11111tm, în „MCA", IV,

1957, p. 1G7.
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84. Dorin Popescu, Cercetdri arheologice Cn
Transilvania (li), în „MCA" II, 1956,
p. 128-132, fig. 87/b.
85. R. Popa, op. cit., fig. 13/1-2.
86. P. Gatev, op. cit., p. 30 şi urm.
87. Otto Troymayer, op. cit. pi. II/20, exemplar împletit; Il/19; IX/22; X/5, 9,
Xl/25.
88. D. Popescu, op. cit., fig. 87/7-8; Z. Szekely, op. cit., p. 504, fig. 4; R. Popa. op.
cit., fiR. 13/6, 9; Şantierul Moreş_ti în
„SCIV , V, 1-2, 1954 p. 222-224, fig. 13/
1-2, R. Popa, R. Ştefănescu, Şantierul
arheologie U 11gra (jud. Braşov) în „MCA",
Tulcea 1980, p. 499-500, fig. 4/e; din
Dobrogea exemplare similare încadrate în
categoria cerceilor provin del la Păcuiul
lui Soare, cf. Păcuiul lui Soare, II, p. 122,
fig. 95/14-16,
89. Dmco Aladzov, op. cit. fig. 3/7
90. Otto Traymayer, op. cit., pi. 11/16-17,
26, IX/19-21, XI/5, 10, 12, 13.
91. Considerat ca obiect specific inventarelor
funerare ale mormintelor de tip Bjelollrdo, inelul de buclă cu un capăt răsucit
pe traseul unui arc de cerc, contemporan
cu cel avind un capăt întors informă de S,
se intîlneşte în mod cu totul excepţional
în descoperirile datate în sec. XI - XII
din Dobrogea, cf. Şantierul Garvăn ( Dinogelia) în „SCIV" V, 1-2 din 1954, pag.
182-188, fig. 21/10; în secolele XIII XIV se întîlnesc, diferite ca tip de cele
caracteristice necropolelor lljelo-Brdo,
datorită decalajelor cronologice şi aspectelor regionale, cf. I. loniţ.ii., Săpăturile
de .~alvare .d~ la Tri~eşli, in „~ICA" ~II~,
1962, p. 73li- 738, fig. 7/3 -4, V. Spme1,
J-."ecropola medievală de la Piatra-Neamţ Dărmăneşti, în Memoria Antiquitatis, I,
Piatra-Neamţ, 1969, p. 219; N. Constantinescu, Coconi. Un sat dit1 Cîmpia
Romdntl Îll epoca lui Mircea cel Bătrin,
Bucureşti, 1972, p. 100, pi. XIll/1.
92. Dinogetia, I, p. 286- 287, fig. 170/18-20.
93. M. Barbu, M. Zdroba, op. cit. p. 294295.
94. M. Dumitrache, op. cit., fig. 9/3.
95. Gh. Baltag, Podoabe din secolele XIV XV III di11 inver1tarul necropolelor de la
Streisîngiorgiu
şi
Strei - judeţul
Hunedoara, in Revista muzeelor şi monumentelor, seria Monumente istorice şi
de artă, XLVII, 1, 1978, p. 53-56,
fig. 1/2.
96. Gatev P., op. cit., pi. VII/G; Spus Masov,
op. cit., p. 41, fig. 10/3; U. llorisov, op.
cit., pi. Vl/8a, Uozena Danielczyk, op.
cit. fig. 9.
97. I. Barnea, op. cit. p. 301, fig. 8/4, aflat
pe gitul scheletului din M. 6
98. Tipuri asemănătoare de mărgele, în Dobrogea, sînt documentate la Dinogetia, cf.
Dinogetia I, p. 315, fig. 177 /1, iar în sudul
Dunării la Pliska, cf. Zivka Vzarova,
op. cit., pi. IV /2.
99. Piesele de la Isaccea au analogii la Garvăn-Dinogetia; cf. Dinogetia I, p. 315,

64. Vera Antonova, op. cit, pi. IV; J. Cangova,
op. cit., pi. II / 10-12.
65. Descoperirea din M. 70, oferă date cu
privire la începuturile acestei categorii
de brăţări, începuturi ce pot fi plasate
cltre sfîrşitul secolului al Xi-lea.
66. P. Diaconu, Un cimitir din sec. al !V-lea
descoperit la Mangalia, în „ Glasul Bisericii",
XXII, 1964, p. 719, fig. 4/1; C. Preda,
Callatis.
K ecropola
roma110-bizantintl,
Bucureşti, 1980, p. 52 -53, pi. XXII
XLVI, LXIII, LXIV, XXIII, LXXII.
67. L. Ilîrzu, Continuitatea popula/iei autohtone in Transilrnnia hi sec. IV - V (Cimitirul 1 de la Bratei),
p. 69- 70, M. 245,
fi consideraţiile asupra rolului pe care ii
deţineau brăţările în ritualul creştin din
acea vreme.
68. J. Cangova, op. tit., fig. 19
69. Aşezări aflate în zona valului <le piatră
dintre Hinog şi Constanţa.
70. J. Cangova, op. ~ii., pi. 1/3
71. Şantierul Gană11-Dinogelia, în „SCIV" III,
1952, p. 360; Săpdturile de la Garrăn
(Dinogetia), în „SCIV", II, 1961, p. 46.
72. I. Uarnea, op. cit, p. 301.
73. Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cil., p. 234,
nota 54.
74. C. Cihodaru, op. cil., p. 264.
7b. P. Diaconu, op. cit., fig. 3, Păcuiul lui
Soare, I, fig. 61.
76. L. Ilii.trîna şi A. Uătrîna, Co11tribu/ii la
cutwaşterea arhitecturii medievale din Dobrogea; biserica Sf. Atanasie di11 Niculi/el
(jud. Tulcea), î11 „SCI l'A", 28, 4, 1977,
p. 540.
77. Di 11ogctia I, p. 313.
78. I. U zum, Locui rea feudal-timpurie de la
Uoniea - „Tdr111uri" (jud. Caraş Severin)
în Uanatira IV, 1977, p. 220, fig. 1/5-6;
cele patru brăţări C"irculare în secţiune
eint datate în sec. Xll pe baza unei monede
de argint, schifată, de la Manuel Comnenul
(1141-1180) găsită. într-un mormint dublu
ce suprapunea pe M. 41.
79. L. Oancea, Descoperiri arheologice la l"alea1· oievozilor, în Srripta Va lachica, IV, Studii
şi Materiale de Istorie a Culturii, Tîrgovişte,
1972, p. 117, exemplarul de la numărul 22,
datat larg în perioada se!". XI - XII;
I. Barnea, op. cil., pag. 298, fig. !J/7.
80. 1Ji11ogelia I, pag. 287, fig. 170; Păcuiul
lui Soare, II, p. 122, fig. 97 1/13, exemplarele fiind socotite drept cercei.
81. Otto Troymayer, .\'. - XII, Sz<izodi mayyar lemelO Hekese11, Szege<l, 1962, pi. III/
1-2, 11, 21, X/ 8, 15-16, XI/19.
82. Totii Totev, op. cit.,·fig. 7; Botena Danielrzyk, Produits en cuivre el en ses alliages
prove11e11t de Stryme11, du haut Moyeu
Age, în Slavia Antiqua, XV I, 1969, Warszawa - Poznan, pag. 253-270, fig. 1/
5-6; S. Giorgieva, Parures el pieees de
tissus du Palais de Caravec, p. 401, fig. 4/
2, în Carevgrad Tarnov. Le palais des rois
bulgares peridant le deuxieme Royomc bulgare (XII• - XIV• s), Sofia, 1974.
83. Dinogetia, I, p. 288, fig. 171
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fig. 177 /2, şi la sud de Dunăre, cf. Spas
Masov, op. cit., fig. 15/4.
100. Cu analogii la Dinogetia, cf. Dinogetia I,
p. 320, fig. 178/17.
101. Ibidem, p. 322, fig. 179/28.
102. Mărgele asemănătoare s-au descoperit în
aşezarea de la Păouiul lui Soare, într-un
strat datat în sec. XI, fiind considerate
produse ale unor ateliere greceşti, cf
Păcuiul lui Soare I, p. 138, fig. 55/6-8;
sînt documentate şi la Garvăn-Dinogetia.
fiind încadrate în categoria a 18-a, cf.
DinogeJia I, p. 320, fig. 178/18; de
asemenea, sînt întilnite şi la sud de Dunăre
în complexe datate în sec. X - XI, cf.
Spas Masov, op. cit., fig. 11/4.
103. Piese identice din sticlă. verde-deschis
de diferite nuanţe, albastră şi cenuşie
se întîlnesc în aşezarea de la Garvăn
Dinogeţia, cf. Diuogetia I, p. 321-322,
fig. 179/25.
104. I. L. Ştiapova, CTeKJUIHbie &ycbl
APCBHero HoeropoAa în MIA, 55,
Moscova, 1956, p. 169-170, pi. 1/14.
105. La sud de Dunăre, în aşezarea de la.
Gradesnica, sînt documentate astfel de
exemplare, din sticlă. brun-roşcată., cf.
Spas Masov, op. cit. fig. 11/3.
106. Analogii pentru acest tip de mărgele
găsim la Garvăn-Dinogetia, cf. Dinogetia
I. p. 320 fig. 179/21
107. Piese asemănătoare întîlnim în aşeză.rile
de la Păcuiul lui Soare cf. Păcuiul lui
Soare 1, pag. 138, fig. 65/16, 18 şi 20,
şi Garvăn-Dinogetia cf. Dinogetia
I,
pag. 318, fig. 177 /8.
108. In Dobrogea acest tip de mărgele este
cunoscut la Păcuini lui Soare într-un
strat arheologic datat în sec. XI, cf.
P. Diaconu op. cit. p. 307 -308, fig. 1/
9-10; Păcuiul lui Soare I, p. 138, fig. 55/
9-10, şi la Garvăn-Dinogetia, cf. Dinogetia l, p. 317, fig. 177/4.
109. Analogii, pentru Dobrogea, în aşezarea
de la Garvăn-Dinogetia, cf. Dinogetia I,
pag. 232, fig. 179/29; în Transilvania,
mtr-un mormînt de la Alba-Iulia, din
cimitirul datat în sec. XI - XII s-au
găsit două mărgele similare, cf. K. Horedt,

112.

113.

114.

115.

vezi şi Boguslaw Gediga, op. cit., fig. 25,
exemplarele fiind datate în sec. XI.
Analogii, numai în privinţa formei nu
şi a materialului din care sint confecţio
nate (din acest punct de vedere exemplarele de la Isaccea sint singurele piese de
acest fel descoperite în complexele feudale-timpurii din Dobrogea), găsim la
Garvăn-Dinogetia cu exemplarul din cornalină roză, încadrat în categoria 33-a,
cf. Dinogetia I, p. 323. fig. 179/33.
In aşezarea de la Garvăn-Dinogetia, în
nivelul locuinţelor de suprafaţă (sec. al
Xii-lea), au fost descoperite trei astfel
de exemplare, încadrate în categoria
pandantivelor sau amuletelor (cf. Dinogetia I, p. 325, fig. 171/25).
O oarecare apropiere se poate face cu o
cataramă de la Garvăn-Dinogetia, cu
armătura rezultată în urma unei combinaţii
dintre un dreptunghi şi un arc de cerc,
cf. Dinogetia I, p. 297 -298, fig. 171/11.
Fragmentele de ţesătură descoperite pe
aceste obiecte constau din fibre celulozice, subţiri, torsionate în S (urzeala)
şi din fire groase şi neuniforme, torsionate
tot în S (bătătura), legătura fundamentalii.
fiind din pînză ; din analizele vizuale şi
probele de ardere, rezultă. că ţesătura
lucrată în război, a fost confecţionată
din în (urzeala) şi cînepă (bătătura).
Analizele au fost efectuate in Laboratorul de restaurare textile a secţiei de Etnografie a M.D.D. Tl., de către colega. Topoleanu Vasilica, căreia ii mulţumim şi
pe această cale.
Descoperirea fragmentelor de ţesăturii.
dovedeşte că locuitorii complexului feudal-timpuriu de la Isaccea, practicau
cultura plantelor textile şi prelucrarea
acestora: torsul şi ţesutul. In Dobrogea,
analogii pentru practicarea acestor indeletniciri în epoca feudală-timpurie avem ln
aşezările de la Garvăn Dinogeţia, cf. I.
Barnea, Meşteşugurile în aşezarea feudald
de la Uarvăn (sec. X - XII) în SCIV,
VI, 1955, 1-2, p. 114-115; ibidem,

Noi contribuţii la cunoaşterea ţesutului
în aşezarea de la Garvăn (sec. XI - XII)
în „SCIV" XII, 1961, 2, p. 307-312,
fig. 1-3; ibidem, op. cit. pi. 1/1; Gh. Bichir, Contribuţii la cunoaşterea ţesutului

Untersuchungen zur Pruhgeschichte Siebenburgens, Bucureşti, 1958, pag. 61, fig. 18/
28.
110. In stadiul actual al cercetărilor exemplarele
de la Isaccea, sînt singurele de acest tip
descoperit în Dobrogea; piese aproximativ a.semănătoare întîlnim în Transilvania la Cluj-Napoca, cf. P. lambo~,
St. Matei, Incinta fortificată de la Clu~
Mănăştur în
Acta Musei Napocens1s
XVI, Cluj-Napoc.a, 1979, p. 603, M. 17
şi în Cîmpia Panonică., cf. Otto Traymaier, op. cit. pi. Xll/1-10.
111. Un exemplar asemănător cu cele de la.
Isaccea s-a descoperit la Păcuiul lui Soare,
într-un nivel de locuire din a doua jumăta
te a sec. XI, cf. Păcuiul lui Soare I,
p. 137, fig. 55/19; pentru Transilva~a,
cf. Dorin Popescu, Cercetări arheologice
in Transilvania în MCA II, 195G, pag. 78;

Îtl aşezarea

de la Garvtln (sec. XI - XII),

în „SCIV", IX, 1958, 2, p. 429-443;
Dinogetia, I, p. 98-122, fig. 50-67,
şi Păcuiul lui Soare, cf. Păcuiul
lui
Soare, I, p. 170-173, fig. 69 - 70.
llG. Exemplare similare provin de la Garvă.n
Dinogetia, cf. Dinogetia I, p. 283, fig. 169/
22-24, şi Păcuiul lui Soare, cf. Păcuiul
lui Soare, II, p. 121, fig. 95/15, 17-19;
cunoscuţi şi la sud de Dunăre în perioada
secolelor XI - XII, cf. P. Ga.tev, op.
cit., fig. 2/1- 3, ii reintîlnim în perioada
secolelor XV - XVII, Gh. Baltag, op.
cit., fig. 1/13; Gh. Mănucu-Adameştcanu,
op. cit„ pi. V, VII; ibidem, op. cit., p. :i81,
la Suceava fiind descoperit un atelier
din vremea lui Ştefăniţă. Vodă, care
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fu11erar di11 Ţara Ho111â11ească î11 veacurile
XIII - Xll', în Studii şi comunicări.
Piteşti, 1971, p. 187-192. La Cluj-Mănăş
tur, Streisîngeorgiu, Alba-Iulia, Drăuşeni,
Suslăneşti, Cetăţeni, monedele au fost
găsite în gura morţilor, cf. P. Iambor,
St. Matei, op. cit, R. Popa, op. cit. p. 25,
M o7., R. lleitel, ContribuJii la problema
genezei raporturilor feudale î11 Transilrn11i11 î11 lu111i11a cercetărilor arheologice
de la Alba-Julia, în Muzeul Naţional,
li, 1976, p. 346, 1\1. Dumitrache. op. cit„
p. 173-174, Dinu \'. Rosetti, op. cil.,
p. 189, 191, iar Ia Hobaia-Suslăne~ti,
monedele erau depuse pe piept sau găurite
şi fixate într-un inel de tablă ce se prindea.
de degetul morţilor, cf. Dinu V. Rosetti,
op. cil., p. 191.
126. Producerea în atelierele locale a diverselor
categorii de obiecte de podoabă şi cult
este atestată de informaţiile arheologice.
La Gar\"ăn-Dinogetia, s-au descoperit
fragmente de zgură de sticlă şi fragmente
de brăţ,ări în cur8 de prelucrare, provenite
probabil de la un atelier în care se confecţionau astfel de podoabe, d. Şa11tierul
Uarrăn
( /h11ogelia), în „SCIV", III,
1952, p. :16i'J, 1Ji11ogetia, I, p. 376; tot
aici s-au găsit jumătate dintr-un tipar
bivalv de bronz pentru cruciuliţe, şi alte
două tipare - unul de lut ars, celălalt
de calrar - folosite pentru turnat inele
simple - primul - şi cercei - al doilea,
cf. J, llarnea, op. cit., p. 207 -209; ibidem,
op. cit., p. 104, fig. 3; Dinogetia, I,
p. 78 - 80, fig. 38/ 1- 2. In aşezarea de Ja
Păcuiul lui Soare a fost descoperit un
tipar pentru turnat cercei, cf. V. Culică,
T1:par pentru turnat cercei de la Păcuiul
lui f:Joare, în Pontica, XII, 1979, p. 20:3 205, fig. 1. La Canlia, aşezare aflată la
6- 7 km de Păcuiul lui Soare, s-a descoperit un tipar în care se turnau pandantivi
circulari, cf. Păcuiul lui Soare, I, p. 14G,
fig. 59.
Calitatea inferioară a materialului şi execuţia într-o tehnică nu prea îngrijită,
în special a brăţărilor de sticlă, pot constitui argumente privind producerea unor
categorii de obiecte de podoabă, descoperite în cimitirul de epocă feudală-timpurie
de la Isaccea, în ateliere locale, şi în acelaşi
timp, exclud provenienţa lor din import,
Imperiul bizantin sau Rusia Kieviană,
unde existau ateliere specializate în producerea diverselor obiecte de podoabă.
127. Pe cele două fragmente, descoperite în
zona toracică a scheletului, s-au descoperit ~i fragmente de ţesătură, identice cu
cele de pe accesoriile vestimentare şi
aplică (vezi nota 115), ceea ce dovedeşt"
că zalele au fost purtate peste un veşmînt
textil, mormîntul aparţinînd probabil
unui luptător. ln Dobrogea, un mormint
cu inventar asemănător s-a descoperit
la Capidava, cf. Gr. Florescu, R. Florescu,
G. Ceacalopol, Săpăturile de la Capidava,
în „MCA'', VII, 1961, p. 577, pi. I, M. 1,
fig. 3/1.

producea printre altele şi nasturi, cf.
!li. D. )latei, Şt. Olteanu, Noi date cu
pririre la dezvoltarea meşt~ugurilor În
,'J'uceava feudală, în „SCIV", XII, 1,
1961 p. 121 -130.
117. Exemplare asemănătoare cu cel de la
Isaccea, provin de la Garvăn-Dinogetia,
cf. Di11ogetia I, p. 357, fig. 196/68, fiind
datate cu monedă de la Mihail IV
Paflagonianul.
118. Tipuri de astfel de cruciuliţe mai mult
sau mai puţin apropiate de varianta celei
descoperite la Isaccea, sînt semnalate la
Garvăn-Dinogetia, cf. I. Barnca, op. cil.,
p. 298, fig. 8/G, datată în sec. XI, Păcuiul
lui Soare, cf. Păcui ul lui Soare li, p. 129,
131, fig. 101/5, exemplar datat în secolele
XII I - XV; un exemplar asemănător
provine tot de la Isaccea, vezi la G. }lănu
<·u-Adameşteanu, Descoperiri mărunte diu
perioada wediernlă de la Isaccea, în
Peuce IX (sub tipar).
11!.I. Analogii putem gi1si în medalionul de la
Garvăn-Dinogetia, cf. Diuogetia I, p. 366,
fi~. 193/4, cu deosebirea că acesta reprezintă pe Arhanghelul Mihail.
120. Vezi supra p. 6 şi notele 30-32. Un alt
exemplar provine dintr-o descoperire
întîmplătoare făcută la cetate de Ernest
Oberlander-Tîrnoveanu.
121. Două exemplare similare sînt semnalate
la Garvăn-Dinogetia, cf. Di11ogelia I
pag. 72 - 75, unul provenind de pe platoul de la sud de cetate dintr-un nivel
de locuire din sec. XI, celălalt din „bordeiul fierarului", datat în a doua jumătate
a sec. XI.
122. Exemplare similare provin de la Garvă.n
Dinogetia, fiind găsite în straturile de
cultură aparţinînd sec. XI, cf. Di1wgetia,
I, p. 101, fig. 52/4. Obiceiul de a pune
fusaiole în morminte este documentat
înccpînd cu uJtimile trei decenii ale
sec. X şi pînă în sec. XII, cf. B. A. Rîbakov, op. cit., p. 188-202.
123. Piese asemănătoare cu cea de la Isaccea
s-au găsit, pe teritoriul Dobrogei, în aşeză.
rile de la Păcuiul lui Soare, cf. Păcuiul
lui Soare, II, p. 118, fig. 95/7, şi Garvă.n
Dinogetia, cf. Di11ogetia, I, p. 293, fig. 172/
20, 22, 27; întrucît nu s-a găsit in condiţii
stratigrafice clare, nu poate fi datată cu
exactitate; resturile de ţesătură găsite
pe ca, identice cu cele de pe accesoriile
vestimentare (vezi nota 115), dovedesc
că a fost prinsă pe un vesmînt textil.
124. Identificarea monedelor a fost făcută
de E. Oberlander-Tîrnovcanu, căruia îi
mulţumim şi pe această cale.
125. După clasificarea lui Dinu V. Rosetti,
mormintele de la Isaccea se încadrează
în categoria celor cu inventar funerar şi
monedă (M 08), şi a celor cu monedă,
dar lipsite de inventar funerar (M45 şi
}168), cf. Noueda şi podoaba Îll ritualul
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LE CIMETIERE DE HAUTE-EPOQUE FEODALE
D'ISACCEA
(RESUME)
En 1979, aux alentours de la viile d'lsaccea,
lieu-dit •La movilele dese$, on a localise
w1 cimetiere de haute-epoque feodale. Jusqu'a
prese11t, 172 tombes ont ete fouillees et etudiees.
Les sepultures en questio11 se classent Cii deu:1:
categories: celles du cimetiere proprement dit
( M 1 _ 103) et celles des tumuli IA - I B de la
necropole tumulaire roumaine ( M 10'-rn1).
La description des diverses especes d' objets
(bijoux, objets culturels, 1110111iaies) met en
lumiere les traits caracteristiques de ce cimetiere,
conduisant aussi a quelques conclusions relatives
a la vie materielle et spirituelle durant la hauteepoque feodale. Ce cimetiere d' Isaccea compte
parmi les trouvailles de ce genre les plus importantes faites en Dobroudja. Ses analogies Ies plus
proches sont celles qu'il comporte avec Garvă11Dfoogetia, ou certaines pieces trouvees jusqu'a
present atteste11t des liens typologiqucs et culturels avec Noviodunum (Isaccea), ta11t sous le
rapport de certaines categories d'obets, que - et
surtout - au poi11t de vue des pratiques
chretiennes.
Les tombes les plus anciem1es sont cclles datees
avec des monnaies de Roman III Argyros et
de Mi chel I l'. Ces mo11nail's re prese11le11t la
date post quem des e11terre111e11ts d'lsaccea
Toutefois, la gra11de majorile des sepultures sont

de la deuxieme etape de ce cimetii:re. La date
ante quem des enterremcnts rcspectifs est fournie
par les lombes classees, d'apres la position des
mains, da11s la varie11te E, do11t le mobilier n
ete date partant des analogies qu' il presente,
du XII• siecle.
Le mobilier funeraire se compose des objets
typiques pour la haute-epoque feodale. ll comple
la serie complete des bijoux en verroterie (bracelets, bagucs, perles), bro11ze ou argent (bracelets, bagues, boucles d'oreille et accessoires
vestimentaires ). Toutes ces pieces portent le
cachct des elemwts culturels proprcs al' Empin·
byza11tine a celte epoquc.
D'autre part, ces fouilles ont apporle de.~
donnees co11cernanl la populatio11 de l'e11semble
de haute-epoque feodale d'Jsaccea. Jl s'agil
d'une populalion chretie1111c, com111c e11 temoignent:
la direclio11 des tombes, la posilior1 des bras el,
avani tout, la presence des symboles cllretiens
(oeufs e111ailles en terre-cuite, croix, medaillons),
qui - bie11 que peu nombreux - ne laissent
pas d'etre les plus eloque11ls.
Quat1t a l'elendue du cimetiere et tl la frequence
des lombes qu'il renferme, clles jettent u11 jour
nouveau sur Ies cules dcmographiques de la
populalio11 de cet c11se111ble de haule-epoquc
feodale.

a11

DAS FRUHMITTELALTERLICHE GRĂBERFELD YON ISACCEA
(ZUSAMMENFASSUNG)
Begrii.bnisse darstcllen. Die .l\Ichrzahl der Grăber
gehoren der zweiten llegriibnissetappe an. Das
ante quem Datum bilden die Griibervariante
E (auf Grund dcr Position der Hii.nde), datiert
durch ihre Gegenstilcke im XII. Jh.
Die Grabbeigaben enthalten typischc Gegenstănde for die friihmittelalterliche Zeit, dic
ganze Reihe der Glasgegenstănde (Armringe,
Perlen, Fingerringe), Bronze - oder Silbergegenstii.nde (Armringe, Fingerringe, Ohrringe,
Trachtenstiicke) sincl vom byzantinischen
Ursprung.
Die Ergebnisse der Forschungen bieten Daten ftir die Kenntniss der frilhmittelalterlichen
Bevolkerung von Isaccea, cine christliche
Bevolkerung, wic das durch die Orientierung
du Grăber, die Position der Hănde und, nicht
in letzter Reihe, durch die christlichen Symbole (gebrannte, emailierte Toneier, Kreuze,
christliche Symbole), welche wcnn auch nicht
sehr zahlreich, <loch am iiberzeugendsten sind,
vcranschaulicht wircl.
Die Ausdehnung des Grii.berfeldes und die
Frequenz der Grăber sprechen ftir die Bevolkerungsdichte des friihmittelalterlichen Fundverbandes von Isaccea.

Im Jahre 1979, in der Nachbarschaft der
Stadt Isaccea, in der, in der Fachliteratur unter
dem Namen „La movilele dese" bekannten
Fundstelle, ist ein friihmittelalterliches Grii.berfeld entdeckt worden, wobei 172 Grii.ber ausgegraben wurden. Die Grăber wurden in zwei
grosse Gruppen aufgeteilt: Die Grăber 1-103
im Bereich des eigentlichen Grăberfeldes, die
Grăber 104-172 in den Hilgelgrăber IA und
IB des romischen Hiigelgrăberfeldes.
Die Analyse der verschiedenen Beigaben
(Schmuckgegenstănde, Kultgegenstănde, Mtinzen) veranschaulichen die kennzeichnendsten
Merkmale des Grăberfeldes und gestatten einige
Schlussfolgerungen betreffend dem geistlichen
und materiellen Lebens aus der frilhmittelalterlichen Zeit. Das Grăberfeld von Isaccea
ist einer der wichtigsten Grăberfelder dieser
Art aus der Dobrudscha, die besten Gegenstiicke sind in Dinogetia-Garvăn zu finden
das bezieht sich sowohl auf die typologischen
Beziehullgen einiger Beigaben, als auch auf
die christlichen Grabsitten.
Die friihesten Grăber sind die mit Roman
III und Mihai IV - Miinzen datierten Grăber,
die gleichzeitig das post quem Datum der
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CONSIDERATII FINALE ASUPRA LOCUIRII
FEUDAL-TÎMPURIE (SEC. X-XI) DE LA
AEGYSSUS-TULCEA (CAMPANIILE 1959-1980)
IOAN VASILIU
GHEORGHE MlNUCU-ADAMEŞTEANU

Cetatea situată pc dealul Hora. a început să fie cercetată în anul 1959 1 , drscopcrirca
unei inscripţii la poalele acrstui deal (1949) conf irmînd că aici se găsea anticul Aegyssus
cunoscut din scrierile lui Ovidiu 2 (PI. I)
Primele campanii arheologice s-au desfăşurat la intervale mari de timp, ele propunîndu-şi ca obiectiv prioritar obţinerea unor date despre stratigrafia fortificaţiei şi a
teritoriului extramuros 3 • Cercetările vor căpăta un caracter permanent şi organizat odath
cu constituirea unui colectiv în anul 1974 4 , moment în care putem consPmna şi descoperirra primului bordei din perioada feudal-timpurir 5 .
Bordeiul 1 carourile M2a - M2c 8
Cercetarea a fost începută în anul 1974 şi a continuat în anul următor. Din cauza
intervenţiilor ulterioare - foarte numeroase în secolele XVIII-XIX - nu s-au putut
surprinde nivelul de săpare al bordeiului 7 • Podeaua din lut bătătorit a fost surprinsă
la - 1,50 m şi a fost amenajată peste un zid antic; s-a păstrat cu dimensiunile de 2,10 m x
0,75 m. Ca instalaţie de foc, avea un pietrar în formă de potcoavă, cu dimensiunile de
0,80 m x 0,50 m. Pereţii, cc s-au păstrat pe o înălţime de 0,40 m, erau căptuşiţi cu fragmente de ţiglă, cărămidă şi chiup. Pietrarul era amplasat în colţul de sud-rst şi avea
gura orientată spre vest (PI. ll).
Bordeiul 2 carourile M3 b-M 4b
Bordeiul a fost dezvelit parţial în campaniile 1976, 1978, laturile descoperite avînd
dimensiunile de 3,60 m x 2,50 m. Nu are nici un foi dr inventar. (PI. II)
Bordeiul 3 carourile M4a -M 4 c
A fost săpat, de-a lungul mai multor campanii. A fost început în 1974,
continuat în 1975 şi terminat în anul 1980 8 . Podeaua bordeiului a fost prinsă
la -1,60 m faţă de nivelul actual de călcare. În campania din anul 1975 au fost surprinse
pe latura de V, mai multe urme de gropi de la parii de susţinere precum şi două tălpi
de bîrne carbonizate aşezate la cca 0,40 m una de alta - paralel cu zidul roman tîrziu
(sec. IV -VI) ce constituia sprijinul pentru această latură a bordeiului. În campania din
anul 1980 a fost găsit un pietrar în formă de potcoavă păstrat pc o înălţime de 0,40 m.
Are dimensiunile de 0,86 m/O, 74 m iar în interior prezenta o uşoară albiere. Pietrele au
fost legate cu pămint, ca clemente ajutătoare folosindu-se fragmente de chiup. Gura
este orientată spre V.
Distrugerea bordeiului, prin incendiu, a făcut ca întreg inventarul să rărnînă pe
Joc. Lingă pietrar, pe latura de sud, au fost găsite două amfore. Pc podeaua bordeiului
s-au găsit două inele de bronz, trei greutăţi de la plasa de pescuit, 2 fusaiolc din şist de
culoare roşiatică, un corn de animal şi un fragment de brăţară din sticlă. Datarea bordeiului şi a întregului material este asigurată prin descoperirea pe podeaua bordeiului a
2 folles anonimi el A 2 şi el B 9 •

Inventar
1.
de

Amforă sferoidală din pastă de culoare roşie-cărămizie, peste care
angobă alb-gălbuie. Gura este mică, cu buza dreaptă şi rotunjită,
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s-a dat cu un strat
de sub care pornesc

două

toarte mici, arcuite, oval-circulare în secţiune, ce se prind cu ataşul inferior de umăr.
Decorul - concentrat în partt>a superioară - constă din caneluri mărunte care se măresc
pc partea mediană, caneluri care reapar spre fund. I = 35 cm, DM = 28 cm, toarta =
4,5/3,5 cm; inv. 26607. (PI. III/5; IX/5)
2. Amforă piriformă, lucrată din pastă dP- culoare cărămizie, cc a.re la exterior un strat
subţire de angobă alb-gălbuie. Buza este răsfrîntă ca un guler şi „îngropată" între două
toarte late, supraînălţate pînă la. nivelul buzei. Fundul este rotunjit avînd în centru un
mic cerculrţ incizat. Ca decor întîlnim două registre de caneluri dispuse pe umeri şi fund.
I = 42 cm, DM = 26, cm, toarta = 5,6/2,5 cm. Inv. 26608 (PI. III/6; IX/4)
3. Inel de bronz lucrat dintr-o verigă, lamelară în secţiune, ale cărei capetC' au fost tăiate
longitudinal, obţinîndu-sC' 4 suporţi ce susţineau o montură pătrată ce a conţinut iniţial
o piatră srmiprC'ţioasă sau o sticlă colorată. Ulterior, marginile monturii au fost ciocănite
şi inrlul reutilizat astfel. D = 20 mm, montura: 1 = 5 mm, nriga: 1 = 2 mm, gr. = 1 mm;
inv. 27978 (PI. III/2; IX/1)
4. Inrl de bronz, fragmentar, lucrat prin turnare. Veriga, semicirculară în secţiune, are
un chaton dr formă o,·oidală cu crrstături pe margine, care dau impresia unor arcuri de
cerc. Estr dl'corat cu două bl'nzi de linii oblicC' ce încadrează 3 şiruri de cC'rculeţe incizate
ce au în mijloc cîte un punct. Din cauza uzurii, decorul s-a păstrat fragmentar. Veriga:
I = 4 rrun, gr. = 1 mm, chaton: 20/14 mm, gr. = 2 mm; inv. 27979 (PI. III/1; IX/2)
5. Fragment de brăţară din sticlă. dr culoarr albastru marin, semitransparentă, cu secţiunC'a circulară. L = 25 mm, gr. = 7 mm. inv. 30135.
6. GrC'utate de plasă, lucrată din cărămidă romană. D = 31 mm, gr. = 8 mm, inv.
25994 (PI. \"III/8)
7. Greutak de plasă, perforată, lucrată din cărămidă romanft. D = 56 mm, Gr. = 12 mm,
inv. 30140 (PI. VIII/8)
8. Greutatl' de plasă, lucrată din cărămidă romană. D = 50 mm, GR = 9 mm, inv.
30141 (P.I VIII/8)
9. Corn dr ani.mal cu vîrf ul mult tocit în urma întrebuinţării. L = 130 mm inv. 30142.
10. Follis anonim. tăiat cu dalta. păstrat în stare bună de conservare. M. Thompson,
ci. A 2. AE 14,76 g 30 mm; inv. 41592 (PI. III/3a-b)
11. Follis anonim. turnat, cu aVl'rsul distrus. M. Thompson, ci. B. AE 8,5 g 30 mm inv.
41598 (PI. III/4)
Încadrarea eronologică a bordeiului nu ridică nici un fel de probleme. Prezenţa
celor douri monede precum şi celelalte obiecte din inventarul său, ne permit să apreciem
că a funcţionat în primrle decenii alr src. XI. Distrugerea. sa prin incendiu trebuie legată
de marra innizie a prcenegilor din 1036 10 .
Bordeiul 4. Caroul N3 h
A fost început în a.nul 1976 şi terminat în anul 1979 11 • Pe latura de vest constructorii
bordeiului au drmantrlat zidul pe o porţiunr de 0,80 m pC'ntru a practica intrarea în
bordri. Podraua cu laturile de 5/3,80 m a fost surprinsă la -1,60 m. În colţul de SE a
fost surprins un pirtrar distrus de intrrvrnţii ulterioare. Cu o singură excepţie, un vas
al cărui profil a putut fi întrrgit, materialul este fragmentar.
Inventar

1. Oală borcan lucrată dintr-o pastă dr culoare cărămizie, cu miezul de aceeaşi culoare.
În compoziţie are mică şi cochilii pisatr. Are formă globulară, cu diametrul maxim în
regiunea mediană. Buza este răsfrîntă la exterior şi rotunjită. Pe fund avea o marcă de
olar care pare să reprezinte un cerc. Pe umăr este trasată o bandă de linii în val, restul
corpului fiind acoperit cu linii incizate executate cu pieptănul. I - 14,6 cm, DM = 13,8 cm,
DG = 12 cm, DB = 7,8 cm (PI. X/1)
CC'lelalte materiale ce ilustrează această formă( oala borcan) sînt lucrate din aceeaşi
pastă comună, arsă înfundat şi sînt decorate cu rotiţa dinţată (PI. X/3-4)
Din această categorie, ne reţin· atenţia, în mod deosebit, 4 fragmente ce au fost
descoperite în umplutura bordeiului şi care par să reprezinte rebuturi de la cuptorul unui
olar. Acestea sînt deformate, fără a prezenta urme de ardere secundare. din cauza unei
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arderi îndelungate, devenind sonore; sub buză au urme de la degetele olarului. Toate
acestea .ne îndreptăţesc să afir~~m că .au fost produse pe loc. (PI. XI/1-3)
Dmtre celelalte descoperm menţionăm 2 fragmente de ulcioare lucrate din pastă
de culoare roşie, cu miez negricios. (PI. X/2) şi o fusaiolă.
Pc baza materialului ceramic, bordeiul se poate data la sfîrşitul sec. X şi începutul
sec. XI. Această încadrare cronologică ne este sugerată de mai mulţi factori. În primul
rînd, buzele vaselor nu sînt în totalitate răsfrînte la exterior şi îngrosate ea un colac caracteristică pentru sec. XI - ci întîlnim şi exemplarr cu buza e~azată 12 •
Decorul este reprezentat cu prioritate de combinaţia de linii orizontale cu una sau
mai multe linii în val 13 • Motivul executat cu rotiţa - cc ştim că este prioritar din al
doilea sfert al sec. XI - apare aici destul de rar. 14
Bordeiul 5 - caroul M3 c
În campaniile din 1976 şi 1978 au fost dezvelite porţiuni mici, urmînd ca in anul
1983 să se finalizeze săparea întregului complex. A fost surprins pc o suprafaţă de 2/1 m.
În anul 1978 a fost găsit în umplutură - la cca 20 cm de podea - un fund de oală
borcan din pastă cărămizie, cu miez cenuşiu, ce arc în compoziţie mică şi cochilii pisate.
Pe partea păstrată este decorat cu linii incizate trasate cu pieptenul motiv cc pan• să
fie acoperit toată suprafaţa \rasului. (PI. XXI/6)
Locuinţă de supra(aţă - caroul H 11
A fost depistată în anul 1977 cu ocazia construirii treptelor de acces spre Monumentul Independenţei, cînd s-a recuperat o amforă. Dezvrlirca acesteia s-a făcut în anul
1978 cînd s-a constatat că este vorba de o locuinţă cu două camere amenajată în stîncă 15 •
Camera 1 a fost adîncită cu 0,40 m faţă de nivelul de călcare din perioada feudal-timpurie;
podeaua este amenaja.tă pc un strat de locuire din sec. VI-VII gros de 0,20/0,40 m. Arc
formă patrulateră cu laturile de 3,20/2,60 m. Camera 2 arc podeaua la -0,55 m faţă de
nivelul de călcare din perioada f cudal-timpurie şi este amenajată direct pc stîncă. Aceasta
se află cu 0,15 m mai jos faţă de podeaua camcrci l, difcrcnţa explicîndu-sc, pc de o parte
prin lipsa stratului de cultură din sec. VI- VII şi pe altă parte prin faptul că respcctivul
constructor a trebuit să se adaptczr la nişte condiţii impusr de configuraţia celor două
terase. Dimensiunilc sînt apropiatr, rrspccti\r :J/2,60 m. în total locuinţa avînd dimrnsiunilc
de 6,20/2,60 m.
Cantitatca marc de cenuşă şi materialul lemnos carbonizat grtsit pr laturile ei, nP
dovedesc că încetarea locuirii a fost cauzată de un incrndiu, fapt cc a făcut ca întregul
inventar să rămînă pc loc.

Inventar
1. Oală-borcan lucrată din pastă, cărămizie-maroniP, cu miezul negr1c10s ce a.re în compoziţie bucăţele de calcar şi cochilii pisate. Buza este puţin răsfrîntă la cxtrrior, cu marginea rotunjită; gîtul, bine profilat, se continuă cu un corp svPlt cc arr diametrul maxim
în regiunea umerilor. Decorul este reprezentat de o linie incizată în formă de ghirlandă,
corpul vasului fiind acoperit cu un motiv exreutat cu rotiţa dinţată. I = 22,3 cm, DM =
18,6 cm, DG = 13 cm, DB = 9 cm; inv. 2150 (PI. IV/2; XII/4)
2. Oală-borcan cu buza răsfrîntă la exterior şi a~cuţită. Gîtul este scund diametrul maxim
in regiunea mediană; corpul nu este perfect globular fiind puţin disproporţionat.
Pe umăr arc un şir de alvcolr sub carr încep rînduri desc rxPcutatc cu rotiţa cc se
ră.rcsc apoi spre fund. I= 21 cm, DM = 18 cm, DG = l3 cm, DB = 12 cm; inv. 30133

(PI. IV /1 ; XII/3)
3. Oală-borcan de dimensiuni mai mari. Buza este răsfrîntă la exterior ~i teşită oblic,
gîtul, scund, diametrul maxim spre regiunea mediană. Pc umăr arc linii scurte, oblice,
imprimate cu rotiţa, motiv ce apare în şiruri paralele şi pe restul corpului. I = 23,5 cm,
DM = 24 cm, DG = 18 cm, DB = 13 cm; inv. 30132 (PI. IV/2; XIII/4)
4. Oală-borcan de mici dimensiuni. Spre deosrbirc de celelalte vase este lucrată dintr-o
pastă zgrunţuroasă ce arc în compoziţie nisip, pietricele şi bucăţele de calcar. Are o
culoare bej-maronie şi miezul negricios. Buza este răsfrîntă la exterior şi rotunjită, gîtul
scund umerii bombaţi. Pe umăr are o bandă de linii incizate, după care urmează două
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benzi late incizate cc acoperă aproape tot corpul rnsului. I = 12 cm, DM = 9,5 cm,
DG = 8,5 cm, DB = 6,6 cm, inv. 2066 (PI. IV/ 5; XII I 2)
5. Oală-borcan, de mici dimrnsiuni, lucrată dintr-o pa.stă dr calitate bună, untoasă la
pipăit. de culoare bej-maronie şi cu miezul negru. Buza l'Str răsfrîntă puternic la exterior, eu marginea rotunjită. Gîtul este scund, bombat în rrgimwa. mediană. Pe tot corpul
r;;;tp dPcorată cu benzi de linii orizontale incizate, dispusr în „portative". l = 12 cm,
IHI = 12 cm, DG = 6,8 em, DB = G em (PI. IV/ 4: XII/])
G. Oală-borcan păstrată frngmcnta.r. Pc fund arc o marcă dc olar: linii dispuse radiar
cr ~înt înscrise într-un cerc. I = 5,8 cm, DB = 7.5 e.m. (PI. V/ 4)
7. Oa.lă cu toartă, luerată din pa.stă bună de culoarr ro~ir. l'll micz negru. Buza este evaza.tă :-pre cxtcrior, tcşită oblic: dP ea se jlrindc o toa.rtă oval aplatizată, carr cu ataşul
inf crior SP prinde în regiunea. mediană. ln part!> a superioară a corpului este decorată
eu caneluri. I = 22 cm, DM = 19.5 em, DG = lG cm. DB = 11 em. Toarta: 1 = 4.2 cm,
gr. = 1,5 cm, inv. 2149 (PI. IV/ G: XIII/ 2)
8. neior cu o toartrt, lucrat din pastă fină. tărămizir. biJH' frămîntată eu gura trilobată.
Toarta. se prinde de buză şi eu a.ta.şui infrrior în rrgiunra. diametrului maxim. Buza cstr
uşor Pvazată, cu margi1wa. rotunjită. În zona gîtului an· 2 11rrvuri în rrlief, iar pc corp
cst1· decorat eu linii oblirr obţinutP prin lustruin·. I = 16.5 tm, DM = 13,5 cm,
DB ~ 10 cm, im·. 1915 (PI. V/ 2)
Toate acestr matrriale au fost găsitr în tolţul de :'\E al camerei 1. Se parc că stăteau
JH' o laviţă ce a fost distrusă în momc•ntul inerndiului.
în camera 2, în colţul de SE, pr o supra.faţă de era 1 m.p., au fost găsite 16 amfon•
din earc s-au putut întrrgi 9 rxrmplarr 16. Toatl' aparţin acrluiaşi tip cu buza răsfrîntrt
ca. u11 guln şi îngroşată şi cu două toarte Iatr. supraînftlţate.
1. I == 47 cm, DM = 26,5 cm, DG = l 1 cm. toartă: I = G cm. gr. = 2.5 cm: pr gît are
incizat după ardere• srmnul crucii. im·. 1992 (PI. V/ 1 : XIII/ 3)
2. I = 48 cm; DM = 28,5 em: toartă: I = li,3 cm: gr. = 2.2 rm: pc umăr, într-o pa.rtr
ari' incizată litera 7t iar sub toartă arP un drsrn: im·. 3233 (PI. XV/ 5)
3. I =--= 38 cm, pînă la gît, DM = 29 rnL toarta.: I = 1,5 cm, gr. = 2,4 cm, inv. 4843.
4. I = 40 cm - pînă la. gît: DM = 27 C'm: toartă: l = 6 cm, gr = 2,4 cm, inv. 3239.
5. I :.=46 cm, DM = 29 em. DG = 10 rm: toarta: l =fi.5 rm, gr. = 2,4 cm; pe git arr
incizată o cruce şi un X im·. 3237 (PI. XY /4)
ti. I = 48 cm, DM = 28 cm, DG = 10,5 cm; toarta: l = (j tm, gr. 2,3 cm; pc umăr arr
in('izat un desc•n, inv. 3238 (PI. XIV/ 6)
7. I = 40 cm pînă la. gît; DM = 28,5 em; toarta: l = 5,6 cm; gr. 2,5 cm, inv. 3230.
8. I = 38,5 cm pînă la gît DM = 28.5 cm; toarta: I = 5.7 cm, gr. = 2,6 cm, im·. 4842.
9. I = 38 cm pînă la gît; DM = 28 cm: toarta: l = 5.3 cm; gr. 2,G cm: pc umăr arc
incizat un desen, inv. 3235 (PI. XIV/ 5)
10. I = 47 cm, DM = 29 em; toarta: l = G,6 cm. gr. = 2,6 cm, inv. 3236.
În acrraşi camrră 2, dP-a lungul laturii de NE. au mai fost găsite următoarrlc obieet 1·:
l 1. Cupă cu două toarte din pastft dl' culoa.rr roşie, distrusă parţial de incrndiu. Buza
r~tP uşor curbată şi trşită oblie spre intrrior; toarta. prinsă cu ataşul superior sub buză,
sr înalţă puţin şi apoi ajungr cu ataşul infrrior puţin sub zona mediană. Fund inrlar,
uşor evazat spre exterior şi eu marginra rotunjită. La interior este acoperită cu un
sm;uţ verde-măsliniu din care a.par pete şi la rxterior. I= 7 cm, DG = 11,6 cm, DB =
6,4 cm; toarta semicirculară în srcţiunc a.rr 1,8/0,8 cm, inv. 2739 (PI. V/5; XIII/1)
12-13. Mojar cu frecător. Mojarul este luerat dintr-o pastă bej-maronie, arsă înfundat,
cu buza îngroşată şi teşită oblic spre interior; vasul are o formă circulară cu pereţii uşor
arcuiţi. Sub buză se prindea un miner lung, oval în secţiune, care a fost rupt din vechime.
I = 4 cm, DG = 9 cm, DB = 6,3 cm; toarta: l = 3,5cm, gr. = 2,5 cm; inv. 2740. în
major s-a găsit un frecător clin piatră, de formă cilindrică. L = 11,6 cm, gr. = 4 cm,
inv. 2741 (PI. V/3; XVt2)
14. Cuţit de plug din care s-a păstrat doar tăişul propriu-zis. Are o formă uşor curbată
cu o parte ascuţită, avînd în secţ.iune fonna unui triunghi. L = 33 cm (din observaţiile
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făcute la alte cuţit<' de plug s-a constatat dt cuţitul propriu-zis arc cam jumătate din
lungimea totală a mlC'ltei. Drci SC' poa.t<' prnmpun<' eă a <wnt G6-70em). l =9 em, gr.

3,5 cm, inv. 3241 (PI. V/G)
15. Topor. Se păstrează fără gaura. de înmănuşare: lama nşor arcuită S<' tPrmină cu un
tăiş scurt în două muchii cc S<' lăţrşte la. amh<'I<' capetr. L = 11 em. 1 = 4 <·m, H. tăis =
5 cm, inv. 3242 (PI. V/7)
'
16. Lamă de cuţit păstra.tă într-o starr avansată dr eorodan'; se parr că în srcţiunc a
avut o formă triunghiulară. L = 9,5 em, 1 = 2 cm, gr. = 0.8 ern. inv. 3243 (PI. V/8)
În datarea locuint<'i un clement dr bază îl constituie crrnmi<'a - oalele borcan.
Un prim indiciu 1{i-l oferă exemplarul decorat cu lwnzi dr linii orizontale dispuse
în portative, motiv ce apar<' la jumătatea src. XI şi estr caracteristic prntru a doua jumătate a acestui srcol 17 • Încadrarea cronologică C'str rcstrînsă de prrzrnţa ceramicii decorată cu rotiţa în asocirrc cu ghirlandr. motiv cc rste întîlnit la mijlocul sec. XI 18 •
Dacă ht acestea adăugăm prezenţa. într-un număr destul de marc a ceramicii cu rotiţa
credem că locuinţa •~ fost distrusă cu ocazia atacului nzilor din anul 1064 19 .
În continuare descoperirile făcute vor fi prezentate pc categorii mari ţinîndu-sc
seama. de matrrialul din care sînt lucra.te şi de întrrbuinţarea lor.

Arme
Privind matrriall'l<' prin prisma obiectivului cercetat - o fortifica.ţie - ne-am
fi aşteptat ca această categorir să fir bine rrprrzrntată. Descoperirile sînt însă puţin numeroasr şi numai într-un singur caz pr<'zintă 1111 carnctl'f ck cxcepţir.

1. Bile de praşf1'e
În anul 1976 în caroul M 2 h au apărut într-o groapă un număr dr 28 exemplare (inv.
15722-15744, 30127-30131). Sînt confecţionate din lut, ars drstul de slab, din care cauză
sînt destul de sfărîmicioase; a.u o formă sferică, de dimensiuni relativ apropiate: D =
3,2 cm - 3,9 cm (PI. VIII/7). În funcţie de cclclaltr drscoprriri din ectate bilele de praştie
se pot data în src. XI. Descoperiri simila.rc s-au fă<"ut şi în alte aşezări dunărene ca:
Dinogetia-'Garvăn şi Nufăru 20 •

2. Topor
S-a găsit un exemplar, cu tăişul în două muchii (în L 1) şi se datează pt' la mijlocul
sec. XI. Această piesă rrprrzintă un exemplar de excepţie pentru teritoriul Dobrogri,
unde sînt atestate pînă acum doar cîfrva. La Dinogetia-Garvăn s-au găsit patru exemplarr,
din care doar două într-o stare mai bună de conservare 21 . Un alt exemplar a apărut la
Păcuiul lui Soare 22 • Acrstca se foloseau pentru prelucra.tul lrmnelor dar se putrau întrebuinţa şi ea arme 23 • Forma uşor curbă a lamei şi tăişul îngust, în două muchii, ne fac să
credem că toporul de la Argyssus rra. o piesă de luptă. Analogii prntru acPastrt pir11ă
întîlnim la Bucureşti 24 şi într-un număr mai marr în Moldova 25 •

Unelte
Descoperirile sînt inrgalc ca număr şi valoare şi documentează destul de slab ocupaţiilr locuitorilor. S-au găsit greutăţi prntru plasa dr pescuit (PI. VIII/8), cîtrva fusaiolc

din şist de culoare roşiatică, un corn dr animal - piese carr au fost dPja prrzrntate. La
acestea mai putem adăuga cuţitele şi un fier de plug.
Cuţite

În anul 1978 s-a găsit, în L 1, un cxPmplar destul de oxidat, iar în anul 1976 s-1~
descoperit o plăsea de os. Decorul este reprrzentat de trei benzi de cerculeţe incizate,
de diferite mărimi, cc sînt încadrate de linii orizontale. I = 54 mm, D = 40 mm, inv.
1940 (PI. VIII/2; XXI/4) Piesa se datează în sec. XI şi arc analogii apropiate în numeroase
localităţi din Dobrogea, din ca.rr vom menţfona doar Isaccea 26 •
Cuţit

de plug

Piesa, datată pe la jumătatea sec. XI, reprezintă o descoperire singulară pentru
teritoriul dintre Dunăre şi Marca Neagră. Prezenţa uneltelor de arat este atestată pentru
această perioadă prin două brăzdare de plug (sec. XI) cc s-au descoperit la Capidava şi
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Dinogetia-Ga.rvăn 27 • Analogii pentru cuţitul de plug întîlnim la
goslovcni şi Milconil, datate în sec. IX-X 28 • Ceva mai tîrziu -

Radovanu (Ilfov), Dra
sec. XIII - se datează
cîteva descoperiri din Transilvania. 29 . Descoperirea de la Aegyssus capătă o valoare şi
mai mare dacă sr confirmă că prezrnţa cuţitelor de plug masive documentează prezenţa
plugului ao.

Ceramica
:'.\latcrialele ceramicr sînt în număr drstul dr mic, în contrast aparent cu inwntarul
anumitor complexe - vezi L 1 - şi studirrea pc categorii duce la concluzii interesante.
Statistic, crramica se prezintă cu un total de 260 exemplarr, fragmentare sau întregi.

Ceramica

comună

Cu foarte mici excepţii (2-3 exemplare), ceramica este de culoare bej-maronie,
cu miez negricios, lucrată dintr-o pastă cc arc în compoziţie nisip, mica, cuarţ.; destul de
frec,•ente sînt pietricele relativ mari şi mai rar cioburi pisate şi ierburi uscate. Forma
este reprezentată aproape în exclusivitate de oala-borcan; accidental găsim şi căldări
de lut (PI. VII/2; IX/3; XX/2-4) lucra.te dintr-o pastă de culoare roşie, cu miezul negru;
de asemenra întîlnim şi oala cu o toartă (două exemplare) - şi ulciorul - (trei exemplare). Borcanele sînt de dimensiuni ce variază între 12 şi 25,5 cm, dar preponderente
sînt cele de dimensiuni mici şi mijlocii: 1.-12 cm, inv. 1912;20GG (PI. IV/4, 5);1:25,5 cm,
inv. 30132 (PI. IV/13) După profilul buzei, întîlnim borcane cu buza rvazată şi cu gîtul
bine reliefat în cele mai multe cazuri - caracteristice pentru perioada de început (PI.
XVI/1,G: XVII/2-G) şi borcane cu buza rotunjită şi gîtul aproape inexistent, trecerea
spre restul ,·asului făcîndu-se imediat, formă cc rstc caracteristică pentru ultima etapă
de locuirr.
Decorul. în proporţie de 2/3 cstr rcprrz<'ntat de linii incizat<' orizontal executa.te
cu pirptănul. Frecvrnt se întîlncşte în asocirrr cu o lini<' în val, sau cu o bandă dr linii
în ml (PI. X\rII), cu alveole (PI. VI, XV). Mai rar întîlnim asoeierea cu benzi scurte de
linii vrrticalr, incizate pc umăr (PI. XVII/1, 2. 5). Într-un singur caz apar benzi de linii
incizate orizontal dispuse în „portativ" (PI. IV/4; XII/l). În proporţie de 1/3 consemnăm
dec·orul cn rotiţa dinţată. Acum registrul decora.ii\· este mai sărac, motind cu rotiţa
apa.rr singur sau numai eu linia sau banda de linii în val (PI. XVIII). Foarte rar pc fundul
Y<l$Plor apar ştampile de olar (PI. V/4; XV/5; XXI/2)

Ceramica de import

În acea.stă categoric am inclus amforele, crramica „roşie" şi ceramica smălţuită •

•1mforP
Dn pfl erra.mica. comună, această categoric este întîlnită cel mai frecvent, fiind
în bordeie şi în locuinţa de suprafaţă. Tipologic, ele se înscriu în două grupe
cr nr :-înt cunoscute şi din descoperirile făcute în alte centre dobrogene ai.
] . Amforr sferoidale. S-a găsit un singur exemplar, întreg, în Ba, datat pe baza unei
moncdr dP la. Roman III (1028-1034). Prezenţa unei singure amfore ne arată că această
catrgori<' 1111 a cunoscut o folosire prea. îndelunga.tă, fiind înlocuită cu tipul de amforă
rn buza răsfrîntă ca un „guler" şi „îngropată" între două toarte late 32 •
2. A.mfore piriforme. Sînt lucrate dintr-o pastă de bună calitate, de culoare galben-portocalie, cc capittă uneori o tentă roşietică, peste care s-a dat cu angobă gălbuie. Buza, răs
frîntă ea 1111 guler, este „îngropată" între două toarte supraînălţate, late de 5-6 cui şi
groase de 2-4 cm. Corpul, uşor alungit, se termină cu un fund globular, înălţimea fiind
cuprinsă între 42-50 cm. Decorul, compus din caneluri, este repartizat pe umăr şi fund.
Cron'llogic, a.ceste amfore Rînt atestate la Acgyssus de la începutul sec. XI (Ba) şi pînă la.
1064, cînd parc că a fost incendia.tă L iaa. Po unele exemplare au fost zgîriate după ardere,
dif 1·rite srmnc ce se întîlnesc cu predilecţie pc gîtul, umărul sau toartele amforei; în funcţie
d<' interpretările ce se pot da, ele se pot împărţi în mai multe grupe: a) litere sau semne
cn semnificaţii creştine, cum ar fi semnul crucii sau iniţiala numelui lui Christos X - 34 (PI. V/1; XIII/3; XV/4; XXII/1) litere sau grupuri de litere as (PI. XV/5;
XIV/3); c) diferite desene sau figuri geometrice 36 (PI. XN/1, 4-7; XXII/2, 3, 5, 6)
dr1-wopPrită
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în

continuare, menţ.ionăm o altă categoric ceramică numită deocamdată ceramica

,,roşie". Este o ceramică de factură superioară, lucrată dintr-o pastă de bună calitate,
cu pereţii subţiri şi bine arşi, ce au căpătat o culoare roşie. Ca forme, întîlnim oala cu
toartă şi ulciorul ; lipsa unor materiale întregi nu ne permite deocamdată să spunem mai

mult /37 •
Ceramica smălţuită este reprezentată de cîteva fragmente de ulcioare lucrate din
pastă arsă înfundat, acoperite cu un smalţ verde-măsliniu (PI. XXI/5). La acestea mai
putem adăuga un fund de la un vas deschis (farfurie-strachină) lucrat din caolin. La interior este dat cu smalţ albastru clrschis, iar la exterior cu smalţ galben, ce arc nuanţe
de maron. Piesa reprezintă un produs de excepţie şi provine cu siguranţă dintr-un atelier
constantinopolitan. 38 (PI. XXI/3)

Podoabele
Descoperirile sînt foarte sărace şi se rezumă la o mărgică de sticlă, două f ragnwnte
de brăţări de sticlă şi două inele. Dintre acestra ne vom opri doar la unul din inelell
descoperite în B3 ; celălalt - care a fost refolosit - nu mai poate constitui decît obiectue
unor presupuneri asupra formei iniţiale.
Inel decorat pe montură cu cercuri incizate, motiv întîlnit foarte rar la acrastă
categorie, singurele analogii de la noi din ţară întîlnindu-se la Isaccea 39 • La acestea
putem adăuga cîteva descnperiri făcute în alte ţări. Cele mai timpurii inele s-au descoperit în Bulgaria, în necropola de la Ablaniţa, fiind datate în sec. IX-X. Limita cronologică superioară o constituie piesele de la Seuthopolis şi Ca.vama, ultima fiind datată.
în sec. XIII. În Iugoslavia descoperiri similarr - din secolele XI-XIII - s-au făcut
la Korbovo, Prilep, Dcmir Kapija şi în zona oraşului Ohrida. Inele găsite în zonr geografice mai îndepărtate - Sicilia. sau Corinth - ne arată că acrste piese au cunoscut o largă
răspîndire în lumea bizantină 40 •

Monedele
Această categorie, deşi puţin numeroasă, ne of eră cîteva repere importante pentru
lămurirea situaţiei de la Aegyssus. Primele descoperiri datează din anul 1908 cînd, cu
ocazia. săpăturilor efectuate, s-au găsit trei monede de la Ioan Tzimiskes u. Acestora. li
se adaugă alte cinci monede descoperite în perioada 1971-1983 (el A2 42) şi 6 folJes

anonimi clasa. B, emisiuni ale împăratului Roman III 43 • În total avem un număr de 14
exemplare, care se eşalonează pe o perioadă cuprinsă între domniile împăraţilor Ioan
Tzimiskes şi Roman III. Pe baza acestora şi cu ajutorul celorlalte materiale descoperite,
vom încerca să tragem cîteva concluzii asupra aşezării de la Aegyssus.
După cum reiese din rapoartele şi materialele publicate, locuirea încetează în primele
decenii a.le sec. VII, situaţie remarcată şi în alte aşezări 44 • Ea este reluată în anul 971,
cînd împăratul Ioan Tzimiskes reuşeşte să recucerească Dobrogea. Fenomenul a fost
înregistrat şi în alte cetăţi dunărene, unde se constată o reamenajare a vechilor fortificaţii - cum este cazul şi la Aegyssus - sau construirea unor cetăţi noi 46 •
Liniştea. asigurată provinciei de prezenţa unor numeroase trupe bizantine, face
ca cetatea să cunoască o perioadă de înflorire, iar la poalPle ei să se înfiripe o aşczare 48 •
Locuirea din cetatea cunoaşte o perioadă de maximă prosperitate, concluzie impusă.
de descoperirile făcute. Majoritatea ceramicii decorată cu incizii orizontale - care s-a
găsit în proporţie de 2/3 - se datează la sfîrşitul secolului X şi începutul celui următor,
perioada cind a funcţionat şi cuptorul de olar atestat de fragmentele ceramice descoperite
în B 447 • La acestea se mai adaugă şi faptul - nu lipsit de semnificaţii majore - că toate
monedele descoperite se circumscriu acestui interval 48 • Dezvoltarea aşezării a fost întreruptă bruta.I în anul 1036 49 cînd pecenegii trec Dunărea şi efectuează un raid nimicitor în Imperiul Bizantin, moment consemnat în cetăţile de pc linia. Dunării, unele
încetîndu-şi chiar existenţa 5 0,
Reluarea locuirii s-a făcut pe o scară redusă, fapt confirmat de lipsa totală a w onedelor, de puţinătatea şi sărăcia. materialului arheologic. Descoperirea unei locuinţe
de suprafaţă cu două camere şi un bogat inventar arheologic nu trebuie să ne inducă
în eroare: ea a. aparţinut unui personaj mai înstărit - negustor sau meşteşugar - şi
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constituie o excepţie în cuprinsul aşezării 51 • Ilustrativă este prezenţa ceramicii decorate
cu rotiţa în proporţie numai de 1/3, cînd este ştiut că această ceramică este caracteristicii.
pentru nordul Dobrogei în cel de al doilea sfert al sec. XI. Firul vieţii se va întrerupe
din nou în 1064, cînd puternicul atac al uzilor va distruge complet aşezarea, lipsa materialelor arheologice din a doua jumătate a sec. XI fiind semnificativă în acest sens 63 •
Locuirea va fi reluată în sec. XIII, cînd este documentată prin materiale ceramice
sporadice.
În secolul XI viaţa va continua în aşezarea din va.le, fapt confirmat prin descoperirea. unor monede din a doua jumătate a sec. Xl5 3 • Prezenţa unor monede din această
perioadă în zona întregului ora.ş, a.duce mărturii concludente în favoarea continuităţii
de locuire 54 •
Pc baza materialelor prezentate putem afirma că la Aegyssus a existat o mică fortif icaţic cc avea ca sarcină. supra.ngherea liniei Dunării. Cetatea a. fost refăcută în anul
971 şi distrusă în anul 1064, într-o primă etapă putîndu-se vorbi de o perioadă înfloritoare (971-1036). După anul 1064 sarcinile cetăţii par a fi fost îndeplinite de puternica
fortificaţie de la Nufăru 55 , ca.re alături de cetatea de la Mahmudia-Sa.lsovia 56 , supraveghează şi controlează circulaţia de pe braţul Sf. Ghcroghe intens eirculat în această
perioacHi 57 (Yrzi ilustraţia p. 541).
NOTE
1. Primele să.pături au fost făcute lu

anul
1908. Din păcate, informaţiile păstrate sînt
foarte sumare ~i se rC'ferii. doar la materialul
numismatic, fării. a se face nici un fel de
precizări
asupra caracterului săpăturii.
Vezi Irimia Dimian, CUeva descoperiri
mo11elarc biz1111/i111' pe teritoriul RP R, în
se~. 1, 1957, p. 200.
2. I. Barnea, O inscrip/ie de la Aegyssus, în
SCIV, 2, 1950, p. 17:i-185; N. Gostar,

7.

Situaţia se întilneşte pe toată suprafaţa
cetaţii, la nici unul din bordeiele cercetate

neputîndu-se surprinde nivelul de unde a
început săparea gropii. Aceeaşi situaţie a
făcut ca nivelul de călcare să fie surprins
rn destulă. greutate. Din obsen·aţiile fii.cute
s-a constatat un prim nivel la-0,30 m0,GO m faţă de nivelul actual de ciUcare
(diferenţa se explică. prin faptul că. terenu!
este în pantă.) iar al doilea şi ultimul la
cin·a - 0,10 m - 0,20 m sub acesta.
Locuirea a fost întreruptă. de fiecare dată.
în mod violent, umbele nivele fiind incen·
diate.
8. Colţul rămas în profil urmează a fi să.pat
în anul 1983.
9. Monedele au fost identificate de E. Oberlii.nder Târnoveanu.
10. I. Barnca, St. Stefănescu, Din istoria
Dobrogei, voi. III, Bucureşti, 1971, pp.
124-125 (citat în continuare D.l.D).
11. A. Opaiţ, A. Sion, I. Vasiliu, Aegyssus '79,
în Materiale, Tulcea, 1980, pp. 271-280,
unde s-a. dat un raport preliminar care
cuprinde şi informaţii asupra acestui bordei.
In lucrarea sus-menţionată. s-au strecurat
cîteva. inexactităţi, datorate unor greşeli
de tipar (p. 271 se spune că. bordeiul a fost
dezvelit în 1977 în loc de 1979) sau autorilor; la p. 271 se va corecta în sensul că.
peretele vestic şi nu cel nordic se sprijină
de un zid de epocă. romană.
12. Gh. Stefan, I. Barnea, M. Comşa, Dinog_etia, I, Bucureşti, 1969, p. 203.
13. In complexele datate cu monede Tzimiskes
- Vasile II întîlnim fn:cvent pe ceramică.
decorul de linii orizontale asociat cu una sau
mai multe linii în val; cf. Dinogetia, I,
p. 196 şi apar destul de rar liniile orizontale
combinate cu cele verticale (p. 137) pe
care Ie intîlnim frecvent într-o perioadii.
ulterioară. (ibidem, p. 142).
14. Ibidem, p. 137, 174.

Caspios Aegyssus. Ovidiu, Pontica, I, 8, 13,
in Danubius, IV, 1970, pp. 113-122.
3. În anul 196!.I, G. Simion a efectuat două
sondaje în cetate şi unul in exterior. Urmă
torul sondaj s-a făcut în anul 1971 de că.tre
V. II. Baumann şi a avut un caracter de
salvare, impus de executarea fundaţ.iilor
la secţia de istoric-arheologie.
4. Dii.m în l'ontinuarc numele membrilor
colectivului şi anii în care s-a să.pat: 1974
- V. II. Baumann, A. Opaiţ - un sondaj
de salvare în extra muros şi cercetări în
în cetate; 197i'J - A. Opaiţ; 197t.i - V. H.
Baumann, A. Opaiţ, ~L Mănucu-Adame
ştcanu, Gh. Mănucu-Adarueşteanu, în cetate; 1978 - A. Opaiţ, I. Vasiliu, în cetate;
1979-1980 - A. Opaiţ., I. Vasiliu, în
cetate.
"· Complexele vor fi prezentate in ordinea
descoperirilor iar în partea a doua a lucrării
vom încerca o prezentare sistematică a
întregului material descoperit la Aegyssus.
într-o primă notă aceste complexe au fost
datate în sec. IX-XI cf. Adriana Stoia,
Les fouilles archeologiques en Rouma11it. (1973 1974), în Dacia, N. S., XIX, 975, p. 303,
nr. 90. Cercetările ulterioare au dovedit
că această datare se poate restringe locuirea de aici înrepînd la sfirşitul sec. X.
G. Pentru sistemul de caroiere şi primele
rezultate ale cercetărilor vezi A. Opaiţ,
Aegyssus-'76. Raport preliminar, în Pontica, X, 1977, pp. 307-311.
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15. Într-o primă etapă s-a crezut că sînt două
locuinţe (vezi I. Vasiliu, Două
locuinţe
feudale timpurii la Aegyssus, în Peuce,
VIII, 1980, p. 437 -449). La o studiere
mai atentă <L situaţiei s-a constatat că.
este vorba de o singură locuinţă cu două

J. Kudronac, Cîteva date noi despre agrila slavi, în AM, I, 1961, pp. 22:> --

cultură

241.
31. I. Barnea, B. :Mitrea şi N. Anghelescu,
Săpăturile de salvare de la Noviodunum,
în Materiale, IV, 1957, p. 16 7; SCIV,
VI, 1-2, 1954, op. cit., p. 180, fig. 18;
lir. Florescu, Radu Florescu, Săpăturile
arheologice de la Capidava, în Materiale,
VI, 1969, p. 626 şi pi. V/7, 8; Capidava,
I, p. 209; P. Diaconu Săpăturile de la Păcui11l
lui Soare, în Materiale, V I, 1959, p. 659;
idem, Şantierul arheologic Păcuiul lui
Soare, Materiali', VII, 1961, p. 603-604
şi fig. 6/1, 2; I. llarnea, Descoperiri arheologice di11 epoca feudală la Maugalia, în
Materiale, n, 19:)9, p. 905-907' fig.
2/1, 2 şi 3/1.
32. Situaţia esto diametral opusă faţă de Cl'a
întîlnită la Dinogctia-Garvăn şi
Păcuiul
lui Soare, unde amforele sferoidale sint
mult mai numeroase decit cele cu buza
răsfrîntă şi toartele supraînfilţate.
33. Arest tip circulă pînă la sfîrşitul sec. XI
şi începutul celui urmii.tor, Jupă. cum ne
dovedesc descoperirile din Constantinopol
şi URSS. Cf. R. Demangel, E. Mamboury,
Le quartier des lllanganes et la premiere
rcgion de Co11stantit1opolc, Paris, 1939,
p. 149 şi fig. 198/1; A. Pletneva, Keramika
Sarkcla - 1Jelaj11 Vcja, în l\IIA, 75, 1959,
p. 244, fig. 31/1-3; idem. Keramika i
steklo d.ren1ei Tmutarakani, Moscova, 1963,
fig. 32 şi pp. 48-52.
34. Dit1ogetia, I, p. 2lil, fig. 160/7, 161/1, 14;
E. Popescu, Inscrip/iile din sec. IV-XIII
descoperite în Romdnia, Bucureşti, 1976,
p. 193, 269, cat. 183, 255.
B!i. Litera K apare pe douii. toarte de amforă.:
pe un fragment de mănuşă apa.ro începutul numelui Constantin - Kw, iar pe
un alt fragment koET - probabil tot de
la numele Constantin; cf. I. Barnea, loc.
cit., crede că ar putea indica numele oraşului Constantinopol. Apariţia literei K şi
pe mai urnite fragmente de amfore sferoidale
ne face sfL credem că aceste iniţiale ne semnalează numele proprietarului ~i nu pe cel
al producătorului sau al centrului <le origine. :Spre această concluzie ne conduce şi
faptul că. în majoritatea cazurilor literele
sînt incizate Jupă ardere şi nu înainte, cum
ar fi fost normal sii. procedeze producă
torul. Ca semne ale centrului sau producă
torului pot fi interpretate ~tampilele care
apar în număr mare pe amforele sferoidale
şi care sînt imprimate în pasta crudă.
La acestea putem adăuga şi faptul,
frecvent constatat, că literele sînt incizate
destul <le neglijent, fără nici o preocupare
pentru locul unde sînt dispuse sau cum
sînt executate, situaţie cc nu poate fi
compatibilă cu felul în care este imprimat
un semn care să indice un centru de producţie; vezi, în acest sens şi Dinogetia, I,
p. 261, fig. 161/13, .162/24; de asemenea,
E. Popescu, op. cit., p. 269-270, cat.
266-257.

încăperi.

lG. în prima lucrare (vezi nota 15 <le mai sus)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.

s-a strecurat o greşeală în privinţa numă
rului amforelor: celor 15 menţionate acolo
trebuie să li se adauge încfi un exemplar,
descoperit în anul 1977.
D.1.D., III, p. 252-256.
Ibidem, p. 260; Dinogelia, I, p. 227.
D.l.D., III, p. 133-135, atacul provoacă.
distrugeri şi la Troesmis, p. 234 şi Diuogetia.
.
Dinogetia, I, p. 344, fi~. 185; matenalele de
la Nufăru sînt inedite.
Diuogelia, I, p. 341 şi fig. 42/10-11.
.
P. Diaconu, D. \'îlceanu, Păcuiul lu.
Soare, voi. I, llucureşti, 1971.i, p. 167 168, fig. 67, pi. XXXI/2, 3.
D.l.D., III, p. 288.
Istoria oraşului Buc11rcşti, I, 19li5, p. lil/
6, p. 68.
.
M. Comşa şi Gh. Constantinescu,_ D~pozitul

de unelte şi arme d111 epoca feudala hmpune
descoperit la Dragosloveni (jud. Vrancea},
în SCIV, 20, 1969, 3, p. 432 şi fig. 5/9;
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic
î11 rcacurile l' -XI e.tl., Iaşi, 1978, p. 109,
fig. B0/2, ~); A. Paragină., Un nou depozit
de ar111c şi unelte din feudalismul timpuriu
descoperit pe teritoriul jude/ului Vrancea,
în Studii şi comunicări, Focşani, 1979,
p. 41-44, fig. 2/B.
.
.
26. Şa11tierul arheologic Uarvă11 ( Dwogeha}.
li. Sondajul de la ;.\"oviodu1111111, în SCIV,
o, UJ54, 1-2, p. 178-180, fig. 16/U-~U.
27. V. Canarache, Unelte agricole pe tenlonul
Republicii Populare Ho111â11c î11 epoca
veche, în SCIV, II, 1960, p. lU:l; lic Florescu Radu Florescu, P. Diaconu, Capidarn,
llucu~eşti, 1958, p. 233, fig. 117/1;. lih.
Stefan, şi colab., Săpăturile arheologice ~c
la Garvăn, în Materiale, Yl, 1959, p. 570,
fig. 8; Dinogetia, I, p. 6t:I, fig. 3li/1; lJ.l.I>.,
III, p. 283.
.
28. M. Comşa, K Gheannopoulos, Unelte .ş1
arme din epoca feudală-timpurie, descoperile
la Radovanu (Ilfov), t:>CIV, 20, 1969, ~·
p. 617, fig. 1/1; M. Uoruşa, Gil. Constantinescu, op. cit., p. 426, fig. 2/11; A. Paragină, loc. cit.
29. N. E<lroiu, P. Gyulai, Eroluţia plugului
în ţările romdne Îll epoca feudală, în Al\1 N,
II, 1965, p. 307 -344, unde, la P·. 317
este menţionat un fragment d.e c.uţ1t de
plug găsit la Dăbîca, databil rn sec.
X-XI. Un alt exemplar dat<_tt în . sec.
VIII a fost găsit într-un bordei la S1moneşti, jud. Harghita, cf. Szekely ~olta~.

Săpăturile executate de .Muzeul .din Sf.
Gheorghe (1967-1970 ), m Materiale, X,
1973, p. 221.
30. Vasile Neamţu, Consideraţii la pro~lema
uneltelor de arat din M old.ov 1 (n penoada
feudală, în AM, IV, 1966, p. 293-316;
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arheologice în zonă. Vezi Al. Popeea şi
V. H. Baumann, Monede bizantine anonime şi skyfate în colecţiile muzeului di11
Tulcea, în Peuce, VI, 1977, cat. 14 - follis
anonim el. A 2; după. această dată, în
colecţiile muzeului a mai intrat un follis
anonim, ci. B.
47. Descoperirile din ultimul timp fac să se
confirme presupunerea, considerată drept
logică, potrivit căreia în fiecare aşezare cu
caracter urban sau fortificaţie exista cel
puţin un cuptor pentru producerea ceramicii comune; vezi S. Baraschi, Un cuptor
de ars oale de la Păcuiul lui Soare, (sec.
al Xi-lea), în SCIV, 25, 1974, 3, p. 461472. La Nufăru s-au găsit mai multe cuptoare în care se confecţiona ceramica necesarii. pentru locuitorii aşezării.
48. Faptul este deosebit de sugestiv dacă-l
privim prin prisma circulaţiei monetare de
după 1036, cînd se observă prezenţa unui
mare număr de monede emise de împăraţii
Mihail I\' (1034-1041) şi Constantin IX
(1042-1055); cf. D.l.D., III, p. 331;
Al. Popeca şi V. H. Baumann, op. cit.,

C'ă unele dintre aceste semne ar
putea fi interpretate ca semne de prorietate.
Această categorie ceramică, apărută şi în
alte aşezări dobrogene, nu are încă lămu
rită problema începuturilor: vezi, R. Florescu. Problema originii ceramicii romtfoeşli
şi unele descoperiri recetite la Capidava, în
Omagiu lui George Oprescu, Bucureşti, 1961,
pp. 199-210; lJinogetia,I, p. 268-275; E.
Zaharia, i)ăpăturile de la Dridu, Bucureşti,
1967, pp. 105, 107; P. f,iaconu. Les Coumans
au Bas Dauube aux XJr et XI Jr siecles,
Bucureşti, 1978, p. 127.
Ceramică de această factură s-a descoperit
la Păcuiul lui Soare; cf. P. Diaconu, D.
\'ilceanu, op. cit., fig. 45.
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Descoperiri mă
runte de la I saccca (sec. X - XI V) în
Peuce, IX (sub tipar).
Ibidem, notele 33-36.
I. Damian, loc. cit.,
Informaţii desp1e aceste monede care se
află în colecţiile muzeului din Tulcea, ne-au
fost furnizate de colega Cristina Opaiţ,
căreia ii aducem şi pe această cale mulţu
miri; 1971- S 3 martor, inv. 12500;
1976 - inv. 12661; 1976 - inv. 10077
1977 - inv. 12660; 1980 - ll 3, inv.
41594. AJ cincilea exemplar a fost găsit
de V. H. Baumann în anul 1971 - starea
avansată. de corodare in rare se află. n-a
permis înregistrurea lui.
1976 - K 2, inv. 10670; 1976 - Q 3, 0,40 m, inv. 12537; 1980 - B 3, inv.
41598; 1980, inv. 41594; 1983, inv. 42562.
A. Opaiţ, op. cil., p. 309-310; E. Oberlii.nder Târnoveanu, Monede bizantine din
aeeolele V li - X descoperite 'n nordul
Dobrogei, în SCN, VII, 1980, p. 163, nr. 1
- Heraclius; Gh. Mănucu-Adameşteanu,
E. Oberlii.nder Târnoveanu, Noi dovezi de
locuire pe teritoriul actual al satului Enisala
Cn mileniul I e.n., în Peuce, IX {sub tipar)
nota 18 cu bibliografia respectivi.
D.I .D., III, pp. 71-80; E. Condurachi, I.
Barnea, P. Diaconu, Nouvelles recherchea
sur le •limes~ byzantin du Bas Danube
aux X•-XI• siectes în XIII-th lnternational Congress of Byzantine Studies,
Oxford, 1966 (extras); P. Diaconu, D.
Vilceanu, op. cit., pass. Con.sideraţiile cu
privire la Aegyssus au în vedere in primul
rînd materialul arheologic descoperit in
interiorul fortificaţiei romano-bizantine.
Demantelarea sistematică a zidurilor a
făcut imposibilă cercetarea sistemului defensiv din sec. X-XI; concluziile referitoare
la refacerea zidului de incintă se bazează
pe analogiile întilnite în celelalte cetăţi

36. Credem
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

46.

P-· 224.
49. In aşezarea civilă sint documentate două
monede: un follis ci. D, inv. 10917 şi un
altul ci. F, inv. 11047. Ultima piesă a fost
publicată de E. Oberlii.nder Târnoveanu,
Cronica descoperirilor monetare din nordul
în Peuce, VIII, 1980, p. 610,
cat. 157.
00. D.l.D., III, p. 124-126; R. Teodorescu,
Bizan/, Balcani, Occident la foceputurile
cuUurii medievale romdneşti (sec. X-XIV),
Bucureşti, 1974, p. 52.
ol. După repartiţia materialului arheologic
descoperit aici se poate presupune că. prima
încăpere era folosită pentru locuit iar cea
de-a doua ca depozit sau anexă. Prezenţa
mojarului, a pieselor de fier ce necesitau
reparaţii {cuţitul de plug şi toporul nu erau
utilizabile}, ne sugerează. că această locuinţă a putut aparţine unui meşteşugar.
Locuinţe de suprafaţă cu două încăperi
se întilnesc în sec. XI în numeroase aşe
zări din Dobrogea, vezi Dinogetia, I, p. 46;
D.l.D., III, p. 178; P. Diaconu, D. Vilceanu,
op. cit., p. 62.
52. D.l.D., III, p. p. 133-135; Gh. Mănucu
Adameşteanu, Urme de locuire din perioada
feudald-limpurie la Troesmis, Peuce, VIII,
1980, p. 234; P. Diaconu, Vasile .Apokapes
şi Nikifor Botaneiates - katepani la Dunărea de Jos, în SCI V, 20, 1969, 3, p. 437 Do:--~ogei,

452.
53. O monedă de la Nicefor III (1078-1081),
inv. 10911.
04. D.l.D., III, p. 330-331; AJ. Popeea şi
V. H. Baumann, op. cit., cat. 7, 49, 72,
87 şi 116. Acestora li se mai pot adăuga.

dunărene.

46. La poalele dealului pe care este amplasată
cet~tea, pe str. Prislav nr. 138, s-au găsit

următoarele monede din colecţia :Muzeului
din Tulcea; ci. A 2, inv. 39625, 39626;
ci. B, inv. 10570, 10922, 39627, 39628;
ci. C, inv. 10906, 41602, 41721, 42661;
ci. D, inv. 39626; Constantin X şi Elena,
inv. 39630; ci. G, inv. 10571; Roman IV,

mai multe monede care se eşalonează de-a
lungul secolului XI. Prezenţa acestora ar
putea sugera existenţa unei alte aşezări in
zonă; presupunerea se cere însă confirmată prin descoperirea şi a altor materiale

152

inv. 39631; ci. J, im·. 41723. şi o monedă
de la Alexios I, inv. 41724. Numărul total
al monedelor este 16.
55. Cercetările arheologice începute în anul
1978 au scos la lumina zilei o puternică
cetate, lingă care s·a dezvoltat o aşezare
civilă înfloritoare. Cf. Silvia Baraschi,
N. Moghior, So11dajele de la Nufăru llganii de Jos (jud. Tulcea), în SMl\IIM,
12, 1979, pp. 186-191; idem, Cercetările
arheologice de la Nufăru - llgalll: ( 1979),
jud. Tulcea, în SMMll\1, 13, 1980, pp.
pp. 123-134; idem, Şantierul arheologic
Nufăru - llgani ( 1980 ), jud. Tulcea, in
SMMIM, 14-15, 1981-1982, pp. 4982; Gh. Mănucu-Adameşteanu, Raport
preliminar asupra cercetărilor arheologice
efectuate în com. Nufăru, €u a11ul 1980,
comunicare susţinută la Sesiunea anuală
de rapoarte de la Braşov, 1981; Din t1ou
despre vasele sferoconice din Nordul Dobrogei
(n lumina
descoperirilor de la Nufăru,
în Peuce, IX (sub tipar); E. Oberlii.nder

Târnoveanu şi Gh. 1.Iănucu-Alla meşteanu,
Jlonede di11 sec. Xll -XIV descoperite la
Nufăru (jud. Tulcea), în Peuce, IX (sub
tipar).
56. Monedele descoperite aici acopcr[t a pro a pc
tot secolul XI. Cf. Buctu l\litrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice
şi bizantine î11 Republica Socialistă România,
în SCIV, 2, 1%6, p. 425; Irina Obcrlii.nder T:î.rnoYcanu, ::ita/iuni antice pe raza
comu11ei .Mahmudia (jud. Tulcea)„ in
Pcuce, VIII, 1980, pp. 70- 72. La acestea
se adaugă fragmente ceramice de oalcborcan şi amfore recuperate cu ocazia
unor periegheze efectuate în perioada
1977-1980 şi aflate in colecţiile Muzeului
Deltei Dunării din Tulcea.
57. Distanţa relativ mică dintre cetăţi, dezvoltarea cunoscută de unele dintre ele
(vezi Nufăru), constituie argumente importante care ne permit să afirmăm că,
in perioada respectivă, acest braţ al Dunării
a avut o importanţ[i deosebită.

CONSIDERATIONS FINALES SUR L'HABITAT DE HAUTE
EPOQUE FEODALE (Xe - XJe SIECLES) D'AEGYSSUS - TULCEA
(Campagnes arcbeologiqucs de 1959

a 1980)

( RESUME)
Outils
Poids pour Lester les filets de peche ( pl. V I li/
8 ), couteaux ( pl. V /8) ou encore des manches
de coureau (pl. V lll/2 et pi. XXI/4).
Un soc trouvtl la reprtlsente une piece moins
frtlquente, avec des analogies a Radovanu, Dragosloveni et Milcovul, datees des JXe - xc
siecles. Quelques pieces similaires, mais dattles
du XllJr si1~cle ont ele recuptlrtles en Transylvanie.
Poterie ordinaire (74%)
Elle se presente presque exclusivement sous
la forme du potmarmite, mais on constante aussi
la presen ce du chaudron d' argile (pi. V li /2,
IX/3, XX/2-4).
Le motif realist! au peigne domine, associtl
avec une ou plusieurs lignes ondulees (pi. X V II),
avec des alvtloles (pi. X V 1) ou avec des bandes
de brefs traits obliques (pl. XV li). Moins
frtlquenl, le motif realise a la roulette (pl. XIX).
Les marques de potier imprimees sur les
fonds de vases sont tres rares (pl. X/1, XVI/5,
XXI/2, 7).
Ceramique d'importation 26%
Celte categorie comporte dans le cas present: les
amphores, la poterie ~ rouge » et la ceramique
emaillee, comme suit:
Les amphores (16%)
Au point de vue typologique elles se rangent
dat1s deux groupes:
- Amphores epheroidales
ll s'agit, en fait, d'un exemplaire u11ique
trouvtl dans la huite no 3 et date des premieres
dtlcennies du XJe siecle.
- Amphores piriformes avec une anse surelevee et une lavre epaisse

Sise sur la colline de Hora, la cite deviendra
un objectif archtlologique en 1959, mais ce ne
sera qu'a partir de 1974 qu'elle (era l'objet d'une
recherche mtlthodique et continuelle de la part
d'une tlquipe de sptlcialistes. Les tJestiges dtlgagtls jusqu'et1 1980 se composent de cinq habita·
tions (huttes) creustles dans la terre et une autre
en surface du sol. Grdce a la hutle Ba et a l'habitation en surface du sol L 1 , un mobilier aussi
riche que varie fournit son apport a la datatfon
des-dits ensembles habittls.
Pour ce qui est de Ba, la datation de son mobilier est certifitle par deuz folles anonyme, classes
.A2 et B. Leur prtlsence atteste l'ezistence de cette
hutte au cours des premieres cUcennies du XJe
siecle, c'est-a-dire jusqu'en l'an 1036 (pl III IX).
Ltlgerement ulttlrieure semble l' habitation Li,
la poterie qu'elle aura livrtle (pl. IV, XII, Xlll)
servant a la dater. On donne comme date de son
antlantissement l'an 1064.
U ne fois dtlcrites les habitations respectives
leur mobilier se trouve prtlsente dans ses grandes
liones, par cattlgories et compte tenu aussi bie11
du materiei dont il a tlte confectionntl, que
de sa destination, comme suit:
Armes
Balles de fronde: 28 exemplaire d'argile auec
un diametre de 3 a 3,9 centimetres. Dates du
XJe siecle (pl. VIII/7 ).
Hache livrtle par Li (pl. V/7 et XV/1). On
retrouve des pieces analogues datees des I Xe xe siecles dans la zone de la ville de Bucarest,
ainsi qu'en Moldavie.
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sont 6 folles anonimi el. B faisant partie des
emissions de l'empereur Roumain III.
L'auteur tdche de tirer quelques conclusions
au sujet de l' habitat d' Aeg yssus partant de ces
monnaies et des autres documents archeologiques
recuperes sur place. Get habitat reprend en 971,
lors de la reconquete de la Dobroudja par Jean
Tzimiskes. Grdce a la securite que connaitra
maintenant la promnce comprise e11tre le Danube
et la ltfer Noire, la forteresse traversera une
p~riode prospere ct une agglomt!ration civile
s'epanouira a ses pieds ..Mais le developpement
de cette-derniere sera brusquement interrompu
eu 1036 par les ravages du raid des Petchenegues
au sud du Danube, da11s l' Empire byzantin.
L'evenement est egalement ateste par les vestiges
des autres forteresses de la lig11e du Danube.
Repris a echelle reduite, l'habitat sera a nouveau
aneauh e11 1064 par l'impetueuse attaque des
Ouzes qui le raserout de la terre et la vie 11e devra
y reprendre en ces lieux qu'au XII I( siecle,
comme en temoigneut Ies sporadiques restes de
poterie dates de celte epoque.

Sous le rapport chronologique, ce type d'amphore est atteste des Les premierea tUcennies du
XI• siecle ( B 3) et jusqu'en 1064, date a laquelle
semble avoir ete incendiee l'habitation L 1. Divers
signes ont ete griffes apres cuisson sur certains
exemplaires; il peut s'agir de: 1) symboles chretiens (pl. VI/1; XIV/2; XV/4); 2) marques
de propriete (XIV/3; XV/5; XXII/3-5, 7).
- Ceramique emaillee
Elle est illustree par quelques fragments de
cruches, recouverts d'un email vert-olii:e. ( pl. XXI/
5) et d'un fond de vase en kaolin emaille de bleuclair a l'interieur ct de jaune mouchete de marrori
a l'exterieur (pi. XXI/3).
Monnaies
Bien que peu 1wmbreuses, celles-ci f ournissent
quelques reperes importa11ts pour la stratigraphie et le dhcloppe111e11t de la i·ie de la cite. Les
prcmihcs 11101111aies recuperees par Ies (ouilles
de 1908 - trois eu tout - sorit de l'cmpereur
Jean Tzimiskes. A ceci s"ajoute11t encore cinq
pii:ces, el. A 2 lrouvees daris l'interlialle 1971-1980. Les dcrniercs pii:ces ajoutees a celte sCric

SCHLL'SSFOLGERL'NGEN UBER DIE FRUHFEUDALE NIEDERLASSUNG
XI, JHDTl VON AEGYSSUS - TULCEA (Dir Ausgrabungen 1959-1980)

(X -

(ZL'.SANNENF ASSUNG)
Die llurg auf dem llerge Hora wurde seit
dem J ahre 195!) untersucht. Die Aufstellung
einer Arbeitsgruppe im Jahre 1974 ha~ den
Arbeiten einen stii.ndigen und eystemat1schcn
Charakter verliehen.
Dis im Jahre 1980 wurden fiinf Wohngruben und eine Wohnung freigelegt. Ein
reiches und ruannigfaltiges Inventar, welches
zur zeitlichen Einreihung beigetragen hat,
wurde in Gr 3 und W1 gefunden.
Die Datierung von Gr 8 ist durch zwei unbekannte folles aus dcn Gruppen A1 und B,
gesichert. Deren Anwesenheit beweist, da.6 die
Grube in den ersten Jahrzehnten des XI.
Jhdts, bzw. bis in das Jahr 1036 (Taf. III IX), bestanden hat.
Die Wohnung W1 stammt aus einer spă.teren
Zeit; anhand der Topferwaren (Taf, IV, XII,
XIII) kann man ihre Zerstorung in das Jahr
10G4 bestimmen.
Nach der Beschreibung dcr Wohnungskomplexe, wird das 1''undgut entsprechend
der stofflichen Zugehorigkcit und scincr Verwcndung vorgcstellt.
Waffe11
W urfkugeln wurden in einer Anzahl von 28
gefunden; aus Ton, mit eincm Durchmesser
von 3-3,9 cm. Sic wcrdcn ins XI Jhdt. datiert
(Taf. VIII, 7)
Axt wurde in der Wohnung 1 1 (Tai. V, 7 u.
XV, 1) gefundcn. Ăhnliche Stiickc, datiert ins
IX - X Jhdt, jennen wir aus der Umgebung
von Bukarest und aus der Moldau.
Geră te
Es wurden gefunden: Senkbleie fiirs Fischernetz (Taf. VIII, 8), Messer (Taf. V, 8) oder
Messerhefte (Taf. VIII, 2; XXI, 4).

Ein selteneres Stiick bildct ein Pflugmesser;
ii.hnliche Funde aus Radovanu, Dragosloveni
und Milcov, datiert ins IX - X Jhdt. Etwas
spii.ter (XIII Jhdt.) einige Funde aus Siebenbiirgon.
Gemeine Topferware (74%)
Ee erecheinen fast ausschlit>6lich glaserformige Topfe, daneben ein Tonkcssel (Taf. VII,
2; IX, 3; XX, 2-4).
Vorherrschend ist dic Kammrverzierung
zusammen mit einigen Wellen (Taf. XVII),
mit Griibchcn (Taf. X VI) und kurzen, schrii.gen
Streifen (Taf. XVIII). Seltener kommt die
Randverzierung vor (Taf. XIX).
Ău.6crst selten erscheinen am Boden der
GefiiBe die Stcmpel der Topfermcister (Taf. X,
1; XVI, 15, XXI, 2, 7)
I mporlkcramik 2G%
Daruntcr fallcn die Amphoren, die „rote
Keramik" und die Schmelzkeramik.
Die Amphorw 16%
Es bcstehen zwei Gruppen:
- Kugelformige Amphoren
Davon wurdti ein einziges Exemplar in
Grube 3 gefunden, in den erstcn Jahrzehnten
des 3. Jhdts. datiert.
- Birnenformige Amphoren mit gezogenem
Henckel und breitem Rand
Zeitlich wird dieses Gefii.Jl von den ersten
Jahrzehenten des XI. Jhdts. (Gr. 3) bis 1064
bezeugt, als die Wohnung 1 1 anscheinend
verbrannt wurde. Auf einigen Exemplaren
wurden nach dem Brand verschiedene Zeichen eingeritzt, die gedeutet werden konnen
als: 1. christliche Anzeichen (Tai. VI, 1; XIV,
2; XV, 4); 2-3 Eigentumszeichen (XIV, 3;
XVI, 5; XXII, 3 - 5, 7)
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Schmelzkeramik
Diese ist durch em1ge Bruchstiicke eines
Kănnchens, das mit einem olivengriincn Glasflull iiberzogen ist (Taf, XXI, 6), und durch
den hellen Boden eines KaolingefăBes, dessen
Inneres mit hellblauen Glasflull, wiihrend das
ĂuBere mit brăunlich-gelben GlasfluB iiberzogen sind, vertreten. (Taf XXI/:1)
Munzen
Diese wenig zahlrcichen Funde bieten uns
trotzdem einigc wichtige Anhaltspunkte fiir
die Klărung dcr Stratigrapbie und die Entwicklung des Lebens in diescr Festung. Die
ersten drei Miinzen des Kaisers Johannes
Tzimiskes wurden im Jahre 1908 gefunden.
Es folgen weitere fiinf Miinzen der Gruppe
A11 , in den Jahren 1971-1980 aufgefunden.
Die letzten l\hinzen sind die fonf anonymen
folles der Gruppe Il, des Kaiscrs Romanos III.
Anhand dieser Miinzen und mit Hilfe des
restlichen Fundgutes werden wir versuchen

einige SchluBfolgcrungen hinsichtlich der Siedlung in Aegyssus zu ziehen.
Die Siedlung wurde ab 971, als der Kaiser
Johannes Tzimiskes die Dobrudscha wiedererobert, von neuem bewohnt. Die von nun an
gesicherte Ruhe der Provinz zwischen der
Donau und dem Schwarzen Meer gestattet
auch der Festung eine Zeit des Wohlstandee,
wii.hrend welcher sich am Fu.6e der Festung
eine nichtmilitărische Niederlassung bildet.
Ihre Entwicklung wurde im Jahre 1036
jăh unterbrochen, als die Petschenegen die
Donau iiberqueren und einen verheerenden
Zug in das byzantinische Reich unternehmen,
dessen Folgen auch in anderen Donaufestungen spiirbar sind.
Die wiederaufgenommene Ilewohnung wird
wieder im Jahro 1064 unterbrochen, Fals der
starke Angriff der Uden die Siedlung vollstiiandig vernichten wird. Erst im XIII. Jhdt.
bezeugen vcreinzelte keramische Fragmente
einc erneute Bewohnung der Sicdlnng.

VESTIGII MILENARE INEDITE
DIN PATRIMONIUL MUZEULUI
JUDEŢEAN DE ISTORIE GALAŢI

-Colectia
, Dr. Alexandru Nestor

Măcellariu-

ION T. DRAGOMIR

Privind cu discernămînt asupra nstigiilor arheologice străvechi şi-n deosebi
asupra civilizaţiei autohtone geto-dacice şi daco-romane, precum şi a relaţiilor acesteia
cu cultura lumii antice greco-romană de pc teritoriul patriei noastre, observăm cu multă
satisfacţie că toate acestea în decursul ultimelor decenii au devenit din cc în cc mai atractfre şi actualizate ca preocupări, pătrunzînd adînc în memoria şi conştiinţa tuturor
oamenilor muncii. De f ic care dată, ele produc emoţii şi sentimente de un profund caracter
patriotic, canalizate în puternice pasiuni, strîns legate nu numai de ocrotirea şi îngrijirea
monumentelor şi a locurilor istorice, ci şi de munca de cercetare ştiinţifică., de tezaurizarr,
dr conservare şi de păstrarr, şi chiar de strîngcrea lor în colecţii particularr.
în baza trmri cnunţatr, putem afirma că, de crlr mai multe ori, colrcţionarii au
îndrplinit această nobilă misiune, de cscnţ.ă mnzristică, în condiţii moclestP. cu mijloace
Pmpiricc, fără să se îngrijească de strîngerra. da.trior strict nrcesare adică, ele locul de
provrnirnţă, de data şi istoricul descoperirii obiPctrlor cc constituie crrtificatul de naştere
al pirsclor colccţion<ttP. La încrput intrmml colecţionarilor era aproape Pxclusiv legat de
<'Uriozitatr. Pc mulţi dintre acPştia îi interesa în primul rînd valoarPa fizică a obiectelor,
cu valen~e de ordin pur materia.I şi într-o mai mică măsură valoarea ştiinţifică, mai exact
pseudo-ştiinţifică. În acest srns, unila.teralitatra de cPrcctare refrritoarc la obiectele
colecţiilor particulare din trPcut an dat naştrrr la o srrir de prejudicii cu repercursiuni
asupra autenticităţii pirselor.
.
Totuşi, nu pot fi trecute sub tăeerr nici intl'resnl şi nici dragostea pentru frumos
a amatorului, a artistului sau a omului rafinat din zilele noastre. În lumina acrstor viziuni
dr caracter muzeistic a apărut adevăratul colecţionar, dornic să aibă la ci acasă şi să
pă:-;trcze în dulapurile şi rafturile sale obiecte antice şi documl'ntc rarr.
În stadiul cercetărilor actuale, problcnrn autrnticităţii tezaurului patrimoniului
eultnra,l naţional arc rol esenţial, mai ales atunci dnd se discută piesele colrcţiilor partirnl<trc, intrate în patrimoniul muzrrlor noastre prin transfor, achiziţii şi donaţii sau
ehi<~r acelea cu regim special, declarate la Oficiile dr patrimoniu cultural naţional judeţene,
prntru a fi luate în evidenţă conform legilor în vigoare. Printr-o cercetare minuţioasă
c-e trrbnic întreprinsă asupra tuturor colecţiilor particulare din ţara noastră, firrşte, acestea
vor putea primi girul autenticităţii pieselor, urmînd a li se face fişe de evidenţă şi de
sănătatr în vederea conservării şi păstrării lor, în condiţiile cerute de muzeografia contPmporană şi de legea G3/1974 a Patrimoniului cultural naţional.
În cele ce urmează ne propunem să facem prl'zenta.rca colecţiei particulare de arheologic a doctorului Nestor Măcellariu 1 din Galaţi, droarecc aceasta se află parţial integrată
în patrimoniul Muzeului judeţean de istoric Galaţi. Cca mai marc parte dintre obiecte
poartă amprenta. culturii şi civilizaţiei daco-romane şi greco-romane din sudul Moldovei,
provenind drsigur din aşezările antice de la Tirighina-Bărboşi şi Şendrcni, din imediata
a.propirrc a municipiului Galaţi.
Pc la 183G, paharnicul Gh. Săulcscu 2 , profesor al Academici Mihăilcne de la Iaşi,
studiase ruinele cetăţii roma.nr Gherghina sau Tirighina-Bărboşi, iar în anul 1837 publica
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o brosură intitulată „Descrierea istoricogheografică a cetăţii Ca.put Bovis" (Capul Boului
sau Ghertina) de la Bărboşi, realizîndu-şi şi o importantă colecţie arheologică din obiecte
strînse de el din cetate, precum şi din unele donaţii primite de la colonelul Balş şi C.
Ventura din Galaţi.
Mai tîrziu, în primele decenii ale secolului al XX-lea, vom observa că aceeaşi muncă
migăloasă a fost reluat! de către dr. Nestor Măcellariu, care în acea perioadă deţinea o
frumoasă moşie unde erau incluse şi staţiunile arheologice de la Tirighina-Bărboşi şi
Sendreni, furnizîndu-i-se în permanenţă numeroase piese arhrologice.
Colecţia a fost deosebit de interesantă, nu numai ca valoare documentar-arheologică,
ei şi ca număr de piese, în general de numismatică: monede anticr grecrşti, romane şi
bizantine; vase antice greceşti, vase romanr; opaiţe romanr; sticlărir romană; statuete
de lut ars d<' „Tanagra."; obiecte de podoabă roman«', preeum şi cîteva piese străvechi şi
unele medievale et<'. După moartea coleeţionarului în anul 1954 şi a soţiei sall'. Margareta
Măcellariu, în 19G3. rrstul obiectelor din colecţie au fost împărţite între moştenitorii
familiei, fără să avem posibilitatl'a a ll' studia sau a le recupera.
Referitor la locul de provenienţă şi la istoricul obiectrlor atestei coleeţii, cu timpul
s-au i\it numeroase· întrl'bări, deşi informaţiile colecţionarului. fii11d în viaţă. rrau categoric îndreptate către cell' două aşrzări antici' din sudul :Moldowi. Indoirlnic ni Sl' pare
locul de pronnienţă ale unora. dintre vaselr antice grrcrşti şi alr staturtrlor de Tanagra,
multe la număr, variatr ta forme, întregi ~i bine consrrvatC' ('arr, nu r8tr exrlU8 să aibă
o altă origine decît era pretinsă. Din studiile ~i observaţiile· pfretua1P. eonsiderăm că aceste
,·ase au parţial amprenta unei provenil'nţe străine de sudul Moldoni. Este bine cunoscut
faptul că dr. Nl'stor Măeellariu a întreprins numeroa.sP eălrttorii în Grecia şi Egipt, de
unde a putut să-şi cumperP astfel dr obiecte. Prl'1mpun1·rC"a sr întrmeiază pr acera că
printre• va.sc•lc antier grrcrşti din colrcţia sui; amintită apar şi eîteva piese de artizanat
carr imită pr crlr originale, autentice. De aici deducem cft vasC'le antice greceşti au putut
fi achiziţionate măcar parţial din Grecia. de la difrriţi aiiticari, c·arr în anumite ocazii
vindeau celor nra,·izaţi obil'ctr de artizanat în loc di· pirsr a.rhc•ologicP autenticr.
Cu toatr acrstra, în 1885 C. Schuchhardt atestă la Bărboşi prrzenţa unor frumoasr
vase antice lecythi 3 , tu figuri negre şi roşii, iar Vasile PârYan mrnţiom·ază că Beldiceanu
de la Iaşi îi arată acrluiaşi î1wăţat grrman un lel'ythi gă~it de· rl în ruinele de la
Ghrrghina în anul 1884 '·
De fapt. în 1913, pr baza erreetărilor a.rhrologitP întn·prinse dr eătrr Vasilr Pârvan
pe cursul infrrior al Sirrtului, precizra.ză că nrgustorii gn·c-i a11tic-i aşezaţi la. Bărboşi,
la răspîntia drumului D1rnării cu Sirrtul au i;timulat sub asprc-t rconomic C'mporiul de aici.
Mai tîrziu. Ghl'orghr Ştefan, în urma săpăturilor salr întrrprinsr pe dealul TirighinaBărboşi în 193G, amintrştr în trraeăt de acelaşi rmporium c·omrrcial antie greec·sc existrnt
în acrst punct 5 •
CPle prrconizatr atunci de eătrr savantul Vai;ilr Păn-an şi prof. Ghrorghe Ştefan
sînt confirmate într-o oarrcare măsură, atît dr clrscoprrirPa amforri thasirnr dr la Poiana,
din anul 1913. cit şi dr faptul că în anul 1947, cu prilrjul săpăturilor arheologice de la.
Frumuşiţa, din rrgiunra dr sud a :Moldovri, jud. Galaţi. s-a dPstoprrit un vas antic
grecesc, Kylix 5 • din pastă roşi«' dr bună calitatr, aC'oprrit în intrrior şi PXtrrior. cu rxcepţia fundului Yasului, cu lac negru compact, datat în sre. V. î.e.n.
În anii puterii popularr, numrroasele campanii dr săpături arheologice de mare
amploare, executate an de an în importanta staţiunr arhrologică antică de la gura Siretului 7 , n-au dat la iveală pînă acum astfrl de vase anticr greceşti întrrgi, ci destul de
rar s-au descoperit mici fragmrntc ceramice aparţinînd acestei milenare culturi.
Valabilitatea informaţiilor colecţionarului gălăţran asupra acestor vase considerăm
că ar trrbui acceptată exclusiv în strînsă ll'gătură cu existrnţa necropolei tumulare antice
din imediata vecinătate a aşezării de la Bărboşi carl', firrşte, ar putea conţine materiale
arheologice asemănătoare. Singura soluţie general valabilă pentru rezolvarea acestei
probleme controvrrsatc este aceea de a întreprinde o seric de campanii arheologice în
cadrul necropolei tumularr din zona cetăţuii geto-dacicr şi a castrului roman de pe dealul
Tirighina-Bllr boşi.
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În orice caz, activitatea sîrguincioasă a acestui colecţionar din Galaţi a contribuit
în mare măsură la salvarea multor piese arheologice carr în ultimă instanţă au întregit
pa.trimoniul Muzeului judrţran de istorie din Galaţi.
În ndcrra unei prezentări cît mai t>ficimtr a acestei colecţii particulare de arheologic, în funcţie de str ucturn şi forma p_ieselor. pc bazr strict tipologice şi cronologice, ne-am
propus să o împărţim în nouă capitole, bineînţeles în afară de colecţia de numismatică
care va constitui o lucrare separată 8 • Capitolele sînt numerotate cu cifre romane de la
I-IX, iar obiectele cu cifre arabe, dt> la 1-91, în aşa fel, încît numărul desrri<'rii fiecărui
obiect din text să corespundă cu acela din planşă, după cum urmează:
Cap. I. Obi<'ctC' din rpoca bronzului şi din prima şi era dr a doua epocă a fierului,
de piatră, lut ars şi bronz, num<'r<'le: 1-G, PI. I şi PI. fa;
Cap. II. Vas<' antic<' grec<'şti, numrrC'lr: 7 -24. PI. II- V:
Cap. III. Amforete ungtt<'ntarii <'lrnistire şi vase roma.nr, numrrel<': 25-29, PI. VI;
Cap. IV. Opaiţe gn•co-ronrnne şi bizantinr. mtm<'r<'lr: 30-45, PI. VII-IX şi
IXa/45;
f'ap. V. RC'eipi<'ntC' dl' stielrt romane. numC'rPI<': 46-55, PI. X:
Cap. VI. Bust d<' statuir romană de marmură. şi statuete' dP lut ars, frminine
şi bărbătrşti, d<' „Tanagra.", numere!C': 56-G5. PI. XI-XII;
Cap. VII. Obirct<' dr podoabă roma.nr: fibulP. brăţări şi mărgPIP, nu mer<' IC': 6673, PI. XIII;
Cap. VIII. Diferitr obiC'ct<' romanr dr nll'tal: Acvilă-<'mblemă militară romană
figurativă, vas miniatură eu protomă a.11tropomorfă şi vas plat cireular, numer<'IP:
74-76. PI. XIV:
Cap. IX. Mic tezaur medieval de obircte de podoabr1 de argint şi o insignă de bronz
p<'ntru drputat al Adunării Divanului ad-hoc din Moldova. din anul 1857, numrrrle:
77-fn. PI. XV-XVa.
•

*
Cap. I. - OBIECTE DIN EPOCA BRONZULUI, DIN PRIMA
DOUA EPOCA A FIERULUI. DE PIATRĂ, LUT ARS ŞI BRONZ.

ŞI

CEA DE A

1. Topor - ciocan de piafri'i, lustruit. Inv. 2583. Provine probabil de la Şendreni.
Toporul rstr confocţionat clin piatră de bazalt, dr <'Uloarc nragră - wrzuir, frumos
lustruit. c·u muchia uşor bomba.tă şi tăişul puţin oblic, cu vîrful facial ştirbit. Arc două
braţe: un bra.ţ ciocan, lung de 0,040 m, în srcţiune aproape rectangular şi un braţ tăiş,
lung de 0,042 m. lat de 0,030 rn, avînd grosimea maximă dr 0,041 şi orificiul de înmănuşarP
de 0,020 m diametru. În profil, toporul cioC"an a.n' o uşoară arcuire rnwiformă. (Pl.lfl şi
PI. la/1). Aparţine epocii bronzului.
·
În legătură cu origi1wa locului dr descoprrirr al a.cC'stui obiect, facem precizarea !'ă
în vnra anului 1974, la Srndrcni, jndPţul Galaţi, pe malul stîng al Sirl'tului, într-o movilă
dcni'rclată. situată în partl'a de E a eentrnlui l\fpcanic Agricol, în inwdiata apropiPrr de
şoseaua naţională Galaţi-Brăila-Treuci, s-a drscopcrit un c-imitir din Ppoca bronzului.
De aici deducem şi rxisfrnţa unei aş<'zări contrmporanP a.cestui eimitir. Cea mai mare
parte a cimitirului a fost distrusă în urma unor lucrări dP niwlarr, Pxrcutate cu buldozerul.
Cf. Ion T. Dragomir, Cercetări arheologice pe Valea Călmăţuiului, în ~latcriale, III, Bucureşti, 1957,
p. 310., fig. 10; Idem, Două morminte oeromane din rrg1:11nea de sud a Moldovei, in Muzeul Naţional,
III, Bucureşti, 1976, p. 53-60.

2. Seceră de bronz. Inv. 4770. Provine probabil dP la SrndrPni. De tipul cu cîrlig
la mîner, bine conservată, secPrn arc lama arcuită ~i spinarra JH'rvurată. Deschiderea
arcului măsoară 0,200 m. Cronologic aparţine epocii bronzului tîrziu (Rrinecke D), sec.
XIII-XII î.c.n. Secrrile cu cîrlig la mîncr au un pronunţat caracter de factură locală,
frecvent întîlnite în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în Transilvania, Muntenia, Moldova
şi Dobrogea (PI. 112 şi PI. Ia/2).
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Cf. I. Andrieşescu, Nounlles co11tributio11s s11r l'age du Bronze en Roumnnie, în Dacia, II, 1925, p. 377,
pi. V/8-31; p. 379, pi. VI/1-38; M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi relativ la descoperirea de obiecte
de bronz de la sfîrşi.ul epocii bronzului şi fnceputul Hallstatt-ului din Moldova, în Arheologia Moldovei,
II-III, 1964, p. 25G, fig. 3/2-7; p. 257, fig. 4/2-8; p. 259, fig. 6/11; Andrei Aricescu, Depozitele de
bronzuri di11 Dobrogea, în SCIV, I, 1965, p. 24, fig. 5/7; p. 27, fig. 6/7-10; Ion T. Dragomir, Un nou
depozit de obiecte de bronz descoperit la Băleni în sudul Moldovei, în Danubius, I, Galaţi, 1967, p. 89-105;
V. Pala de, Depozit de obiecte din epoca bronzuiui de la Tomeşti, comuna Pogana (jude/ul Vaslui), în SCIV A,
tom. 27,2, Bucureşti, 1976, p. 233-234, fig. 1 şi fig. 3; M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri
din România, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1977, p. 61-80.

3. Topor de bronz (celt). Inv. 6836. Provine probabil de la Şendreni. De tip transilvănean, celtul arc corpul masi,· şi tăişul uşor arcuit (PI. 1/3 şi PI. la/3). De sub bordura
profilată a găurii de înmănuşarc, ornlă în sC'cţiune, porneşte o mică toartă. Feţele laterale
sînt ornamentatC' cu cite două triunghiuri isoscelC', mult alungite, dispuse lateral, intercalate median de un alt triunghi similar, în relief, al cărui virf atinge buza orificiului de
înmănuşarc. Pc una din feţe, central, se află o gaură circulară, neperforată, probabil
decor sau drf C'ct dC' turnare. Are patină nobilă. de culoare verde-măslinie. Celtul prezintă
evidente urme de întrebuinţare. Lungimea totală 0,130 m; adînci.mea găurii de înm.ă
0,074 m: diametrul maxim la orificului de înmănuşare 0,038 m; greutatea 365 g.
Celtul de tip transilvănean de la Sendreni se încadrează perfect în componenţa
depozitelor de bronzuri din grupa rriu-Domăneşti şi Cincu-Suseni, de la sfîrşituJ epocii
bronzului şi începutul Hallstattului (secolele XIII-XII î.c.n.). PC' baza importantelor
descoperiri de depozite de bronzuri din ultima vreme din Moldova, s-a observat că celtul
de tip transilvănean, precum ~i o scriC' dC' alte obiecte de bronz, au o mare răspîndire
numerică. dP unde se poate deduce că acestea poartă în mare măsură amprenta unei producţii locale de bronzuri, adnd analogii similare într-un mare nuwăr de puncte arheologice
de pc întrC'gul tC'ritoriu al patriri noastrr. În sensul acesta apreciem că şi Moldova ală
turi d<' rrlelalte pro,·incii ale ţării noastrP a c·unoscut o puternică dezvoltare a metalurgiei
bronzului în C'poca la carC' ne referim.
Intc•resant de semnalat este faptul că în Cl'le patru depozite dC' bronzuri descoperite
în jumătatea de imd a Moldoni. la Bălcni, Bozia Nouă, Ruginoasa şi Tomeşti, unde s-au
găsit bronz brut alături de numeroase seceri cu cîrlig şi cclturi perfect identice ca tip,
piese de harnaşament, multe obiecte de podoabă, uncie fragmC'nte de tipare de turnat
în aşezarra Noua de la Holboca. prerum şi pirse în curs de prelucrare şi rebuturi de la
turnarea bronzului ca la Bălcni, toate acestea rC'prezintă dovezi ce întăresc supoziţia
noastră referitoare la existenţa meşterilor locali şi a metalurgiei bronzului în Moldova.

nuşare

Cf. H. Dumitrescu, Daria, 7 -8, 1935-1936, p. 200 şi urm., fig. 4/8, 11; M. Rusu, Sargetia, 4, 1966,
p. 24-25, fig. 1; Fr. Nistor, A. \'ulpe, SCIV, 20, 1969, 2, p. 183 şi urm., fig. 3/26; St. Dănilă, Depozitul
de bronzuri de la Stupim· (jud. Bistriţa-Năsăud), în SCIVA, tom. 26, nr. 2, Bucureşti, 1975, p. 226-227,
fig. 1/1; \'. Palade, Depozit de obiecte din epoca bronzului de la Tomeşti, comuna Pogana (jude/ul Vaslui),
în SCIY A, tom. 27,2, Bucureşti, 1976, p. 233-243; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri
din Romdnia, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1977, p. 51-80.

4. Topor de bronz (celt). Itff. G837. Provine probabil de la Sendreni. Celt de tip
ru arcadă, drri,·at din cel transih·ăncan. Are corpul masiv, cu tăişul drept şi colţurile
arcuite, ieşite în afara liniei corpului. De sub buza profilată a orificiului de înmă.nuşare,
ovală în sccţinnt', porneşte o toartă scundă. Pe ambele feţe ale toporului, imediat sub
buza orifirnlui de înmănuşarc ~i arcadă, se află cîte cinci linii verticale, în relief, care
împodobC'sc obiectul. Este acoperit cu patinft nobilă, de culoare măslinie, parţial corodată.
Marginea orificiului de înmănuşare uşor ştirbită. PrC'zintă urme de întrebuinţare.
Măsoară 0,072 m lungime; 0,035 m lăţimea tăişului; 0,012 m înălţimea tortiţei; 0,043 m
a.dîncimea găurii de înmănuşarc: 0,027 m diametrul maxim al orificiului de înmănuşare;
115 g greutate (PI. I/4 şi PI. la/4). Aparţine primei C'poci a fierului (Hallstatt B, sec. X sec. VIII î.e.n.)
Celtul este datat de către Mircea Rusu de la Cluj, căruia ii mulţumim în mod deosebit şi pe aceastA
cale. \'ezi: Hortensia Dumitrescu, Objets i11edits du dep6t e11 bronze de Spălnaca, au Musee National des
Antiquites de Bucarest, dans Dacia, V-VI, 1935-1936, Bucureşti, 1938, p. 204, fig. 5, vezi şip. 224;
D. Berciu, Calalogul },fuzeului arheologic din Turnu Severin, în Materiale Arheologice, I, 1963, p. 632,
fig. 12; Done Şerbănescu şi George Trohani, Obiecte din cupru şi bronz descoperite în jude/ul Ilfov,
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în SCIVA, tom. 26,4,

Bucureşti,

1976, p. 533-535, fig. 3/6-6; M.

Petrescu-Dîmboviţa,

de bronzuri din România, Ed. Acad. R.S.R. Bucureşti, 1977, p. 125-146.

Depozitele

5. Creuzet pentru turnat metale. Inv. 4758. Provine de la Bărboşi înalt: 0,085 m;
diam. maxim gură; 0,076 m. Întreg, bine conservat, din lut ars, de formă conică - semisferoidală, cu gura largă, ovalizată, vitrificat, de aspect spongios, multicolor (negru, roşu,
şi verde). În interiorul lui se văd pete verzui de la turnarea cuprului şi bronzului. Astfel
de creuzete sînt bine documentate în diferite asezări daco-romane. Din Dacia sudică
sint publicate două: unul descoperit la Slăveni, în' 1969 şi altul în mormîntul nr. 146 din
necropola de la Sucidava, datate în sec. IlI c.n. Analogii putem face şi cu rele descoperite
în castrul roman de la Buciumi.
De asemenea s-au descoperit multe creuzete, de ordinul sutelor, în marile aşezări
geto-dacice din Moldova, de la Poiana, Răcătău şi Brad, de pc valea Siretului, datate
sec. I. î.e.n. - sec. II. e.n. (PI. 1/5 şi PI. Ia/5).
Cf. Eug. Chirilil. şi colab., Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972, p. 57 şi pi. XXXI/1-3; Gheorghe
Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. 113, pi. L XI/743- 744.

6. Vas miniatură de lut ars. Inv. 4759. Provinr de la Bărboşi. Din pastă inferioară,
cenuşie, lucrat rudimentar cu mîna, rstc deforma unei ceşcuţe, cu gura larg deschisă,
buza evazată şi fundul plat. Două rînduri de proPminenţc pastilate, dispuse orizontal
acoperă zona mijlocie a vasului. Prezintă urmr dr ardere secundară. Măsoară: 0,050 m
înălţime; 0,050 m diametrul gurii şi 0,035 m diametrul fundului. Aparţine culturii getodacice (sec. I. î.e.n. - sec. I. e.n.), cu analogii pNfectP în aşezările geto-dacice de la Bărboşi
şi

Poiana - Tecuci, jud. Galaţ.i şi la Răcătău şi Brad, jud. Bacău (PI. I/6 şi PI. Ia/6).

Informaţii analogice primite de la prof. Radu Vulpe - Bucureşti şi
ţinem să le mulţumim în mod deosebit şi pc această cale.

Viorel

Căpitanu

-

Bacău cărora

Cap. 11. VASE ANTICE GRECEŞTI
7. Amforă attică cit figuri negre pe fond roşu.
Inv. 4726. Provenienţa necunoscută. Înalt: 0,320 m; diam. gură O, 130 m; diam.
maxim: 0,200 m; diam. fund: 0,113 m. Întreagă, bine conservată, uşor ştirbită în dreptul
buzei. Argilă fină roz-gălbuie. Gura format pîlnie, ru buza plat-orizontală, corpul sferoidal - alungit, piciorul mult evazat, concav, prevăzut cu două toarte prinse pe umăr
şi gît. Pictură cu figuri negre pe fondul roşu al vasului, dispusă în cinci registre. Gîtul în
exterior şi interior, toartele în întcrgimr, fundul la exterior, registrul de la baza scenelor,
precum şi cele două benzi verticale din dreptul toartelor sînt acoperite cu firnis negru,
lucios, pc alocuri uşor corodat. Zona gîtului este delimitată de două dungi roşii orizontale,
iar partea inferioară a amforei decorată cu un registru de fascii dispuse radiar.
Pc pîntecul amforei sînt înfăţişate două scene de luptă identicr, reprezentînd un
războinic între doi tineri figuranţi ce stau în picioare faţă în faţă.
Războinicul fugind către dreapta (în schemă arhaică), cu capul întors către stînga,
ţine în mîna stingă un scut rotund, iar cu dreapta ridicată la înălţimea capului aruncă
o lance. Pe cap poartă un frumos coif atenian, iar pc şoldul drept spada. Este înveşmîntat
cu chiton scurt. Cei doi tineri înveşmîntaţi cu chitonuri lungi, uşor drapate ce ajung pînă
în zona glesnelor, sînt înarmaţi cu scuturi rotunde şi lănci în mîna stingă. Partea superioară a celor două scene este mărginită de un chenar orizontal cu frunze de iederă, iar
cea inferioară reprezentînd solul este redată de o dungă roşie. Inciziile fine sînt prezentate
numai pe veşminte, coifuri şi scuturi. (PI. II/7). Roşu de retuş pe chitonul şi scutul răz
boinicului, pe chitonurile figuranţilor şi pc sol. Al treilea sfert al sec. VI. î.e.n. Aproape
de maniera pictorului Louvre F6.
Corpus Vasorum Antiquorum, Italia, Museo di antichita di Torino a cura di F. G. La Porto, fasc. XL/II,
Torino, 1969, III, C, Ceramica attica a figure negre, tav. 1/1-2 (4653), p. 3; Corpus Vasorum Antiquorum - Pologne - sous la direction d'Edmund Bulanda Goluch6w, Musee Czartoryski, Pologne,

fascicule 1, p. 14-15, pi. 10/2a; 2b; 3a-3b (III. H. E. Vases attiques a figures noircs); J. D. Beazley,
Enciclopedia italiană de artă antică, voi. VII, Roma, Musei Vaticani, p. 746, (Pitorc de! Louvre F. 6);
J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford, 1956, p. 125 urm., în special nr. 36 - urm.;
CV .A, Torino, 2, pi. 1 (1785) / 1-2; Clara Rhodos, voi. II, Rodi, 1929, p. 262, 270, fig. 259, 2 (10645 ).
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8. Lekythos. Inv. 4734. ProYine de la Bărboşi. înalt: 0,170 m; diam. maxim:
0,050 m; diam. picior; 0,040 m. Întreg, bine conservat. Gîtul lipit şi piciorul uşor ştirbit.
Gura în formă de pîlnie, buza plan-orizontală, corpul cilindric şi piciorul concav. Argilă
gălbui-roşcată. Interiorul şi exteriorul gurii, exteriorul toartei şi partea inferioară a corpului acoperite ru firnis negru lucios, restul cu firnis portocaliu. Decor: figuri negre pc
fondul roşu al vasului. Pr umăr două rînduri de ba.stonaşc, dispuse radiar, mărginite
periferic de un cerc. Corpul ornamentat cu un grup de trc•i palmete alternînd cu boboci
de lotus. La baza lor un rrgistru de crrc:uri punctate central. Zona inferioară a decorului
este delimitată de trri dungi portocalii. circulare, obţinute prin cruţa.re. Vas attic, datat
în al doilea. sfert al srcolului al V-lra î.e.n. (PI. 111/8). Cercul pictorului Bcldam, grupul
„Pattern lekythoi".
Cf. Coliu, cat., 39, fig. b-1; C\'A, Altcnburg, 1, pi. 42/14; CVA, Mus~e Rodin 1, p. 27, pi. 18/3; Suzana
Dimitriu et Petre Alexandrescu, CV A, Bucureşti, 1965, p. 36, pi. 31, fig. 4-10; Kozub, p. 119-120,
pi. I, fig. 3; Gino Vinicio Gentili, Siracusa, în Notizic Scavi, an. CCCLVIII, voi. XV, 7-12, 1961,
p. 416, fig. 14-b; Cedric G. Iloulter, Gra1:es in Let1ormar1t Street, Alheris, în Hesperia, XXXII, 2, 1963,
p. 118, pi. 37 135, p. 123, pi. 42 E7; Silvia TC'odor şi Silviu Sani<', Ceramica greceasctl din Muzeul
de iatorie a Moldoi·ei (I), în Arheologia Moldovei, VI, Bucureşti, 1969, p. 58-60, fig. 2 /5a-5b; Corpu•
Vasorurn Anliquorum, Pologne: Fascicule 3, Varsovie - Cracovie, 1936, pi. 1/13-14 (III He-f- Vases
attiques a figurcs noirc (10-8.15) Varsovie, Collection Choynowsk:i); The Willian L. llryant Foundation,
Ceramicas Griegas de la Peninsula Iberica, Tomo II, lndices Y Larninas, Valencia, 1968, Lamina XXIIXXV (Museo Monografico de Ampurias; Museo Diocesano de Gerona; Museo Arqueo16gico de Barcelona; Mueeo de Prchistoria de Valencia etc.).

9. Lekythos. Inv. 4736. Provine de la Bărboşi. Înalt: 0,130 m; diam. maxim 0,041 m;
diam. picior: 0,030 m. Întreg, cu buza, gîtul şi pieiorul lipite. Gura în formă de pîlnie,
buza evaza.tă, plat-orizontală, corpul cilindric, piciorul conca\·, pictat cu negru pc muchia
inferioară. Argilă cărămizir. Intl'riorul gurii, exteriorul gitului, al toartri ~i regiunea
inferioară a corpului acoperite eu firnis negru, restul cu firnis portocaliu. în marc parte
corodat. Decor: figuri nrgrc pc fondul portocaliu a.I vasului, rău păstrat. P1· umăr un rînd
de puncte şi altul de ba.stonaşc, brun-roşea.te, dispuse radiar. Un chenar din trei rînduri
de puncte alternînd cu patru dungi orizontale, ornamentrază partea. superioară a corpului.
Sub chrnar, personaj feminin, probabil zeiţă, cu chiton drapat ţinînd în mină un băţ
lung, în qnadrigă spre dreapta. În stînga. cailor, Dionysos în chiton lung, înconjurat de
iedPril, ţin<' în mina stingă un rhyton. Un alt personaj feminin frumos înveşmîntat stă
în faţa lui Diony8os. Înaint<'a eailor 1wrsonaj frminin la fel îmbrăcat, aşezat pc un okladia.-i
(scaun). Solul l'~tr înfăţ.işat printr-o lini<' cir<'ulară in('izată. Întregul decor al varnlui se
terminft în rrgiu1H·a 8a infrrioarfi prin două in!'izii finl' ei1 e1tlaH'. Vas attie, prinrnl sfrrt
al srcolului al Y-lc•a Î.<•.n. AtPlicrul pictorului lfaimon (PI. III/9).
Cf. Beazley, AllV, p. 5:19 şi urm; Petre Alexandreseu <'t Suzana Dimitriu, C\" A, Burureşti, 19G8, p. 18,
pi. 20/1,!J-7; Ceramicas Orif'gas de la Peninsula lbmco, tom. II, Valrnria, l!.!68, Lamina XXVIIIXXXI.

10. Lekythos. lnv. 4735. Provine dr la Bărboşi. Înalt: 0,195 m; diam. maxim:
0,055 m; diam. picior: 0,040 m. Întreg, binl' consrrvat, Gîtul lipit. Gura format pîlnie,
buza evazată, plat-orizontală, corpul cilindric, piciorul c·on('aV, profilat, pictat pc muchii
cu două dungi brun-închise. Argilă gălbui-cărămizir. Intrriorul gurii, cxtrriorul toartri,
zona inferioară a corpului acoperite cu firnis roşu. Dreor: figuri ncgrr eu retuşr roşii
brune pe fondul gălbui-cărămiziu al vasului. Pc umăr un rînd de puncte şi altul de bastonaşc sau limbuliţc triunghiulare, brun-deschise, dispuse radiar. In rcgiunpa suprrioară
a corpului o bandă din două rînduri de puncte încadrate pe dungi duble alcătuiesc un
chenar. Sub acesta, personaj feminin, probabil zeiţă (Nike ?), înveşmînta.tă cu chiton
ţinînd în mină o nuia lungă, în quadrigă spre dreapta. În stînga cailor, Dionysos ( ?)
într-un chiton lung, înconjurat de iederă, ţine în stînga un rhyton. Un alt personaj feminin elegant înveşmîntat stă în faţa lui Dionysos. lnaintea cailor personaj feminin la
fel înveşmîntat aşezat pc un okladias (scaun). Solul este redat printr-o incizie fină
orizontală. Întregul decor este mărginit pe latura sa inferioară de o bandă îngustă din
trei incizii circulare. Vas attic datat la începutul secolului al V-lea î.e.n. Atelierul pictorului Haimon (PI. 111/10).
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Cf. Ileazley, ABV, p. 539 şi urm. Petre Alexandrescu et Suzana Dimitriu, CVA, Bucureşti, 1968, p. 18
pl. 20/1, 5- 7; Maria :Maltese, Gli „ Ur1genlari seli11u11tini", în Sicilia Archeologicn, 27, aprilie, 1975,
p. 36 (Parte del carredo delia tomba 115 rinvenuta ii 26.3.1965 nella necropoli di Manicalungă. (Selinunte); Ceramicas Griegas de la Peni11s11la Iberica, II, Valencia, 1968, Lamina, XXVIII-XXXI.

11. Lekythos. Inv. 4771. Provine de la Bărboşi. Înalt: 0,145 m; diam. maxim:
0,065 m; diam. picior 0,041 m. Întrrg, bine conservat. Argilă fină gălbui-cărămizir.
Corpul cilindric - ovoida.I, Gura format pîlnie. Figuri nrgrc pc fond roşu. Fondul vasului
cîştigă mult în valoarr datorită învelişului său subţire, orange, dar pirrdr întrueîtva
din cauza arderii neuniformr. vizibilă în zona inferioară. Firnis nrgru la ba.za corpului,
deasupra piciorului şi a toartri în rxtrrior. Fundul piciorului prrvăzut cu o adînciturăconică
este rezervat. Gura în interior şi extrrior decorată cu rnotivr rrpezrntînd picături globulare, intercalate de paranteze orizontale>. Pr umăr. în partra opusă toartei, o palmrtă,
mărginită de două linii subţiri. În dreapta şi stînga palmetri, rîtc doun bastonaşe lungi
şi altele scurtr, situate între rle. Muchia umămlui înconjurată de o dungri circulară. În
partra opusă toartei. corpul este ornamentat cu o scenă dr luptă a doi luptători înarmaţi
cu coifuri, lănci şi scuturi circularr. asistaţi dr douri prrsonaje frminine, drapatr, cu
baghete în mîini, situate în spatrle acestora. Luptătorii sînt înveşmîntaţ.i cu chitonuri
scurte şi cnemide. Două mlădiţr de iedrră completează decorul scenic. Solul este redat
printr-o bandă circulară orizontală executată nruniform. Retuşe roşii în zona inferioară
a corpului. Incizii pe veşminte şi scuturi. Vas attic cu figuri negre, primul sfert al sec. V
- î.e.n. (P. IIl/11). Atrlirrul pictorului Haimon.
Cf. Beazley, ABV, p. 466, et suiv; Petre Alexandrescu et Suzana Dimitriu, CV A, Ilucarest, 1968, p. 32,
pl. 38/2,3-5; The William L. Bryant Foundation, (Monografias sobre cernmicas hispanicas )Ceramicaa
griegas de la Penimula Iberica, Tom. II, lndices y Lamina~. Valencia, 1968, Lamina XXVI/3, Museo
Diocesano de Vich.

12. Lekythos aryballesc. Im·. 4737. Pronnirnţă necunoscută. Înalt: 0,102 m;
diam. maxim 0,064 m; diam. picior. 0,053 m. Întreg. Argilit fină roz-gălbuie. Gura în
formă de pîlnic. Piciorul eu ramă inelară. Jumătatr din suprafaţa cxtrrioară acoprrită.
cu firnis nrgru-măsliniu, lucios, jumătate cu firnis roşu ~i prtc măslinii, rezultat nrgativ
al arderii. Fundul concav, rezervat. Secolul al IV-lra î.r.11. (PI. TII/12).
Cf. Petre Alexandrescu et Suzana Dimitriu, CV A, Buca rest, 19G8, p. 2G, pi. 31/6; vezi şi Silvia Teodor
şi Silviu Sanie, Ceramica grecească din Muzeul de istorie a Moldot·ei (I), în Arheologia Moldovei, VI,
Bucureşti, 1969, p. 57. Corpus l'asorum Antiquorum, Pologne, Fascicule 3; Varsovie - Crncovie, 1936,
pi. 4/11, IIIL. - Vases attiques a couverte noire lustrec (1 a 12), Varsovie., Musee Majewski; Maria
Maltese, Gli „UngPntari selinm1ti11i", în Sicilia Archeologica, 27, aprilie, 1975, p. 30, fig. 9.

13. Aryballos globular. lnv. 4739. Provine probabil de la Bărboşi. Înalt: 0,078 m;
diam. maxim 0,074 m; diam. buză 0,048 m. Întreg. Starr de consrrvare bună. Din argilă
de culoare alb-gălbuie. Buza plată, discoidală, uşor alveolată, <"U marginra n·tezată, ornamentată cu patru cercuri concentrice de culoare brun-ro~cată, trc·i liniare şi unul central
bandat, iar marginea buzei cu trei linii orizontale. Umărul este decorat cu patru grupuri
de bastonaşe în careu. Corpul pictat cu o floare de lotus cu patru petale prezmtate cruciform, intercalate de două petale haşurate în reţea. Toarta drraptă. Ornamentul parţial
corodat. Corintian tîrziu, datat în jurul anului 550 î.e.n. (PI. IV/13).
Cf. Ure, AFR, p. 43-45 şi CVA, Reading l, pl. 6/1; Jusuf Boysal, în AA, 74, 1959, p. 10 şi 14, fig. 4;
Patricia Lawrence, Five Grave Groups (rom the Corinthia, în Hesperia, XXXIII, 2, 1964, p. 102 K6,
pi. 21; Nevio Degrassi, în FA, XI, 1958, p. 189, pi. XXVIII, nr. 2863; Petre Alexandrescu et Suzana.
Dimitriu, CV A, Bucarest, 2, (Roumanie 2), Bucarest, 1968, p. 14, PI. 10/7-8; Silvia Teodor şi Silviu
Sanie, Ceramica grecească din Muzeul de istorie a Moldovei (I), în Arheologia Moldovei, VI, Bucureşti,
1969, p. 66, fig. 1/3; Werner Muller, Corpus Vasorum Anliquorum Deutschland, Leipzig, Band. 1, Akademie-Verlag-Berlin, 1959, Ilic, tafel 32/1-2; 4-5; 7 (Korinthisch), p. 39-40; Corpus Vasorum
Ântiquorum, Pologne: Fascicule 3, Varsovie - Cracovie, 1936, pl. 1/9. (IIIC - Vase corinthien, Varsovie, Collection Choynowski; Idem, pi. 3/1, III Ca-Vases Corinthens (1), Poznan, Muzeum Wielkopolskie - ; Corpus Vasorum Atiquorum, Pologne - Fascicule 5, Varsovie - Musee National 2, pi.
34/4-8; 35/1-9 (IIIC, Style corinthien recent); Clara Rhodos, III, Rodi, 1929, p. 58, fig. 49; p. 79,
fig. 70 şi pl. VII.
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14. Lekythos aryballesc. Inv. 2594. Provine probabil de la Bărboşi. Înalt: 0,074 m;
diam. maxim: 0,041 m, diam. fund: 0,032 m. Are gura în formă de pîlnie, acoperit cu
firnis de culoare brun-roşcat. Acelaşi firnis acoperă şi jumătatea superioară a tortiţei.
Pe fundul general al vasului, care păstrează culoarea gălbui-roşcată a argilei, lekythosul
e;;te ornamentat pc întreaga suprafaţă: pe gît cu şapte linii verticale; patru brun-roşcate
şi trei albe, dispuse alternativ, la distanţe egale, iar pe corp cu o reţea de culoare brunroşcat, punctată cu alb la intersecţiile liniilor. Decorul acoperă şi piciorul inelat al vasului.
Piesa se include în seria vaselor attice datată în secolul al IV-Ira î.e.n. (PI. IV/14).
Cf. Beazley, ABY, p. 663; K. Romiopulu, ArrEIA TOY 4° 0 AIONO~ IIX. EK TON ANAkKAll>ON
THk AMll>IIlO !\ EOk, în Arb. Epb., Atena, 1964, p. 97, fig. 3b; 3g; Suzana Dimitriu, CV A, Bucureşti, 1965, p. 40, pi. 35, fig. 16 şi 17; CV A, Varşovia, 3, pi. 44/1-8; Th. !Yasov, Apollonia, p. 129,
pi. 54; Kozub, p. 129, pi. IV, fig. 4 şi 5; Silvia Teodor şi Silviu Sanie, Ceramica grecească din Muzeul
de istorie a .Moldovei (I), în Arheologia Moldovei, YI, Burnreşti, 1969, p. 58, fig. 2/3; Corpus Vasorum
Antiquorum, Pologne: Fascicule 3, Varso>ie - Cracovie, 1936, pi. 2/1-4 (III If. - Vases attiques
a dl-cor recticule (1 a 4), Varsovie, Collection Choynowski - ) ; Idem, Plancbe unique/23-26, III If. Vases attiques a decor recticule (23 a 26), Varşovie, l\lusee Arrheologique d'Etat - ; Ceramicas Greigas
de la Peninsula Iberica, tom. II, Valencia, 1968, Lamina CXIV-CXVI.

15. Lekytlws aryballesc. lnv. 4 738. Provenirnţă 1wcunoscută. Înalt: 0,063 m; diam.
maxim: 0,054 m; diam. picior: 0,051 m. Întreg. Argilă fină roz-gălbuie. Gura în formă
dr pîlnie. Piciorul cu ramă inelară. Firnis negru-mă~liniu, lucios, în cea mai mare parte
C"orodat. Corpul decorat cu benzi orizontale. rrzrrrnt<>. Fundul concav, rezrrvat. Vas
attic, prima jumătate a secolului al IV-iea î.r.n. Srria „Lrkythi banda.te". Pl .IV/15).
Cf. CVA, Karlsruho 1, pi. 33/10-12 (bibliographie, ibidem, p. 41); Apollonia, no. 140 (fin du 11-e
quart du IV-e sirele); Suzana Dimitriu, CVA, Bucarest, 1965, p. 40, pi. 35/12-13.

16. Oenochoe - miniatură cu toartft ~upraînălţatft. Inv. 2585. Provi1w probabil
l;1 Bărboşi. Înalt: 0,053 m: diam. maxim: 9056 m: diam. fund: 0,040 m. Buza ştirbită
şi tortiţa lipsă. Fundul plat cu ramă inelară. Din argilă gălbui-drschisă, vasul este acoperit
cu un firnis slab şi dungi brun ro~cate, orizontale>, rău conservatr. cu reflecţii metalice
(PI. IV /16). Datată în sec. IV. î.r.n. Corinthian tîrziu.
dr

Cf. H. G. G. Payne, 1\'ecrocorintliia, Oxford, 1931, cat. 1552 A, fig. 193; CV A, Reading 1, text pentru
pi. 7/8; Suzana Dimitriu et Prt re Alexandrescu, C"V A, Bucureşti, 1965, p. 24, pi. 19/3-5.

17. Bolsal attic. Inv. 2584. Provine de la Bărboşi. Înalt 0,049 m; diam. gură;
O, 115 m (cu toartele: 0,200 m); diam. fund: 0,080 m. întreg, bine conservat. Argilă fină
roz-gălbuie. Toartele puţin oblice prinse de marginea buzei. Piciorul de forma. unei rame
cirrulare. Acoperit cu firnis nrgrn, lucios, în intrrior, exterior şi pc toarte. Supra.faţa
intl'rioară a rnsului este ornamentată cu motive stampa.te, alcătuite din patru mici palmrtc dispuse cruciform, înconjura.te de două rînduri de liniuţe para.lele incizate, dispuse
circular cu rotiţa dinţată. Urmr de retu~r roşii. Vas attic, ultimul sfert al secolului al
V-lra - sec. IV î.r.n. (PI. H /17).
Cf. Hesperia, XVIII, 1949, p. 331 et pi. 93/77; A1111ual of the British School at Athens, 53-54, 19581959, fig. 12/193 et pi. 43/193 („late fifth cent."); Olbia, 1964, p. 164, fig. 36/1; The American School
of Classical studies at Athens Princeton, New Jersey, 1970, Plate 66/664, 767; Petre Alexandrescu
et Suzana Dimitriu, CV A, Bucarest 2, 1968, p. 27, pi. 33/4.

18. Cantharos attic cu toartele

suprafoălţate.

Inv. 4733. Provenirnţă necunoscută. Înalt.: 0,092 m (cu toartele: 0,125 m); diam.
0,107 m; diam. picior: 0,086 m. Uşor ştirbit la buză si rama piciorului. O toartă
lipită. Argilă fină roz-gălbuie. Toartrle late, prevăzute cu pinteni în partea inferioară
Piciorul în formă ~c. ram~ c_irculară. Acoperit cu finis negru lucios în intcrio~, exterior şi
pe toarte. Rama p1c1ornlu1 şi fundul rezervat. Fundul decorat cu două cercu.n concentrice
şi un punct central de culoare cafenie. A doua jumătate a sec. al VI-lea î.c.n.
(PI. IV/18).
gură:

Cf. Suzana Dimitriu et Petre Alexandrescu, CV A, Bucarest, 1965, p. 47, pi. 46/5; M. A. Richter,
The Athc111'.an Aqora, voi. XII. Black and Plain Potteri, Part. 2.
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19. Lekythos în formi'i dP rod1"e. lnv. G814. Provenienţă nrc·u11oscufa. Înalt: 0,140;
diam. maxim: OJ 29 m; dia.m. gură: 0,059 m: diam. fund: 0,078 m. Buza spartrt parţial
şi toarta lipsă. Din pastrt alb-gălbuie. Gura format pîlnir. Gîtul şi corpul vasului acoprritt>
cu firnis cafeniu-roşcat, lucios, putrrnic corodat pc umeri. Partra inf Prioa.r[t şi fundul
fără firnis. Un crrc în rclirf dl'limitrază gîtul dr umărul vasului. Fundul prevăzut cu ramă
inelară, este incizat cu trri cercuri concrntricr. Corpul n-..sului dr forma miri rodii rstP
compartimentat în felii longitudinalr. Suprafaţa extrrioară prrzintri pet.P iwgrP de la
ardere. (PI. IV/19). Vas rar întîlnit. Sr datează în sec. IV.î.r.n.
Tnformaţii primite de
şi Clara Rhodos,

Vezi

la Petre Alexandrescu căruia îi mulţumim în mo<l deosebit
III, 1929, p. 153, fig. 146 (pentru forma de rodie).

şi

pc aceastft cale.

20. Skyphos. Inv. 4729. Provenienţă nrcunoscută. înalt: 0,088 m: diam. gură:
0,110 (cu toartele :0,170 m): diam. fund: 0,060 m. Argilă fină alb-gă.lbuir. Torţile orizontale. Suport inelar. întrrg, bine consrrva.t. Acoperit cu firnis cafeniu-închis-măsliniu,
lucios, în interior şi rxterior. Partra infrrioar[t rrzervată, de a.sprct bandat, ornanwntată
cu un cerc subţire orizontal, de culoa.n· cafrnil'. Rama suportului aeopPrită cu acelaşi
firnis. Fundul vasului rstr decorat eu două cPrcuri concentrice dP grosimi diferite, dintre
care cel de dimensiuni rrdusc indică punctul crntrului. Sub toarte un crrc orizontal ro~u.
Firnisul prezintă pa.rţ.ial prtr alburii dr natură ca.learoa.să. Corinthian tîrziu, sPcolul al
VI-lca î.r.n. (PI. V/20).
Cf. Petre Alexandrescu şi Suzana Dimitriu, Cl' A, llul'llreşti, 1968, p. 12, pi. 8/1; Silvia Teodor şi
Silviu Sanie, Ceramica grecească diu Muzeul de isloriP n Moldovei (I), în Arheologia Mol<lovci, YI,
Burureşti, 1969, p. 63, fig. 2/2.

21. Skyphos. Inv. 4730. Provine de la Bărboşi. Înalt: 0,070 m; diam. gură: 0,100 m
(cu toartelr: 0,149 rn); diam. fund. 0,060 m. Întreg, rrronstituit. Argilă fină alb-gălbuii'.
Toartele orizontale. Suport inelar. Acoperit cu firnis cafeniu închis-măsliniu, lucios, în
interior şi exterior, în era mai marc partr corodat. Zona infrrioară rrzrrvată, de aspl'ct
bandat, decorată eu ha.şuri de linii vrrtiealP gălbui - vrrzui, mărginitr la partra superioară cu un cerc orizontal roşu. Rama suportului acoprrită cu culoarr gălbui-verzuie.
Fundul vasului rstc ornamentat cu două cercuri concrntricr, de grosimi difcritr, de
aceraşi culoare. În mijlocul cercului mic se află un punct pi('tat er indică crntrul. Sub
toarte două cercuri orizonta.Jr, subţiri, distanţatP, roşii. Sk~·phos corinthian src. VI.
î.e.n. (PI. V/21).
Cf. CVA, Rea<lin~ 1, pi. 2/12 et p. 5; Petre Alcxan<lrcscu şi Suzana Dimitriu, CVA, Bucureşti, 1968,
p. 12, pi. 8/2; Histria - Monografic Arheologică, voi. I, Bucureşti, 1954, vezi: S. Dirnitriu, VI. Zira,
Em. Condurachi, Ceramica (arhaică şi attică, helenislică, romană tîrzie ), p. 406, fig. 279; J. D. Beazley,
Corpus Vasorum Antiquorum Great Britain, Fascicule 9, Oxford, F. 2, plate IV /1, p. 67; The America
School of Classical studies at Athens Princeton, New Jerscy, 1970, Plate 14/308-312; Ceramicas
griegas de la Peninsula Iberica, tom., II Valencia, 1968, Lamina CXC.

22. Skyphos. Inv. 4731. ProvPnirnţă nccunoscut[t. Înalt: 0,052 m; diam. gură;
0,063 m (cu toartele: 0,093 m): diam. fund: 0,027 m. Fisurat, întreg. Toartele orizontale
şi suportul inelar. Argilă fină alb-gălbuie. Acoperit cu firnis ro~u şi prtr brune în interior
şi exterior, corodat în cea mai nrnre parte. Pa.rtea superioară a vasului, zona dintre torţi,
este decorată cu linii verticale, brunr, în grupe de cite patru glife, distanţate în mod egal,
cîte trei grupe de o parte şi de alta a toartelor. Registrul median cu decor „subgeomctric"
reprezentînd cîini cc aleargă spre dreapta. Fundul este ornamentat cu un cerc roşu, prevăzut cu punct central (PI. V/22). Skyphos corinthian, prima jumătate a sec. al VI-lra.
î.e.n.
Cf. CV A, Reading 1, pi. 2/12 et. p. 5; Petre Alexandrescu şi Suzana Dimitriu, CV A, Bucureşti, 1968,
p. 12, pi. 8/2; J. D. Beazley, Corpus Vasorum Antiquorum Great Britain, Fascicule 9, Oxford, F. 2,
plate IV/12-14.

23. Skyphos. Inv. 4 732. Provine de la Bărboşi. Înalt: 0,073 m; diam. gură: 0,100 m
(cu toartele: 0,156 m); diam. fund: 0,047 m. întreg. Regiunea buzei într-un punct lipită.
Argilă fină roz. Toartele uşor arcuite prinse oblic pe umăr. Suportul inelar. Firnis nrgru
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cu reflexe măslinii, inegale în interiorul şi exteriorul vasului. Partea inferioară a corpului
şi talpa suportului rezervate. Vas attic? Ultimul sfert al veacului V î.e.n. (PI. V /23).
Cf. Hesperia, IV, 1935, p. 486, cat. 114, et, ibidem XVII, 1949, pi. 86/148 et 149; Petre Alexandrescu
et Suzana Dimitriu, CV A, Bucureşti, 1968, p. 26, pi. 31/9; Corpus Vasorum Antiquorttm, Pologne:
Fascicule 3, Varsovie-Crarovie, 1936, pi. 4/9 (III) - Vases attiques a couverte noire lustr~e (1 a 12)
Varsovie, Musee Majewski; The American School of classical studies at Athens Princeton, New Jersy,
1970, Plate 15/32-33.

24. Cupă - Skyphos. Inv. 4727. Provine probabil de la Bărboşi. Înalt: 0.085 m;
diam. gurft: 0,142 m (cu toartele: 0,200 m); diam. picior: 0,086 m. întreg, bine conservat.
Uşoa.rr ştirbiri pc marginra buzri şi picior. Argilă fină roz-gălbuie. Toartele puţin arcuite
prins<> oblie pe umăr. Piciorul dr forma unei rame circularr.Drcor: figuri nrgrr pe fondul
roşu al vasului. Firnis negru lucios, bandat, pe marginea. buzei şi la baza corpului. pe
toartr, la rxtPriorul şi interiorul rnmri. Muchia piciorului şi fundul rrzen'atr. Fundul
ornamentat cu două cercuri concentrice şi un punct negru central. Intrriorul vasului
nrgru. Ambelr zonr a.Ir toartelor dPcoratl' cu scene idrnticr: grupe alcătuite din cite două
personaje fcmininP sprr dreapta. în chitonuri lungi. Personajul fcminin din partea dreaptă
are mina ridicată.
Dr o parte• şi de alta a 1wrsonajrlor, ramuri cu frunzr. Spaţiul scrnelor rămas liber,
d(•c·ornt eu mlădiţr dr irdPră. La stînga ~i la drrapta toartrlor, patru palmrte cu frunzele
c.li~pusP radiar ~i dublr volutr la bază. mărginite dr linii subţiri arcuitr. Solul indicat
printr-1111 crrc· orizontal. I1wizii finr numai pe drapajul nsmi11trlor. Yas attic, primul sfrrt
al ~Pcolului Y î.e.n. C'rrcul pietorului Haimon (PI. V/24).
Cf. CL1, Reading l, pi. 11/5 ("Followers of Haimon Painter"); Suzana Dimitriu, CL1,
rnG5, p. 29, pi. 28/G; CL1, Michiga n, 1. pi. 16/3 (Peleus et Thetis).

Burureşti,

Cap. III. AMFORETE UNGUENTARII ELENISTICE ŞI \'ASE ROMANE
25. Amforetâ unguenfariu elenisficrl. Inv. 4779. Prodne de la Bărboşi. Înalt: 0,114 m;
diam. maxim: 0,053 m: diam. gură: 0.027 m: diam. talpă picior: 0,027 m. Întreagă,
marginra buzei uşor ştirbită. Argilă alb-gălbuie, eu r\"identP dungi orizontale de la roata
olarului. Amforrta arP eorpul ovoidal şi pereţii groşi, gîtul rrlativ seurt, cilindric, buza
îngroşatfl. inrlarr1 şi piciorul cilinrlric ru talpa plată. evazată. Pe buzf1, gît şi umăr este
deeorată eu nouă brnzi orizontale\ dP euloare galben-portocalir. putrrnic corodată.
UnguPntariilP de acest tip apar în mormintrle antirr ele• la Constanţa, datatr la
sfir~itul ~Pr. IV. ~i încrputul sec. III î.r.n. (PI. YI/25).
Cf. Vasile Pân"an. l11ceputurile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 144, fig. 72;
Theophile Sauriuc Săveanu. Callatis, 111-e rapport preliminaire. Fouilles et recherches de 1926, dans
Daria, III-IV, 1927-1932, Bucureşti, 1933, p. 422/fig. 24; 25; 40; Idem, Callatis VI, dans Dacia,
V - VI - 1935-193G, Bucureşti, 1988, fig. 24/3; Corpus l'asorum A11tiquoru111, Polog11e sous la dirertion cl'Edmund Hulanda (Colertions diverses), Varsovie-Cracovie, 1936, Fascicule 3, pi. 1, 15 (lG Vascs de la Crimre (1 a 30); H. A. Thompson, T1ro Centurics of Helle11istic Pottery, Hesperia, III, 1934,
B7; Vezi ~i ~[. Burnvală, l\'ecropole elenistice la Tomis, Muzeul regional de arheologic Dobrogea,
Constanţa, 1967, p. 21, M. C'CCXLIV, fig. b.; M. Bucovală, Tradiţii elenistice în materialele funerare
de epocă ro1111111ă timpurie la Tomis, în Pontica, 2, Muzeul de arheologie Constanţa, Bucureşti, 1969,
p. 312 şi urm., fig. 22/a-c.

2G. Amforetă unguentariu elenistică. Inv. 4 748. Provine de la Bar boşi. Înalt: 0,102;
diam. maxim: 0,052 m: diam. gură: 0,025 m; diam. talpă picior: 0,022 m. Întreagă,
uşor ştirbită la buză şi talpa piciorului. Argilă roşie-cărămizie, compactă, bine arsă.
Amforeta are corpul ovoidal, cu perPţii subţiri, gîtul scurt, cilindric, buza teşită şi piciorul
cu talpa uşor concavă, evazată. întreaga suprafaţă exterioară acoperită cu angobă măsli
nie lucioasă. Pc gît şi pc umăr este decorată cu trei benzi orizontale dr culoare galbenă,
mărginite de dungi roşii, parţial corodate. Astfel de ungurntarii apar pentru prima dată
în mormintrlc anticr dr la Constanţa, datate la sfîrşitul sec. IV şi începutul sec. III î.e.n.
(PI. VI/26).
Cf. Vnsile Pârvan, l11ceputurile vieţii romanr la gur1:te Dunării, Bucureşti, 1923, p. 144, fig. 72; Th0ophile Sauciuc-Săveanu, Callatis 111-e rapport prlliminaire. Fouilles et recherches de 1926, dans Dacia,
III-IV, 1927-1932, Bucureşti, 1933, p. 422/fig. 24; 25; 40; Idem, Callatis V I, dans Dacia, V-VI,
1935-1936, Bucureşti, 1938, fig. 24/3; Corpus Vasorum Antiquorum, Po!ogne sous la direction d'Ed-
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mund Bulanda. (Collections diverses). Varsovie-Cracovie, 1936, Fascicule 3, pi. 1/26-28 (I G - Vases
de la Crimee (la 30); Cf. T. Ivanov, în lzvestia, X, Vama, 1956, p. 107, fig. 2, C, pi. VI; Vezi şi M.
Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Constanţa, 1967,
p. 19, fig. b.; l\I. Bucovală, Tradiţii elenistice fo materialele funerare de epocă romană timpurie la Ton11'.s,
în Pontica, 2, Muzeul de arheologie Constanţa, Bucureşti, 1969, p. 312 şi urm., fig. 22/a-c.

27. Amforă romană. Înv. 2590. Provine de la Bărboşi. Înalt: O, 770 m; diam. maxim:
0,180 m; diam. gură interior: 0,045 m (cu buza: 0,070 m). ÎntrC'a.gă. Pastă cu nisip în
compoziţie, pigmentată, de culoare' gălbui-roşie'. Amforă. svC'ltă cu corpul fusiform, toartele
ovoidale cu o şănţuire mediană longitudinală, prins<' dC' sub buză şi pe umărul vasului.
Are buza. îngroşa.tă, profilată semicircular, gîtul înalt, strîmt, eilindrie, uşor umflat în
regiunea mijlocie şi fundul terminat printr-un picior subţire', cilindric, cu un mic umbo.
ÎntrC'a.ga. supra.fa.ţrt C'Xterioară este canelată orizontal în spirală. PrC'zintă urme' dC' ardere
sec·undară în regiunea inferioară a corpului. SC' datPază în sC'colul I şi prima parte a.
secolului al II-IC'a e.n„ avînd analogii în nnC'll' punetP din Dobrogea. şi Moldova.
(PI. VI/27 ; IXa/27).
Cf. Em. Condurachi şi colaboratorii, Şat1tierul arheologic lhstrin, în Materiale, VII, Bucureşti, 1961,
p. 256, fig. 23; Silviu Sanie, Importuri elem:sticc şi romane în cîteva cetăţi şi aşeziJri dacice di11 Moldova,
în SCIV, tom. 24, 3, Bucureşti, 1973, p. 407 -42f>, fig. 9/1 şi fig. 10/1,3.

28. Canâ romană cu gura treflată şi canelatrl. Inv. 474li. Provine' din nrcropola romană
dr la Bărboşi. Îna.lt: 0,158 m; diam. gură: 0,073 m; diam. maxim: O, 113 m; diam. fund:

0.0-18 m. Întreagă, eu buza uşor ştirbită. Pastă bună dC' culoare cărămizie'. Cană piriformă., cu gîtul tronconic, despărţit dC' corp printr-o ranC'lnră la.rgă, c·u fundul concav şi
ramă inelară. La pa.rtra superioară a gîtului douri canrluri orizontale slab imprimate.
Toartit lată şi cmwlată cstC' prinsă de sub buză şi pr umărul rnsului. E8tC' acoperit în
zona superioară, în interior şi exterior, cu vopsea roşii\ parţial corod<ttrl. Reprczintrt o
variantă tipologică mult răspîndită în <J.ŞC'zărilP romane' clP pC' tC'ritoriul patriC'i noastre.
S1· datC'a.zri în sec. II-III C'.n. (PI. VI/28)
rf. Vasile Pârvan, lnceputurile vieţii romane la gurile Du11ării, Bucureşti, 1923, p. 145, fig. 73; Nicolae
Gostar, Săpăturile şi sondajele de la Sendreni - BiJrboşi (r. <ialaţi), în Materiale, VIII, Bucureşti,
1H62, p. 509, fig. 2/3; l\f. Bucovală, Tradiţii elenistice fn materiale funerare de epoci:/, romană timpurie
la Tomis, în Pontica, 2, Muzeul de arheologie Constanţa, 1969, p. 80:1, fig. 10; Gheorghe Popilian,
Cua111ica romană di11 Oltenia, Craiova, 1976, p. 94-95, pi. XL/412-413, 416.

29. Cupii - pahar romană fără toartă. Inv. 4747. Provine din nrcropola. romană
dt' la Bărboşi. Înalt: 0,076 m; diam. corp: O,OGG m; diam. gură: 0,041 m; diam. fund:
0,027 m. Buza. spartă parţial. Cupă de formă sfrroida.lă. cu gurn larg desehisă, buza evazată,
gîtnl rPlativ înalt, prevăzut la. bază cu o dungă orizontală în relil'f şi fundul pla.t. Partea.
i;upPrioa.ră a vasului în interior şi C'Xtrrior PStC' acopC'ritft Cll vopsPa roşie', în mare parte
('.OJ'Odată.

Se încadrrază tipologic în varia.nt<t căniţelor romane eu o toartă, datate în sec.
II-.iII e.n. (PI. VI/29).
Cf. V. Barbu, Dacia, NS, 7, 1963, p. fJ60, fig. 8; l\[. llucovală, Pontica, :~. 1970, p. 195-196, fig. 9b şi
1.0; P. Alexandrescu, Histria, 2, 1966, p. 208, pi. 99 şi 222, pi. 82; P. Aurelian, Materiale, 8, p. 669,
fig. 5b; Gheorghe Popilian, Ceramica romantl din Oltenia, Craiova, 1976, p. 109-110, PI. LIX/
709-712.

CAP. IV. OPAIŢE GRECO-ROMANE ŞI BIZANTINE
30. Opaiţ greco-elenistic cu corpul în formă de sferii. turtită. Inv. 4751. Provine de Ia

B_ărboşi. Lung: 0,090 m; înalt: 0,032 m; diam.: 0,063 m; diam. fund: 0,040 m. Întreg,
bme conservat. Pa.stă bună cărămizie. Opaiţ lucrat la roată, cu ciocul dezvoltat, discul
uşor

concav, mărginit de un cerc canelat şi fundul plat. Lateral prezintă un mic apendice
decorativ. Se înscrie în seria opaiţelor aşa-numite „dclfiniformc". Este acoperit pe întreaga.
suprafaţă exterioară cu angobă brun-ca.fenic, mată, uşor corodată. Urme de afuma.re în
dreptul ciocului. Datează din sec. 111-11 î.e.n. (PI. VII/30).
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Cf. D. H. Rowland, The Athenian Agora, voi. IV, Lamps a11d their Sun-irnls, tip 31, 32, 34A şi 43D;
W. Deonna, Les lampes antiques lrouvees a Delos, în Bulletin de correspondance hellfoique, XXXII,
1908, I-IV, 164; C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, l\Iuzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti,
1967, p. 8-9, fig. 7-10; Cf. G. Tonceva, în Izrest1:a, voi. XV, Varna, 1964, p. 58, fig. 20; Vezi
şi 111. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, )luzeul regional de arheologie Dobrogea, Constanţa,
1967, p. 38, l\I. CCCLXJ.

31. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. 4753. Provine de la Bărboşi. Lung: 0,78 m,
înalt: 0,026 m; diam.: 0,060 m; diam. fund.: 0,033 m. Întreg, bine conservat. Pastă
cărămizie, cu asperităţi, finisat neuniform, de factură locală. Ciocul scurt, cordiform, cu
orificiul de ardere intrat pe jumătate în corpul opaiţului. Discul conca,·, decorat cu strugure de viţă, slab imprimat, prins de coardă şi o frunză, delimitat de bordură prin două
cercuri incizatr. Fundul circular, plat şi toarta inelară. Vopsit cu culoare roşie. Lateral
prezintă urme de afumare. Sr datează în sec. II-III e.n., cu analogii în necropolele de
Ia Constanţa şi Callatis (PI. VIItn ).
Cf. C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1976, p.
18-19, fig. 36; E. Bărlădeanu-Zavatin, 111 legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis,
în Pontica, X, Muzeul de arheologie Constanţa, 1977, p. 131, Mr. 3.

32. Opaiţ circular. I1w. G818. Provine de la Bărboşi. Lung. 0,080 m; înalt: 0,024 m;
diam.: 0,055 m; diam. fund: 0,025 m. Ciocul şi discul sparte. Pasta gălbui-cărămizie.
Discul mic, concav, mărginit de un cerc canelat. Bordura este decorată cu vrej şi frunze
slab imprimate, terminată în dreptul ciocului cu două cercuri. Ciocul trapezoidal, toarta
lamelară, perforată şi fundul circular, n·lirfat, uşor concav. Acoperit cu angobă gălbui
portocalir. lucioasă, în era mai marr parte corodată. Sr datează în primul sfrrt al secolului al III-iea r.n. (PI. VII/32).
Cf. C. Iconomu, Opai/e greco-romane, )luzeul regional de arheologie Dobrogea,
123-124, fig. 139.

Bucureşti,

1967, p.

33. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. G817. Provine de la Bărboşi. Lung: 0,068 m;
înalt: 0,024 m; diam: 0,025 m; diam, fund.: 0,030 m. Discul spart. Pastă gălbui-cără
mizie. Ciocul scurt, cordiform, cu orificiul dr ardrre intrat pc jumătate în corpul opaiţului. Discul conca\·, decorat cu un crntrr sau cantharos în relief, din care se păstrează
numai partea infrrioară a piciorului. drlimitat de bordură prin două crrcuri concentrice
inciza.te. Are fundul uşor concaY, mărginit de două cercuri slab incizate şi toarta inelară.
Acoperit cu angobă gălbuir. Prrzintă urme dr ardere secundară pe întregul corp. Se
datează în secolele II-III e.11., ru analogii identice în necropolele romane de la Constanţa
şi Callatis. (PI. VII/33).
Cf. C. lronomu, Opaife greco-romane, ~[uzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1967, p•
18-19, fig. 35; P. Nicorescu, Fouilles de Tyras, în Dacia, III-IV, 1927-1932, Bucureşti, 1933,
fig. 105; Gh. Ştefan, Monuments inedits de Noviodunum, în Dacia, IX-X, 1941-1944, Bucureşti,
1945, p. 479, fig. 7/2; E. Bărlădeanu-Zavatin, 111 legătură cu o necropolă diu epoca romană timpurie
de la Callatis, in Pontica, X, 1977, p. 133, pi. V/3, l\Ir. 6; p. 135, Mr. 8.

34. Opaiţ cu ove pe bordură. Inv. 4750. Provine de la Bărboşi. Lung: 0,092 m;
înalt: 0,027 m; diam.: 0,067 m; diam. fund: 0,030 m. Discul spart. Argilă fină, roşie
cărămizic, îngrijit executat. Opaiţ cu corpul circular şi plat, discul concav, delimitat de
bordură prin două cercuri incizate; ciocul semicircular, despărţit de corp de o linie dreaptă,
toarta inelară, cu două incizii longitudinale şi fundul, uşor concav, reliefat de un cerc adînc
incizat. Bordura decorată cu o bandă de ove întreruptă în dreptul ciocului. Este acoperit
cu o angobă roşie-portocalie pe întregul corp, parţial corodată. Ciocul prezintă urme de
afumare. Se datează în sec. II-III e.n., cu analogii la Constanţa, în mormintele romane
(PI. VII/34).
Cf. C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1967, p. 21,
fig. 39, vezi şi p. 122-123, nr. 638-642; P. Nicorescu, Fouilles de Tyras, dans Dacia, III-IV,
1927-1932, Bucureşti, 1933, fig. 104; Gh. Ştefan, Nouvelles decouvertes dans le ~ Castellum • romain
de BO.rbo~i (pres de Gala/i), dans Dacia, V-VI, 1935-1936, Bucureşti, 1938, fig. 4/2-3; Gh. Ştefan,
Monuments inedits de Noriodunum, în Dacia, IX-X, 1941-1944, Bucureşti, 1945, p. 479, fig. 7/3-4.
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35. Opa.iţ cu ciocul cordiform. Inv. ti81 ti. Provine dr Ia. Bar boşi. Lung: 0,083 m;
înalt: 0,027 m; diam.: O,OG2 m; diam. fund: 0,025 m. Întreg. Pastrt cărămizie, neglijent
executat, de factură locală. Corpul circular, ciocul scurt, cordiform, cu orificiul dr ardere
intrat pc jumătate în corpul opaiţului. Discul concav, decorat în relief cu gladiator în
poziţie de apărare, foarte slab imprimat. Arc fundul plat şi toarta inelară. Corpul este
înnegrit aproape în întregin1c din cauza arderii secundare. Se datează în sec. II-III r.n.,
cu analogii în mormintele romane de la Constant.a (PI. VII/35).
Cf. C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, l\Iuzeul regional rlc arheologic Dobrogea,
nr. 511, fig. 126; p. 105, nr. 522, fig. 127.

llururcşti,

19G7, p. 104,

36. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. G820. Pro,·inr cil' la Bărboşi. Lung: 0,074 m;
înalt: 0,025 m; diam.: 0,058 m; diam. fund: 0,02G m. Întrrg. Pastft cărămizit', 1u'glijmt
executat, de factură locală. Corpul circular, ciocul scurt, cordiform, rn orificiul de ardrrP
intrat pe jumătate în corpul opaiţului. Discul concav, decorat în rrlirf cu gladiatori,
slab imprimaţi, în poziţie de apărare şi bordura cu frunzr a.proapr ştrrsr. An· fundul
plat şi toarta inelară, canrlată. Acoperit cu vopsea roşir-portocalie corodată. SP datrază
în sec. II - III r.n., cu analogii în nreropolrh• romam• de la Constanţ.a ~i Callatis.
(PI. VIII/3G).
Cf. C. Iconomu, Opaiţe greco-roma11e, :Muzeul regional <le arheologie Dobrogea, Ilucurcşti, 19G7, p.
104, nr. 511, fig. 126; p. 105, nr. 522, fig. 127; E. llărlă1lcan11-Zavati11, 111 leuăt11ră cu o 11ecropolii
din epoca romană timpurie la Callatis, in Pontica, X, 1977, p. 1B8, pi. V/G, :\Ir. 13.

37. Opaiţ cu ciocul cordiform. Im·. 4 752. Pro,·i1w dl' la Bărboşi. Lung: 0.07G m;
înalt: 0,024 m; diam.: 0,059 m; diam. fund: 0,033 m. Discul spart şi toarta relipită.
Pastă cărămizir, de factură locală. Ciocul scurt, cordiform, m orificiul dP ardrrc· intrat
pc jumătate în corpul opaiţului. Discul concav, delimitat dl' bordură prin două <wcuri
concentricr incizatP. Arr fundul uşor conc<w. mărginit ele donă c<•rcmi ineiza.tr şi toartă
inelară. Aco1writ cu culoare roşie parţial corodată. Ciocul prezint.fl urmi' putrmic<' de
afumarr. Se datrază în SPC. II-III e.n., <'ll analogii idrnticr în DohrogPa (PI. VIII/37).
Cf. C. lconomu, Opaiţe greco-romane, Muzeul
18-19, fig. 34-36.

re~ional de

arheologie DobrogPa,

Hucnrc~ti,

tnG7, p.

38. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. 4754. Pr0\·i1w de la Bărboşi. Lung: 0,07G 111;
înalt: 0,02G m; diam.: O,OGO m; diam. fund: 0,027 m. Întreg, partra suprrioară fisurată.
Pastă cărămizir, finisat neuniform, cu sgrunţuri, de faetură locală. Ciocul scurt, cordiform,
cu orificiul de ardrrc intrat pc jumătate în corpul opaiţ.ului. Disrul concav, decorat cu un
taur în rrlief, slab imprimat, drlimitat de bordură printr-un crrc proeminrnt. Fundul
circular, plat şi toarta inelară. Vopsit cu culoare roşir. Pa.rtra inferioară şi bordura prrzintă urme de ardere secundară. Arc analogii în nrcropolPlr romafll' de lct Constanţa. şi
Callatis. Se datează în secolele U-III r.n. (PI. VIII/38).
Cf. C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, I!)G7,
p. 18-19, fig. 107; E. Bărlădeanu-Zavatin, !n legătură cu o necropolă de epocă romană timpurie
la Callatis, în Pontica, X, Muzeul rle arheologie Constanţa, 1977, p. 128, pi. V/1 şi p. rno, Mr. 3.

39. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. 4756. ProvinP de la Barboşi. Lung: 0,075 m;
înalt: 0,025 m; diam.: 0,058 m; diam. fund: 0,043 m. Discul central Rpart. Pastă cără
mizie, lucrată neglijent, de factură locală. Ciocul scurt, cordiform, eu orificiul de arderr
intrat pe jumătate în corpul opaiţului. Discul concav, drcornt cu o pasărr sau poate cocoşul,
din care se păstrează numai coada şi picioarrlc, delimitat de bordură prin două cercuri
incizate. Are fundul uşor concav, mărginit de două cercuri incizate şi toarta inrlară bicanelată longitudinal. Partea superioară vopsită cu roşu. Ciocni prezintă urme de afnmarr.
Se datează în secolele II-III e.n., avînd analogii idrntice în necropolC'le de la Constanţa
şi Callatis. (PI. VIII/39).
Cf. C. lc?nomu, Opai[e greco-~omane,. Muzeul regional de arheologie Dobro~oa, Bucureşti, 1967, p.
18-19, fig. 34; E. Barladeanu-Zavatm, !n legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la
Callatis, în Pontica, X, 1977, p. 133, Mr. 6; p. 134, Mr. 7.
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40. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. 6819. Provine de la Bărboşi. Lung: 0,080 m;
înalt: 0,026 m; diam.: 0,058 m; diam. fund. 0,027 m. Întreg. Pastă cărămizie, finisat
neuniform, de factură locală. Ciocul scurt, cordiform, cu orificiul de ardere intrat pe jumă
tate în corpul opaiţului. Discul concav, decorat cu un taur în relief, slab imprimat,
delimitat de bordură printr-un cerc proeminent. Fundul circular, plat şi toarta inelară,
uşor lăţită. Vopsit. de culoare roşie. Ciocul prezintă puternice urme de afumare, iar corpul
uncie pete de ardere secundară. Se datează în secolele 11-111 c.n., cu analogii idmticc în
necropolele romane dr la Constanţa şi Callatis. (PI. VIII/40).
Cf. C. lconomu, Opaiţe greco-romane, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1967, p.
18-19, fig. 107,; E. Bărlădeanu-Zavatin, ln legătură cu o necropolll de epoci!. romană timpurie la
Callatis, în Pontica, X, Muzeul de arheologie Constanţa, 1977, p. 128, pi. V/1 şi p. 130, Mr. 3.

41. Opaiţ cu ciocul cordiform. Inv. 4755. Pro,·inc de la Bărboşi. Lung: 0,075 m;
înalt: 0,025 m; diam.: 0,058 m; diam. fund: 0,033 m. Discul spart. Pastă gălbui-cără
mizir, cu mici asperităţi pc faţa infrrioară, dr factură locală. Ciocul scurt, cordiform,
cu orificiul de ardere intrat pc jumătate în corpul opaiţului. Discul concav, decorat cu un
crater sau cantharos în relief, din care 1m se păstrrază decît partra infrrioară a piciorului,
delimitat dr bordură prin două ccrc·uri concrntricc incizatr. Arr fundul uşor concav,
mărginit de două cercuri incizate şi toarta inelară. Urmr de afumarr în dreptul ciocului
şi dr ardrrc sPcundară pr faţa infrrioară, în rrgiunea toartei.
Sr datrază în sccolrlr II-III P.n., cu analogii idrnticr în nreropolelc romanr dr la
Constanţa şi Callati~ (PI. VIII/41).
Cf. C. konomu, Opai[e greco-romane, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1967, p.
18-19, fi~. 35; P. Nicorescu, Fouilles de Tyras, dans Dacia, III-IV, 1927-1932, Bucureşti, 1933,
fig. 105; Gh. Ştefan, Monume11ls in~dits de Xoviodw1um, în Dacia, IX-X, 1941-1944, Bucureşti,
1945, p. 479, fig. 7/2; E. Bărlădeanu-Zavatin, lu legtllurd cu o necropoltJ di11 epoca romană ti:mpurie.
la Callatis, în Pontica, X, 1977, p. 133, pi. V/3, Mr. 6; p. 135, Mr. 8.

42. Opoi! roman ru ciocul cordiform. Inv. 4i74. ProYinr dr la Bărbo~i. Lung: 0,06î m;
înalt: 0.025 m: diam.: 0,049 m. Întreg, binr c·onscrYat. Lut ars, cărămiziu. ;icoprrit cu
vopsf'a roşie brună. Opaiţ cu corpul rotund, di~cul concav. toarta lată în formă dP rulou,
fundul l"ireular în rc·lirf. eonca\·. nPornamf'nta.t. Prrzintă urnw dr afumare în dreptul
ciocului. Dr factură loc·ală. eu analogii la Mangalia, datat în src. II-III c.11. (PI. IX/42).
Cf. H. Menzcl, A11like La111pe11 i11 romisch gcr111a11ische11 Ze11tral-M11se11m w Maim, l\Iainz, 1954, p. 99,
nr. G40: C. Iconomu, Opaiţe greco-romane. ~luzcul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti,
1967. p. 153, fig. 202, nr. 799.

43. Frngmenf de opai! bizantin rn bordurâ lată. Inv. 4775. Pronnienţ11 nrcunoscută.
Măsoar1t 0,047 m înălţimPa apucătorii. Aparţine tipului cu eorpul alungit şi plan. Din
pastă bun11. ro~iP-eărămiziP. nn· discul cu orificiul dl' ardcrr larg. situat în crntru, mărginit
de un brîn profilat CI' formează în drrptul cioeului. un canal. Apucătoarra în formă de
crucr bizantină. SP intrgrrnză în srria lămpilor nord-africane>, datat în src. VI. r.n.
(PI. IX/43). OpaiţPll' bizantine dl' a('rst tip sînt bine documcntatr în Dobrogea, la Piatra
Frc•căţei, cit şi la sud de DunărP, la NoYar (Siştov) în Morsia Suprrior, pr trritoriul

R. P. Bulgaria.
Cf. C. Iconomu, Opaiţe greco-ro111a11e, l\Iuzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1967, p.
28-30, fig. 57; D. Vâlceanu şi Al. llarnea, Ceramica lucrată cu 111it1a din aşezarea romano-bizantină
de la Piatra Frecă/ei (secolul al l' 1-lea e.n.), în SCIV A, tom. 2G,2, e<l. Aca<l. R.S.R., Bucureşti, 1975,
p. 210, fig. 1/6; K. Maevski, S. Parniţki-Pudelko, L. Prcs, S. Kolkuvna, Z. Sohatski, Z. Tabaş,
V. Subevt i I. Kolendo, Arheologiceski izledovaniea v zapodniea sector na Novae Prez 1967 - 1969
g., în Izvestiea na Arheologiceskiea Institut, XXXIV, Sofia, 1974, p. 190, fig. 18.

44. Opaiţ funerar micro-asiatic. lnv. 4749. Provcnieţă necunoscută. Lung: 0,095 m;
înalt: 0,027 m; diam.: 0,063 m; diam. fund: 0,033 m. Ciocul spart şi uşor ştirbit pe bordură. Pastă gălbuie. Opaiţ cu corpul de formă ovoidală, biconvex în secţiune, cu ciocul
lung în prelungire. Pe discul adîncit cu marginea profilată, prevăzut cu două orificii de
alimentare, se află reprezentat în relief o Scylla aquatică, mitologică, cu cap de femeie
şi membrele inferioare ihtioforme, încolăcite, de aspect tentacular, cu solzi, bifurcate la
170

ca.petr. la fel ca. şi cozile delfinilor. în compa.raţir cu iconografia obişnută a monştrilor
acquatici de pe anumite monumente antice, în care Scylla învolburează apele mărilor,
ba.sorelieful acestui opaiţ, înfăţ.işează o Scylla realizată artistic, bine conturată plastic
şi anatomic, cîntînd din corn, într-o ipostază a.dcmenitoarr, adică, de a atrage pe ascultă
tor. cu melodia cîntecului ei, în vîltoarea necruţătoare a mării.
De fapt atributele Scyllei de pr monumrntelc funrrarc antice de la Apulum şi
Mic-ia. au un caracter rapace, aştrptînd cu lăcomie victima umană de <1 o atrage către o
altă lume nevăzută.
Bordura. mult înclinată este decora.tă în relief cu coarde de viţă de vir, struguri şi
frunzr, can• se desfac în drrptnl ciocului, formîncl un canal. Toarta lamrlară, fără orificiu
şi riocul sînt unite de inrlul profilat al fundului prin nervuri duble. Estr acoperit cu culoare
ro~ir parţial corodată. Ciocul prrzintă urmr de afumare. Acest opaiţ al cărui centru de
fa.brieaţ.ic pa.n• a fi fost Miletul şi Efrsul sp da.tra.ză în sec. V r.n. (PI. IX/44).
Cf. II. l\Ienzel, A11tike Lampen in romisch germa11isclie11 Zenlral-Museum zu Mai11z, Mainz, 1954, p. 94
şi urm.; C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Bucureşti, 1967,
p. 25, fig. 48, vezi şi p. 133, opaiţ nr. G8G; Silvio Ferri, Arte Romana sul Danubio, Milano, 1933,
p. 261, fig. 327; Gaston Da vier, dans Dictio1111aire des at1tiquites grecques et romaines. S. V. ScyUa,
cf. note 25 (Kiirner, Die Homerische Tierwelt, p. 86); Mihail Gramatopol, Une Scylla funeraire D' Apultun, în Apulum, VI, Cluj, 1967, p. 163-167, fig. 1/a-b; I,. Ţeposu - I. l\farghitan, Monumente
ftmrrarr de la Micia (Partea II) în Acta Musei Napocensis, VI, Cluj, 1969, p. 159-165, pi. 1/1.

45. Opaiţ mare roman. Inv. G815. Provenienţă necunoscută. Lung: O,lGO m; înalt:
0,051 rn: diam.: O, 118 m; diam. fund: 0,068 m. Întreg, bine consrrva.t. Pastă bună, gălbui
cărămiziP. Opaiţ cu corpul circular. în srcţiunr biconvex, cu ciocul cordiform, discul concav, bordura teşită, toarta inrlară, cu donă ineizii longitudinale şi fundul plat, mărginit
de un cnc incizat. Este acoperit pe întreaga suprafaţă extrrioară cu angobă brun-roşcată,
cu luciu metalic, parţial corodată. În n·gimwa. ciocului prezintă urme de afumarr.
Discul delimitat de un cPrc prorminmt estP decorat integral cu diverse figuri umane,
animalirrc şi obiecte, pc care Ir prrzentăm astfel: central, în jurul orificiului de alimentare
SP a,flă un ochi, iar dr jur împrrjurul acPstuia., ra.diar, există şapte reprrzentrtri figurative
cu evidente atribute simbolic!' dP escnţrt gnostico-creştină. Urmărind drscricrPa acestor
figuri simbolice de la stîng<t sprP drrapta, din dreptul ciocului opaiţului, pr primul plan
11e află un arc cu săgeată, urnmt dP un luptător în ipostază de fandare spre dreapta, cu
piciorul stîng îndoit din gPmrnehi. AcPsta ţinr în mîna dreaptă o spadă, în poziţie on2onta.lă, cu vîrful sprijinit în podul pa.lmri stingi. În continuare rste înfăţişată o amforă romană
cu două :toartP; un iepurr în poziţie ghemuită, cu urPchile lăsate pr spate; un delfin sau
pr~te; un şarpr încolăcit. n·gistrul figurntiY închPindu-sc cu un vultur cu aripile desfăcute,
gat;t de atac (PI. IX/45: IXa/45).
Datoritrt proporţiilor sale puţin obişnuit!', l'Ît ma.i alrs prezenţei acestui registru
figurativ cu atribute simbolice, opaiţul nu-şi găsrştP momentan analogii în cadrul repertoriului de lucerne romanr, descoprritc pc teritoriul patriri noastrr, fapt ce ne îndreptă
ţrştc să-l înscriem în catrgoria pieselor unicat, îndPmwbi prntru simbolistica sa figurativă
de caracter gnostico-errştin.
Circulaţia acestor simboluri figurative, prezente pe astfel de monumente arheologicr, de mici dimensiuni, Pstc dPstul de frrcvent întîlnită pc numeroase exemplare de factură străină, ne rrferim îndeosebi la anumitr provincii din cadrul imperiului roman,
din sec. I-III e.n. şi anume, la acele ateliere dr prestigiu din Africa de Nord, Egipt,
Siria., Asia Mică ş.a., unde simbolurile apar fiP individual, fie coasociate.
Pentru a înţelege şi intui cît mai bine prezenţa, rostul şi sensul acestor obiecte
antice romane, cu reprezentări simbolice gnostico-creştine, credem că este absolut necesar
să facem o privire de ansamblu, nu numai asupra condiţiilor economico-sociale şi a perioadei istorice în care au apărut, cit mai ales, asupra sincretismului religios din cadrul imprriului, care în secolele II-III c.n., era în plină floare.
În ceea cc priveşte gnosticismul, acesta este un fenomen religios cu caracter sincretist, avînd idei asimilate din diferite culte şi religii vechi şi chiar din iudaism şi creştinism.
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El estr anfrrior errştinismului fără să fie un produs al rYoluţiri sale interne, ci al putnnicului eurrnt sincrctist, carr a căutat să atragă şi să bruirze creştinismul în marele procr!'
al amrstecului de religii şi să-l transforme într-o rrligir de mistere. Gnosticismul rcprrzintă înccrcarra de a face din „ştiinţă" o înţrlrgrrc suprrioară a religiei, o privire c!P
ansamblu asupra mistC'relor lui. Gnoza ca filozofi<' a. rrligiei păgînr a pătruns de timpuriu
în lumra iudaică încă înainte de sec. I. î.e.n. sub forma unor er<'zii profesate de EssC'i.
În crle cr urmează, fără să pătrundem în probl<'me de esenţă dogmatică, putrm spunr
c·ă Prrsurile primri perioade creştine sau pah•o-crrştine îşi au originea în sorginţi iudaice.
păgîne şi creşti1w raţionalistr, care s-au manifestat în trei forme bine distincte şi anumr:
în Prrsuri iudaizantr, Prrsuri gnostieo-manihcice şi antitrinitare sau monarhiane. Multitudinea şi varirtatc·a Prrsurilor gnostice de care nP ocupăm îşi au rădăcinile adînc înfiptl•
în filozofia păgînă. ru tin1pul, gnosticismul a a.tras şi partida riguroasă a ereticilor iudaizanţi, denumită Ebionită. Din această fuziune sinrretistă se iviră o seric de errsuri partirularr cbionitico-gnosticr pe carr nu este cazul să Ic amintim aici. Arrstra fiinţează
<·hiar din prima jumătatr a secolului I e.n. De fapt. rrrsul gnostic îşi arr originea în
filozof ia n·ligioasă a Pirnismului păgîn d<' Răsărit. cknumită Gnoză, pr care srriitorii
biserir.Pşti o numiră gnoză falsă sau gnoză pă.gînă. în opoziţie cu gnoza creştină sau eu
filozofia rrligiPi crrştinP. Gnoza păgînă rrpn·zintă o filozof ir a rrligi<·i păgîne, rxtrasă sau
asimilată în grneral. din sistemrlc filozofirr alr grrcilor antici şi-n particular. din filozofia. platonică. ea.re profesează indirret dualismul drspr<' DumnPzeu şi materie. Ulterior
aec·astă gnoză s-a contopit, atît ru sisteme raţionalisk răsăritenP, cît şi eu crrdinţr religioase
păgînc, şi anume eu dualismul dirrrt, propriu sau pmmn cr <·mană dr la Zoroastru şi se
numcştr parsism. avînd două principii de bază opuse, pr Ormuzd şi Ahriman, adieă
principiul binelui şi al răului.
Aşadar, gnoza este o filozofie dr rsrnţă păgînă c·u un fond mitologic fecund cc continr numrroasc idei fantastice.
·
Pc măsură ce gnosticismul a adoptat mai multr idri din păgînism ,iudaism sau din
ereştinism, acrsta varia proporţional în drtalii ~i în î1n-ăţături rrrtice sub diferite denumiri,
adoptînd în acrlaşi timp şi numeroase simboluri figuratfrc identice cu cele ale opaiţului
mai sus descris.
Gnosticismul a.jungînd la dczvoltarra sa maximă s-a ramificat în mai multe grupe,
subgrupe şi şcoli errticc, dintre care e suficirnt să k amintim numai pe cele importante
şi anume:
A. Grupa gnosticilor sirieni, în frunte cu Saturnin din Antiohia, sec. II. c.n„ contemporan cu împăratul Hadrian (117-138). ce profesa un amestec de credinţe în majmi1ate
dualist-răsăritene persane, care credeau într-un dumnrzeu bun şi altul rău, iar credinţa
despre crrator şi şarpe ca două fiinţe divine erau de origine asiro-chaldceană;
B. Grupa gnosticilor alexandrini, avînd ca propagator principal pc Vasilid din
Alrxandria, pe la anul 125 c.n., profesa cu prrpondcrcnţă fantezia speculativă a grecilor
antici şi filozof ia lui Platon;
C. Ultima grupă gnostică de mare amploare a fost aceea a ebioniţilor iudaizanfi,
în f runtc cu Cerint, care propagau cu multă ardoare iudaismul şi ebionitismul.
Gnosticismul incipient sau „Gnoza vulgară veche" a apărut încă din epoca apostolilor, adică, din prima jumătate a sec. I e.n., sr dezvoltă complet şi înflorrşte în sec. II e.n.,
iar în secolul al III-iea fiind în decădere, este denumit „Gnoză vulgară posterioară".
Totuşi, în cea de a doua jumătate a sec. al III-iea, gnosticismul a avut un succesor,
pe Manis sau Maniheu, este vorba de autorul gnosticismului persan, care se dezvoltă
independent de gnosticismul primitiv. Rămăşiţe izolate ale gnosticismului au dăinuit
pînă în secolele VI-VII c.n. După decăderea. lui mai supravieţuiesc idei gnostico-manihcice în pavlicianism, apoi în bogomilism, la catari şi albigenzi, în evul mediu şi chiar
mai tîrziu.
Revenind asupra simbolurilor figurative gnostice, prezente pe acest opaiţ roman şi
comparîndu-le cu simbolistica creştină, este lesne de înţeles că, gnosticismul pe cale sincretistă a reuşit în bună parte să adopte o srrie de reprezentări figurative din simbolistica
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creştină, ne referim îndeosebi la peşte sau delfin, la vultur şi iepure, la şarpe, la ochi
ş.a., reprezentări care au fost transmise canonic pînă astăzi în simbolistica creştină ortodoxă, bineînţeles, cu unele mici modificări. Spre exemplu, ochiul apare în simbolistica
canonică ortodoxă înscris într-un triunghi echilateral, simbolizînd cele trei feţe dumnezeieşti,
iar şarpele nu este niciodată încolăcit sau grămadă, aşa cum este ilustrat pe acest opaiţ.
Datorită acestei simbolistici bogate în reprczentă.ri figurative, asimilată din vechile
culte şi religii persane, iudaice, asiriene, chaldeenc şi chiar din creştinismul raţionalist,
gnosticismul a urmărit să împiedice dezvoltarea şi avîntul pe care-l luase creştinismul în

primele secole. Astfel, s-a creat un sincretism religios gnostico-creştin, manifestat, dacă
doriţi, şi sub aspect ilustrativ simbolic, pc o scrie de obiecte, fie de interes ritual, fie
de uz casnic.
În orice caz, acest opaiţ roman de mari dimensiuni, care nu-şi găseşte analogii în
repertoriul lucernelor descoperite pînă acum pc teritoriul patriei noastre, datorită structurii şi tehnicii sale de lucru, cît mai ales datorită figuraţiei sale simbolice, de esenţă gnosticocreştină, nu este exclus să provină dintr-un atelier ceramic din părţile Siriei sau Asiei
Mici, datat cronologic în secolul II c.n., adică, dintr-o perioadă de maximă dezvoltare a
gnosticismului.
Cf. Cabrol et Leclercq, Dictionnaire d'archeologie clirMiem1e et de liturgie, Paris, 1924, col. 13281364; Idem, Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie (judăisme - latin}, Paris, VI, 1928,
col. 1086-1116; Euseviu Popovici, Istoria bisericească universală şi statistică bisericească, cartea
tntîia, ediţia a II-a, Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1925, p. 304-333; M. P. Sesan, Răsptn
direa creştinismului ptnă la începutul secolului ll', in Istoria bisericească. univerRală, voi. I. (1-1054),
Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă., Bucureşti, 1975, p. 111-114; Idem, Gnosticismul
sirian şi Alexandrin. Alte sisteme. Maniheismul, in Istoria bisericească universală, voi. I, Bucureşti,
1975, p. 129-132.

Cap. V. RECIPIENTE DE STICLA ROMANE
46. Unguenta.riu roman dr sticlă sferoidal-aplal1'sat. Inv. 6824. Provine dr l<t Bftrboşi
Sendreni. Înalt: 0,060 m; diam. max.: 0,061, diam. gură: 0,061 m; diam. fund: 0,040 m.
Întreg, bine consrrvat. Sticlă de culoarr gălbui-aurir, vopsită în rxtrrior cu culoare
neagră. În interior are urme evidente de ungurntc uscate cc pot fi uşor detaşate în
lamele. De formă sfcroidal-aplatisatft, Yasul arc gura strîmtă, format pîlnie, buza îngroşată, incizată pc marginra interioară ~i fundul concav. Arc analogii în colccţ.ia de sticlărie
romană a Muzeului de istoric naţională şi arheologic Constanţa, precum şi în alte puncte
romane de la noi din ţară şi din străinătate. Rccipirntul este relativ rar întîlnit în cadrul
repertoriului de sticlărie romană din src. II-III r.n. (PI. X/46).
Die Riimer an der Donau Noricum tmd Pa11onien, Schloss Traurn Petronell, No. 25. l\Iai bis 28.
Oktober 1973, p. 265, cat. 672, pi. 3.

47. Unguentariu cu corpul sferic şi gUul clindric. Inv. 6823. Provine de la Bărboşi
Sendrcni. Înalt: 0,066m; diam. maxim: 0,034. Bine conservat, intact. Are gîtul înalt,
cilindric, buza evazată, inelară, uşor oblică, corpul sferoidal - aplatisat şi fundul mic
concav. Sticlă străvezie, foarte subţire, irizată. Vasul este des întîlnit în inventarele mormintelor romane din sec; I e.n. (PI. X/47).
Cf. P. Alexandrescu, Necropola tumulară - săpături 1955-1961, in Histria II, Bucureşti, 1966,
p. 533, pi. 101, XXV 1 , 7; M. Bucovală, op. cit., p. 85-86, fig. 137 -139, 143.

48. Unguentariu cu delimitare fotre gU şi corp. Inv. 6821. Provine de la Bărboşi
Sendreni. Înalt: 0,102 m; diam. maxim: 0,041 m. Stare perfectă. Are gîtul înalt, cilindric,
cu o uşoară contracţie la bază, buza evazată, inelară, corpul conic, jumătate din înălţimea
totală, cu fundul concav. Sticlă verzuie, translucidă cu pete de unguente sedimentate
pe întreaga suprafaţă. Astfel de ungucntarii s-au descoperit în număr apreciabil în mormintele romane din Dobrogea, de la Constanţa, Mangalia şi Histria, prrcum şi la sud de
Dunăre în R. P. Bulgaria, în regiunea Varnei, în satele Ptchclnik şi Chtipsko. Se datează
în secolele 1-11 e.n. (PI. X/48).
Cf. B. Filarska, Szkla Starozytne, I, Warszawa, MCMLII, pi. XLVIII, 2; B. I. Arakelian, Garni,
vol. II, Erevan, 1957, p. 61, fig. 32; M. Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis, Buc., 1968, p.
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92-94, fig. 168; D. M. Pipidi şi colaboratorii, Raport asupra activităţii şantierului Histria în campa11ia 1956, în Materiale, V, Bueureşti, 1959, p. 303, fig. 7/a; M. Mircev, Grobni Nahodki ~ăv Va.ma
i l' arnensko, în Iznstia na ~aro<lniea Musei Vama, tom. IV (XIX), Vama, 1968, p. 221, fig. 3 ŞI 4.

49. Unguentariu de tip „candelă". Inv. 4772. Provine de la Bărboşi - Sendreni.
Înalt: 0,140: diam. maxim: 0.053 m. Întreg ,bine conservat. Recipient cu pereţii groşi,
are gîtul înalt, clindric, buza plat orizontală, trasă spre exterior, inelară, corpul conic şi
fundul plat. Sticlă puternic irizată. de aspeet multicolor, cu nmmţ.e nrzi, portocalii, aurii
şi violacei, cu analogii perfecte în 1wcropolele romane de la Tomis. Datează din secolele
I-II e.n. şi chiar mai tîrzi11. din 8eeoMe III-IV P.n. (PI. X/49).
Cf. C. Isings, Roma11 Olass (ro111 Datcd Fi11ds, Groningen - Djakarta, 1957, p. 97, forma 82 A1 ;
P. Alexandrescu, op. cit, p. 53:l, pi. 101, fig. XXP: B. Filarska, op. cil., pi. L, 5; M. Bucovalii.,
op. eit., p. 106-108, fig. 203. 205, 212.

50. Guttw; cu cioc în prelungire

fără toartă

- „Biberon". Inv. 6822. Provine de la

Bărboşi - Sendreni. Înalt: 0,080 m; diam. maxim: 0,050 m; diam. gură: 0,037. Intact.

Fundul uşor concav, gîtul clindric, înalt, buza evazată şi rotunjită, din sticlă alb-violacee,
puternic rizată, cu analogii perfecte la Constanţa.. Datat în sec. I-II e.n. Acest recipient
marchează o evoluţie ca.re a.re ca punct dr plecare şi ca. trăsături caracteristice o formă.
ovoidală asimetrică, avînd gîtul mai înalt, sau m<Li scurt faţă de ciocul lateral în prelungirea corpului. În sec. III e.n., bibrronul capătrt forma sferoidală, prevăzut cu toartli.
elegantă, descriind la partea superioară o buclă asemănătoare exemplarului descuperit
la Constanţa (PI. X/50). Nu este rxclus ca astfel de recipiente romane de sticlă să fi fost
utilizate în bună măsură şi la roni;erYarea unor lichide preţioase, farmaceutice-medicale,
în sensul de a se fi administrat lichidele mrdica.mentoase bolnavilor, prin picurare, aşa
rum se obi~nuieşte astăzi eu pipeta.
Cf. Barbara Filarska, Szkla Starozyt11c, I, Warszawa, MCMLII, pi. XXXV, 3; V. Bologa, Gutti
(biberoane) romane di11 sticlă, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 1960, p. 58; M. Bucovală, Vase
antice de sticlă la Tomis, Muzeul de arheologie Constanţa, Bucureşti, 1968, p. 78-79, fig. 123;
126-127; p. 143, fig. IV. Idem, in Pontica, X, Muzeul de arheologie Constanţa, 1977, p. 95-96,
fig. 16.

51. Unguentariu cu corpul tubular. -

„Eprubetă".

Inv. 6828. Provine de la

Băr

boşi-Sendreni. Înalt: 0,138 m; diam. maxim: 0,015 m. Bine conservată. Are gîtul înalt,

cilindric, buza uşor evazată, inelară şi fundul rotunjit. Sticlă verzui-străvezie, irizată..
Formă bine documentată pentru secolele I-II c.n. şi des intîlnită în contextele arheologice
de III-IV e.n. (PI. X/51).
Cf. B. Filarska, op. cit., pi. XLII, 3; C. lnsings, Roman Glasa (rom Dated Finds, Groningen - Djakarta, 1957, p. 41, forma 27; O. \'essberg, Glass- Chronology, in Swedish Cyprus Expedition, voi.
IV, 3, p. 162, fig. 50/17; M. Bucovală, l' ase ar1tice de sticld la Tomis, Muzeul de arheologie Constanţa,
Bucureşti, 1968, p. 121-122, fig. 250-251.

52. Unguentariu cu corpul tubular. - „Eprubetă". Inv. 6829. Provine de la Bărboşi
Sendreni. Înalt: 0,117 m; diam. maxim: 0,024 m. Bine conservată. Are gîtul înalt, cilindric, buza evazată, inelară, puţin oblică, corpul sferoidal şi fundul concav. Sticlă de
culoare străvezie cu reflexe aurii, uşor irizată. Recipient des întîlnit în inventarul mormintelor romane din perioada secolelor I şi II e.n., caracterizînd îndeosebi inventarele
mormintelor din sec. II-III e.n. (PI. X/52).
Cf. B. I. Arakelian, Garni, voi. I şi II, Erevan, 1957, pi. XIII; C. leinge, op. cit., p. 97, forma 82
Bl; N. P. Sorokina, Steklo iz razkopok Pantikapea, în M. I. A., r. 103, Moscova, 1962, p. 228, fig.
12/9; M. Bucovală, op. cit., p. 123, fig. 253.

53. Unguentariu cu corpul tubular şi „bulb" la mijloc. Inv. 6827. Provine de la Băr
boşi-Sendreni. Înalt: 0,225 m; diam. maxim. „bulb": 0,019 m. Stare bună de conservare.
Buza evazată., inelară, puţin oblică, gîtul lung, clindric şi fundul rotunjit. „Bulbul" prevăzut cu două alveole longitudinale. Partea inferioară fisurată transversal şi longitudinal.
Sticlâ de culoare verzui-străvezie, cu mici bule de aer în compoziţie. Are analogii identice
la Constanţa. Datat în secolele II-IV e.n. ca şi precedentul (PI. X/53)
Cf. M. Bucovalii., op. cit., p. 129, fig. 267.
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54. Ungnentariu cu corpul tubular şi ,.bulb" la mijloc. lnY. G825. Provine <le la Băr
Sendreni. Înalt 0,255 m; diam. nrnxim „bulb": 0.029 m. Stare bună dr conservare. Are buza uşor evazată, inelară, gîtul lung, cilindric şi fundul rotunjit. „Bulbul"
proeminent fără decor. Sticlă dr cnloarr Yerzui-strănziP cu ana.togii pt>rfrctP la Constanţ.a.
Databil în secolele II-IV P.n. ca şi prrcrdrntul (PI. X/54).

boşi -

Cf. M. llucovală., op. cit., p. 129 -130, fig. 270.

55. Unguentariu cu corpul tubular şi „bulb" la mijloc. InY. ti8~W. Provine de la. Băr
bosi-Sendrrni. Înalt: 0,210 m; diam. nmxim: „bulb": 0,026 m. Starr dr conservare' pcrfe~tă. Buza inelară, oblică, drformată, gîtul lung, clindric, cu fundul rotunjit. „Bulbul"
cu patru alveole longitudinale. Sticlă de culoarr grtlbui-strr1nzir, eu mici aulr dr aer în
compoziţie. Are analogii identice la Constanţ.a. Da.tat în srl·olrle II-IV r.n. (PI. X/55).
Cf. C. Isings, op. cit., p. 126, forma 125, provenienţă. din contextele arheologice datate în ser. 111IV e. n.,; G. C. Clairmont, The Class Vesscls. Excavatious al Dura Europos, V, New llaven, 1963,
p. 140, pi. XXXVI (tip III C - 7,9) 736. Sec. II e.n.; A. Sz. Hurger, The Late Roman Cemetery
al Segvar, în Acta Archaeologica Academiat Scientiarum Hungaricae, Budapesta, 1966, p. 252, fig.
125/24, în morminte de sec. IV e.n.; M. BucoYală, op. cit., p. 127 -130, fig. 260-261.

Cap. VI. BUST DE STATUIE ROMANA, DE MARMURA
DE LUT ARS, FEMININE Şl BĂRBĂTEŞTI DE „TANAGRA"

ŞI

STATUETE

5G. Afrodita şezfod pe tron. Inv. 4742. ProYine probabil de la Bărboşi. Îrmlt:
0,07 4 m; lat: 0,030 m; gros: 0,030 m. Pastă compactă, fără. impurităţ.i, birn~ arsă, de
culoare roz gălbuie. IntrPagă, uşor ştirbită la cap. Savantul român Vasile Pîrvan consideră că astfel de statuete reprezintă pc zriţa Afrodita (arhaică) şrzînd pc tron cu spătar.
Cu mîna dreaptă ţinc la piept o porumbiţă, iar mina, stingă se a.flă aşPzată pc coapsa
piciorului stîng. De pc cap coboară un voal pc umeri şi pc bra.ţ.r. EstP similarrt cu un
exemplar descoperit la Histria şi altul aflat în colecţia Maria şi Dr. G. Severl'anu Bucurrşti. Imitaţie bcoţiană de pc un tip de Rhodos. Circulaţia acestui gen de statuetă
rste foarte răspîndită. Pînă acum nu se ştie care provin din Rhodos şi care din Beoţia.
În regiunile învecinate României, exemplare identice au fost găsite atît în nordul Mării
Negre, cît şi în vest, la Histria ~i Apollonia.. Sr datrază la. mijlocul scrotului V î.c.n.
(PI. XI/5G).
Cf. Vasile Pârvan, lnceputurile vieţii romane la gurile Dw11lrii, llucureşti, 1923, p. 25, fig. G; R. A.
Higgins, Catalogue of the Terracottas în the Depart111c11t of Grcck and Roman A11tiquities, llritish Museum, Londres, 1954, nr. 817; C. Dremsizova, Teracotite ot nckropolia na Apolonia, dans le volume,
Apollonia, Ies fouilles dans la n~cropole d' Apollonia en 194 7 -1949, Sofia, 1962, p. 277, nr. 801,
804, pi. 144; Mihai Gramatopol et Virgilia Crăciunescu, Les terres cuites antiques de la collection
Marie et Dr. G. Severeanu du Musee d'histoire de la villc de Bucarest, dans Revuo Roumaine D'Histoire de L' Art, tome, VI, Bucarest, 1969, p. 44, pi. V/3; Em. Condurachi şi colaboratorii, Şantierul
Histria, în Materiale VIII, Bucureşti, 1962, p. 400-401, fig. 4/1.

57.

Statuetă feminină,

ronde-bosse, în picioare pe soclu. Inv. 2586.

Provenienţă

ne-

cunoscută. înalt: 0,093 m; cu soclu: 0,107 m; lat: 0,037 m; gros. max.: 0,030 m. Pastă
fină de culoare alb-gălbuie, arsă slab, cu urme de vopsea maronie. întreagă, rrconstituită,
lipsă un mic fragment din spate. Soclul rectangular, profilat, face corp comun cu trupul
figurinei. Spatele finisat. Statueta înfăţişează o figură de fetiţă, cu capul uşor înclinat şi
faţa surîzătoare, bine conturată anatomic. Capul împodobit cu o coroniţă, poartă o
coafură simplă, cu cărare la mijloc şi coc la spate. Este înveşmîntată cu chiton lung, în
falduri pînă la părnînt, din care se profilează vîrfurile încălţămintei. Piciorul drept uşor
îndoit din genunchi se reliefează discret în faldurile chitonului. Regiunea gîtului pare a fi
decoltată de reverul unui guler lat. în poala veşmîntului scurt ţinc strîns cu braţul stîng
o raţă sau o lebădă, iar rnîna dreaptă îndoită din cot este adusă în dreptul ciocului
păsării.

Executată dintr-o argilă alb-gălbuie, cu detalii anatomice şi vestimentare minuţios redate, statueta are darul de a putea fi inclusă în grupa pieselor rar întîlnite, din

cadrul repertoriului coroplasticei clasice
î.e.n. (PI. XI/57).

beoţiene, databilă
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probabil, în sec. V - IV

Statuetei respective nu i s-au găsit an~lr:gii _precise în cadr~ repertoriului de Tanagre _de_pe te.ritoriul
patriei noastre. Acest fapt _ne determma sa pre~upun~m ~a aven;i de a face ~u o_ pies_a _de _import,
achiziţionată de către colecţionarul Dr. Nestor Macellanu din Grecia, unde se ştie ca a calatont mult.
De altfel, atît execuţia, cit şi rafinamentul artistic al statuetei pledează pentru cele presupuse de noi.

58. Statuetă feminină rorule-bosse, fn picioare, pe soclu. Inv. 4740. Provine probabil
de la Bărbosi. Înalt: 0,170 m, eu soclul :0,207 m; grosimea maxim.: 0,060 m; diam.
maxim al sdetului: 0,067 m. Pastă cărămizie, bine arsă, cu porozităţi şi evidente urme
de vopsea albă pc întreaga faţă superioară a statuetei, rău conservată. Întreagă, lipită
de mijloc, cu soclu tronconic profilat, oval în secţiune, ce face corp comun cu figurina.
:Spatele nefinisat, pre,·ăzut cu deschidere rectangulară de: 0,050 m x 0,035 m, necesară
unei aerisiri şi arderi complete. Statueta reprezintă o figură feminină laică, într-o ţinută
Plegantă, obişnuită, caracteristică coroplasticci elenistice de tip Tanagra. Este îmbrăcată
într-un chiton cu falduri bogatr, care-i acoperă corpul de la gît pînă la pămînt. Piciorul
stîng uşor îndoit din genunchi se profilează frumos în afara pliurilor chitonului. întreaga
greutate a corpului se sprijină pc piciorul drept. De pc cap coboară o palia pe umeri,
piept şi brnţr. Mina dreaptă se sprijină pc şold, iar cea stingă susţine palia răsucită sub
forma unri rşarfc diagonale, de la dreapta spre stînga, petrecută în faţă peste mijloc,
coborînd în pliuri finc pînă în dreptul genunchiului stîng. Capul frumos împodobit de
coafurn clasică, frccnnt întîlnită, este ornamentat cu o coroniţă slab imprimată.
Statueta estr similară cu un rxemplar dccopPrit la Callatis, actualmente păstrat
în colecţiile MuzPului de istorie naţională şi arheologie Constanţa.
După înfăţişarea generală a statuetei, prrzcnţa postamentului şi fineţea execuţiei
a.rtisticl', această pirsă de teracotă deţine toate atributrle unri veritabile tanagre elenistice, de import, datată în secolele IV -III î.e.n. (PI. XI/58).
Cf. V. Canarache, Măşti şi figurine Tanagra din atelierele de la Callatis (Mangalia), Muzeul de arheologie Constanţa, Braşov, 1969, vezi fig. 197, p. 143.

59. Ephebc sau Hermrs?fn picioare ronde-bosse (teracotă). Inv. 4780. Provine probabil de lct Bărboşi. Înalt: 0,130 m; lat. maxim.: 0,058 m; gros.: 0,30 m. Pastă fină, bine
arsă, roşie-cărămizie, cu slabe urnw de Yopsra roşie în zona inferioară a statuetei. Lipsă
partea inferioară eu f;Oclu. Spatrle nefinisat prevăzut cu o dcsehiderc rectangulară de:
0,058 m x0,034 m, pentru ardrre şi arrisire. Sta.turta reprezintă probabil un Ephebc
sau pe zeul Hrrmes tînăr, în starr de repaus, cu piciorul drept uşor îndoit din genunchi,
aşa încît greutatea corpului sr sprijină pe piciorul stîng, ipostază frecvent întîlnită.
în coroplastica de Tanagra. Corpul nud bine conturnt anatomic, cu văl pe cap şi o
hlamidă sau palia răsucită (H' umărul stîng, atîrnînd în falduri pînă în dreptul genun
chiului. Cu mina stingă strîngr la piept un cocoş, iar cu dreapta întinsă pe lingă corp
ţinc o pateră. Pc baza figuraţiei plastice şi a rafinamentului execuţiei clasice, specifică
renumiţilor artişti ta.nagrerni, piesa poate fi data.tă cronologic în sec. IV - III î.e.n.
(PI. XI/59).
Dy R. A. HigginS, Catalogue of the terracottas in the department of Greek and Roman antiquities British
Museton, volume, I, MCMLIV, London, British Museum Printed By Order of the trustees p. 221,
nr. 829, pi. 115 (Beotia). Catalogue, raisonne des figurines et reliefs en terre-cuite grecs et romaine
II Myrina, l\lusee du Louvre et rollections des universites de France, Paris, 1963, p. 7, PI. 6,
a-B 0 19; 0,17.

60. Statuetă femininei ronde-bosse, în picioare pe soclu. Inv. 4741. Provine probabil
de la Bărboşi. Înalt: 0,140 m; cu soclu: 0,160 m; grosimea maximă: 0,050 m; diam. max.
al soclului: 0,050 m. Pastă fină, bine arsă, roşie cărămizie, cu evidente urme de vopsea
albă şi roşie pe întreaga faţă superioară a statuetei, în cea mai mare parte coroda.tă.
Întreagă, capul lipit, cu soclu tronconic, profilat, oval în secţiune, cc face corp comun
cu trupul figurinei. Spatele nefinisat, prevăzut cu o deschidere dreptunghiulară de:
0,070 m X 0,025 m, pentru aerisi.re şi ardere.
Statueta reprezintă o figurină f cminină laică, într-o ipostază de repaos, frecvent
întîlnită în coroplastica de Tanagra. Este îmbrăcată într-un chiton cu falduri care îi
înveşmîntează trupul de la gît pînă la pămînt. Vîrfurile încălţămintei ies de sub poalele
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chitonului. Piciorul drept uşor îndoit din genunchi, în stare de repaos, se profilează discret
sub faldurile veşmîntului, aşa încît greutatea corpului se sprijină pc piciorul stîng. Pe
umeri, piept şi braţe se află o palia răsucită, de aspectul unei eşarfe dispusă diagonal,
de Ia stînga spre dreapta. Mina stingă se sprijină pe şold, iar cea dreaptă susţine palia ce
cade în pliuri pe latura dreaptă a statuetei.
Capul frumos împodobit cu vestita coafură clasică, este ornamentat cu o diademă
care-i dă figurinei o înfăţişare de graţie şi eleganţă. Cumularea atributelor de graţie,
eleganţă ,rafinament şi execuţie artistică, alături de prezenţa soclului şi de calitatea superioară a argilei ne determină să includem piesa respectivă în cadrul repertoriului de
teracote de import elenistice, de un deosebit rafinament clasic, specific vestiţilor meşteri
tanagreeni, din sec. IV -III î.e.n. (PI. XI/60).
Cf. V. Canarache, .Măşti şi figurine Tanagra din atelierele de la Callatis (Mangalia), Muzeul
arheologie Constanţa Braşov, 1969.

de

61. Bust de statuetă feminină, ronde-bosse. Inv. 4743. Provine probabil de la. Bărboşi.
Înalt: 0,096 m; grosimea maximă: 0,055 m. Pastă fină, roşie-cărămizie, bine arsă, cu
urme de vopsea albă pe faţa superioară a statuetei. Spatele nefinisat, prevăzut c11 o
deschidere rectangulară. Braţul drept lipit. Faţa ovală, netedă, cu slabe retuşe, produs
al unui tipar uzat, mult folosit.
Statueta reprezintă o figură feminină, tînără, într-o ţinută elegantă, obişnuită,
specifică coroplasticei clasice tanagrcene. Pe cap poartă o diademă înaltă, semilunară,
a cărei structură este destul de clară. Părul este modelat în şuviţe ondulate care converg
pe creştetul capului. Umărul şi braţul stîng sprijinit pe şold sînt acoperite cu un chimation.
Mîna dreaptă susţine chimationul răsucit, în formă de eşarfă diagonală, de la stînga spre
dreapta, petrecută în faţă pe la mijloc. Statueta este perfect identică cu exemplarul nr.
60/PI. XI, din aceeaşi colecţie a dr. Nestor Măcellariu.
Eleganţa veşmintelor sale clasice şi fineţea argilei sînt dovezi grăitoare care ne
determină să integrăm prezenta piesă în cadrul repertoriului de statuete de import elenistice, caracteristică pentru secolele IV -III î.r.n. (PI. XII/61).
Cf. V. Canarache, Măşti şi figurine Tanagra di11 atelierele de la Callatis (Mangalia), Muzeul de arheologie Constanţa, Braşov, 1969.

G2. Bust de statuetă feminină ronde-bosse. InY. 4744. Provine probabil de la Bărboşi.
Înalt: 0,075 m; grosimea maximă: 0,040 m. Pastă roşie-cărămizir, bine arsă, cu porozităţi şi uşoare urme de vopsea albă pe faţa superioară. Spatele nefinisat, prevăzut cu o
deschidere rectangulară. Capul lipit în regiunea gîtului. Staturta înfăţişează o figură de
femeie tînără. Pe cap, o coroană-colac, slab reliefată. Părul ondulat este lăsat în jos pe
urechi şi modelat în şuviţe care converg pc creştetul capului. Faţa neretuşată. Umărul
stîng şi braţul drept sprijinit pc şold sînt acoperite de o palia. Statueta este ·similară cu
un exemplar păstrat în colecţia Col. Dr. H. Slobozianu, Bucure~ti. PiPsa dcţinP rvidentP
trăsături caracteristice teracotelor elenistice, din see. IV - III î.c.n. (PI. XII/G2).
Cf. V. Canarache, .Măşti şi figurine Tanagra din atelierele de la Callatis (Mangalia),
arheologie Constanţa, Braşov, 1969, vezi fig. 136 şi 142.
·

Muzeul

de

63. Cap de femeie ronde-bosse. Inv. 4778. Provine probabil de la. Bărboşi. înalt:
0,055 m. Pastă fină, bine arsă, gălbui-cărămizie, cu urme de vopsea roşie şi de ardere
secundară. Capul uşor ştirbit în partea dreaptă cu spatele nefinisat. Părul pieptănat cu
cărare la mijloc este slab reliefat. O panglică deasupra frunţii strîngc părul într-un coc
cu două bucle mari. În urechi poartă cercei de mici dimensiuni.
. Piesa este similară cu un exemplar descoperit la Callatis, păstrat în colecţiile de
teracote elenistice ale Muzeului de istoric şi arheologic Constanţa. Pc baza execuţiei artistice şi a trăsăturilor feminine, statueta considerăm că poate fi atribuită unei producţii
de import elenistice, datată în sec. IV-III î.e.n. (PI. XIl/63).
Ct Vasile Pârva~, .11?c~put1!-rile vieţii ro~ane ~a gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 212, fig. 103.
V. Ca:narache; Maşti şi figurine Tanagra din atelierele de la Callatis (Mangalia}, Muzenl de arheologie
Constanţa, Braşov, 1969, p. 90, fig. 90.
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G4. Cap de copil (sau de Eros?) basorelief. Im·. 4777. Provine probabil de la Bărboşi.
înalt: 0,030 m. Pastă fină, bine arsă, roşie - cărămizie. Faţa C'opilului prezintă trăsături
anatomice bine conturate, imprimate de negativul unui tipar artistic executat. Părul este
pieptănat cu cărare pe mijloc ce cade în onduleuri pe umeri. Pe frunte poartă o mică
diadPmă. Piesa întruneşte atributele unei tnaeote rlenistice dr import, datată în sr<·.
IV -III î.e.n. (PI. XII/64).
Cf. \'. Canarache, Măşti şi figurine Tanagra di11 atelierele de la Callatis (Jfa11galia), Muzeul de
arheologie Constanţa, Braşov, 1969.
()5, Bust de zeitate romanei. de m.artnură albă. Im·. 735. Provine dr la Bărboşi-Scn
dreni. Înalt: 0,230 m: lat. 0,320: gros.: 0,160 m. Din marmură albă, trreută prin for,
<'U pPte mari negre pe aproa.pr întreaga suprafaţă. Sr păstrrază în starr fragmentară:
('a.pul şi membrele inferioarr lipsă: braţelr păstratr fragmrntar. cu uşoare scrijelituri pe
faţa ~uperioară a statuii.
Monumentul rcprrzintă partra ~uprrioarf1 a unri statui dr zeitate mas('ulină. romană,
nud. care, pe baza ipostazei dl' esl'nţi1 rituală şi a trăsăturilor sale anatomicr. poatr fi
idrntificat cu Apollo avînd două i;:uviţ.r dr păr în rrlief. c·<• ('ad în onduleuri mari pr pieptul
prorminent al zrităţii. Bustul sta.tuii reliPf ra.ză î11 mod r('hilibrat, atît pr faţa suprrioară,
cit ~i pe cea inferioară, slabe şfmţuiri mrdianr dr na.tură anatomică. Arrstr rkmrntt·
i;culpturale de un drsăvîrşit realism anatomie. frri('it armonizate cu exigrnţa. aeurateţPa
~i ra.finamentul artistic, sprcific lumii roma1w. ne dau posibilitatra să afirmăm că ne
aflrun în faţa unri lucrări sculptura.Ir dr ('ertă valoa.rr doeumrntar-artistieă.
Un exrmplar similar s-a deseoprrit la Sarmizrgc·tusa.
În lumina complexului arhrologie dr epocă romană. de la Bărboşi-~rndrrni, din
sudul roman al MoldovPi. undr a fost drscoperit monumrntul sculptural de marmură in
discuţie, acrsta poatr fi datat eronologic în see. II-III r.11. (PI. XII/65).

Pentru preţioasele informaţii primite ru pri,·ire la rercetarea al'estui monument, aducem şi pe aceastâ
1·ale mulţumirile noastre eolegului Dinu Pop. de la .,Institutul de Istorie şi Arheologie" din Cluj-Napo cn.

Cap. VII. OBIECTE DE PODOABA ROMANE: FIBULE, BRĂŢĂRI ŞI MĂH
GELE
66. Fibulă de brom cu balama de tip proriru.:i.al rommi. Inv. li831. ProYinc din săpA
turilP arheologice de la Bărboşi, din anii 1936-1937. Lung: 0,055 m: lat: 0,016 m. Are
corpul arcuit terminat printr-un buton discoidal, cu port.agrafa. triunghiulară, perforată.
Areul fibulei este decorat cu o bandă în relief pe care se află un ornament în zig-zag,
mărginit de două nervuri pseudo-granulate, paralele. Arul lipsă din nchimr. Fibulă de
tip ,.Aucissa", datată în src. I-II e.n. (PI. XIII/66).
Cf. (I. Ştefan, Nouvell.es decouverles dans le~ Castellum • romai,4 de Bărboşi (pres de Galaţi), în Dacia,
V - \'I, Bucureşti, 1938, p. 374, fig. 4/15; Silviu Sanie, Importuri el.e,1islice şi romane în cfteva cetăţi
~i u~eztJri dacice din Moldova, în SCIV, tom. 24, 3, Bucureşti, 1973, p. 429, pi. 13/1; vezi şi A. K.
Arnbroz, FibuH iuga evropeiskoi ceasti SSSR, II, t'. do t1.e. - 11· v. 11.e. Moskva, Glnvnaia redaktiia
vostocinoi litraturi, 1966, p. 26, tab 4/9-16.

67. Fibulă. de brom de tipul cu „nod" pe an· caral'feristi.că Lathiuhâ tfrzi11. Inv. li833.
Provine de la Bărboşi. Lung: 0,040 m. Arc piciorul terminat printr-un buton conic, portagrafa trapezoidală, scurtă şi resortul bilateral. Resortul şi arul lipsă din vechime>. Corpul
i;au arcul este decorat cu două noduri încadrate de „pra.guri sau de muchii" ~i buton
discoidal, acoperit cu o patină de culoare verzie. Datată în a doua jumătate a sec. I r.n.
şi începutul sec. II e.n. Astfel de fibule se întîlnesc frecvent în ultimul nivel de locuire
din aşezările geto-dacice de la Poiana, Răcătău, Brad, Bărboşi, Cernat, ş.a. din prri ~ada.
Lat~nului tîrziu, fiind bine cunoscute mai alrs în lumea. ca.rpică (PI . XIII/67).
Cf. Dorin Popescu, Fibules e11 bronze des colleclions du .Musu National des Ar1tiquiUs, în Daria,
V -VI, Bucureşti, 1938, p. 241, fig. 2/1-2; Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 101,
pi. CLXVl/3,8; S. Sanie, Seiva. Sanie, Cercetdrt'.le arheologice de la Dumbrava, în Cercetări istorice,
1973, p. 80-84, fig. 16/1; SzAkely Zoltan, Vase greceşti şi imita/ii de la Cernat şi Poia11 (jud. Covasna),
ln SCIVA, tom. 24, 3, 1973, pi. 1/6-6a, p. 529-530; Viorel Căpitanu, Principal.ele rezultate ale
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săpăturilor arheologice fo aşezarea geto-dacică de la Răcălău (jud. Bacău), în Carpira, \'III, Uaciiu,
1976, p. 64-65, fig. 41/fi-6; fig. 42/7, 10-11; M. Bruclin, V. Căpitanu, N. Harţuche, V. Ursache,
Catalogul expoziţiei „C1'.vilizafia geto-dacilor din bazinul 8 iretului", Uala ţ.i, 1977, p. 19, pi. X,
231-233; 235-236; Radu Vulpe şi colab., Şantierul Poiana, în SCI\', III, Hl52, ed. Acacl., R.P.R.,
p. 207, fig. 26/6; vezi şi A. K. Ambroz, Fibuli iuaa erropriskoi ceasli ,i..,'SSR, în Arheologia SSSR,
Dl-30, Moscova, 1966, tab. 8/1-2, p. 40, Yarianta I-1, datată. în a doua jumiHatc a sec. I şi
prima jumătate a secolului II e.n.

G8. Fibulă de bronz rn balama de tipul prorincial romrl'll. lnY. G832. Provinr dr la
Bărboşi. Lung: 0,043 m; la.t: 0,014 m. Arc corpul arcuit trrminat printr-un buton eoni<',
faţetat şi portagrafa înaltă, dreptunghiulară. Arcul fibulri în secţiune triunghiular este
decorat în trri linii transversale în relief, <lispu~e nwdian. Datam. în src. II P.n. şi prima
jumătate a sec. III c.n. (PI. XIII/68).
Cf. Dorin Popescu, Fibules en bro11ze des collections au Muzee N atio11al des A 11tiquites, în Dacia,
V - VI, Bucureşti, 1938, p. 243, fig. 2/9; Gh. Uichir, Cultura Carpică, Bucureşti, Hl73, p. 103, pi.
CLXVI/13; A. K. Ambroz, op. cil., p. 111, tab. 28.

69. Fibulă de bronz de tipul provinei:az romm1. lnY. 6830. ProYinr de la Bărboşi.
Lung: 0,044 m; lat.: 0,023 m. Are corpul de forma unri tromprtr, trrminată printr-un
disc cu buton conic şi portagrafo asemănătoare cu un cîrlig. Resortul rste de firr, dispus
bilateral, protejat dr un manşon tubular. Acul lipsă din vechime. Pînă în prezent piesa.
reprezintă un unicat în regiunea. Dunru-ii de Jos. Judecind după. materialrle publiratr,
considerăm că acest tip de· fibulă poatr fi datat în limitelr secolelor II-III <'.n. (L-'l.
XIII/69).
Piesa nu

figurează

în repertoriul fibulelor romane descoperite pe teritoriul patriri noastre.

70. Pandantiv circular din pasfă de sticlă color. Inv. fi835. Provine dP la. Bărboşi.
Diam.: 0,044 m; înalt: 0,009 m; gros.: 0,003 m. Întreg, lipit, de formă circulară, în secţiune plan - convex, din pastă de sticlă ele culoare maronir, corpul ornamentat cu a.Iveole sau crestături exterioare, dispuse uşor înclinate Piesa ~oate fi inclusă în repertoriul
obiectelor roma.ne de podoabă, datată în sec. I î.e.n. - sec. I r.n., avînd analogii pînă
fn epoca bizantină tîrzie sec. XI-XII. (PI. XIII/70).
Pandantive romane de sticlă se găsesc în număr mare în cetăţ.ile şi
de la Poiana, Răcătău şi Braci. Informaţii primite de la Viorel
Muzeul judeţean de istorie Bacău.

aşezările geto-dacice
Căpitanu, muzeograf

din Moldova,
principal, la.

71. Pandativ circu.Zar din pastă de sticlă color. Inv. li834. Provine de la Bărboşi.
Diam.: 0,043 m; înalt: ;0,005 m; gros.: 0,003 m. Întreg, de formă circulară, în secţ.iune
plan-convex, de culoare roz-pal, cu exfolieri fine, azurii şi albastre verzui. Piesele de sticlf"t.
de acest tip se înscriu în repertoriul obiectelor romane de podoabă, datate în sec. II-III r.n.
şi chiar mult mai tîrziu, pînă. în epocca bizantină. src. XI--'-- XII (PI. XIII/71 ).
Vezi nota obiectului descris anterior (nr. 70).

72. Perlă din pastii de sticlă circulară. Inv. 6845. Provine de la Bărboşi. Diam.:
0,020 m; gros.: 0,013 m. Prrlă din pastă de sticlă mată, colorată cu alb-azuriu şi maron,
fn dungi dispuse meandric, de forma unui colăcel, uşor asimetric. Lateral este ornamentată
cu trei suprafeţe, colorate indigo, imitînd perlele cu „ochi" Astfel de perle sînt frecvent
fntîlnite în multe aşezări şi necropole geto-dacice şi daco-carpicr, de la Poiana, Răcătău,
Brad, Bărboşi, Tinosul, Poprşti, Poicneşti, Pădureni ş.a., fiind concretizate într-o întreagA.
gamA. de forme şi culori întîlnite din „Latenul tîrziu pînă în primele secole ale ariei noastre"
(PI. XIII/72).
Cf R. Vulpe Săpăturile ik la Poeneşli din 1949, D. Necropole I, în Materiale, I, 1953, p. 213-50!>
Gh. Bichir, Cultura Carpică, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 123-125.

73. Perlă tubulară din pastă de sticlă. Inv. 6845. Provine de la Bărboşi Lung:
0,021 m; diam.: 0,010 m. Unul din capete cu buza spartă. Perlă din pastă de sticlă matfi.,
colorată în dungi albe şi verzui, de formă tubulară. Perlele de a.cest tip sînt bine cunoscute
în aşezările şi necropolele geto-dacice şi da.co-carpicc de la Poiana, Răcătău, Brad, Bărboşi,
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Tinosul, Popeşti, Pădureni ş.a., întîlnite din Latenul tîrziu pînă în primele secole ale erei
noastre (PI. XIII/73).
Cf. R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, D. Necrop~le I, în Materiale, _I, 19~3,_p. 213-506
Gh. Bichir, Cultura Carpică, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 123-120, vezi ş1 pi. CLII/1.

Cap. VIII. DIFERITE OBIECTE ROMANE DE METAL: ACVILA-EMBLEMĂ
MILITARĂ ROMANĂ FIGURATIVĂ, VAS MINIATURĂ CU PROTOME ANTROPOMORFE ŞI VAS PLAT CIRCULAR
74. Emblemă. militară romană figurativă, turnată în bronz. lnv. 4757. Provine din
săpăturile arheologice întreprinse la Tirighina-Bărboşi, de către prof. Gh. Ştefan, în anii

1935-1936. Înalt: 0,102 m; lat.: 0,085 m. Întreagă. Starea de conservare a piesei este
foarte bună, acoperită cu o patină nobilă de culoare verde închis, specifică bronzului.
Vulturul-emblemă, obiect de mare valoare documentară ştiinţifică şi muzeistică, de
interes patrimonial-cultural naţional, se păstrează actualmente în colecţia de antichităţi
a Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România (inv. nr. 3605).
Figurina înfăţişează un vultur în zbor - gata de atac - cu capul spre dreapta şi
aripile desfăcute. Poziţia strînsă a ghiarelor formează un lăcaş în interiorul lor, lăsînd să
se întrevadă atitudinea maiestoasă a acvilei purtătoare de fulger (astăzi dispărut), pasăre
favorită a zeului Iuppiter, simbolul general al legiunilor romane. Ipostaza acestei figurine
este bine cunoscută. în cadrul artei romane. Analizată sub raport artistic, piesa este de-o
execuţie artistică ireproşabilă, cu trăsături anatomice precis conturatr. aşa incit cele
mai miei detalii sînt minuţios şi nridic redate, fapt ce ne determină să presupunem că
avem de aface cu un produs de import. Fără îndoială, această rmblemă aparţine unită
ţilor roma.nr ce au staţionat în garnizoana castrllum-ului dr la Bărboşi-Galaţi, mă refer
îndeosrbi la lrgio I Italica, Iegio V Macedonica, la Cohors II Mattiacorum şi mai puţin
la unitatea nautică de pe Dunăre, Classis Fla,·ia Moesica. care prin natura sa putea să
aibă un alt simbol caracteristic genului.
Tipologic. vulturul-emblemă de la Bărboşi prezintă analogii cu unele reprezentări
ce se păstrează în Ga.Jeriile Leuchtenberg sau Louvre. Exemplare identice sînt de asemenea cunoscute: unul în castrul de la. Răcari, jud. Dolj, păstrat în colecţia Gh. Georgescu
din Caracal şi altul Ia o,·cilare (Goma Orehovitsa) pe teritoriul Bulgariei, datînd din
\Trmea Antoninilor, sec. II e.n. (PI. XIV/74).
Cf. Gh. Ştefan, .Vourclles decouvertes da11s le „Castellum" romai11 de la Bărboşi (pres de Galali),
în Daria, Y - VI, 1935-1936, Bucureşti, 1938, p. 343, fig. 6; Izvestia - Ilulletin, Sofia, VIII. 1934
p. 4!17, fig. 27!J; Domaszewski, Die Religio11 des ro111ische11 Heeres, Trier, 1895, p. 118; R. Cagnat V. !'hapot, Aigle et enseignes, în Manuel d'archCologie romaine, II, Paris, 1920, p. 343; S. Reinach
Rep Stat, I\', p. 530, nr. 3; idem, Rep Stat, II, 2, p. 770, nr. 4; A. J. Reinach, S. V. Sig11a
militaria (pc11tru epoca roma11ă), în DA, IV, 2, p. 1312; N. Gostar, Unităţile militare din castellum
roman de la Bărboşi, în Danubius, I, 1967, p. 107-113; D. Tudor, Colecţii de antichităţi din Oltenia
I. Colecţia Gli. Georgescu - Corabia, Catalog descriptiv şi figurativ, (1930-1936), în Arh. Olt, XV,
nr. 86-88, iulie-dec. 1936, p. 382-383, nr. 53, fig. 7; Ion T. Dragomir, Descoperiri arheologice pe
actualul teritoriu al Galaţiului din cele mai vechi timpuri şi pînă la întemeierea oraşului, în Danubius,
I, 1967, p. 185, fig. 8/1; Constantin Pop, Signa militaria de bronz în Dacia romană, în Acta Musei
Napocensis, Cluj-Napoca, 1977, p. 114-116, fig. 1-la.

75. -Vas oriental? - miniatură de bronz cu protome feminine de epocă romană. Inv,
4 745. Pronnicnţă necunoscută. înalt.: 0,050 m; lat.: 0,055 m; gros.: 0,030 m. întreg,
de bronz, bine consrrvat, cu uşoare urme de oxidare vcrzuiC'. De formă semicirculară,
mult aplatisată, vasul arC' gura format pîlnil', buza îngroşată, cu două canclud orizontale,
proeminente, gîtul scurt, cilindric şi fundul plat, prevăzut cu două tortiţe fixate pe umăr.
Frţele superioare sînt împodobite cu două figuri feminine identice, în rl'lief, bine conturate
anatomic. Pc cap poartă diademe înalte, în formă de evantai şi coafură elegantă, cu
cărare la mijloc, cc cade în onduleuri bogate pe umăr. Figurile antropomorfe sînt prezentate stereotip de aspectul unor protome. Au faţa aproape rotundă, ochii mari, arcadele,
nasul şi bărbia proeminente şi gura mică cu buzele cărnoase.
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Protomele sînt înconjurate de chenare, alcătuite dintr-o bandă de cercuri conceutrice,
pe ambele părţi cu cîte două incizii paralele. Cantul vasului este ornamentat
cu cinci rînduri de cercuri milimetrice, incizate vertical, la egală distanţă unul de altul,
iar spaţiile dintre torţile şi gîtul recipientului sînt împodobite cu aceleaşi rînduri de
cerculeţe, dispuse în suprafeţe triunghiulare.
După structura şi forma vasului, dimensiuni, după aspectul decorului antropomorf
feminin, prezentat stereotip, credem că avem de aface cu o piesă de cult, orientală cu
atribute rituale, în care se păstrau uleiuri sau parfumuri. Cele relatate ne determină să
includem acest vas în grupa recipientelor orientale de epocă romană tîrzie. (PI. XIV /75 ).
mărginită

D-na Faider Jenoviev, pensionară., fostă conservatoare de bronzuri romane, la l\Iuzcul Marimont,
din Brouxelles, preşedinta academiei regale din Belgia, personalitate rare n riilătorit mult în lume
ne-a precizat că astfel de vase miniaturi, metalice, semicirculare, plate, provin din Orient, din Siria,
de la Damasc sau Alep. Ele sînt vase de cult cu un pronunţat rnractcr ritual, în care se păstrau
uleiuri şi parfumuri scumpe, aparţ.inînd epocii romane tîrzii, cu puternice influenţe orientale. La
mormîntul Sf. l\Ienas din Egipt şi astăzi Ii se oferă pelerinilor flacoane ceramice asemănătoare cu
vasul sus amintit, pline cu uleiuri. Flacoane ceramice similare se găsesc în mare număr în ţările din
occident, aduse de către pelerini din orient.

76. Vas roman, plat-circular de aramă. Inv. 2578. Provine de la Bărboşi. Diam.:
0,165 m; înalt: 0,15 m; gros.: 0,001 m. De aramă, realizat prin ciocănire, cu evidrnte
urme de cositorire pc ambele feţe. Întreg, bine conservat. Vas de formă circulară, aplatiaat, cu pereţii scunzi, arcuiţi spre exterior, asemănător unui taler. în zona centrală, pe
ambele feţe este ornamentat cu cite două cercuri concentrice, slab incizate. Piesa este
datată în sec. II-III e.n. la fel cu întregul complex arheologic roman de la Bărboşi.
PI. XIV /76).
Vase de aramă sau de bronz, variate ca formă. şi mărimi s-au descoperit în majoritatea aşezărilor
romane militare şi civile de pe teritoriul patriei noastre. în ultimii uni, cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse în incinta castrului roman Tirighina-Bărboşi s-au descoperit riteva vase de bronz
şi aramă, păstrate în cadrul patrimoniului Muzeului judeţean de istorie Galaţi.

Cap. IX. MIC TEZAUR MEDIEVAL DE OBIECTE DE PODOABĂ DE
ARGINT ŞI O INSIGNĂ DE BRONZ PENTRU DEPUTAT AL ADUNĂRII DIVANULUI AD-HOC DIN MOLDOVA, DIN ANUL 1857.
77-90. Mic tezaur medieval de obiecte de podoabă din argint descoperit la Sendreni.
În anii 1938-1939, cu prilejul lucrărilor agricole de pe teritoriul comunei Sendreni
s-a descoperit un important tezaur medieval de obiecte de podoabă din argint,situate
într-un vas de lut ars, care nu ni s-a păstrat. Tezaurul cuprinde un număr de 14 piese,
diferite ca formă şi mărime, lucrate cu multă îndemina.rc şi simţ estetic, ornamentate cu
filigran, incrustaţii de sticle albastre, verzi şi protuberanţe piramidale, alcătuite din
gra:r:iule sferice.
Unul dintre obiecte (un cercel) din tezaurul amintit a fost obţinut de la descoperitor de către prof. M. Petrescu-Dîmboviţa, şi apoi donat Muzeului de istorie din Galaţi,
iar restul de 13 piese au intrat în colecţia dr. Nestor Măcellariu. În 1960 tezaurul a fost
achiziţionat de la colecţionar de către Muzeul judeţean de istorie Galaţi, reîntregindu-se
astfel tezaurul. Din numărul obiectelor fac parte patru cercei: doi identici ca mărime,
formă şi decor (PI. XV/77-78 şi PI. XVa); unul de alt tip, ceva mai mic (PI. XV/79 şi
PI. XVa) şi altul de formă semilunară (PI. XV/80 şi PI. XVa); o broşă de forma unei
rozete, în stare fragmentară (PI. XV/81 şi PI. XVa); opt butoni ornamentali, semisferoidali, probabil de la cercei sau de la veşminte, prevăzuţi fiecare cu cite un pandantiv
din tablă oval-circulară (PI. XV/82-89 şi PI. XVa), precum şi o teacă de forma unui
papuc miniatură (PI. XV/90 şi PI. XVa).
Obiectele sus amintite le descriem după cum urmează:
77-78. Doi cercei de argint. Inv. 6839 şi 1931. Provin de la Sendreni, în greutate
de 9 gr. fiecare. Sint alcătuiţi cu un capăt al verigii sau tortiţii pe montura cercelului.
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Capătul mobil al verigii se introduce într-un dispozitiv cu urechiuşă. Monturile cerceilor
sînt executate din tablă ciocănită la rece, de formă poliedrică, cu şase feţe rombice, avind
laturile de cite 9 mm delimitate prin două şiruri de sirmuliţă răsucită şi aplicată în tehnica filigranului. ln centrul fiecărei suprafeţe se află o celulă, prevăzută cu trei ghiare în
care sînt încrustate sticle globulare, albastre. Unele dintre ele lipsesc. Fiecare unghi al
suprafeţelor rombice este marcat prin protuberanţe piramidale, alcătuite din 10 granule
globulare. Printre feţele rombice se află spaţii faţetate triunghiular, în număr de opt,
aJe căror perimetre sînt la fel delimitate. Acestea sint acoperite în întregime cu piramide
de acelaşi tip, însă ceva mai mari, compuse din cite 19 granule. îmbinarea armonioasă a
acestor elemente decorative dă o eleganţă deosebită celor doi cercei (PI. XV/77 - 78 şi
PI. XVa).

Cf. Constantin Moisil, Mo11ele şi podoabe de la sfârşitul veacului al Xl'-lea (Tezaurul di11 Ti(eşli, Putna),
în Bui. Soc. Num. Române, an. XIII, 27, Buc., 1916, p. 5, vezi şi pi. I; N. Constantinescu şi
Gh. Untaru, Podoabe feudale descoperile la Olteni, în SCIV, 2, X, 1959, p. 449-504, vezi şi fig. 2
şi 3,; Eugenia. Neamţu, Obiecte de podoabă din tezaurul medieval de la Cotul Morii, Popricani (Iaşi),
în Arheologia Moldovei I, Buc. 1961, p. 285, fig. 2 şi p. 287, fig. 3/1-2; Ion T. Dragomir, Tezaurul
feudal de obiecte de podoabtJ de la Sendreni, Revista. muzeelor, 3, an. V, 1968, p. 254-257, pi. I.
Bibliografia. citată este valabilă pentru fiecare obiect al acestui tezaur medieval.

79 . .Al treilea cercel se deosebe..c;fe dP ceilolti d01'. Inv. 6840. Provine de la Sendreni.
Este ceva mai mic şi ci11tăreşte 6 'gr, avind toarta deslipită dr montură. Se compune
dintr-o verigă simplă, arcuită, lăţită şi perforată la capătul liber, întocmai ca un cioculeţ,
iar celălalt estr ornamentat eu o plăcuţă, avînd aplicată pr faţa suprrioarft un rind de
tuburi filigra.natr, dispusl' orizontal, încadrat de două rî11duri de granule sferice. Capătul
mobil al verigii se introduce într-o urrchiuşă, rr estr montată pr o plăcuţă identică. cu
aceea situată în partea opusă. Intrrvalul dintre aceste plăcuţe rste complrtat cu două
şiruri de tuburi din sîrmă foarte subţire, fiind suprapu!'r în mod orizontal.
Montarea cercelului rste executată din tablă, de formă sferică, faţetată în şapte
suprafeţe circulare contura.te cu sîrmă filigran. În fiecare cerc sr află fixată o protuberanţă,
compusă din 19 granule sfl'Tice. În două puncte, tangenţiale l'U perimetrele cercurilor,
Re află tuburi din sîrmă subţirr, prevăzute în exterior cu cîtr un rîn d de granule (PI.
XV/79 şi PI. XVa).
80. Cercel de formă. semilunară cu tortiţa lipsă. Im·. 6841. Provine de la Sendreni.
În stare fragmentară, îi lipseşte tortiţa, cintăreşte 5 gr. Măsoară: 0,023 m lung; 0,010
lat. max. şi 0,005 m gros. Ambele feţe sînt ornamentate cu decor floral stilizat, asemă
nător unei frrigi, executat în tehnică filigran. Faţa superioară este prevăzută cu trei
celule lipite simrtric, încrustate cu sticle verzi, iar cantul bijuteriei este împodobit cu
opt tuburi din sîrmă subţire, aplicate orizontal (PI. XV/80 şi PI. XV a).
81. Broşă de forma unei rozete. Inv. 6842. Provine de la Sendreni. În stare fragmentară, cîntărcşte 16 gr, cu diametrul de 0,075 m. Asemănătoare unei broderii ajurate,
1·irculară, este compusă din două cercuri concentrice, fiecare alcătuit din cite 12 flori,
<·a opt şi patru petale, de mărimi diferite, prelucrate separat şi apoi asamblate prin lipire.
:\cestea sint grupate în jurul unei corole centrale, cu opt petale în mijlocul căreia se află
o celulă mil.re, pitrată, d~grad1tă, fără sticlă. Din ambele cercuri lipsesc cite trei flori.
Toate au petalele conturate cu sîrmă filigranată. Grupul florilor ce constituie cercul perifl'ric sint prevăzute central cu celule cu patru ghiare, în care erau incrustate sticle verzi.
Din numărul acestora se păstrează numai două. Cele din al doilea cerc au în mijlocul lor
o protuberanţă piramidală, formată din zece granule globulare. Petalele corolei centrale
sînt ornamentate cu o singură granulă sferică. Piesele componente ale acestei rozete sint
lipite pe un schelet de sîrmă împletită şi ciocănită la rece, asemănător unui cerc cu 12 raze,
situat pe partea inferioară a broşei (PI. XV/81 şi PI. XVa).
82-89. Opt butoni semisferoidali cu pandantive Inv. 6843. Provin de la Sendreni.
Din tablă subţire, probabil garnituri ornamentale de la cercei sau de la veşminte, în greutate totală de 9 gr. Aceştia sînt identici ca mărime şi decor, cu deosebirea că unii dintre
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ci se păstrează mai bine. Suprafaţa exterioară este împodobită cu protuberanţe piramidalr, situat<' în mod simetric pc umărul butonului. Fiecare protuberanţă este alcătuită
din cite patru granule sferice, înconjurate de un mic cerc, din sîrmă filigran. Registrul
celor patru protuberanţe este delimitat de două cercuri din aceeaşi sîrmă, aplicate orizontal pc calota butonului. În punctul central al obiectului se află montat un tub în poziţ.ie verticală, prin care este introdusă o sîrmă format ochi. de care atîrnă un pandantiv
din tablă, oval - circulară, ciocănită la rece. La baza fiecărei calote buton exist!. cite
două găuri, perforate lateral, una în faţa celeilaltr, care sigur serveau pentru a fi prinsr
sau montate de piesa centrală (PI. XV/82-89 şi PI. XVa).
90. Teacă miniatură format papuc. Inv. 6844. Provine de la Srndreni, în greutate
de 30 gr. Măsoară: 0,110 m lung. şi 0,042 m. lat. maxim. Faţa rxtcrioară a tecii este arcuită, terminîndu-se la partea suprrioară cu doi lobi ornamPntali, iar faţa inferioară este
drraptă a.vinci la mijloc o uşoară alveolarr. Drrorul rste aplicat rxrlusiv pc faţa superioară, fiind deosebit dr ingenios eonceput şi artistic rralizat, în tehnica filigranului,
armonizat cu incrusta.ţii de sticlă. Se compunr din două registre, dispusr lateral pe ambelP
laturi ale tP<'ii. Acestea sînt compartimrntate în zrce metope rectangulare cu motive
gcomctricl>, dr dimensiuni variate, cr a.eoprră aproape în întrrgime suprafaţa superioară
a. trcii, binrînţrles. în afarr1 de vîrf, Prrimrtrnl fircărri mrtope este> marcat printr-un
rînd dr grnnnlc sfcricr. uşor distanţat" întrr rlP, î11co11jurnte d(• un mic crrc din sîrmă
foarte subţin'. În interiorul mrtopelor se află un (WC marr, care la rîndul lui ronţinc alte
patru CPrcuri mici, dispuse prrifcric în moci simetric, iar în crntrul fiecr1ruia e lipită cîtr o
cPlulă cu patru ghiarr, încrustatr cu sticlă. dintrr ean' se păstrrază numai una de culoare
vrrde. Crlula estr de asemenea eonturntă tot cu un cerc. În re>giunra mrdiană. a tecii,
sr <tflă locul a dour1 celule mari clintn' carr una lipsrştr, iar ('l'alaltă rste pute>rnic degradată.
În cee>a ce priveştP rhrna.rul mPtoprlor. acPsta rstr alcătuit dintr-o sîrmă filigran,
dis1msă şrrpu it pc margi1wa laturilor lor şi drlimitat latnal de dour1 şiruri de sîrmă de
a.C'rraşi calitatP. Pa.rtra inferioară a tecii estr prrvăzută pP margini cu 12 găuri, dispuse
în patru grupuri. DPsigur. iu·pste>a. au servit la fixare>a tecii pc un suport, pentru a-i da
o utilitatP prncti61, adieft de a se păstra în ra mici obiecte de caracter gospodăresc,
a~a cum sr ma.i întîl1wsc şi astăzi în multe locuinţ.r a.stfC'l de obiecte în formă de papuc.
(PI. XV/90 şi PI. XVa).
Datoritr1 valorii salr clo('umrntar-istori6t şi artisticri, tezaurul medieval de obiecte
dP podoabă dr argint la ~PndrPni sr numără printrP puţinele de acrst fel, cunoscute pînă
acum pc teritoriul pa.triPi noastn•, datînd din ePa dP a doua. jumătate a secolului al XV-iea
şi încPpntul secolului a.I XVI-iea.
91. Medalie - 1:nsignă de deputat din anul 1857, de argint aurit. Inv. 6846. Provine
de la Iaşi. Diam.: 0,035 m; grol'.: 0,001 111. Dr argint aurit. bi nr consrrvată, rste de formă
eirculară cu marginea îngroşată.
Pc avers în centrul mPdaliri rste> înfăţişat capul de zimbru san bour cu o stea între
coarne, aşezat pc un blazon, avînd dPasuprn coroana domnrască cn o mică cruce>. Părţile
laterale ale blazonului sînt flancate de doi drlf ini sau dragoni cu corpurile acoperite de
solzi, cozile bifurcate şi caprtelc apropiate faţă în faţă, situate la baza acestuia.
Pe marginea medaliei inscripţia: „Drputat Divanul Ad-Hok 1857". Cuvîntul
„Deputat" este prezentat pe o eşarfă.
Reversul este lis, prevăzut cu o portagrafă sudată, cu acul de tip balama. Fără
îndoială, medaliile-insigne de acest fel au fost purtate de către deputaţii Adunării Divanului Ad-Hoc al Moldovei de la Iaşi, din anul 1857, în vederea înfăptuirii măreţului act
al Unirii Principatelor Române.
Medalia-insignă a fost bătută în timpul caimacamului Nicolae Vogoride din Moldova.
Deşi aprig adversar al înfăptuirii Unirii, totuşi el a comandat baterea acestui tip de
medalie-insignă pentru a marca importanţa marelui eveniment al Moldovei, din anul
1857 (PI. XV/91; IXa/91). (vezi ilustraţia p. 565)
Cf. George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, Medalii şi plachete romdneşti. Memoria metalului Editura
'

ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 62.
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NOTE
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7. N. Gostar, Săpăturile şi sondajele de la·
Sendreni- Bărboşi (r. Galaţi).în Materiale,
VIII, 1963, p. 505-510; Idem, Cetă/ile

ln afară de vechile colecţii particulare,
bine cunoscute din municipiul Galaţi, ne
referim în primul rînd la aceea a lui V. A.
Urechia şi a institutorilor Paul şi Ecaterina
Paşa, care au pus bazele Muzeului judeţean
de istorie Galaţi, colecţia dr. Nestor Mă
cellariu este cea de a treia, am putea spune,
de aceeaşi valoare documentar-ştiinţifică,
cu profil arheologic şi de artă, ce a contribuit la îmbogăţirea patrimoniului cultural,
naţional al acestui muzeu. In bună parte
piesele acestei colecţii au fost achiziţionate
la preţuri convenabile, prin actul de vînzarecumpărare, din 21 mai 1959, iar altele au
fost donate.
\' asile Pârvan, Castrul de La Poia11a şi drumul
roman pri11 Moldova de Jos, în Anal. Acad.
Rom., tom. XXXVI, Memoriile Secţ. Ist.,
1913, p. 108; R. \'ulpe, JJuzeul Naţional
de A11tichilă/i, în Boabe de griu, I, nr. 3,
1930, p. 133.
C. Schuehardt, Wăllc und Chausseen
sudliche11 und iistlichen Daci"e11, dans Arch.
Epigr ..Mitt. aus Osterr-Ungarn, IX, 1885.
V. Pârvan, op. cit„ p. 117.
G. Ştefan, Nouvelles decouvertes dans le
• Castellum • romain de Bărboşi (pres de
GalaJi), în Dacia V-VI, 1935-1936,
Bucureşti, 1938, p. 34 7.
Cf. 1\1. Petrescu-Dîmboviţa, Descoperirea
arheologictJ de la Frumuşiţa (r. Galaţi),
în SCS - Iaşi, an. IV, 1953, nr. 1-4,
p. 502- -503, fig. 1-2, a-b; Silvia Teodor
şi Silviu Sanie, Ceramica grecească din
Muzeul de istorie a Moldovei, în Arheologia
Moldovei, VI, Bucureşti, 1969, p. 60, fig. 3/4.

dacice din Moldova şi cucerirea romană La
nordul Dunării de Jos, în Apulum, y,
Bucureşti, 1965, p. 137-149; Ion T.
Dragomir, Cavalerul trac de la Tirigliilla
Bărboşi, în Danubius, li- III,
Galaţi,
1969, p. 71- 79; Silviu Sanie, Medalioane
şi tipare
Bărboşi,

romane descoperile la Tirighina-

în Danubius, II- III, Galaţi,
1969, p. 81-94; Ion T. Dragomir, Cavalerii

danubieni din castellum roman de la Tirighina-Bărboşi,

în Danubius, IV, Galaţi,
1970, p. 123-131; Silviu Sanie, Ion T.
Dragomir, Continuitatea locuirii dacice î11
castrul de la Bărboşi-Galaţi, în Danubius,
IV, 1970, p. 135-142; Silviu Sanie, Ion T.
Dragomir, Seiva Sanie, Noi descoperiri

de

ceramică romană

cu inscripJie în Moldova,

în SCIV A, 2, tom. 26, Bucureşti, 1975,
p. 189-208; Silviu Sanie et Ion T. Dragomir, Aspecta de 1a cohabitation des Daces
el des Bomai11s dans le Midi romain de la
M oldavie, dans li-e Congres International
de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembrie 1976), Bucureşti, 1980, p. 339-349.
8. Colecţia de numismatică. a doctorului
Nestor Măcellariu din Galaţi, se află. în
studiu la tov. Constantin Preda, de la
Institutul de Arheologie din Bucureşti şi
la Ion T. Dragomir de la Muzeul judeţean
de istorie Galaţi, care va elabora catalogul
monedelor ce va fi publicat în „Studii şi
cercetări de Numismatică", ed. Acad. R.S.R·

TAUSENDJĂHRIGE FUNDSTOCRE AUS DEN UNUEROFFNTLICHTENBESTĂNDEN

DEN

BEZIRRNUSEUMS FOR GESCHCHTE GALATZ DIE SAMMLUNG
DR. NESTOR MĂCELLARIU
(Z USAMMENF ASS UNG)
des Arztes Nestor Măcellariu aus Galatz vor.
Diese wurde vom Bezirksmuseum fiir Geschichte
Galatz durch Kauf erworben.
Die meisten Gegenstii.nde tragen die Geprăge
der dak:isch-romischen und griechisch-romischen
Kultur und Zivilisation aus der siidlichen
Moldau, da sie hochstwahrscheinlich aus den
antiken Siedlungen von Tiglina Bărboşi und
Şend.reni, in allernăchster N ii.he von Galatz,
wo der Sammler ein schones Gut hatte, stammen. Die Sammlung ist nicht nur duch ihren
dokumentarisch-archii.ologischen Wert, sondern
auch durch die Anzahl der Gegenstii.nde, vorherrschend Miinzen, von Bedeutung: da gibt
es griechische, romische und byzantinische
Miinzen: griechische und romische Gefii.6e;
romische Lampen; romische Glaswaren; Stattuetten aus gebranntem Ton aus Tirighina;
romische Schmuckgegenstănde und einige uralte
oder m.ittelalterliche Gegenstii.nde usw. Nach
dem Tode des Sammlers im Jahre 1904 und
demsseiner Frau, Margareta Măcellariu, im
Jahre 1963, wurden die restlichen Gegenstănde

Wenn wir die uralten archii.ologischen Spuren, die einheimische getisch-dakische und
dakisch-romische Zivilisation, sowie die Beziehung derselben mit der griechisch-romischen
Kultur in unserem Lande betrachten, konnen
wir mit Genugtuung feststellen, da.B all dieij
in den letzten Jahrzehnten eine gro6ere Anziehungkraft ausiibt und hiermit tiefer in das
Gedii.chtnis und das Bewustsein aller Werktă
tigen eindringt. Sie beriihren uns tief und
wecken starke patriotische Geftihle. Diese
fiihren dann ihrerseits zu einer wahren Leidenschaft, die sich einerseits im Denkmalschutz
und in der Denkmalpflege ii.u6ert, andrerseits
aber ihren Niederschlag sowohl in der eigentlichen Forschungsarbeit, als aich in der Samm
lung der Erhaltung und Aufbewahrung, sowie
in der Anlegung privater Sammlungen von
Altertiimern findet.
Im Rahmen des soeben angefiihrten Themas
legt der Verfasser einige Fundstiicke von
groBem dokumenta.rischen und wissenschaftlichen Wert aus der gewesenen Privatsammlung
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unter den Erben der Familie aufgeteilt, ohne
daB wir die Moglichkeit hătten sie zu untersuchen oder sie zuriickzugewinnen.
Hinsichtlich des Stammortes und der Geschichte der Sammlung erschienen im Laufer
der Zeit viele Fragen, obwohl nach den Angaben
des Samm.Iers, zu seinen Lebzeiten, es sich
unzweifelhaft um die zwei antiken Siedlungen
aus der siidlichen Moldau, Bărboşi un<l Şen<lreni,
handelte. Zweifelhaft erschcint diese ortliche
Zuweisung blo.6 im Falie griechischen GefăBe
~nd der Tanagra-Statuetten, deren Anzahl groB
ist und welchc alle womoglich von anderswo
stammen. Anhand der gemachten Beobachtungen und dcr durchgeiihrtcn Untersuchungen
kann man vermuten, daB diesc GefăBe
Merkmale ihres siidlăndischen
Ursprungs
aufweisen. Es ist eine wollbekannte Tatsache,
da6 Dr. Nestor Măcellariu zahlreiche Reisen
nach Griechenland und .Ăgypten unternommen
hat, wo er dergleichen Uegenstănde kaufen
konnte. Die Vermutung des Verfassers geht
von der Tatsache aus, daB unter den altgriechis~h~n Gefă.Ben der erwăhnten Samm.Iung auch
e1ruge Nachahmungen der griechischen Originale
erscheinen. Daher folgerte der Verfasscr, da6
die GefăBe, zummdest teilweise, aus Griechenland erworben worden sein konnten und zwar
von verschiedenen Antiquită.tenhii.ndlern, die
manchmal einem Nichtfachmann Nachmungen
anstelle echter archăologischer Funde verkauften.
Trotzdem aber hat C. Schuchhardt im Jahre
1886 _das orhandensein in Bărboşi von schonen,
altgnech1schen Gefă.Ben (Lekythoi) mit schwarzen und roten Figuren belegt, wăhrend Vasile
Pârvan bemerkt, da6 Beldiceanu aus Iassy
demselben deutschen Gelehrten einen von ihm
im Jabre 1884 in Bărboşi gefundenen Lekythos
gezeigt hat. Auf Grund der durchgefiihrten
Grabungen am Unterlauf des Sereth meint
Pârvan, da6 die altgriechischen Kaufleute aus
Bărboşi, an der Kreuzung der Donau mit dem

y

Sereth, wirtschaftlich die hiesige N ie<lerlassun.,.
gefordert haben. Dieselbe Feststcllung konnt~
auch Gh. Ştefan machen, <ler im Jahrc 1936
Grabungen auf dem Hiigel Tirighin<t Bărboşi,
durchgefiihrt hat. Die Behauptungcn von Vasile
Pârvan und Gheorghe Ştefan wurden, sowohl
durch die Auffindung der Amphore aus Thasos
im Jahre 1913 in Poiana, als auch durch die
Tatasache, dail im Jahre 1947 in den Grabungen von Frumuşiţa, in der siidlichen Moldau
(Bezirk Galatz), cin gricchischcr Kylix, aus
dem 6. Jahrhundert, erschienen ist, einigermallen bestii.tigt.
In den Jahren der Volksmacht haben die
zahlreichen, groBangelegten Grabungcn, <lie
jăhrlich in <ler bc<lcutenden antikcn 8iedlung
an <ler Serethmiindung <lurchgefiihrt wurden,
bis nun keinc ganzen griechischen Gcfălle
dieser Art, sondern nur sclten kleine (keramische) Fragmente aus <lieser tauscndjăhri.,.en
K~lt?-r, g~func~en. Die ein~igc giiltigc Losu;gsmoghchke1t d1escr umstnttenen Frago wii.re
eine Rciho von Grabungen in <len Grabhiigeln
des Grăberfel<les im Gebiet <ler getisch-<lakischen
Festung un<l <les romischen .Milită.rlagcrs auf
dem Hiigel Tirighina-Bărboşi.
Die rasdose Tătigkeit <lieses 8ammlers aus
G_alntz hat in b~tră.ch.li~hem .MaBe zur Rettung
v1eler Fun<lstucke be1getragen, die letztcn
Endes sowohl den Kulturbesitz des llczirksmus~ums fiir Geschichte Galazt, als auch denjewgen unseres Vaterlandes ergiinzt haben.
Zwecks einer besseren Veroffentlichung dieser
archăologischen Sammlung hat der Verfasser
das Ganze - mit Ausnahme der Miinzen, welcho
eine Sonderarbeit bilden worden - in neun
Abschnitten eingeteilt, unter Beriicksichtigung
d~r Strukturcn und Formen, sowie der Typolog1e und dor Chronologie. Die Kapitcln sind mit
romischen Zahlen, von I-IX - vereehon. Dio
Gegenstăndo tragen arabischo Zahlen von 1-91,
damit die Beschreibung aller Gegenstănde im
Text den Abbildungen auf den Tafeln entsprechen soli.
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA
ISACCEA (I)
FLORIN TOPOLEANU

În peisajul istoric atît de complex al Dobrogei, zona oraşului Isaccea ocupă un loc
particular. Condiţiile de viaţă prielnice au înlesnit aici o locuire omenească neîntreruptă, documentată arheologic prin descoperiri din epoca pietrei, pînă în feudalismul
tirziu.
Obiectivul ştiinţific cel mai important îl constituie fără îndoială ruinele aşezArii
antice de la Noviodunum, aflatr la doi kilometri vest, pc malul Dunării. 1n perioada sa.
de maximă înflorire, rpoca romană şi romano-bizantin!\, cetatea Noviodunum a fost
sediu al comandamentului flotei romane la Dunărea de Jos (CLASSIS FLAVIA MOESICA)
şi a.I Legiunii I Iovia 1 • De asrmcnea, de-a lungul îndelungatei sale existenţe a adă.postit
mari ateliere de prelucrare a metalelor, a pietrei şi a lutului 2 , produsele lor acoperind o
ma.re parte din necesităţile comunităţilor din jur. Vadul Dunării din dreptul zidurilor
cetăţii ca şi importantele drumuri terestre în a căror convergenţă se găsea, fă.ceau din
Noviodunum şi un important centru comercial 3 •
Cercetările arheologice efectuate în incintă', în aşezarea civilă sau în necropolli. 6 ,
nu au depăşit însă stadiul de „sondaje" sau „săpături de salvare" 6 • Situaţia este asemli.nl\toare şi în „teritoriul Noviodunens" 7 pentru care, cu unele excepţii, nu deţinem <lecit
informaţii obţinute în urma unor cercetări de suprafaţă 8 •
De aceea considerăm necesară introducerea în circulaţia ştiinţifică a unor obiecte
de interes arheologic descoperite recent în zona oraşului Isaccea în urma unor periegheze,
dar provenind şi din donaţii, colecţii particulare şi şcolare 9 •
Diverse ca epocă şi material, unele foarte rare în Dobrogea, credem că pot ridica
probleme notabile de cronologie şi tipologie.
Articolul de faţă îşi propune să ia în discuţie doar obiectele de epocă elenistică (A)
romană şi romano-bizantină (B), descoperirile din alte epoci urmînd a face obiectul unor
studii viitoare. Pentru a înlesni o cit mai completă interpretare a pieselor, am notat pe
hartă (PI. I) cu litere de la A la G punctele cele mai bogate în material arheologic, după
cum urmează:
A - Faleza Dunării, din dreptul cetl\ţii Noviodunum şi a aşezării civile;
B - Perimetrul cetăţii, între Dunăre şi şoseaua asfaltată care leagă oraşul Isaccea
de staţia gaz-metan;
C - Zona arabilă de la sud de cetate;
D - Livada Asociaţiei pomicole, delimitată de şoseaua Tulcea-Isaccea, canal de
irigaţie şi ferma IAS Isaccea;
E - Zona „Movila Mare", la cca 1,5 km sud de cetate;
F - Perimetrul oraşului Isaccea în general, zona Liceul industrial, în special ;
G - Punctul „Suhat", la ieşirea din Isaccea spre Măcin.
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CATALOGUL· DESCOPERffiILOR
A - EPOCA ELENISTICĂ
1. AMFORĂ (MDD inv. 27734, zona G, 1981, PI. Il/5) 10 .Amforă de Thasos,
mărime mijlocie, lucrată la roată din pastă roz-pal cu pietricele, granule de calcar şi
nisip în compoziţie, angobă proprie, bine lustruită.
Restaurată buză, lipseşte baza.
Dimensijni: Ip = GO cm; lt = 22,5 cm; Dm = 23 cm; Dg = 10,3 cm.
Formă bitronconică, gît înalt, gura cu buza tăiată drept şi răsfrîntă în afară. Toartele
ovale în secţiune, cu impresiuni digitale la baze, pornesc de la 3 cm de sub gură, apoi
coboară oblic pînă la linia umărului. Pe gît şi în zona diametrului maxim se mai păstrează
urme de vopsea roşie.
Sec. IV î.e.n. 11
2. OP Al Ţ (MDD, inv. 27721, zona G, 1980, PI. ill/3; Vl/2).
Lucrat la roată, pastă bej deschisă, foarte fină, compactă şi dură, puternic lustruită.
În interior bazinul este acoperit cu un firnis brun cu luciu metalic.
Lipseşte ciocul.
, Dimensiuni: I= 3,7 cm; D = 5,7 cm.
Corpul este rotund şi înalt, bitronconic, orificiul de umplere este mărginit de o bandă
lată dublă de o adîncitură circulară. în partea dreaptă a bazinului este aplicată o apucă
toare de mici dimensiuni, incomplet perforată. Bazei inelare, uşor concavă îi corespunde
o proeminenţă conică în interior.
Sec. IV -III î.e.n. 1 2

3. V !RF DE SĂGEATĂ (MDD, inv. 27.988, zona C, 1980, PI. IV/2; X/l)
Lucrat din bronz, lipseşte pintenul.
Dimensiuni: L = 3 cm; G = 0,9 cm; Dt1Jl = 0,4 cm.
Vîrf de săgeată de luptă cu trei muchii (tip „scitic"). Două din muchii sînt ascuţite, a treia,
lipită de tubul tijei, se prelungeşte cu un pinten. Între două din muchii tubul tijei este
perforat. Analogii în zona nord şi vest pontică.
Sec. V-IV î.e.n. 13
4. TOARTĂ DE AMFORĂ ŞTAMPILATĂ (MDD, inv. 27.986, zona A, 1970
PI. V/9; VIl/5) 14.
Pastă de culoare roz-pal, bine aleasă, uniformă, cu granule de calcar şi mica în compoziţie.
Angobă groasă de culoare bej.
Se păstrează un fragment din toartă.
Ştampila pe un rînd, fragmentară, cartuşul dreptunghiular cu dublu contur.
Dimensiuni (cartuş): Lp = 1,8 cm; I= 1,1 cm.
Înălţimea literelor = 0,4-0,5 cm .
. . .NOY µou sau uou
Rhodos, ser. 111-11 î.e.n. 16.
5. TOARTĂ DE AMFORĂ ŞTAMPILATĂ (MDD, inv. 27.987, zona A, 1971,
PI. V/10; VIl/4).
Pasta, culoarea şi angoba, asemănătoare cu piesa precedentă.
Ştampila pe două rînduri, fragmentară, cartuş dreptunghiular.
Dimensiuni cartuş: L = 2,2 cm; I = 1,2 cm.
Înălţimea literelor = 0,4-1,2 cm.
IEPO
kpo
Y...
y ...
Probabil Rhodos, sec. III-II î.e.n. 1&
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B. EPOCA ROl\IANĂ ŞI ROMANO-BIZANTINĂ
Vase ceramice,

opaiţe

6. OPAIŢ (col. ing. O. Na.zif, zona D, 1980, PI. III/4; Vl/5 VIIl/3).
Turnat dintr-o pastă fină, bine alea.să, fără impurităţi, culoare bej, angoba brun-roşcată
cu aderenţă slabă.
Dimensiuni: L = 8,9 cm; I= 3,1 cm; D = G cm.
Are corpul rotund, cu discul circular şi plat, mărginit de un brîu în relief care se desface
în dreptul ciocului, formînd un canal care înconjoară şi orificiul fitilului. În centrul
discului se găseşte orificiul de umplere. De asemenea şi canalul este perforat de un
orificiu pentru ventilaţie. Bordura îngustă, uşor înclinată, este decorată cu trri butoni.
Baza rotundă şi plată cu ştampila L VP ATI înscrisă în două cercuri concentrice. De provenienţă nord-italică, opaiţele LVP ATI au fost răspînditc mai ales în provinciile occidentalr
ale Imperiului roman 17 • Pînă în prezent, în România au fost publicate patru exrmplare
din Transilvania, descoperite la Sarmisegetuza şi la Costeşti 18 şi două din Dobrogea,
descoperite la Sacidava. 19 şi Durostorum 20 •
Sec. II e.n. 21

7. OP Al Ţ (MDD, inv. 1996, zona C, 1976, PI Il/1; VIl/1) 22 •
Turnat, ceramică fină, culoare bej, omogenă, cu mica şi nisip în compoziţie. Pc disc, cioc
şi bază., urme de vopsea roşie.
Dimensiuni: L = 9, 1 cm; I = 3,1 cm; D = G cm.
Corpul rotund şi înalt. discul circular, plat, prrforat în crntru de un orificiu pentru alimrntare. Discul este mărginit de un brîu în relief carr SP desface în drrptul ciocului, formînd un canal cc cuprinde şi orificiul fitilului. Pe canal - orificiul de ventilaţie parţial
prrforat. Bordură îngustă, uşor înclinată, decorată cu un buton în part<'a posterioară.
Baza este circulară, uşor concavă, încadrată dt> două cercuri concentrice incizate în care
rste înscris în relief numele fabricantului. FORTIS, ştanţat dr două ori. AcPst tip de opaiţ,
comun în Dobrogra, rstc un produs al atrlierclor locale 23 •
Sre. II r.n. 24
8. OPAi Ţ (MDD, inv. 27723, zona C, 1980, PI. IIl/2; Vl/3)
Turnat, argilă ca.fenil', deschisă, cu granule de calcar în compoziţie. Pc corp, vopsea brunroşcată cu a.dcrmţă slabă.
Lipeşte toarta.
Dimensiuni: Lp = 7,G cm; I = 2,5 cm; D = 5,8 cm.
Arc corpul rotund, discul uşor concav, pc care este rrprczentată o acvilă cu capul orientat
sprC' stînga şi aripile ridicate', stînd pC' o creangă. Orificiul de alimentare perforează
discul în partea stingă. Discul este delimitat de bordură prin două cercuri în relief, ciocul
scurt, cordiform. Baza rotundă şi plată, conturatrt de un cerc incizat, avînd în centru
ca marcă o ştampilă în formă de talpă de picior (planta pcdis). Opaiţele cu cioc cordiform
sînt cele mai răspînditc în Dobrogea, datarea de bază fiind sec. II-III r.n. 25 dar a căror
începuturi pot fi urmărite cu uşurinţă din sec. I e.n. 26
9. OPAIŢ (MDD, inv. 27982, zona D, 1979, PI. II/3; VII/2).
Turnat, pa.stă cărămizie, bine a.leasă, angobă ro~ie brună cu aderenţă slabă.
Lipseşte ciocul şi o parte din bazin.
Dimensiuni: Lp = 7,8 cm; I= 3,1 cm; D = G,l cm.
Corpul rotund, discul uşor concav mărginit tle două cercuri incizate. Pc disc este
reprezentat în relief un personaj nud, greu de srsizat din cauza tocirii imagm11;
Bordura îngustă, este decorată în dreptul ciocului cordiform cu trei mici cercuri
ineizatc 27 • Toarta lamelară, cu două caneluri, baza rotundă şi plată, conturată de un cerc
incizat.
Src. II-III e.n.28
10. OPAIŢ
Argilă cărămizie
Lipseşte

(MDD, inv. 27.722, zona E, 1980, PI. II/2; VI/1).
de bună calitate, vopsea maroniu-roşcată.
partea superioară a toartei şi discul.
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Dimensiuni: L = 7,9 cm; I= 2,9 cm; D = 5,7 cm.
Corpul rotund, discul uşor concav delimitat de bordură printr-un cerc incizat. Ciocul
rotund, cordiform. Toarta inelară cu o perforaţie verticală. Baza concavă, înscrisă într-un
cerc incizat.
Tip asemănător cu cele de la nr. 8, 9; sec. II-III e.n.
11. OPAi Ţ (col. dr. Dorin Nicolae, zona B(?) PI. VII/3).
Lucrat Ja. roată, pastă cărămizie cu mică şi pietricele în compoziţir, angobă la culoare,
aderenţă slabă.

Discul spart, nrîngrijit modelat.
Dimensiuni: L = 7,5 cm; I = 3,1 cm; D = 6,6 cm.
Corpul rotund şi plat, ciocul tras din peretele bazinului.
Baza rotundă, plată. uşor profilată.
Sr datrază începînd cu srr. IV e.n. 28
12. OP Al T (MDD, inv. 27724, zona A, 1979, PI. III/1; Vl/4).
Modelat la roată, pastă cu asprct poros la exterior, C'uloarP bej, cu mult nisip în compoziţie.
Lipseşte

toarta.
Dimensiuni: J, = 8,G cm; I = 3,3 cm; D = 7,5 cm.
Corpul rotund şi plat, cioeul tras din peretele bazinului.
Orificiul de alimentare cu deschidere largă, are buza rotunjită şi plată. Ciocul şi jumă
tatea inferioară a bazinului prrzintă urme putnnice dr arsură.
Src. IV -VI e.n. 3 0
13. OPAIŢ (col. Mînăstirea Cocoş, găsit „la Cetate"' (?), PI. 11/4; Vl/6).
Turnat. pastă cărămizir. cu pietricrlP în compoziţir.
Dimensiuni: L = 9 cm; I = 2,9 cm; D = 8.1 cm.
Corpul alungit şi plat dr formă bitronconică. Discul co11turnt de un brîu în relirf carr se
prelungeşte printr-un canal sprr cioc, cuprinzînd şi orificiul prntru fitil. În centrul discului, orificiul dr alimentarr larg, dr formă ovală, nnrgula.tă. Apucătoarra este conică,
baza inelară. Pr disc. opaiţul rste decorat cu linii şi pum·te în rPlirf, dispuse alternativ;
linii, vrejuri şi cncuri c·u punct la mijloc pe bordură şi grupuri dP 2-4 linii pP jumătatra
inf erioarâ a bazinului.
Tipul, în difrritr variantr, rstP larg răspîndit, începînd <·u sec. IV e.n. 31
14. OPAi Ţ (col. Mînăstirra Cocoş, găsit „la C'PtatP'. ( '.-') PI. 111/5; VI/7).
Turnat dintr-o pastă cărămizir, eu pietricrlP în compoziţie·.
Orificiul fitilului spart.
Dimensiuni: L = 9.9 cm; I = 5,8 cm; D = 6,9 <·.m.
Corpu I alungit. înalt. dr formă bitronconică.
Discul este delimitat de bordură printr-un brîu în rPlirf, de formă cordiformă. cu cana~
în dreptul ciocului. cuprinzînd şi orificiul fitilului. În c·rntrul discului, orificiul de alimen·
tare larg. Apucătoare în formă de cruce bizantină, haz;~ ovală şi înaltă. Decorat cu o
nervură în jurul orificiului de umplnr, linii în relirf pr bordură şi cwc cu punrt la mijloc
pc apucătoarr.
Larg răspîndit în sec. VI P.n. 3 2
Alte forme:
15. AMFORETĂ (MDD, inv. 2669, zona C, 1976, PI. VIII/I).
Modelată la roa.tă, pastă cărămizie, omogenă, cu mica în compoziţie. Lipseşte o toartă.

Dimensiuni : I

=

28 cm; Dm

= 11,5 cm ; D,

= 3,5 cm;

Db = b,5 cm.

Formă bitronconică cu corpul alungit. Gîtul înalt, gura profilată, buza evazată, rotunjită

pe margini, cu o şănţuire circulară interioară. Toarta uneşte în unghi drept inelul în
relief de sub buză cu urnă.ml vasului. Piciorul arc baza inelară cu scobitură dreaptli..
Umărul este profilat de o canelură circulară, altele două, mai )ai e, decorează picioml.
Sec. II e.n. 38
16. ULCIOR (MDD, inv. 1994, zona C, 197G, PI. VIIl/5).
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Modelat cu roata rapidă, pastă cărămizie, fină., cu nisip în compoziţie, corpul acoperit
parţial cu vopsea brun-roşcată.
Lipseşte un mic fragment din buză.
Dimensiuni: I = 24,5 cm; lt = 2,5 cm; D = 20 cm; Dg = 7,5 cm, Db = 8,5 cm.
Corpul arc formă globulară, gîtul înalt, gura largă cu buza dreaptă, baza înclară. Toarta
porneşte imediat de sub buză pînă pe umăr. Vasul este decorat pe buză cu trei caneluri
adînci, altele două fiind dispuse pc gît, sub locul dr prindere a toartei. De asemenea,
toarta este decorată longitudinal dr donă şănţuiri.
Src. II r.n. 34
17. UNGUENTARIUM (MDD, inv. 27.727, zona, D, 1979, PI. IV/6).
Lucrat la roată, pastă fină de culoare galben-cărămizir, angobă proprie, benzi circulare
de vopsea roşic-maronir pc gît. Se păstrrază gîtul şi partea. superioară a corpului.
Dimensiuni: Ip= 14,4 cm, lg= 8,4 cm, Dm·p· = 7,1 cm; Dg = 3,6 cm.
Corpul ovoidal, gîtul înalt. buza în formă dP dise.
Sec. II e.n.
18. UNGUE1VTJlRIUM (MDD, inv. 27. 72~, zona.D, 1979, PI. IV/3).
Modelat cu roata, pastă roşic-cărămizir cu pictricrlr şi mica. în compoziţie, angobă cără
mizie deschisă, urme dr vopsea roşie pc gît.
Sr păstrează corpul şi ba.za gîtului.
Dimensiuni: Ip= 14,2 cm; Dm= 6,6 <·m; Db = 4,G cm.
Corpul ovoidal, prrlnngit spre gît. baza rotundă şi plată Slabc incizii circularr pr corp.
Sec. II e.n. 36
19. CUPĂ (MDD, inv. 27. 726, zona C, 1979, PI. IV/5; Vlll/2).
Pa.stă fină, culoare alb-roşcată, binr aleasă, cu mic<~ în compoziţie, firnis portocaliu închis,
păstrat parţial.

Dimemiuni: I = 8,2 cm: Dm = 10,5 cm: Dg = 9,5 cm; Db = 5,4 cm.
Corpul globular, bitronconic, gura cu deschidPre largă, buza inelară. Crlt> două torţi,
rotunde în sccţiunc, sc prind de sub buză şi dr umerii vasului. Baza inelară,
Sec. II P.n. 37
20. CUPĂ (col. dr. Dorin Nicolac, „la C<·tate'', (?)PI. VII/6).
Modclată ncîngrijit cu roata, pastă cafenie, uşor poroasă. cu mică şi piPtricele în compoziţie.

Dimensiuni: I = 8,1 cm; Dm = 7,4 cm; Dg = 5,7 cm; Db = 3,5 cm.
Corpul globular. gura cu deschidere largă, buza îngustă şi evazată.
Baza tronconică, rotundă şi plată, cu urme de arsură.
Sec. II e.n. 38
21. CĂ'N IT .1 (MDD, inv. 27725, zona D, 1979, PI. IV/4; VIII/4).
Lucrată cu roata dintr-o argilă alb-gălbuir cu aspect caolinos, pietricele şi oxid de mangan
în compoziţie.
Dimensiuni: I = 8,9 cm; Dm = 8,1 cm; Dg = 6 cm; Db = 2,9 cm.
Corpul de formă globulară, cu caneluri fine, gura cu deschidere largă, buza evazată.
Toarta nerrgulată în secţiune, este prinsă de buză şi dc umărul vasului. Baza tronconici,
rotund! în secţiune şi plată.
Ser. II e.n. 39
22. CASTRON (MDD, inv. 27.981, zona D, 1979, PI. Vll/7).
Modelat cu roata rapidă, pastă roşie-cărămizie, fină, vopsea roşie cu luciu metalic. Se
păstrează o parte din buză şi din corpul vasului. Profil incomplet.
Dimensiuni: I = 8,3 cm; Dg = 21,9 cm.
Formă bitronconică, cu jumătatea superioară uşor bombată, iar cea inferioară dreaptă.
Gura largă, buza rotunjită şi evazată. Jumă.tatea superioară a vasului rste decorată pe
nouă rînduri cu mici incizii realizate cu rotiţa dinţată, motiv întîlnit şi pe exteriorul buzei.
Diametrul maxim este marcat de o linie fină, în relief, circulară. Incizii fine, circulare pe
corp. Caneluri largi în interior.
Sec. II e.n.

'°
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23. FARFURIE (MDD, inv. 27.729, zona D, 1979, PI. JY/1).
Modelată cu roata dintr-o pastă fină de culoare roşie cărămizie, bine aleasă, cu mica în
compoziţie, acoperită parţial cu glazură roşie. Se păstrează aproximativ 1/2 din vas,

profilul complet.
Dimensiuni: I = 6,2 cm; Db = 4,6 cm; Dg = 11,6 cm.
Corpul are o formă tronconică, cu pereţii uşor curbaţi spre interior, buza înaltă şi dreaptă.
Sub g-ură, vasul este prevăzut cu o bordură în relief, căreia în interior îi corespunde o
şănţuire

circulară.

Sec. II-III e.n. 41
24. PLATOU (MDD, inv. 27.985, zona C, 1980, PI. X/10).
Bază de platou (farfurie) dr lux, lucrat la roată, din pastă roşir, bine aleasă, vopsea la
culoare.
Dimrnsiuni: I= 7,8 cm; J, = G,5 cm; G = 0,7 cm.
Decorul central îl constituie o cruce grecească, ştampilată, cu dublu contur (3, 7 x 2, 7 cm),
înconjurată de patru cercuri concentrice incizate.
Sec. V-VI e.n. 42
Obiecte de

podoabă:

25. PIATRA DE INEL (MDD, inv. 28006, zona A, 1979, PI. X/8).
Semisfrră

din pastă de sticlă, uşor alungită, culoare albastră-închisă, bine păstrată.
Dimrnsiuni: I = 0,6 cm; D = 1,3 cm.
Sec. II r.n.
2G. PIATRA DE INEL (MDD, inv. 28.007, zona B, 1979, PI. X/9).
Semisfrră din pastră de sticlă, putrrnir irizată, culoare verde, bine păstrată.
Dimensiuni: I= 0,4 cm; D = 0,95 cm.
Sec. 1I ee.n. 43
27. MÂRGEA (MDD, iiiv. 28000, zona B, 1980).
Pastă de sticlă, culoare albastră, faţ('t(' simetricr.
Dimrnsiuni: O,!) x 0,5 x 0,6 cm.
Sec. IV r.n. 44
28. MÂRGEA (MDD, im-. 27991, zona A, 1981, Pl X/5.).
Pastă de sticlă dl' culoarr nra.gră, formă bitronconică, cu linii ondulate galbene şi verdeînchis pr fond alb. Spartă la o ('Xtremitate.
Dimensiuni: L = 2,3 cm; Dm = 1 cm.
Sec. IV e.n. 45
29. MARGEA (MDD, i1w. 27.992, zona B, 1981, PI. X/4).
Pastă de sticlă de culoare H('agră-albăstruie, formă bitronconică. cu ochi şi linii frînte,
umplute cu pastă galbrnă.
Dimensiuni: L = 1,8 cm; Dm = 1,2 cm.
Sec. IV r.n. 46
30. MĂRGEA (MDD, inv. 28.002, zona B, 1980).
Pastă de sticlă, culoare albastră, închisă, formă de picătură.
Dimensiuni: L = 1,5 cm; Dm = 0,7 cm.
Sec. IV r.n. 47
31. .MĂRGEA (MDD, inv. 27,993, zoim B, 1980).
Pastă de sticlă, culoare verde-închis, formă tubulară.
Dimensiuni: L = 1 cm; D = 0,6 cm.
Sec. IV r.n. 4s
32. MÂRGEA (MDD, inv. 27997, zona B, 1980).
Pastă de sticlă, culoare mov. formă tronconică, plată.
Dimensiuni: L = 1,1 cm; G = 0;6 cm.
Sec. IV c.n. 49
33. MÂRGEA (MDD, inv. 28.005, zona B, 1980).
Pastă de sticlă, culoare albastră-inchisă, globulară, cu caneluri paralele transversale.
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Dimensiuni: L = 0,6 cm; D = 0,6 cm.
Sec. IV e.n. 60
34. MĂRGEA (MDD, inv. 27989, zona A, 1979, PI. X/6).
Pastă de sticlă, culoare neagră.
Dimensiuni: I= 1,3 cm; Dm = 1,1 cm.
Forma unui vas miniatural cu corp globular, tortiţă circulară, bază rotundă, discoidală.
Decorat cu mici pete circulare de culoare galbenă, verde, albastră, mov şi grena.
Sec. IV e.n. 51
35. MĂRGFLE - 5 buc. (MDD inv. 27.994 - 27.998, zona A, 1980).
Pastâ de sticlă, culoare verde, sferice.
Dimensiuni: G = 0,2-0,4 cm; D = 0,5-0,7 cm.
Sec. IV e.n. 52
36. MĂRGEA (MDD, inv. 27990, zona A).
Cornalină alb-gălbuie, faţetele romboidale, simetric tăiate. Pe o latură este spart canalul.
Dimensiuni: 1,4x1,2 x 0,6 cm.
Sec. IV e.n. 53
Artă:

37. RFLIEF DIN MARMURĂ (MDD. inv. 27589, zona F, 1980, PI. IX, 1).
cu aspect granular în spărtură. Se păstrează partea din stînga-jos.
Dimensiuni: I = 17 cm; Lat. = 16,3 cm; G = 5,5 cm.
Nişa adîncă de 2,3 cm. este încadrată de un chenar lat de 3 cm, jos şi 2 cm în stinga.
În partea dreaptă a imaginii este înfăţişat Jupiter drapat, în picioare, din care s-a păstrat
jumătatea de la şolduri în jos. După orientarea cutelor hima.tionului, credem că zeul avea
umărul drept dezgolit. Piciorul drept rste în repaos; nu poartă încălţăminte. Cu mina
Rtîngă ţinc sceptrul.
În colţul din stînga este reprezentată acvila cu aripile desfăcute Aripa stingă depăşeşte
nişa, conturîndu-se pc chenar pînă la marginea icoanei. Pi<'ptul şi picioarele cu gheare

Marmoră alb-cenuşie

Rugerează supleţe şi forţă.

De remarcat grija deosebită cu care a fost şlefuită partea din faţă a reliefului. Spatrle nefinisat, a păstrat pînă la spălare urme de mortar. Acest lucru ne face să credem că
relieful a fost încastrat în zidăria unei locuinţe sau chiar într-un templu închinat lui
Jupiter 54 • După grosimea relativ mare fragmentul poate să fi aparţinut unui relief cu
mai multe registre şi poate cu inscripţie.
Pentru Dobrogea cele mai apropiate analogii le găsim la piesele descoperite la Tuzla 55
si Adamclisi 56 •
Sec. II-III e.n. 57
38. APLICĂ DIN BRONZ (col. Liceului industria.I Isaccea, descoperit „la Cetate"
PI. IX/2).
Turnată după tehnica „în gol", bine conservată.
Dimensiuni: I= 4,9 cm; Lat. = 5,7 cm, G = 2,9.
Piesa îl reprezintă pe Bachus tînăr, cu faţa prelungă, fără barbă.
Întreaga coafură îi este acoperită cu frunze de iederă dispuse pe trei rînduri, pînă mai
jos de urechi. Deasupra tîmplelor şi în partea superioară a frunţii sînt figurate cite două
grupuri de boabe. Cele de deasupra frunţii sînt unite printr-o bandă incizată, care traversează fruntea. Spre boabele din creştet se înmănunchează şuviţe de păr despărţite de o
cărare. Ochii sînt marcaţi de două cavităţi ovale, simetric dispuse, umplute iniţial cu pastă
de sticlă sau cu email. Sprîncenele, nasul cu nări, gura şi bărbia, sînt redate armonios şi
proporţional. Pe creştet, în spatele boabelor de deasupra frunţii se observă două mici
incizii care provin poate de la sistemul de prindere a aplicei de obiectul pe care îl decora
(sicriu, car de luptă, mobilier)
Sec. II-III e.n. 58
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39. APLICĂ DIN BRONZ (col. Dr. Dorin Nicolae, Isaccea, (?), PI. IX/3)
sus. Lipsesc frunzele de iedrră în dreapta. feţei,

Piesă asemănătoare cu cea drschisă mai
zona nărilor şi a gurii uşor corodată.

Dimensiuni: I = 3,8 cm; Lat = 3, 7 cm; G = 1,8 cm.
Bachus copil. Frunzele de iederă coboară pînă mai jos de bărbie. pornind de la două
grupuri de boabe dispuse deasupra. frunţii. Frunzele, minuţios lucrate, au redate nervurile.
în jurul boabelor se înmănunchrază şuviţe de păr despărţite de o cărare. Pe faţa aproape
pătrată sînt redaţi proporţional ochii, nasu 1 cu nările uşor trşite, gura dreaptă, bărbia.
Sec. II-Ille.n. 59
40. ORNAMENT DIN BRONZ (Col. dr. Dorin Nicolae, faatl'C'a, (?)PI. IX/4).
Realizat prin turnare, bine con:,;ervat.
Dimensiuni: I= 7,2 cm; L = 6,7 cm; G = 0,2 cm.
Piesa reprezintă o frunză de viţă cu cinci lobi zimţaţi. Patru din C'i au în vîrf protuberanţe
sferice, trei mai mari şi una dl' mici dimensiuni. Nervurilr frunzei sînt rrdate prin incizii.
În partea de jos a rămas o prelungirr, ruptă din vechimr, rare avra rolul să prindă piesa
de un monument închinat probabil tultului lui Bachus.
Sec. II-III e.n. 60
41. ORMARET DIN BRONZ (eol. dr. D. Nicolar, I1rnccea, (?) PI. lX/5).
Realizat prin turnarr, binr conservat.
Dimrnsiuni: Im = 4,8 cm, Lat = 9,4 cm; G = 0,5 cm.
Piesa reprzintă părţile din faţă a doi eai, realizaţi simetrie. Sînt redate cu grijă rlemrntele
capului, coama, copitele. De pe spinarea eailor, puţin aplecate spre eoamă pornesc două
segmentr care probabil vor să sugl'rrze apucătoarrlr şrilor. Crlc două demente sînt legate
printr-un manşon (I = 1,3 em) rotund (D = 0,8 cm), prrforat. prevăzut cu caneluri
paralele, trnnsnrsale. Fixat pc o tijă carr trrcPa prin manşon pirrn drsrrisă ar fi putut
avea o mişcare circulară.
Sec. II-III r.n.
42. STATUETĂ DIN CERAMICĂ (MDD, inv. 27588, zona E, 1980, PI. IX/6).
Rcalizatft cu ajutorul tiparului, din lut de culoarr cărămizil' drsrhisă, bine ales, cu
mica şi nisip în compoziţie. Se păstrează capul, gîtul şi un fragment din partea din spate
a bustului. :'\asul şi buzr!P spartr, trăsăturile feţei tocite, spatelr nefinisat.
DimPnsiuni: I = (i.2 cm: Lat. = 3.f> cm; G = 2.9 cm.
Faţa o\·ală, c·u trflsături!P armonios rc·alizatc·. l'iinil rst<' pirptă1iat tu cărare la rnijloe.
Pc crrştrt poartă eol' c·u douft proc·mi1wnţe.
Srr. III-IV r.n. 61
Inscripţii:

43. PRAGMEXT INSCRIPŢIE (MDD. inY. 27230. zona A. 19~0. PI. Vlll/6).
Fragment dr aPdieula, C'ioplit din marmură albr1, bi1w lustruită.
Se păstrPa.ză întrragă litm1 M cu lrnst;1 din stînga mai l1111gi"i ~i partc>a supPrioară a litrrei.
O. După fiecare sînt srmnr dcspărţitoart' (hrdrrac distingurnts) î11 formă dr stra cu trei
colţuri. Înă.Jţimca literrlor = 3 em.
Se poate întrrgi (IVPITER) O(PTIM.:VS) M(AXIMUS) sau I(OVI) (OPTIMO) M(AXIMO).
Sec. II-III c.n. &2
44. FRAGMENT INSCRIPŢIE (MDD, inv. 27731, zona A, 1979, PI. VIII/7).
Fragmentul unei plăci de calcar (altar funerar,), rulată de apă, cu crăpături orizontale
pe faţă şi spatele nrfinisat. Se păstrează incomplet două litrre: IN sau IM. Înălţimea
literelor = 6 cm.
Sec. II-III e.n.
45. ŢIGLĂ (tegula) ŞT .AMPILATÂ (MDD, inv. 27643, zona G, 1981 PI. V/5).
Fragment de ţiglă, modelat dintr-o pastă cru-ămizie deschisă, cu mica şi nisip în compoziţie. Pe o latură se păstrează bordura.
Cartuşul dreptunghiular, ştampila fragmentară, cu literele îngrijit conturate şi bine conservate.
Dimensiuni cartuş: 1 = 1,9 cm Lp = 6,7 cm
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Se păstrează grupajul CLAS urmat de un semn despărţitor şi basta verticală a literei F.
Înălţimea literelor = 1 cm
Întregit: CLAS(SIS) F(LAVIA MOESICA)
Sec. II-III e.n. 63
46. ŢIGL1ŞTAMPILAT1 (MDD, inv. 27.735, zona A, 1981, Pl. V/l).
Fragment de ţiglă, pastă cărămizie, deschisri cu mica şi pietricele în compoziţie. Pe o laturl\.
se păstrează bordura.
Cartuşul cu dublu contur, dreptunghiular, ştampila tocită, fragmentară.
Dimensiuni cartuş: I = 3,2 cm; Lp = 5,5 cm.
Se păstrC'ază litC'rn C cu dC'schidcrea largă şi litera L cu ha.sta orizontală scurtă.
înălţimea litC'rC'lor = 2,1 cm.
Întregit: CL(ASSIS FLAVIA MOESICA).
Sec. 11-111 e.n. 64
47. ŢIGLÂ ŞTAMPILATĂ (MDD, inv. 27980, zona A, 1981, PI. V/3).
Fragment de ţiglă, pastă cărămizie' închisă, mica şi pietricele în compoziţie, urme de
arsură.

Cartuşul dreptunghiular, ştampila fragmentară, tocită.
Dimmsiuni cartuş: I = 3 cm; Lp = 5,8 cm.
Se distinge partC'a de jos a litC'rei C, litera F cu hasta orizontală mică spartli, şi hasta verticală dreaptă a litcrri :M. întrC' C şi F probabil semn drspărţitor.
Înălţimra litcrrlor = 2,3 rm.
Întregit: C(LASSIS) F(LAVIA) :M(OESICA)
Sec. 11-111 r.n. 65
48. ŢIGLÂ ŞTAMPILATĂ (Col. Liceului industrial lsaccC'a, zona A, PI. V/4).
Fragment, pastă cărămizie' dcsl'hisă, mica ~i piC'tricrle în compoziţir. Cartuşul dreptunghiula.r, ştampila fragmenta.ră.
Dimensiuni cartuş: I = 2,3 cm; Lp = 5,2 cm.
Se păstrea.ză grupajul SIS, litera F cu hasta orizontală ele jos prelungită şi ha.sta din dreapta
a literei :NI.
Înălţimra litcrrlor = 1,5 cm.
Întregit: (CLAS) SIS F(LA VIA) M(OESICA)
Sec. 11-111 e.n. ss
49. ŢIGLĂ ŞTAMPILATA (Col. Liceului Industrial lsac:cea, zona A, PI. V/2).
Fragmentară, pastă maronie cu pietricele în compoziţie. Cartuşul dreptunghiular, ştam
pila fragmentară.
Dimensiuni cartuş: I = 2, 7 cm; Lp = 5 cm.
Se păstrează litera L cu unghiul hastclor spart, litera M cu braţele laterale oblice şi prelungite în sus şi litera Y cu o bară orizontală în partea inferioară.
Înălţimea literelor = 1,9 cm.
Întregit: (CLASSIS) (F)L(AVIA) MY( SICA)
Sec. II-III e.n. 66
Diverse:
50. APLIC1 PENTRU HARNAŞAMENT (Col. dr. D. Nicolae, zona A, PI. V/7;
X/3). Turnată din bronz, uşor tocită.
Dimensiuni: I= 2,7 cm; L = 3 cm; G = 0,2 cm.
Forma sugerează un şarpe încolăcit cu capul spre centru. De-a lungul corpului, prin
incizii, sînt figurate inelele. Simetric, pe lungime, aplica este prevăzută cu două orificii
de prins.
Sec. II-III e.n. 67
51. ZAR (MDD, inv. 29.983, zona C, 1976, PI. V/11; X/2).
Lucrat din corn de cerb, culoare alb-gălbuie, bine conservat.
Dimensiuni: 1,2x1x1,1 cm.
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Valorile dispuse ca pc un zar modern (1-6, 2-5, 3-4) sînt realizate prin tehnica inciziei
constau din puncte înconjurate de cercuri.
Sec. III-IV e.n. 68
52. !NCUIETOARE (MDD, inv. 27984, zona B, PI. V/6; X/7).
Turnată din bronz, stare bună de conservare.
Dimensiuni: L = 7,5 cm; Lat.= 1,5 cm; G = 0,6 cm.
Corpul are două. tipuri dl' orificii - două pătrate şi unul în formă dl' V, continuat într-o
parte şi cealaltă cu două tije - una aplatizată pc grosime, iar cealaltă pe lăţime. Sec.
II-VI e.n. 69
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(41-54)
59. AE 8,20 g. t 28 mm. As.
RIC, I, p. 129, 66, Roma.
l\IDD. Inv. 42414.
60. AE 7,40 gi/28,5 mm. As.
RIC, I, p. 130, 69, Roma.
l\IDD, Inv. 42415.
l' espasianvs
(69-79)
61. AE 5,49 g. 25 mm
R,·. ilizibil.
MDD. Inv. 42416.

A. EPOCA ELENISTICĂ
Callatis
53. Av. Capul lui Apollon, laureat spre
dreapta
Rv. KAAAA TIANQN
Tripod. În stînga ~i drl'apta spice de griu
Sub tripod ATIOAAO
AE 9,02 g ţ 23 mm
Pick, 227; Ruzicka, N.Z., 1917, 229 b 71
MDD, Inv. 42355. zona F, 1980, P. XJ/l71

B. EPOCA ROlL\'.\',\

ŞI ItOlL\SO-

Hadrianvs

BIZANTINĂ

(117-138)
62. AE 5. 75 g t 25 rrun. Dupondius.
RIC, II, p. 444, 833, Roma, a. 134-138.
MDD, Inv. 42417.
63. AE 7,93 g, 25 mm. As.
Rv. ilizibil.
MDD. Inv. 42418.
Favstina I
64. AE 23,65 g"'- 31-32,5 rrun. Sextert.
RIC, III, p. 165, 1143, Roma, post 141.
MDD, Inv. 42419, PI. XI/3
65. AE 12,70 g +26-27 mm. Dupondius.
RIC, III, p. 166, 1154, Roma, post 141
MDD, lnv. 42420.

MONEDE COLONIALE GRECEŞTI
lvlia Domna
54. AE 8,55 g, 25 nuu. Triassarion.
RL ilizibil
l\IDD, lnv. 42358

Tomis - Caracalla
(198-217)
55. AE 11,56 g ii 28,5 mm. Tctrassarion.
Piek - Rl'gling 289G, post 211.
MDD, lnv. 42359, zona B, 1979, PI. XI/2
Maximinvs Tracul sau Filippvs I
(235-238) (244-249)
56. AE 4,85 g, 22-23 mm
Contramarcă O.
Rv. ilizibil.
MDD, lnv. 42413.
MONEDE IMPERIALE ROMANE

Lvcilla
G6. AE 9,55 g +26 rrun. As sau Dupondius
RIC, III, p. 353, 1744, Roma.
MDD, lnv. 42421, PI. XI/4

Severvs Alexander

Tiberivs I

(222-235)

(14-37)
57. AE 8,90 g t 30 mm. As.
RIC, 1,6, Roma, 22 A.D.; BMC, I, 143.
MDD, lnv. 42356
58. AE 6,63 g ţ 28 mm. As.
Av. DIVVSAVGVSTVSPATER
Rv. Ilizibil.
MDD, Inv. 42357

67. AR 2,07 g t 19,5 mm. Denar.
RIC, IV, 2, p. 86, 198, Roma, a. 228-231
MDD, Inv. 42360, PI. XI/5

H erenia Etrvscilla
68. AR 3,45 g t 20,5-22 mm. Antoninian
RIC, IV, 3, p. 127, 58 b, Roma, a. 249-251
MDD, Inv. 42422, PI. XI/6
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Avrelianvs
(270-275)
69. AE 3,97 g ţ 23 mm.
Antoninian.
Av. IMPCAVRELIANVSAVG
Tip: ORIE NS AVG
MDD, Inv. 42361, PI. Xl/14
70. AE 4,11 g +23 mm
Antoninian.
Av. IMPCAVRELIAVSAVG
Tip: RESTITVTOR-BIS
MDD, Inv. 42362.

RIC, VII, p. 348, 54, Hcraclrra, a.
321-324
MDD, Inv. 42426
QXXI

r sau

T

Probvs
(276-282)
71. AE 4.64 g t 22,5-25 mm
Antoninian: fragmentar.
RIC, V, 2, p. 39, 204, Roma
MDD, Inv. 42363, PI. Xl/8
72. AE 2,40 g t 21,5 mm
Antoninia.n.
RIC, V, 2, p. 101, 777, Siscia
MDD, Inv. 42423.

Licinivs 11
79. AE 3,13 g t 18,7 nun
Nummus, argintat
SMHr
RIC, VII, p. 546, 3G. Hrraclrra,
a. 318-320
MDD, Inv. 42367, PI. XJ/10
80. AE. 1,85 g t 18 nun
SMHB
Follis.
RIC, VII, p. 548, 54, Heraclera,
a. 321-324
MDD, Inv. 42427

l1~

Consfantinvs I
(307-337)
I
81. AE 2.83 g t 22 nun
B
Follis.
SMK
IUC. VII, p. 643, 3. CyziC', a. 313-315
MDD. I1w. 42368
82. AE 2,08 g'\.17 mm
-~Nummus.
CONS
LRBC'. I. 1005, Constantinopolis,
a. 330-335
MDD. Inv. 42428
83. AE 1,42 g t 15 mm
Nununns.
SMTSA
LRBC, I, 845, Thrsa.Jonica., a. 355-337
MDD, Inv. ~300
I
84. AE J,35 g +14-lG mm
Nummus.
C[ON)S
LRBC. I. 1025, Constantinopolis,
a. 335-337
MDD, Inv. 42370
85. AE 1,21 g t 14,5 mm.
NununuR
LRBC, I, tip: GLORIA EXERCITVS,
1 st., a. 335-337
MDD, Ihv. 42371
86. AE 2,09 g t 17 mm
Follis.
SMNA
LRBC, I, tip: IOVICONSERVATORI,
Nicomedia, a. 317-324
MDD, Inv. 42372
I
87. AE 2,60 g,i,21 mm
~
Follis.
SMHT
LRBC, I, tip: IOVICONSERVATORIAVGGNN, Hcraclera, a. 313
MDD, Inv. 42373
88. AE 1,82 g t fragm.
B S
1
Nununus.
Tip: EXERCITI-VIRTVS
MDD, Inv. 42374

RE

I

XXIVI

Diocletinms
(284-305)
73. AE 1,37 g t 19-20,5 mm
HB
Fracţiu nr de follis.
RIC, VI, p. 531, 13, Hrraclrea, a. 295-296
MDD, I1w. 42424.
}ţf aximinvs

Daia
(305-313)
IA
74. AE 4,31 g t 22 nun
1
Follis.
SMN
RIC, VI, p. 566, 71 b. Nicomrdia, a..
a. 311-313
MDD, Inv. 42364, PI. XI/9
j
75. AE 6,25 g'\. 25,5 nun
_r__
Follis.
MKV
RIC, VI, p. 586, 43, Cyzic, a. 308-309
MDD, Inv. 42425.
I
76. AE 4,46 g t 21-22 mm
E
Follis.
SMHT
Tip: IOVICONSE-RVATORI, Heracleea,
a. 312-313
MDD, Inv. 42365.

Licinivs I
(308-324)
I
77. AE 2,40 g +19 mm
B
Follis.
SMHT
RIC, VII, p. 542, 6, Heracleea, a. 313-314
MDD, Inv. 42366.
78. AE 2,54 g'\.19 mm
IIM
Follis.
SMHA

Ix
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99. AE, 0,93 g t 14 mm
Nummus.
LRBC, I, tip: GLORIA EXERCITVS,
a. 335-341
l\IDD, Im-. 42382
100. AE 1,52 g t 15 mm
Nummus.
SMKA
LRBC, L 1281, Cyzic. a. 337-339
!\IDD, lnY. 42383.
I
101. AE 1.37 g t 15 nun
Nummus.
SMANer
Exrrgr1 nrîntîlnită în LRBC, I; ascmănă
toan cu nr. 1391.
Antiohia. a. 337 -341
MDD, Irn-. 42384
102. AE 1,44 g ţ 14 nuu
Nununus.
CONSr
LRBC, I, 10G4, C'onst;111ti11opolis,
a. 341-34()
l\IDD. Irw. 423~5
103. AE 1,14 g Î 14 nun
Nununus.
LRBC. I. tip: \"OT/XX/MVLT/XXX/,
a. 341-34G
~IDD. Jn,·. 4238Li
104. AE 1,85 gl\.14-15.5 nun
SMTS Ars. 4
LRBC, II. 1690, ThrRsalonica, a. 355-361
MDn. InY. 42432
105. AE 1,85 g ţ 14,f> nun __J_ Acs. 3

Constantinvs I - postumă
89. AE 1,56 g t 14 mm
Nummus
TMKE
LRBC, I, 1273, Cyzic, a. 337 -346
MDD, Inv. 42375

Vrbs Roma
90. AE 2,27 g t 17,5 mm
NummuR.
SMH.l *
LRBC, I, 930, Herncleea, a. 330-335
MDD. I1w. 4237fl.
Constantinopolis
91. AE 2,42 g t 16 mm
Nummus.

SMKA

LRBC, I, 1220, CyziC', a. 330-335
MDD. Inv. 42377
92. AE 1.8G g +17 mm
N ummus.
SMK.l
LRBC. I, 1220. C~'zÎc, a. 330-335
MDD, Inv. 42429

Consfantinvs I I

l

(337-340)
g3. AE 2,94 g t 18.5 mm
_
Nummus.
c515~
RIC, VII, p. 44G. 182, Siscia, a. 321 -324
MDD. l1ff. 42379, PI. XI/11
94. AE 1,32 g 1G nun
Ntunmu8.
SMKA
LRBC, I, 1281, Cyzic, a. 337 -339
l\fDD, ln\'. 42378

+

I

SMH.:

LRBC, II, 1900, Ifrrarlrra, a. 351-354
MDD. Irw. 42387
106. AE 1.48 g +15 mm. Ars. 3
LRBC, IT. tip: FEL TEMP REPARATIO FI 13 a. 351-3G1 ;
MD D ; Irw. 42388

(337-3Gl)
95. AE 1,33 g t 17,5 mm
Nnmmus.
·CONS.
LRBC. II, 1017, Consta.ntinopolis,
a.. 330-33~)
MDD. l1ff. 42430
9li. AE 1,30 g I' 15 mm
Nummus.
CONS
LRBC, I, 1028, Constantinopolis,
a. 335-337
MDD. Im-. 4243L
fli. AE 1,30 g t 17 mm
Nununus.
SMKB
LRBC, I,1265, yzic, a. 335-337
MDD, Inv. 42380, PI. XI/7

107. AE 1.58gţ1G mm
.

_I_
CO~S[„.]

Ars. 3

LRBC. II, 2039, Constantinopolis,
a. 351-354
MDD, lnY. 42433
108. AE 1,45 gl\. 1G mm. Aes. 3
LRBC, II, tip: FEL TEMP REPARATIO-FH3, a. 351-361
MDD, Inv. 42434
109. AE 1,02 g; 13,5-16,5 mm. Aes 3
La fel ca mai sus.
MDD, Inv. 42390

98. AE 1,22 g t 15 mm
Nununus
LRBC, I, tip: GLORIA EXERCITVS,
a. 335-337
MDD, Inv. 42381

I
Aes 3
CPLG
LRBC, II, 256, Lugdunum, a. 355-360
MDD, Inv. 42391, PI. XI/13

110. AE 1,50 g
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t

12 mm

111. AE 2,34 g t 16 mm M I
Aes 3
LRBC, II, tip: FEL TEMP REPARATIO-FH3, a. 355-361
MDD, Inv. 42392
8

112. AE 1,50 g i 15,5 nun • .1
La fel ca mai sus, fragmentară.
MDD, Inv. 42393

CONS PA

La. fel ca mai sus.
MDD, Inv. 42435
121. AE 1,(10 g ! 15,5 mm. Acs 3
LRBC, II, tip: SECVRITAS-REIPVBLICAE, a. 364-375
MDD. In'·· 42399

Ars 3

Ae~

113. AE 1,75 g'\il5 mm
La. fel ca mai sus.
MDD, Inv. 42394

3

122. AE 1.56g"-15 mm

~1f

Aes 4

LRB( '. II. 2099, Consta.ntinopolis,
a. 367-37f)
MDI >. lnY. 42400

114. AE l,56 g: 15 mm. Ars 3
La fel ca mai sm.
:'\IDD, ImT. 42294

Constanlivs Gallvs
(351-354)
115. AE 1,34g'15 mm

Aes 3

120. AE 2,34 g /lG,5 mm

123. AE 1.W g t 15 mm
j · __ Acs 4
LRBC. II. tip: SECVRITASREIPVBLICAE. a. 3li7-375
MDD. Im·. 42401

Aes 3
CONS[„.]

LRBC, II, 2040, Constantinopolis,
a. 351-354. Fragmentar.
"'.\TDD, Inv. 42396

Procopivs
(3G5-3G6)
Acs 3

124. AE 3.34g'18 mm

116. AE 1,76 g t 18 mm .s. \
Ars 3
LRBC, II, tip: FELTEMPREPARATIOFH3, a. 351-354
"JID D, I1w. 42395

LRBC, II, 2081. Constantinopolis,
a. 3G5-31ili
~IDD, lnL 4243fi

Constantivs 11, Gallvs sau I vlianvs
117. AE 2,10 g ! 15 mm. Aes 3
LRBC, II, tip: FEL TEMP REP ARATIO
a. 351-361
"JIDD. Inv. 42389

125. AE 2,71g'\i16,5 mm · I
Acs 3
LRBC. II, tip: REPARATIO FEL
TEMP. a. 365-3GG
MDn. Im·. 42402

CONS .1

Gratianvs
(3G7-383)

Valens
(364-378)

..:C.'.
,,

118. AE 2,10 g t 18 mm

12fi. AE l,78 g t 17 mm

Aes 3

Aes 3

AS ISCA

CON SA

Exergrl care nu apare în LRBC, II,
Siscia, a. 367-375
MDD, Inv. 42403, PI. XI/12

LRBC, II, 20G8, Constantinopolis,
<t. 364-365
MDD, Inv. 42397
119. AE 1,80 g -!-17,5 mm

IK

V alentinianvs 11
(375-392)
127. AE 1,54 g""-18 mm. Aes 3
LRBC, II, tip: GORIA ROMANORVM
a. 383-392
MDD, Inv. 42404

Aes 3
CONSPA

LRBC, II, 2069, Constantinopolis,
a. 364-365
)1DD, Inv. 42398
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Theodosii•s I
(379-395)

La fel ca mai sus.
MDD, Inv. 42439
135. AE 1,77 g,15,5 Dllll. Aes 3
LRBC, II, tip: VIRTVS-EXERCITVS,
a 395-408
MDD, Inv. 42408

128. AE 0,94 g t 12 mm + I
Aes 4
LRBC, II, tip: SALVS-REIPVBLICAE,
a. 383-395
~DD, Inv. 42405
129. AE 5,15 g

t

Honorivs
(395-423)

20,5-22nun _ __
SONB

Aes 2
LRBC, II, 2186, Constantinopolis,
a. 393-395
MDD, lnv. 42437

136. AE 1.11 g t 13 nun _ _ _ Aes 4

res

LRBC, II, tip: SALVSREI-PVBLICAE,
Thessalonica, a. 393-395
MDD, Im·. 42409

Arcadivs
(395-408)
130. AE 0,91 g î 12,5 mm. Aes 4
LRBC, II, tip: SALVSREI-PVBLJrAE.
a.. 383-395
"'.\fDD. Inv. 42407

137. AE 2.34 g

Arcadivs şi Honorivs
138. AE 0,83 g"'4 13,5 mm. Aes 3
LRBC, II, tip: VIRTVSEXERrITI,
a. 395-408
MDD, lnv. 42440

Ars 2
SMKf

LRBC, II, 2572, C\·zic. a. 393-395
MDD, Inv. 42300, .
ţ

Arcadfrs sau H onorivs
139. AE 1,25 g t 15,5 nun. Acs 3
LRBC, II, tip: VIRTVS-EXERCITI,
a.. 395-408
MDD, Inv. 42411

16-17,5 nun
CO NSA

Aes 3
LRBC, II, 2205, Constantinopolis,
a. 395-408
MDD, Inv. 42438
134. AE 1,75 gi/16,5 nun

Aes 3

LRBC, II, 2206. Constantinopolis,
a. 395-408
MDD. Im·. 42410

ţ

133. AE, 2,25 g

16,5 nun
CO NSA

131. AE 0.90 g 13 mm + I
Aes 4
LRBC, II, tip: SALVS-REIPVBLICAE,
a. 383-395
MDD, Inv. 42406
132. AE 4.95 g t 20 mm

t

Theodosivs li
(408-450)
140. AE 1,94 g; 16 nun. Aes 3
Rv. ilizibil, a. 425-450.
MDD, Inv. 42412.

Aes 3
CONS [... ]

Materialul prrzentat, deşi nu a fost descoperit în context stratigrafic, vine să
completeze şi să nuanţeze cunoaştrrra unor momente semnificative din istoria aşezării
dr la Noviodunum.
Pînă în prezent, de la. Isaccea., au fost publicate foarte puţine descoperiri de epocă
Plrnistică 73 • Această situa.ţie se datorează în primul rînd lipsei unor cercetări sistematice
carr să fi ajuns la nivelele rrspective. În aceste condiţii, piesele inedite publicate în această
lucrare la nr. 1-5 şi 53, capătă o importanţă deosebită. Astfel, se poate presupune exis200

stenţa la Isaccea a. unei înfloritoare aşezări prrroma.nr. strîns lrg<ttă t conomic
greceşti din Dobrogea. Nrgustorii din Histria., Tomis şi Callatis ar fi putut
loc drept punct de tranzit al mărfurilor drstinate comrrţnlui cu populaţ.iilP
Dunării şi al Mării Negrr.

dP toloniilP
folosi acrst
din nordul

Tot aici este locul să notăm obiectivul arheologic elenistic de la „Sulutt". aflat ht
aproximativ 3,5 km în linie drPaptă faţă de cC'tatra No,·iodunum. cunoscut pînă acum
prin cercetări de suprafaţă doar pentru materialul roman şi romano-bizantin.
În articolul nostru, mult mai bine ilustrată este epoca romană. C'rramica., în majoritate produsă în atelierele locale dar provenind şi din import. reprezintă o mitre partr din
formele cele mai folosite în lumea romană. Aproitpr toatP opaiţelr sînt produse dr lux.
Deosebite ni se par cele drscrisc în catalog la nr. G. 7, 11 şi 12, din <'arP se remarcă pir:m
purtînd marca L VP ATI, foarte rară în ţ.a.ra noastră 74 • Dintrr r<>lrlaltr categorii de v11::;p
notabilă este cupa de la nr. 20, cr parr să fie o variantă localrt a unui tip larg răspîndit
începînd cu sec. I c.n. Crramica de lux cstr prrzrntă prin cupa dr la nr. 19 dar mai ales
de fragmentul de castron drcorat cu „rotiţa dinţată". nr. 22, pir să cr poate fi atribuită
atelierelor din Galia 76 • Dat fiind marra varirtatP şi cantitatr dr erramieă drseoprrită la.
Isaccea, se poate prcsupnnr rxistenţ.a aici a unui important cmtru dr prodtH'PrP a ri.
Atelierele ceramice de la Noviodunum, ea şi răspîndirra produselor lor în teritoriu şi poatP
chiar în întreaga Dobrogr, sr constituiP într-o trmatică <t YiitoarPlor ePreetări.
Dintre obiectclr de podoa.bă sr rrnrnreă mărgiea. d<>serisă ln nr. 34. pînă acum doar
cu o singură analogic în Dobrogra 76 •
Plăcuţa votivă înfăţişîndu-1 pr Iupiter <·.u acvila., nr. 37, ca şi fragmrntul i11scripţiPi
dedicată zeului, nr. 43, a. doua descoperită la. Isaccea. pînă acum 77 , pun în e\·idmţă drosrbita răspîndirr a cultului acrstri divinităţi în zonă. far daeă la Niculiţel şi la ValPa TPilor,
aşezări modrste din trritoriu, rxistau trmple închintttP lui Iupit<>r DolirhPnus 78 • eu atît
mai probabilă ar putra fi drscopPrirea viitoare• a unui aiwmPrn·a lăeaş la Noviodunum.
La loc de cinste sr află şi eultul lui Bachus, prc'Zl'llt în lucra.rra noa.stră pri11 pil'sl'lt•
de la nr. 38-40. Dr rrmarcat că în toate eazurilr, pirsrlr lrgatr ele l'lllt. sînt tot atîtPa
rrmarcabile rralizări de <trtă, unrlr poatP crPaţii all' atrlirrclor locali'.
Deşi ţigle cu ştampila flotei Moesicr au mai fost dl'Scoprritc la Noviodunum 70 rxt•mplarrle din catalogul nostru, nr. 45-49, divrrsc ca tip, îşi pot a.duce eontribuţia la îmbogă
ţirra ipotrzclor de lucru pentru cunoaşterra ael'stri unităţi militarr redutabilr, cu un rol
deosrbit în cadrul sistrmului militar roman la Dunărm dr Jos. Dr a.srme1wa, prrzenţa
ţiglelor ştampilate prrsupune rxistrnţa unor atrlirrP crramicP drservitr de militarii
flotei 80 .
Lotul dr monede romane studiate, poatr fi repartizat cronologic astf PI:
sec. I - 5 rx.
sec. II - 7 ex.
sec. III - 8 l'X.
sec. IV - 60 t·x.
sec. IV - V - 6 ex.
sec. V - l rx.
Deşi acoperă o lungă perioadă dr timp, monrclele drscoprritP la Isaccea sînt inrgal
repartizate pc sccolr. De aceea rste prrmatur ca pe baza lor să ajungă la concluzii istorice
deosebite 81 • Se remarcă totuşi numărul mare de pirsr din rpoca lui Constantin cel Marc
şi a fiului său Constantius II, împăraţi a căror politică de consolidare a Scythiei Minor
este cunoscută 82 • Dintre piesele rare notăm în primul rînd pc era bătută la Lugdunum,
nr. 110, ca şi cele două exemplare de la Constantius II, nr. 101 şi Gratia.nus, 11r. l 26, a
căror exergă este neîntîlnită în cataloagr.
Problemele legate de persistenţa clementului autohton la Noviodunum, relaţiile cu
coloniştii greci şi cuceritorii romani, structura socială, rtc., vor fi desigur rlucidatc de
cercetările viitoare. În acest srns, contribuţia modestă pr care şi-o adncr lucrarea. dr faţă
nu poate fi decît necesară. (vezi ilustraţia p. 585).
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NOTE
1. R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei,
II, Bucureşti, 1968, pg. 371-372, 426;
V. Pârvan, Descoperiri nouă în Scythia
Minor, Analele Academiei Române. Memoriile secţiei istorice, seria II, tom. XXXV,
Bucureşti, 1913, pg. 506-508; A. Aricescu,
Armata în Dobrogea romană, Ed. militară,
Bucureşti, 1977, pg. 70-74, 110-112.
2. AI. Suceveanu, l"iaţa economică fn Dobrogea
romană, sec. 1-111 e.n. Ed. Academiei
RSR, Bucurtşti, 1977, pg. 133-134;
A. Rădulescu, Atelierele ceramice militare
de-a lungul Dunării de Jos, Pontica \'l,
1973, pg. 130.
3. Al. Suceveanu, op. cit., pg. 133-135.
4. I. Barnea, Noi descoperiri la Noviodunum,
Peuce VI, 1977, pg. 103, nota 1, 2, bibliografie;
5. I. Barnca, H. Mitrea, Săpăturile de sa/rare
de la Noviodu11u111, MCA, \'. 1959, pg. 47~;
E. Bujor, G. Simion, Săpăturile dt• salrare
clin cimitirul roma11 de la Isaccea, )!CA
V11, 19Gl, pg. 391-39!:1 ; G. Simion. Descoperiri noi pe tcn:toriul N oviodunens, Peuce,
VI, 1977, pg.123-148; G. Simion, I. \'asiJiu, studii în curs de publicare.
6. I. Barnca, Peuce \'I, 1977, pg. 103.
7. \". Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, AARMSI,
seria. II, tom. XXXIX, Buc. 1912, pg. 584,
harta aşezărilor ~i drumurilor antice; idem;
AARMSI, tom. XXXV, 1913, pg. 504;
Al. Suceveanu, op. cit., pg. 59-Gl, fig. 1.
8. Al. Succ\·eanu, op. cit., loc. cit., Bibliografia
descoperirilor din teritoriul l'<oviodunens;
alfft ugăm selel'ti v pentru Niculiţel: V. 11.
llaumann, Peuce IV, 197G, pg. 109-1~8;
idem, Peuce, \"III, l!:lt!U, pg. :!67-414;
Em. Doruţiu-lloilă, foscrip/iilc di11 Scythia
Jli11or, \", llucureşti, 1980, pg. 2G5-:!67.
Horia: \'. H. llaumann, Peuce IV, 1976,
pg. Gl -!:St!; Revărsarea: G. Simion, lucrare
în manuscris, iar pentru ~ifon, Hamcearca,
Căprioara, l'arc heş, Ba la ba neca - periegheze
)IDD Tulcea, pentru întocmirea repertoriului arheolog-ir, în pregătire pentru publicare,
9. Mulţumim ~i pe această cale înţelegerii
ru care ne-au fost oferite spre stuuiu materiale inedite de către prof. N. Rădulescu,
directorul Liceului industrial din Isaccea,
dr. Dorin Nicolae uin Tulcea şi ing. O. :\azif
din Isaccea.
10. Prescurtări folosite în text: MDDTI = l\luzcul Deltei Dunării - Tulcea ; Ip = înălţimea
păstrată; 11 = înălţimea. torţii; D = diametru; Dm = uiametru maxim; Dg = diametrul gurii; Db = diametrul bazei; G =
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DE l\'OVVEAUX TEMOIGNAGES ARCHEOLOGIQUES A ISACCEA
(RESUME)
la cite de Noviodunum devait touc/1er a SOII
maximum d'epanouissement historique.
Parmi Ies pieces Ies plus interessantes, ii
convient de citer la lampe marquee de l'estampille
LUP.ATI (III, 4), extrement rare en territoire
rou111ai11, deuz masques de bronze de Bacchus
(IX, 2, 3), un relief frag111entaire en marbre,
d'm1e execution artistique fort reussie, representant Jupiter et sori aigle (IX, 1), une estampille
de la flotte militaire romaine sur le Bas-Danube:
CLASSIS FLAVIA MOESICA (V), divers
types de vases, de bijouz, etc.
Les conclusio11s de l'auteur mettent en evidence,
entre autres, l'essor particulier des metiers et
meme de l'art provincial romain a Noviodu11um.
L'auteur releve aussi quelques poinis dans le
proche voisi11age de la cite appelant une recherche
plus poussec.

L'article se propose d'introduirc dans le circuit scie11tifiq11e quelqucs objets d'interet archeologique trour:es a l'et11placeme11i meme de l'antiquc localiU de Noriodunum ci dans son prochll
rnisi11age.
Bien qu'il 11e s'agisse pas de pieces obtenues
grâce a des recherches metliodiques, leur grande
diversite el le faii que quelques unes so11t rares,
voire inedites, fli Dobroudja peuvent poser des
proble111es 11oiables de chronologie, de typologie
el d'a11alogie. Notons dans cei ordre d'idees les
'l:estiges d'epoque helleuistique qui, peu nombreux
jusqu' a presen I, vie1111ent souligner l'importanc~
de celte localite avani la conquete romaine.
Mais /a. grande majorite des pieces fli question
sont, sous le rapport chronologique, d' epoque
ro111a1w-byza11lim„ c'est-u-dire de la periode oii.
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NEUE

ARCHĂOLOGISCHE

ENTDECKUNGEN IN ISACCEA

(ZUSAMMENFASSUNG)
Die Arbeit setzt sich zur Aufgabe, nene
Entdeckungen aus der antiken
Siedlung von Noviodunum, bekannt zu machen.
Wenn auch die Funde nicht aus systematischen
Grabungen herstammen, dank ihrer Vielfăltigkeit, einige sehr selten und unbckannt
in der Dobrudscha, stellen sie wichtige chronologische und typologische Fragen. So weiscn
die nicht sehr zahlreichen hellenistischen Entdeckungen auf die Wichtigkeit der Siedlung
bis zur romischen Eroberung hin. Die Mehrzahl der Entdeckungen gehoren der romischbyzantinischen Epoche an, in einer Zeit als
die Festung von Noviodunum ihre Bltitezeit erlangte.

archăologische

Unter den interessantestcn Stiicken, seien
die Tonlampc mit dem
LUPA TI-Stempel
(III, 4), sehr selten auf dem Gebict Rumii.niens
anzutreffen, zwei Bronzemasken mit Bachus
(IX, 2, 3), ein kiinstlerisch schr gut rcalisiertrs
Marmorrelief mit Jupiter uncl Adler (IX, 1),
Stempel der riiruischen Flotte von der unteren
Donau: CLASSIS FLA VIA l\IOESICA (V),
verschiedene Gcfăsstypen, Schmuckgegenstii.ndc,
usw., erwăhnt.
In seinen Schlussfolgenmgen hebt dcr Verfasser die besondere Entwicklung des Hanclwerks und sogar der riimischen provinzialen
Kunst in Noviodunum hervor. Gleichzeitig winl
auf noue Forschungspunkte in dcr unmittelbaren Nii.he der Burg aufmcrksam gcmacht.

PIESE SCULPTURALE SI
EPIGRAFICE ÎN
,
COLECTIA
MUZEULUI DE ISTORIE SI
,
,
ARHEOLOGIE DIN TULCEA
V. H. BAUMANN

Creştrrea drosrbitrt a colrcţiilor arhrologic<'. urma.re a crrcrtărilor şi aehiziţiilor
din ultimilr decenii, impnnr astăzi mai mult ('a oricînd întocmirPa unor rqwrtorii pc
categorii de pirsr şi monumrntr.
Necesitatea unui reprrtoriu al pieselor seulpturnlr ~i Ppigrnficr existente în prPzent
în colrcţ.ia muzeului tulcean derivă şi din faptul cft o marr partr din acrstc matrrialr an
răma.s inrditr, a.tît cercetătorilor cit şi publil'ului iubitor de antichităţi. Rrpertoriul urmf1reşte. totodată, să punft în evidenţă piPsrle a.rheologice eu valoare dcosPbită descoperite
în trritoriul de la gurile Dunării. Studiul sistl'nrntie al ae<•storn rPlevă aspectr încă inedite
ale vieţii materialr şi spiritualr ale locuitorilor a.l'Pstor mP!caguri în rpoca dP înflorirr a
civilizaţiri romanr.
Rrpertoriul este alcătuit din 55 dr piese srnlpturnlr şi 24 dr monumrnte Ppigrnficr,
însoţite dP descrierP şi de un scurt comrnta.riu. Cuprinde planşr cu fotografii şi drRrne.
Fiind varia.te Rub a.sprct compoziţional ca şi sub aspPct fmH'ţiona.I. piPsPlr prezrnta.tP în
repertoriu sînt structur;ttc pc catrgorii unita.re:
A. Sculptura: B. Monumrnte funrrnn': C'. Pic sP clr sculptură arhitectonică;
D. Inscripţii.

A. SCULPTURA

1. H ercules, fragment de statuie (im·. 2158; fig. 1)
Calcar cretacic de culoare alb-gă.Jbuir. Dimensiuni: h = 103 cm; 1 = O, 72 cm;
g = 0,29 cm. LipsPştr capul, piciorul drrpt, laba piciorului stîng pînă la gkznă şi o parte
din braţul drept. Provine din aşrzarea romanit de la Horia. A fost descoprrit în perioada
interbelică şi a intrat în colecţ.ia MDDTl prin intermediul lui Nichita Bonjug, primul
director al acestui muzeu.
Eroul este redat în maniera tipului Mastai, gol, purtînd pc umărul stîng blana Icului
din Nemeca; capul şi labele Icului îi atîrnă sub antebraţ. În palma stingă ţinc cele trei
mere de aur din grădina Hesperidelor. Corpul se sprijină uşor pe piciorul stîng.
Sculptura se remarcă prin redarea îngrijită a formelor anatomice, mai puţin a elementelor auxiliare, rigid schematizate. Exrcuţia şi elementele prezente din simbolurile
divinităţii trădează epoca Severilor (sfîrşitul sec. II - începutul sec. III c.n.). Prezintă
bune analogii la. Tomis (Pontica, 8, 1975, pg. 10 şi 11 - aediculae) şi în Dacia, la Sălaşul
de Sus (Sargeţia, X, 1973, fig. 1). Inedit.
2. Hercules Rom.anus, fragment de statuetă votivă (inv. 889; fig. 2)
Marmură albă. Dimensiuni: h = 15,8 cm; l = 6 cm; g = 3,5 cm. A fost descoperit
în 1973, într-o aşezare romană situată în zona nordică a localităţii Slava Cercheză. Capul,
mina dreaptă şi partea. inf erioa.ră a picioarelor lipseşte.
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Statueta îl reprezintă pc Hercules tînăr, nud, în picioarr, în poziţie de repaos, sprijinindu-se pr piciorul stîng. Pc antebraţul stîng ţine pielea leului din Nemeea, elegant
pliată, iar în palmă merrle de aur.
Statueta este lucrată îngrijit pe toate feţele, după canoanele artei elrnistice. Se
remarcă grija deosebită a artistului în şlefuirea suprafrţelor, în redarea armonioasă a
formelor anatomice ale corpului.
Tipul Mastai. Variantă a tipului Hercules Romanus cu merele de aur. Patru monumente asrmănătoarc se găsesc în muzeul din Constanţa (Pontica, 8, 1975, pag. 406-413,
cu bibliografia.), o statuetă asemănătoare se află în Muzeul de istorie al Transilvaniei, la
Cluj-Naporn (Acta MNap., XIV, 1977, pi. VIII, 1). Inedit.
3. Priapus, fragment de statuetă votivă (inv. 900; fig 3)
Marmură albă, fin cristalizată.. Dimensiuni: h = 10 cm; I = 3-3,5 cm; g = 4,5 cm.
Lipsrştr capul şi partea inferioară a statuetei. A fost descoperită în anul 1973, într-o locui.re
de tip „villa rustica" situatri în zona de vest a comunei Niculiţcl.
Statueta este compusă din două elemente: în prim-plan este redat Pria.pus, în picioare,
sprijinit dr un phalo.~ enorm, stilizat, care reprezintă cel de-al doilea clement al compoziţiei.
Imagi1wa di\'inităţii este stilizată. Zeul apare sub forma unui personaj cu barbă de satyr,
împărţită în două ciocuri carr-i cad pc piept. Este acoperit cu o cămaşă scurtă care-i
lasă în afară sexul în rrccţie. Prste cămaşă poartă o mantir lungă, fără mîneci, care-i
acoperă umerii şi braţele. Mina drraptă, îndoită din cot, aproape că nu sr observă, cu
stînga îşi ţine ridicată cămaşa. Zrul are picioarr scurtr, terminatr cu copite.
Divinita.tr agrestă, Priapus aparr la Niruliţrl în ipostaza dr protector al turmelor
şi păstorilor (vezi, în acest sens, crlr două rrlidnri de la Mtinchen, reproduse de K. D.
White, Roman Farming, 1970, fig. 73 şi 74) .Statueta. este fin executată în partea dreaptă
şi în faţă; rstr nefinisată în stînga un dr corpul divinităţii nu sr srpară de phalos. Întreaga
compoziţie rstr marcată şi rralizată prin plmrnri drepte care îi dau o alură cicladică.

Inedit.
4. Dionysos cu Eros copil, fragmrnt de grup statuar (inv. 899: fig 4).
Marmură dr Proconrs. Dinwnsiuni: h = 18,8 cm; I = 4-4,6 cm; plinta

= 10 x
13,6 x 7,5 x 2 cm. Rrzrrvat: imaginra lui Eros şi labele picioarrlor divinităţii principale.
Piesa a fost drscoprrită în anul I 972, în aşrzarea romană din vatra localităţii Niculiţel.
AmbrlP divinităţi sînt aşezate pr o plintă traprzoidală. Piciorul stîng al lui Dionysos
este legat organic dr imaginea. lui Eros, sculptată în altorelief. Eros-copil rste prezentat
nud, cu păr buclat despărţit în crrştrtul capului printr-o cărare la mijloc. An figura plină,
nasul şi gura. sparte din antichitatP. Cu mina. stingă adusă în faţă, pc abdomen, sprijină.
pumnul drept în carp ţinc un cosor (falx rineatica) cu sinus-ul încovoiat spre stînga.
Are picioare scurte, cu pulpe groase unitr. Din umărul stîng i se desprinde o aripă abia
schiţată, umărul drept făcînd corp comun cu blocul de marmură. Trăsăturile anatomice
sînt doar schiţatr, figura zeului fiind lipsită de expresie. Partea din spate a rămas nefasonată, relevînd aspectul votiv al grupului statuar.
Piesa, unicat în Dobrogra, rPprezintă un produs al unui atelier local, probabil din
Noviodunum, de la jumătatea sec. II c.n. Inedit.
5. Fragment de statuetă votivă (inv. 3686; fig 5)
Marmură albă, fină cristalizată. Dimensiuni: plinta rectangulară - L = 13 cm;
I = 9,4 cm; g = 4,2 cm; laba piciorului - h = 4 cm; L = 8 cm; l = 3 cm. Rezervat:
laba piciorului stîng pînă la gleznă şi aprox. jumătate din plinta pe care era situată statueta. Provine din aşezarea civilă romană de la Troesmis, din anul 1977.
Plinta are marginile laterale arcuite, cu două profile şănţuite şi mijlocul concav.
Laba piciorului este sculptată cu măiestrie. De altfel modul de realizare a acestei compoziţii, cu pretenţii artistice, relevă un atelier de sculptură care funcţiona la Troesmis pe la
mijlocul sec. II e.n. Fragmentul aparţine unei statuete votive, probabil cu imaginea lui
Apollo sau a lui Dionysos. Inedit.
6. Libera cu silen şi pantera, fragment de grup statuar (inv. 4202; fig 6). Marmură
fină, gălbuie, cu urme de oxizi de fier; import. Dimensiuni: h = 12,5 cm; L = 13,2 cm;
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l = 8,5 cm. Rezervat: partea din stînga jos a grupului statuar. Provine din vatra localităţii Dorobanţu, fiind preluată în 1976 de MDDTl din colecţia şcolii generale.

Pe un postament dublu profilat, cu latura din spate convexă, s-a păstrat partea. din
stînga a unei scene dionysiace sculptată în tehnica rond-bosse. În dreapta se observă
piciorul unei divinităţi feminine, foarte probabil Libera, partenera lui Dionysos, Picior ul
este acoperit de faldurile unei palla (DA, IV, pg. 285 şi urm.) care-i lasă liberă o parte
a labei desculţe, cu degete prelungi, expresiv redate. Aşezat la picioarele divinităţii, un
copil (acolit) se sprijină de corpul panterei. Copilul ţine în mîna stîngă un vas conic,
iar dreapta o are ridicată în sus, spre un tirs înconjurat de un vrej de viţă-de-vie. Pantera,
căreia i se observă partea dorsală, cu coada situată în extremitatea stîngă a grupului
statuar, se află aşezată, ca şi copilul, jos, la picioarele divinităţii .Spatele sculpturii a fost
lucrat sumar, evidenţiind caracterul votiv al acesteia. Fără a prezenta analogii perfecte
cu vreuna din piesele aflate pe teritoriul României, compoziţia prezintă asemănări cu o
scenă dionysiacă de pc o plăcuţă votivă descoperită la Histria (vezi, G. Bordcnachc,
Sculture greche e romane, Bucarcst, 1969, pg. 59, 105, tav. XL VII, 105), din primele drcrnii
ale secolului Ie.n.
De bună tradiţie elenistică, dar de provenienţă locală, probabil pontică, fragmentul
de grup statuar descoperit la Dorobanţu, în apropierea cetăţii Beroe de la Piatra Frecăţ.ri,
poate fi încadrat în linii generale în limitele secolului I şi prima jumătate a sec. II r.n.

lrwdit.
7. Epona, lespede votivă (inv. 904; fig. 7)
Calcar cretacic, cenuşiu-gălbui. Dimensiuni: h = 90 cm; I = lî2 cm; g = 12,5 cm.
A fost descoperită în anul 1904 în localitatea Mircea Vodă (corn. Cerna). Face parte din
colecţia MDDTl din 1949.
Bibliografie: O. Tafrali, Artă şi Arheologie, Iaşi, (ase. 9-10 (1933-1934), pg. 14-18
Lespede rectangulară, cu una din feţe sculptată în formă de aedicula, în bassorelief. Sculptura redă imaginea. unei divinităţi feminine, aşezată pc un tron cu spătar înalt în interiorul unui sanctuar al cărui fronton triunghiular se sprijină pe două coloane simple monolitice. Deasupra frontonului sînt schiţa.te douri pseudoacrotere. În spaţiul dintre acestea
şi vîrful frontonului sînt figurate două animale marine - delfini (O. Tafra.li - iepuri).
Zeiţa este înveşmîntată într-o rochie lungă cu mîneci scurte, un fel de tunica talaris,
prinsă sub sîni cu un cordon înnodat în faţă. O palla uşoară îi acoperă umărul stîng, înfă
şurîndu-se prin spate şi drapîndu-se peste partea inferioară a corpului. Este încălţată cu
calceus cu vîrfurile ascuţite. Pe cap zeiţa poartă o diademă semilunară (O. Tafrali - nimb
circular şi cîteva raze), pentru realizarea căreia sculptorul a făcut o nişă Sl'micirculară în
zona centrală a frontonului. În poală, zeiţa ţine cu mina stingă un coşuleţ încărcat cu
mere: cu mina dreaptă întinde un măr unui<t dintre cri doi căluţi care-i flanchează tronul.
Căluţii sînt redaţi în mers, cel din dreapta. cu piciorul stîng din faţă ridicat în sus şi îndoit,
cel din stînga, realizînd aceeaşi mişcare, dar cu piciorul drept. Caii sînt redaţi miniatural,
într-o compoziţie în general echilibrată care scoate în prim-plan imaginea zeiţei. Figura
acesteia, încadrată de păr bogat, strîns la spate probabil într-un coc, marcată prin linii
simple, adîncite, reflectă seninătate şi majestatP.
Tehnica compoziţiei, specifică aediculae-lor din sec. II c.n., o prezintă pe Epona
- protectoare a. animalelor domestice, zeitate agrestă de origine neclară (latină sau celtică
- cf. Lafaye, DA, Epona). O. Ta.frali înclina. pentru originea locală a Eponci ( AArh,
pg. 17). Oricum, asemănările cu reprezentările feminine de pe metopele de la Adamclisi
sînt frapante. Monumentul de la Mircea Vodă este o prelucrare locală, executată în mediul
rural, foarte probabil în atelierul unei villa rustica, relevînd printre altele marea importanţă economică a creşterii animalelor şi a pescuitului pentru locuitorii din nordul Dobrogei.
8. Liber-Dionysos, fragment trapezoidal de tăhlită votivă (inv. 4886; fig. 8).
Marmură albă, poroasă, de calitate inferioară. Dimensiuni: h = 7 -12 cm ; I = 16 cm ;
g = 3 cm. A fost descoperită în anul 1979, în marginea. de nord-est a municipiului Tulcea,
pe dealul Bididia. Inedit.
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Pe una din suprafeţe, în interiorul unui chenar simplu, a fost sculptată în bassorelief
o scenă dionisiacă. În prim-plan, Liber-Dionysos este reprezentat în picioare, acoperit
sumar cu o piele de panteră (nebris) care coboară de pc umărul stîng, înfăşurîndu-i corpul
în diagonală şi lăsîndu-i dezvelită partea dreaptă a pirptului. Figura tînără, imberbă a
zeului. este înconjurată de bucle bogate care îi cad pe umeri în două şuviţe cîrlionţate.
Pe crPştet poartă cunună din ciorchini de struguri. Cu mina dreaptă se sprijină într-un
toiag înalt (thyrsos), cu braţul drept, întins în jos, ţinea probabil vasul (kantharos) cu
care turna vin în gura panterei. Sus, îu colţul din dreapta al tăbliţei, este redat un satyr
nud. cu picioml drept îndoit, urcîndu-sc pe o tulpină de Yiţă-de-,·ie. În mina dreaptă,
acolitul ţine strîns un cosor (falx rineatica) cu ,-irful încoYoiat (sinus). orientat sprl'
cununa de ciorchini de pe creştetul divinităţii.
Tăbliţa îşi găseşte analogii atît în cetăţile pontic(• din Dobrogea (Mangalia - cf.
C. Scorpan, Reprezentări bacchice, Constanţa, 1960. pg. 23 şi urm., fig. 2; Histn·a - cf.
G. Bordena.che, Sculture. pg. 59. 105 şi taY. XLVII, 105: Tomis - Ibidem, pg. 61, 111 şi
tM-. L, 111) cit şi pe teritoriul fostPi Dacii (Alba-Iulia - Parfoş cf. C. Pop, Apulum,
VI, 1967, pg. 172, fig. 1; Ulpia Troiano Sarmizegefusa - d. 1"dem, în Terra noastra,
1971, pg. 65, n. 40). Cea mai apropiată din punct de wdm· compoziţional este o tăbliţă
votivă publicată de A. Buday în 191G ~i aflată în Muzeul dl' istorie al Transih-aniei (Cluj inY. ·t:389).
Execuţia îngrijită, dar modestă a aeestui ex rolo. eu rrdarra. sumară a atributelor
a11<1.tomice, trădează perioada Severilor, evidrnţiind PxistC'nţa unui atelier earc produrra
astfrl de piPse seulpturalr în a.propirrra ertăţii Argyssus, la sfîrşitul sec. II şi încC'putul
i;rc. III r.n.
9. Cavalerul Trac, fra.gmrnt dr tăbliţă Yotivă (im-. 896; fig. 9) Marmură albă.
Di.J1u·11siuni: h = 23,5 cm; I = 32 cm: g = () rm. Se păt>trra.ză aproap<' complet partea
dreaptă a tăbliţei. Pro,-i.J1e din localitat('a. fazurilr (eom. Val(·a. Nnearilor), fiind dC'f'ropC'rită
în anul 19G7.
·
Bibliograf1"e: A. Opaiţ, Două reliPfuri nle Camlerului 'J'rac di11 nordul Dobrogf'1·,
PPIH'f', IV, 1975, pg. 128--130, fig. 2
Dea.supra unui profil simplu. a fost S('ulptată în basorC'JiPf imaginea CavalC'rului
Trae. veche divinitate autohtonă ('\I !'araetC'r chtonic. Eroul tînăr C'Ste redat călare, tu
torsul şi capul spre stînga, ţinînd în mina drC'aptl\, îndoită din cot ~i ridicată în sus, probabil o lance pictată a cărei urmă nu i;e mai observă în pn·zrnt. Estr îmbrăcat cu eămaşă
scurt.fi (chiton) pliată şi încinsă la mijloc. O hlamidă prinsă pe umăml drept îi flutură
în spate. ERte încălţat ru rizmuliţ<' ( embades). Cu călcîiul drc•pt îmboldeşte calul care i;p
lasă pe pieioarele dinapoi, ridicînd foartr probabil picioarrk dinainte deasupra animalului
răpus de lancea călăreţului. Animalului căzut la părnînt (mistrrţ?), din cauza Rpărturii,
i s<' observă doar capul văzut din profil, spre dreapta.
Relirful sr remarcă printr-o <'XPenţir îngrijitr1. mai ales în redarea realistă a Plcmentelor anatomice• şi, exceptînd picioarC'IP ('alului, prin rrsprttarC'a proporţiilor. Este asrmă
nător unui rC'licf descoperit pr trritoriul R. P. Bulgaria, la Dzsidar-Koj (cf. G. Kazarow,
Dic Deukmaler des fhrakischen Reifrrgoffes iri Bulgari'en, LC'ipzig, 1938, pi. XXIV, 144).
În <·.onformitatr cu clasificarra lni Kaza.row, tăbliţa ci<' la Iazurile SC' încadrC'ază în grupa
B a reliefurilor carr-1 rrprC'zintă pr Cantlrrul Trac la vînătoare. Aspectul eompoziţional
al reliefului îl plasează în a doua jumătate a. sPeolului al II-iea.
10. Cavalerul Trac, fragment dr tăbliţă votivă (inv. 897; fig. 10) Marmură albă,
fin cristalizată. Dimrnsiuni: h = 14.5 cm: 1 = 12 cm: g = 3 cm. LipsC'şte aproximativ
un sfert din partea superioară. Provine din apropien·a localităţii Cerna., din pum·111I
Mangina.
Bibliografie: A. Op<1.iţ, Peuce, IV, 1975, pg. 128-130, fig. 1
Scena Cavalrrului Trnc se află Rculptată în basorelief, în interiorul unui profil simplu,
mai lat la bază. Eroul pstc redat din profil spre stînga, călare, în planul central la tăbliţ('i.
Poartlt chiton scurt, pliat pînă la genunchi şi încins la mijloc. Pe umeri îi flutură obişnuita
mantie din care s-a pă8trat partea de jos 11 faldurilor. În mîini vine întins frîul calului
oprit în faţa unui altar situat în partea din stînga jos a tăbliţei. Calul, robust, cabrat sub
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acţiunea frîului este reprezentat din profil spre stînga în momentul opririi mir. Coada
foarte lungă îi ajunge pînă jos, copitclr sînt redate disproporţionat. Drasupra altarului se
observă. un vas pentru libaţii, iar în spatele altarului se distinge gnu. datorită spărturii,
trunchiul unui copac pe care sr urcri un şa.qw, cu capul întins spre botul l'a.lului. În
partea dinapoi a. altarului. a fost sculptat un personaj frmi11i11. îmbrăca.t cu chiton şi
chimation. Adoranta (cf. A. Opaiţ, pg. 127), cu piciorul stîng uşor îndoit din grnunchi, ţinc
în mină un vas micuţ, în timp cr dreapta o arc întinsă dea.supra vasului prntru libaţii.
Artistul a redat mai pregnant imaginea cmtrală şi mai sumar gruparra. dr rlrmentr
complementare din stînga rrliefului.
Prezentarea. Cavalerului Trac în iposta.za sa „paşnică'', include acrst relirf în grupa A,
subgrupa „e" a clasifică.rii lui Kazarow (Op. cit. pg. 6), cu bune analogii în Bulgaria. de
nord-est, la Hammzalare şi Varna şi în Dobrogra., la Constanţa (vezi. A Opaiţ., op. c?°t„
pg. 127, notele cu toată bibliografia.).
Execuţia artistic?\ reuşită, atitudinea pa.şnică a Eroului, i-au facilitat primului
editor încadra.rea acrstei tăbliţe votive la mijlocul 1wcolului II e.n., în Ppora împămţilor
Antonini.
11. Cm,alerul Trac, tăbliţă votfră (inv. 898; fig. 1 l) Plaeă pentagona.lrt di11 marmură
albă. Dimensiuni: 29,5 x 23,5 cm.
Provine din apropierea localităţii Ca.simcra, din punctul Dulbrnci undP n. fost. lol'a.lizată o
viUa rustica (cf. V. H. Baumann, SCJV, 4, 1971, pg. 598)
Bibliografie: A. Opaiţ, O plllcuţii i·otfrii. a Cavalrrului Trac de la Casfrncca, Prnce,
VI, 1977. pg. 187-190, pi. I
Scena Cava.lrrului Trac rste sculptată în basorelirf în interiorul unui chenar simplu, PX<'Pptînd latura din dreapta ca.re rste teşită. Eroul este redat dllarr, din profil, spre stînga,
cu torsul şi capul întoarse sprr dreapta, văzut din faţă. Hlamida.. prinsă într-o fibulă
pe umărul drept, îi fluturrt în spate. În picioare poartă embades. BraţelP le are îndoite
din cot; în mîini ţinc lejPr frînl calului. Figura. rotundă a dilăreţului, tînără şi in1berbă,
este încadrntă de păr scurt şi buclat. Artistul a redat cu multă fineţp ochii, 1rnsnl şi gura
Eroului. Calul, fin rralizat, cu coama şi roada împletite, rste surprins în momentul sosirii
în faţa altarului. Piciorul stîng dinainte, îl ţinr îndoit elegant din genunchi în faţa unui
altar rrctangular, situat în colţul drept al reliefului. În spatelP a.crstuia SP află arborele
pe care stă. încolăcit şarprlr. Sub ca.I. un leu miniatural rrpn·zrntat se îudrraptă spn·
altar.
Tâbliţa a fost sculptată în formă dr aedicula, cu planuri bine proporţimmtt>, (•.u redarea realistă a pPrspectivei şi a detaliilor. Poatr fi încadrată printrr rrliefurilr din grupa
A a clasificării lui K;tzarow. Ca Plemcnt relativ nou în Dobrogea, rclirful de la Casim<'P<t
prezintă Icul ca acolit al C'<walcrului Trac. Tă.bi iţa votivă are analogii în Bulgaria. (B. Kazarow, op. cit„ nr. 225, fig. 124; nr. 904, fig. 444; M. Operman, Arheologia, 2, 1970, pg.
22-23, fig. 7), mai puţine pc trritoriul României (T. Sauciuc-SăvPanu, BCMJ, XXXVII,
1944, pg. 41-44, fig. ] -2; I. I. Russu. Acta MNap, IV, l9G7, pg. 100, nr. 25, fig. 5)
Compoziţia, cu rPalP prrtenţii artistice, Pste foarte probabil prodmul unui atelil·r
vest-pontic din a doua jumătate a sec. II e.11.
12. Ccwalerul Trac, tăbliţă votivă (inv. 4223; fig. 12)
l\farmurrt albă. Pladt trapezoidalrt cu baza marc semicirculară. Dimensiuni: h = 1516 cm; l = 15,18 cm; g = 2,3 cm. Descoperită în anul 1977, în vatra localităţii Vall'a
Nucarilor. lned1't.
Sculptura în basorelief, cu scena Cavah·rului Trac, este mărginită dP un ehenar
simplu, mai lat la bază. Eroul este redat din profil, spre stînga, cu capul :;;i torsul întoarse
spre dreapta şi văzute din faţă. Chitonul scurt, fă.ră pliuri, cu mîneci lungi, încins la
mijloc, îi ajunge dea.supra genunchiului. Hlamida, prinsă pe umărul drrpt, îi flutură în
spate în trei falduri rigide. Figura tînără., rotundă, încadrată de păr bogat, piPptănat
deasupra urechilor, este executată cu stîngăcie, ca de altfel şi corpul călăreţului. Estn
încălţat cu obişnuitele embades. Frapează lipsa de proporţii în redarea clementelor a natomice ale Ca.vaierului, în contrast cu animalul pe care îl călăreştr. Calul, bine realizat
din punct de vedere artistic, se încadrează perfect în cîmpul reliefului. Picioarelr dinainte
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le are ridicate deasupra unui altar rrctangular, situat în colţul din stînga jos. Mişcarra
de cabrare a calului nu este justificată decît de încercarea artistului de a rrda îmboldirea
acestuia de către călăn•ţ cu călcîiul piciorului drept. Din spatele altarului se observă
ţîşnind un mistrrţ. Sus, în colţul din stînga, a fost sculptată coroana unui arborr al cărui
trunchi face corp comun cu chenarul tăbliţei. Un şarpe gros coboară de pc ramuri, cu
capul întins spre botul calului. Prin uşoara profilare a picioarelor din stînga, a.Ic calului,
artistul încearcă să creezr perspcctirn.
Relieful Pstr întrudtva asrmănător celui dP la CasimcP1L Cu toatr eă Eroul nu este
înarmat, prezenţa calului în mişcare şi a mistreţului, justifică încadrnrra acestei tăbliţe
votive în scria reprezentărilor Cavalerului Trac în ipostaza de vînător. Un relief apropiat
din punct dP vrderr compoziţional, unde însă Cavalerul apare înarmat şi însoţit de cîine,
estr cunoscut la Tomis (vezi, G. Bordenachc, Sculture, pg. 102, 208, tav. XC)
Tăbliţa de la Valea Nucarilor este cu siguranţă opera unor artişti locali din mediul
rural care imitau, în cea de-a doua jumătate a sec. IIe.n., produsele de mai bună calitate
ale atelicrrlor vest-ponticr.

B. MONUMENTE FUNERARE
l. Cap de femeie, portret funerar (statuie, inv. 895; fig. 13). Marmură albă. Dimensiuni: h = 24,2 cm; h figurii = 21 cm; I = 13 cm. Descoprrit în anul 1968, în localitatra
Colina (corn. Valea Nucarilor), în apropierea unei villa rustica.
Bibliografie: M. Alexandrescu-Vianu, Un portret roman fn nordul Dobrogei, Pontica,
3, 1970. pg. 379-381.
Sculptura înfăţişează portretul unei fcmri maturr, cu figura plină, srnsibil marcată de
semne de oboseală. Ochii mari, cu pleoaprlr binr conturate, privesc în sm. PupilPlc mici
şi rotunde sînt realizate prin trepanare, fiind încadrate cir un iris srmicircular incizat.
Sprînccne groase şi lungi, realizate prin incizii paralelP, SP arcuirsc drasupra ochilor.
Gura mică, cu bnzr pline, arc colţurile marcate vertical. CntP oolicc în dreptul nărilor
marchează obrajii. Sub ochi se disting crarcirnc. Părul, împărţit în două printr-o cărare
în crrştetul capului, coboară prstc urechi, fiind strîns apoi la spate într-un coc mare.
De lobul urrchilor sînt prinşi cercei rotunzi cu pandantiYi. Părul a fost redat prin şuviţe
simple, uşor ondulatr, pieptănătura alcătuind un triunghi pc fruntea înaltă a personajului.
Rralismul portretului, tehnica rralizării ochilor şi nărilor prin trepanare, pieptănă
tura cu părul prste urechi strîns în coc la spate, indică sfîrşitul sec. II şi începutul sec.
III c.n. Portretul de la Colina reprezintă un produs loca.I, provincial roman, aparţinînd
unPi statui funera.re (vezi, în acest sens, G. B. Bordenache, Dacia, N. S., IX, 1965, pg.
253-281 ). Personajul trrbuie să fi fost proprietara fermei de tip villa rustica localizată
în apropirrna locului de descoperire a. portretului. Imaginea acestuia este cit se poatr de
rclt·vantă prntru vremurile care începuseră să se tulbure la începutul sec. III e.n.
2. Cap de femeie, portret funerar (statuir), (inv. 4222; fig. 14). Marmură albă.
Dimensiuni: h = 25 cm; I = 19 cm; l figurii = 13,5 cm; g = 20 cm. Figura puternic
mutilată. Descoperit în anul 1978 la sud de localitatea Grrci, în punctul „La izvor".

Inedit.
Sculptura înfăţişează portretul unei femPi trecută de prima tinereţe, cu figura
fruntea lată şi tîmplcle acoperite de păr. Ochii mari, migdalaţi, cu pupile
rrlidatr. sînt îndreptaţi în sus, spre dreapta. Figura parţial distrusă lasă să SP întrevadă
un nas drrpt, gura mică închisă, cu buze pline şi bărbia rotundă. Întreaga figură estr
încadrată de un păr bogat, pieptănat cu cărare pe creştetul capului în şuviţe buclate
carr-i acoperă jumătatea superioară a urechilor, realizate prin trepanare, cu lobii fin
conturaţi. Părul este adunat la spate într-o cosiţă ridicată în sus şi prinsă cu acul. Doi
cîrlionţi micuţi ies din pieptănătură în dreptul obrajilor.
Sculptura arhaizantă, imită prototipuri elenistice. Pieptănătura este caracteristica
perioadei ultimilor împăraţi Antonini. Ca şi portretul de la Colina, reprezintă un produs
local cu caracter funerar, provenind probabil dintr-un atelier care funcţiona la Troesmis
în a doua jumătate a secolului II e.n.
ovală. plină.
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3. Cap de femeie, portret funerar (stil.tuie), (inv. 4885; fig. 15) Mai mură albă.
Dimensiuni: h = 25,5 cm; h gît = 3 cm; 1=21,5 em; I figurii=l3,5 cm; A fost dC'scopcrit în anul 1975 în vatra localităţii Valea Nucarilor, în apropierea unei întinse a~rziiri
de epocă romană. Inedit.
Sculptura înfăţişează portretul unei femei tinere, cu figura ovală, plină, uşor mutilată. Arr bărbie micuţă, frunte Iată, nas drept şi ochi mari, migdalaţi, cu pupile rotunde
foarte slab conturate. Gura mică, cu buze pline, o ţinc închisă. Părul este pirptănat
elegant în şuviţe mari ondulate, despărţit în creştetul rnpului în două părţi, rula.t în
faţ[t şi strîns la spate într-o cosiţă groasă, răsucită, adunată spiralic într-un coc d1· sub
care îi cad pc era.fă şuviţe rebele. In dreptul urechilor, două şuviţe sînt aranjat!' din
piptă.nătură. Părul strîns la tîmple lasă în afară urechile mici, adîncite cu ajutorul trepanului. Sub fruntea la.tă, două sprîncene fine sînt conturate prin şlefuire. Cu toată <'X<'cuţia îngrijită şi realistă a figurii, portretul parc lipsit de expresivitate, trădînd o manirră
academică în redarea frumusrţii senine proprie rpocii lui Hadrian, de revrnire la ('anoa.nclc clasice. (Vezi, în general, D. Tudor, Arheologia romană, Buc., 1976, pg. 244-245:
Z. Covaceff, Pontica, 5, 1972, pg. 514; pentru analogii, v. BMI, nr. 3, 1973, pg. 10-14,
fragmrnt de aedicula din Deva, Muzeul judrţean.)
Piesa este lucrată cu multă fineţe, ceea cc ne îndramnă s-o considrrăm prndmul
unuia dintre atelierrle care funcţ.ionau în cetăţile grecrşti de pc malul nstic al Pon1 ului
Euxin.
4. Statuie funerară, fragment (inv. 2160; fig. 16). Bloc de marmurft albă. Rl'zn Yat:
plinta rectangulară şi partea inferioară a statu iei. Dimrnsiuni: L =plintei = 53.5 cm;
h = 37 cm; g = 30,5 cm; I statuici = 45 cm; h = 25 cm: g = 24,5 cm. Dcscoprrit în
zona de sud-est a localităţii Casimcea, în punctul „La vir" (d. V. H. Baumam1, SCIV.
4, 1971, pg. 598). în colecţia MDDTI din 1970. În nrnrginca plintei au fost săpate trei
orificii pentru manevrarea statuiei.
Deasupra plintei s-a păstrat parte a inferioară a unui personaj feminin îmb1 ăcat
cu stola, peste care o palla lejeră îi cade în falduri verticale, acoperindu-i corpul î11 întregime şi Iăsîndu-i în afară vîrfurile picioarelor încălţate cu calceus. Faldurile Jmlla-ei,
realizate schematic prin şănţuire, acoperă aproape întrnga compoziţie, lăsînd în spate o
mică porţiune nefasonată în vederea prinderii statuiei într-un ansamblu probabil dr tip
aedicula. Faldurile palla-ei, verticale şi imobile, dau compoziţiei un aspect rigid. Compoziţia clasicistă, cu caracter funerar, reprezintă o realizare provincială. romană din pt>rioada
împăraţilor Antonini, de la mijlocul sec. II e.n. Cea mai apropiată analogic o întîlnim la
Apulum, pc teritoriul Daciei (vezi, Dionisie Radu, Trei monumente sculpturale de la
Apulum, în Apulum, VII, 1968, pg. 441, 3, fig. 4 - statuie feminină cu caracter funerar).
5. Leu funerar, fragment sculptură (inv. 2151; fig. 17)
Calcar cretacic, dens, de culoare gălbuie. Rezervat: partra superioară a corpului,
fără membre. Dimensiuni: L = 80 cm; h (în partea anterioară)= 60 cm; h (în zona
posterioară) = 14 cm; I figurii = 13 cm; h figurii = 20 cm. Spărtură recentă în dreptul
botului. Provine din localitatea Topolog; 1970. Inedit.
Piesa reprezintă un leu sculptat în poziţie „şezînd'', cu capul în sus şi privirea întoarsă
spre dreapta. Capul animalului este acoperit de o coamă bogată, alcătuită din şuviţe
groase, neregulate, frumos dăltuite; la fel pieptul şi jumătate din spate. Are o figură
prelungă, cu fruntea rotunjită, ochi rotunzi şi apropiaţi, încadraţi de pleoape reliefate şi
gura deschisă. Coada lungă intră între picioarele dinapoi. Corpul este acoperit cu păr
fin, realizat cu dăltiţa. În creştetul capului se văd urmele unui piron gros de fier, în partea
dreaptă a corpului - o perforare circulară. în stînga, corpul prezintă o suprafaţă netedă,
relevînd faptul că leul era sprijinit în antichitate, în cadrul unui ansamblu monumental.
Face parte din categoria leilor funerari „de sine stătători" (cf. D. Isac, V. Wolmann,
I. P. Albu, Sargetia, X, 1973, pg. 142 şi urm.) care „străjuiau intrări, ornamentau mausolee sau alte construcţii funerare importante" (V. Wolmann, Acta MNap., VI, 1969,
pg. 534). Nefiind descoperit într-un context arheologic, se încadrează larg în limitele sccol11lui Ile.n. şi, în conformitate cu modul de tratare a coamei, în şuviţe triple, în formă
<fo volute, are analogii la Drobeta-Turnu Severin (S. Ferri, Arte romana ~ul Danubio,
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Milano, 1933, pg. 272-284, fig. 348) şi Alba Iulia (cf. Ibidem, fig. 345), ca şi la ClujNapoca (Muzeul de istorie al Transilvaniei, inv. 16819 I 3187 - cf. Sargetia, X, pg. 142,
n. 32). Tehnica redării părului în şuviţe groase întoarse în melcişori, este caracteristică
reprezentărilor palmyrene (Z. Kadar, în Acta Antiqua .Academiae Scientiarum Hungaricae,
III, 1, 2, 1955, pg. 116-117, fig. 5 - apud BMI, nr. 3, 1973, pg. 42, n. 134). Leul funerar
de la Topolog reprezintă un produs reuşit al unui atelier local care funcţiona probabil
într-una din villae-le rusticae din zonă, aparţinînd unor elemente de origine orientalii.
(vezi, în acest sens, altarul lui .Aufidius Helius de origine phrigiană, descoperit la Topolog,
la V. H. Baumann, SCIV, 4, 1971, pg. 597).
6. Leu funerar, fragment sculptură (inv. 1942; fig. 18)
Calcar cretacic, dens, de culoare gălbuie. Rezervat: capul şi o parte din torsul animalului. Dimensiuni: h = 58 cm; g capului = 34 cm; d tors = 30 cm. Provine din zona
nord-vestică a localităţii Casimcea, punctul „La vie". A intrat în colecţia MDDTI în
anul 1970. Inedit.
Reprezenta probabil un Icu, sculptat pc toate feţele, în poziţie „şezînd", ridicat pe
picioarele anterioare. Capul mare este acoperit cu o coamă bogată, alcătuită din şuviţe
groase, paralele, realizate prin dăltuire. Figura animalului este prelungă, cu fruntea.
teşită, îngmtrt şi cn ochi mari. circumscrişi dr pleoape inelare. Din botul mutilat se pli.strează gura tă.iată larg şi adîncită. Fragmentul de tors păstrat rstc rotund.Trăsăturile
figurii rxprimă. mai mult durere dPdt frrocitatr, atitudi1H' la care contribuiP şi înclinarea
capului spre dreapta.
Facr partr din categoria leilor funerari „de sine sf1itritori" (cf. Sargetia, X, 1973,
pg. 142 şi urm.). Contextul arheologic în care• a fost drscoperit leul de la Casimcea, împreunA.
eu fragmentul de statuie funerară prezentată mai sus (vrzi, supra, nr. 4), evidrnţiazA.
în punctul „La. vie" existenţa unei construcţii funerare de la mijlocul secolului IIc.n.,
aparţinînd unor prrsonajr înstăritr• din mrdiul rural. proba.hi! proprietarii unei villa
rustica din apropirrr.
7. Leu funerar, seulptură (inv. 109G; fig. 19).
Calcar crPtacic, dens, de culoare gălbuie, cu urme de oxizi dr fier. Spart transversal
în două şi restaurat. Dimensiuni: h = 42 cm (h membrrlor = 18 cm; h capului = 24 cm);
1 capului = 17 cm; plinta. = L = 30 cm; I = 20-24 cm; g = 4 cm. A fost descoperit
în anul 1973, în aşeza.rea civilă a cetăţii Noviodunum. Inedit.
Sculptura. realizatri în bloc monolit, reprezintă un Icu în poziţie „şezînd", sprijinit
pc membrele posterioare. Membrele anterioare, scurte şi puternice, sînt terminate prin
labe nodnroasc. Leul se află aşezat pc o plintft trapezoidală cu colţurile rotunjite. Capul
animalului, cu figura ovală încadrată de o coamă bogată, este înălţat şi uşor înclinat
:;pre stînga. Este evidentă o oarecare disproporţie a piesei sculptate. Artistul a acordat
mai multă atenţie părţii superioare, partra inferioară a sculpturii, cu picioarele leului
~trînsc şi coada, spirjinitc de plintă, fără a fi schcmatizată, este realizată mai sumar. În
:inhirnb, corpul animalului, cu coastele profilate prin dăltuire, coama cu şuviţe scurte şi
~·oase, ca şi figura, relevă o execuţie îngrijită.. Îndeosebi figura Icului rralizată prin şle
r 1irc, cu privirea ridicată în sus, cu nările largi şi gura deschisă, a fost umanizată de
" ·tist într-o cxpn• ;ic plin'.\ de p:i.tetism.
Piesa de la N oviodunum fa.cc parte din categoria leilor „de sine stătători", înscriind 1-sc printre piesele funerare folosite în provinciile dunărene ca anexe decorative, deasupra
:i 1 1 de o p:utc şi de a.Ita a construcţiilor funerare (vezi, Gr. Tocilescu, Monumente epigrafi·· ~ şi sculpturale, I, pg. 25; G. Murnu, Monumente de piatră de la Adamclisi, în BCMI,
•~ 1. VI, Buc. 1913, pg. 118-120 şi fig. 33). Leul a fost sculptat într-unul din atelierele
<· ;. • ~ funcţionau cit siguranţă la Noviodunum în sec. II-III e.n.
8. Cap de c;finx(hl),rpie), fragment sculptural (inv. 24538; fig. 20). Calcar cretacic
ct • e.tlo:uc g:ilbuie, cu num)roase urme de oxizi de fier. Piesa este spartă în creştetul
c·tp.tl:ti unde p:i.3treazl orificiul rotund al unui element de încastrare şi imediat sub gură.
Dim ~1Biuni: h = 11,5 cm; I = 14,5 cm; l figurii = 10,3 cm; g = 15,5 cm. A fost descop~rit în m:i.rginea de nord a localităţii Lunca (corn. Ceamurlia de Jos), în anul 1973, Ia
-1,60 m adîncime. Inedit.
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Sculpturn prezintă o figură umană, rotund~ şi plată., cu fruntea îngustă şi ochii
ovali ieşiţi din orbite, cu pleoapele de sus pronunţate, nasul drept cu oă.rile sparte din
vechime şi gura mică cu buze strînse. O figură încadrată de păr bogat, cu o căra.re în creş
tetul capului care împarte în douft părul sfinxului şi care cade în şuviţe para.lele pe spate,
astupîndu-i complet tîmplele şi urechile. Piesa păstrează capătul superior al aripii dreptl',
despărţită de păr printr-o şănţuire semicirculară. Aripile sfinxului porneau probabil
direct din umeri.
H arp1:a. ca motiv de decor arhitectural, servind drept acroteră unor aediculae sau
mausolee funerare, este originară din Asia Mică (apud Radu Florescu, Dicţionar enciclopedic de arfă veche a Romaniei, Buc. 1980, pag. 179). Penetraţia acestui motiv funerar în
Dacia şi Moesia Inferior, în cursul sec. II e.n., s-a produs dinspre Occident spre Rlslrit,
drumul fiind marcat de numeroase descoperiri asemănătoare din nord-estul Italici, Brittania, Bclgica, Germania Suprrior, Raetia, Noricum, Pannonia, Moesia Superior (cf.
Marcel Hcnard, Sphinx masque funeraire, Apulum, VII, 1968, pg. 303-304). Este singura.
piesă de acest grn descoperită în nordul Dobrogri, rclcvînd la Lunea, pe malul lacului
Razelm, existPnţa unor colonişti sau veterani proveniţi din provinciile occidentale ah·
Imprriului (cf. Ibidem, pg. 305).
9. Coronament funerar în formă de trunchi de piramidă, fragmrnt sculptural (inv.
24537; fig. 21). Calcar cretacic dr culoare gălbuie. Baza mare şi o parte din suprafaţa
din spate a coronamrntului au fost sparte din a.ntichitatr. Dimensiuni: h = 44,5 cm;
laturile bazei mici = 10,4x19,5 cm. Drscoprrit în anul 1979, în nrcropola tumular!i. a
cetăţii Noviodunum. Inedit.
Coronamentul estr decorat pc trei din suprafcţeh• salr cu vrPjuri dr hrdera cu frunze.
Suprafaţa principală estr drcorată cu două \Tejuri pcrfrct simetricr, sculptatr în basorelief. iar feţPlr la.tera.le cu cîte un singur vrPj, bogat împodobit cu frunze pe era din dreapta,
eu o singurft frunză pc era din stînga. Este al doilra exrmplar de acest gen descoperit în
nordul DobrogPi (vezi, mai jos, nr. 10). Pentru analogii, cu comrntariu şi bibliografie,
nzi II. D<ticoviciu. Un monument funerar din Dacia Superioară, în Omagiu lui P. Constantinrscu-faşi, Bue. HlGH, pg. 101-108; Idem, Coronamentele ~n formă de trunchi de piramidrl an·11if1I pr teritoriul provinriei Dacia, Apulum, VII, 1968, pg. 333-352. Originea
acrstui tip de· coronamrnt l'str nord-italicr1. Plr fiind situate în antichitatr deasupra
altarrlor funrrnrr. AcPstP mo1rnmrnte, tipice' JH'11trn Aquilcia, s-au răspîndit la sfîrşitul
sPc. I l'.n. în provinciile dunrm·nr - Noricum, Pannonia şi Dacia Superior, după 106 e.n.
(cf. Apulum, VII, 19fi8, pg. :350). Motirnl dl•cornti,· dl' pe coronamentul de la Noviodunnm ca şi forma sa dP trunehi de piramidă cu l;~turilc drepte, rPlcvă particularit~ţi
localr care ne scapr1 în actualul stadiu al cunoştin~clor.
l O. Coronament funerar în formă de trunchi de piramidă, frngmrnt (inv. 27682;
fig. 22). Calcar cn•tacic, gălbui. Spart la eapete şi la spate·. Dimensiuni: h = 31 cm; I
baza mică = 7 cm; 1 baza marc = 17 cm; g max. = 11 cm. Provin!' din colPeţ.in, Şcolii
generale din Horia. A intrat în coll'cţia MDDTI în anul 1980. lned1't.
Coronamrntul este decorat în basorelief, JlP trei din su prafrţele sale, cu cîtP un lujer
de hedera. Pc suprafaţa principală, ornamrntul rstr încn.drat de un chrnar simplu, în
relief. Motivul decorativ, mult simplificat, Pste •~semănător celui întîlnit JH' rxrmplarul
de la Noviodunum. în ambele cazuri, avem de-a face cu un pyramidion cu laturile drrpte
care nu-şi găseştr analogii dccît, poatr, }H' trritoriul GalliPi în src. I-II r.11., la unrle
monumente terminate în piramidă sau trunchi de piramidă cu laturilP drPpte (apud,
H. Daicoviciu, Apulum, VII, l 9G8, pg. 347).
11. Stelă funerară în formrL de ardicula, fragnu•nt (inv. 2152; fig. 23). Bloc
rectangular de calcar cochilifer, spart lateral drrapta şi jos. Dimrnsiuni: h = 66,5 cm;
1 = 49,8 cm; g = 30,5 cm. A fost descoperit la tenwlia bisericii „Buna V cstire" din
Tulcea şi donat muzeului în anul 1950. Inedit. Sculptură în basorelief. Cîmpul sculptural
este împărţit în două de un brîu trapezoidal. Deasupra acestuia se află un fronton înscris
decorat cu motive vegetale: decor meandric cu frunze de hedera. Dedesubt, în interiorul
unui chenar simplu de 6-8 cm lăţime, într-o nişă a fost sculptată scena banchetului
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funerar ( coena funetris; 1n stînga este reprezentat defunctul, întins pe o kline elegantă
cu spătar. Este înfăşurat într-un pallium şi poartă pe dedesubt o tunică cu mîneci scurte.
în faţă se observă tăblia unei mensa, iar în dreapta este sculptat un copil de casă (camillus)
în picioare din faţă, ţinînd cu amîndouă mîinile un vas. Servantul este îmbrăcat cu tunica
cu mîneci srnrte, lungă pînă la genunchi şi strînsă cu cordon pe talie. Poartă pieptănătură
rotundă de tradiţie elrnistică. Drfunctul ţine în mina dreaptă, ridicată în sus, coroana
„nemuririi".
Sub brîul trapezoidal care împarte cîmpul sculptural al stelei, părţile laterale au fost
sculptate pc jumătate din grosime cu capitele ionice, redate schematic.
Din punct de vedere compoziţional. stela se înscrie în tipul „pontic", cu scena banchetului simplificată, caracteristic pentru cetăţilc greceşti din Pontul Stîng, de la Bizanţ
pînă în Dl'lta Dunării (cf. G. Bordenache, Temi e motivi della plastica funeraria, Dacia,
N.S .. IX, 1965, pg. 258; vezi şi Oct. Floca şi W. Wolschi, Aedicula funerară fo Dacia
romanii, în BMJ, an XLII, nr. 3, 1973. pg. 50). Cu toată execuţia excelentă a motivului
floral din interiorul frontonului, matPrialul întrebuinţat, anumite disproporţii sesizabile
în redarea defunctului (mîna scurtă şi marc în comparaţie cu corpul, laba piciorului),
schematizarea şi o anumită rigiditate în atitudinea personajelor, vin să ateste un atelier
local în funcţiune la începutul secolului IIIe.n.
12. Stelă funerară în formă de acdicula, fragment (inv. 2157; fig. 24). Bloc paralelipipedic de ealcar cretacic, spart din antichitate stînga jos şi tăiat transversal sus, pentru
a fi folosit t<1 matrrial de construcţie. Dimensiuni: h = 27 cm: I = 46 cm; g = 41 cm.
A fost descoperit la Troesmis în anul 1950. Inedit.
Pc una din suprafeţe, în interiorul unui chenar simplu (4 cm în dreapta), mai lat la
bază (8 cm), a fost sculptat într-o nişă bustul unui personaj în basorelief. Personajul este
îmbrăcat cu pallium din care îi ies mîinile. în mina stingă ţine între degetul arătător
-şi cel inelar un obiect micuţ tronconic. Pallium, elrgant drapat, este realizat prin adîncituri paralele; mîinile executate cu prceizie.
Piesa se înscrie printre stelele funerare în formă de aedicula, fiind situată probabil
pe un soclu înalt, basorelieful reprezcntînd bustul defunctului ( cf. A. Schober, Die r0mischer
Grabsteine von Noricum und Pannorâen, Viena, 1923, fig. 198, 199, 200, 202, 205; apud
Floca - Wolski, op. cit. pg. 50). Are analogii în Dacia la Drobeta-Turnu Severin (Gr. Florescu, I monumenti funerari della Dacia SuperiOT, în Ephemeris Dacoromana, 1930, pg. 90)
şi printre stelele funerare din nordul Italiei şi coasta dalmată (cf. A. Schober, op. cit).
Monumentul, rchilibrat şi bine proporţionat, rrprezintă o reuşită execuţie locală, înca.drîndu-se cronologic în limitele secolului Ilc.n.
13. Stelă funerară în formă de aedicula cu relieful în nişă arcuită (pentru acest gen
de monumente, vezi, Gr. Florescu, Op. cit„ pg. 84-104). Fragment (inv. 2283; fig. 25).
Lespede rectangulară de calcar cretacic gălbui cu urme de oxizi de fier. Rezervat aprox.
2/3 din partea superioară. Dimensiuni: h = 34 cm; I = 47,5 cm; g = 14,o cm.
Nu i se cunoaşte prcris locul de pronnienţă; probabil Noviodunum.
Nişa, mărginită de un chenar dublu semicircular în pa.rtca de sus, arc forma unei
bolţi sprijinite lateral de două coloane trrminate în ca.pitele corintice. Colţurile stelei sînt
ocupate de pseudoacrotere decorate cu frunze de a.cant. În interiorul nişei s-au păstrat
capetele a două personaje (cel din stînga - bust), drspărţite prin spătarul îna.It şi curbat
a.I unei kline. Figurile ambelor personaje Rînt mutilate. Personajul f:ituat pe kline este o
femeie (defuncta) cu părul scurt, buclat, pieptănat peste urechi cu (·.ărare la mijloc. Personajul din stînga, situat între spătarul patului şi coloană, este o camilla, servantă îmbrăcată
cu mantie deasupra unei tunica, cu părul buclat adunat în creştetul capului într-un coc.
Coafura personajelor este specifică perioadei Antoninilor (mijlocul sec. Ile.n.) şi o rrgăsim
pe pereţii un ei aedicula descoperite la Micia, în Dacia (vezi, FI oca - W olski, op. cit.,
pg. 6, fig. 2,3). Ca şi cclclalte stele funerare prezentate mai sus, sîntem în faţa unui produs
local, aparţinînd atelierelor de pietrari din nordul Dobrogei.
·
14. Lespede funerară, fragment (inv. 2311; fig. 23 B) calcar cretacic, gălbui de
Babadag. Rezervat; aprox. un sfert din întreg. Dimensiuni: h = 30 cm; I = 50,5 cm;
g = 15-17 cm. Provine din cetatea Argamum (Cap. Dolojman), a. 1977. Inedit.
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Fragment de formft rectangulară, arc pe una din feţe sculptată în rdid o cruce
latină, cu braţe inegale, două cîte două, cu capetele lăţite. A fost descoperit dP M. Coja
în aşezarea romană tîrzie. Forma crucii pledează pentru o datare tîrzic - secolele V - Vlc.n.
(cf. Em. Popescu, Inscripţiile din secolele IV-XIII descoperite în Roman,ia, 197G,
pg. 76,40). Fragmentul păstrează urme de mortar pc spate, relcvînd ;1partencnţa sa unui
complex funrrnr.
C. PIESE DE SCULPTURĂ ARHITECTONICA

1. Cornişă(syma), fragment (inv. 2162; fig. 26) marmură. Arc colţurile sparte şi
este acoperit dr crustă calcaroasă. Dimensiuni: h = 45 cm; L = 100 em; l = 50 cm;
g = 42 cm. Provine din punctul „Dulbcnci", situat la nordul localităţ,ii Casimcra; a intrat
în colecţia MDDTI în anul 1971. Inedit.
Bloc rectangular, sculptat în rclirf pc una din frţc. ArP profilul carr1rnt şi decorat
cu pătrăţrlc în relief (guttae). Cornişa de la Casimcra se înscriP în ordinul doric roman
(vezi, R. Bordcnache - H. Stern, Documentar analitic. Studiul ordinelor clasice. Arhitectura Romei antice, pi. XXVI, fiind singurul exemplar de acest gen descoperit în nordul
Dobrogei. A fost descoperit printre dărîmăturilP unri villa rustfra (V. H. Banmann,
SCIV, 4, 1971, pg. 598).
2. Capitel (inv. 4576; fig. 27). Dimensiuni: h = 14 cm (abac = 4 cm; cchin = 6 cm;
fus = 4 cm); latură abac = 33 cm. A fost descoperit în anul 1978 în satul Neatîrnarea
din corn. Beidaud. Calcar cretacic alb-gălbui. Inedit.
Prezintă un profil simplu: abac patrulater, cchin oblic, uşor curbat înspre începutul
de fus circular. Atît abacul cît şi fusul sînt prevăzute cu orificii centrale rotunde (d =
= 5,5 cm; h = 3,5 cm). La baza echinului, capitrlul prezintă o dublă carenă realizată prin
şănţuire.

Capitelul face parte din ordinul doric elenistic roman (cf. R. Bordmache - H. Stern,

op. cit., pi. XXI-XXII). Cronologic aparţine sec. I-II e.n.
3. Capitel (inv. 1098; fig. 28). Marmură albă, de calitate inferioară. Una din volute
spartă

din antichitate. Dimensiuni: h = 20 cm; latură abac= 38 cm; d. cavitate coloană
= 33,5 cm; d. volută = 17 cm; g. sul = 5 cm. A fost drscopcrit în anul 1973, în aşezarra
civilă a cetăţii Noviodunum. Inedit.
Capitelul arc abacul patrulater, echinul reliefat între volutele circulare şi drept
deasupra sulurilor laterale, gîtuite la mijloc. Volutele, perfect circulare şi grupate două
cite două, sînt decorate în relief cu spirale terminate printr-un lob cmtral (oculus). Pe
suluri au fost incizate sub formă de meandre, frunze de a.cant stilizate. Echinul a
fost decorat între volute cu decor floral şi ove în rrlicf, iar drasupra sulului cu decor
incizat.
Capitelul este specific ordinului ionic roman (cf. şi R. Bordenache - H. Stern,
op. cit., pi. XXVIII şi XXXIV - sec. IIe.n.). Arc analogii pr teritoriul Daciei (vezi,
Sargetia, X, 1973, pg. 155 şi fig. 1) şi în Bulgaria la Plovdiv (vezi, L. Botuşarova, în Ann.
du Musee Nat. arch. Plovdiv, 1960, pg. 87, fig. 14 - capitel de marmură), în sec. II-IIIe.n.
Decoraţiunea simplă, realizată prin incizie, încadrează cronologic piesa de la Noviodunum
la începutul sec. IIIe.n., fiind fără îndoială produsul unui atelier local.
4. Capitel (inv. 2169; fig. 29). Calcar cretacic gălbui. Descoperit în 1958 la Noviodunum de I. Barnea. Dimensiuni: h = 25 cm; latură abac = 44 x 43 cm; g. abac = 5 cm;
latură echin = 39 cm; d. cavitate coloană = 38,5 x 39,5 cm; d. volută = 20 cm.
Formă asemănătoare piesei de mai sus, diferă decorul. Abacul este marcat de o linie
incizată. Echinul este decorat cu ove în relief, iar deasupra sulurilor cu floare de lotus.
Sulurile au fost realizate în formă de muguri de lotus aşezaţi cu baza la mijloc şi despărţiţi
printr-o şănţuire verticală. Volutele, îngroşate lateral, sînt decorate cu spirale terminate
într-un lob rotund (oculus).
Capitelul apaţine ordinului ionic roman, fiind o reuşită realizare locală de la mijlocul
secolului II e.n. (vezi, Sargetia, X, 1973, pg. 155, fig. 1).
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5. Capitel (inv. 1097; fig. 30). Calcar cretacic, dens, gălbui, de Babadag. Dimensiuni:
h = 19,5 cm (abac = 7 cm; echin = 7 cm; fus = 5,5 cm); latură abac = 36 x 36,5 cm;
d. cchin = 41 cm; d. fus = 32 cm. Provine din villa romană de la Horia, cerceta.tli.
în anul 1971.
Bibliografie: V. H. Baumann, O villa romană. la nord-vest de Horia (jud. Tulcea),
BMI, nr. 4, 1972, pg. 45-52
Capitel cu profil simplu: abac patrulater, echin curbat şi fus cilindric.
Execuţie locală din secolul IIe.n., se înscrie în ordinul simplu toscan (R. Cagnat V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, t. I-er, Paris, 1917, pg. 34 fig. 12,2; vezi şi
R. Bordenachc - H. Stern, op. cit., pi. XXVI - ordinul doric roman). Are analogii în
Tram;ilvania (Sargetia, X, 1973, pg. 106, fig. 2) şi în Bulgaria (vezi L. Botuşarova, op. cit.,
pg. 89 - piesă identică de marmură încadrată larg în sec. II-III e.n.
6. Capitel, fragment (inv. 1927; fig. 31). Bloc de calcar cretacic asemănător celui
de mai sus. ;3/4 din a.bac au fost sparte din antichitate. Provin<' din villa romană de la
Horia. Dimensiuni: h = 17 rm (a bar = 6,5 cm: echin = 8 cm; fus = 2,5 cm); latură
abac= 36 cm.
7. Capitel, fragment (inv. 1928; fig 32). Calcar cretacic alb-gălbui, de Niculiţel.
Rrzervat un sfert din întreg. Dimensiuni: h = 16,5 cm (abac = 7 cm; echin = 5,5 cm;
fus = 4 cm). Provine din villa mstica cercetată în anii 1972-1977 la Niculiţel.
Bibliografie: V. H. Baumann, Dacia, N. S., XXIII, 1979, pg. 131-146, fig. 12, 1;
Idem, în Peuce, VIII, pg. 367-414, pi. XXI, 1.
Acrlaşi profil simplu ca şi în cazul pieselor identice de la Horia: a.bac patrulater, echinul
cu o curbură pronunţată şi fusul cilindric. Exrcuţie locală din sec. II e.n., se înscrie în
ordinul simplu toscan.
8. Capitel, fragment (inv. 2163; fig. 33). Calcar cretacic, galben-cenuşiu de Igliţa.
Rezervat: un sfert din corp şi o jumătate din baza cilindrică care se sprijinea pe fusul
coloanei. Dimensiuni: h = 17 cm; 1 = 31 cm. Provine de la Troesmis, Cetatea de Est.

Inedit.
Rralizare locală în bas so şi altorelief, reprrzcntînd frunze mari de acant can• pornesc
de la ba.za capitrlului, întrerupte probabil în patru locuri de colţurile unei plinte (plinthus)
scunde, dea.supra căreia. a fost sculptat decorul floral. Se înscrie în ordinul corintic roman
(vezi, R. Bordena.chc-H. Stern, op. cit. şi D. Tudor, Arheologia romană, Bur. 1976, pg.
29), încadrîndu-sc cronologic în sec. II-III cn.
9. Capitel (inv. 1094; fig. 34). Ca.Icar cretacic, galben-cenuşiu de Igliţa. Spart
într-un colţ, la bază. Dimensiuni: h = 40 cm; latură abac = 50 cm; D = 40 cm; d = 34,5
cm. A fost descoperit la Troesrnis, în aşezarea. civilă, în anul 1971. Inedit.
Sculptură în bloc de calcar bitronconic, cu abacul în formă de stea cu patru colţuri
triunghiulare, canelate pr cant, care circumscriu o bazft scundă, cilindrică, clP ~usţincre a
arhitravei. Capitelul se termină în partea inferioară printr-un fus cilindric care sr sprijinea.
pe coloană. Colţurile abacului sînt sprijinite pc patru grupuri dr volute reprczentîncl patru
perechi de coarne de brrbeci sculptate în altorPlief. între colţurile abacului au fost sculptate în basorrlief patru flori dr lotus cu vrrjul ondulat atîrnînd în jos. Capitrlul este decorat
pc trri rînduri cu cite opt frunzr de a.cant realizate prin trnfornrr. Pc primul rînd de sus
sr i-;prijină volutrh\ pe ultimul rînd frunzele de acant împrrunate la bază.
Capitrlul, specific stilului compozit roman (cf. R. Bordenache-H. Stern, op. cit.),
este o reuşită execuţie locală a unuia din atelierele din Troesmis, din prima jumătate a
secolului III c. n.
10. Capitel (inv. 2166; fig. 35). Marmură de Procones. Dimensiuni: h =48 cm;
latură abac = 50 cm; d. bază = 33 cm. Provine din localitatea Nifon-Tiganca (corn.
Hamcearca).
Bibliografie: I. Barnea, Peuce, VI, 1977, pg. 107; Idem, Din istoria Dobrogei, voi. II,
Buc. 1968, pg. 532, fig. 43,1
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Piesă masivă în formă de trunchi de piramidA. răsturna.tă, sculptatA. pe toate feţele.
Profil simplu, abac patrulater, baza rotundă cu orificiu central de prindere de fusul
coloanei.
Sculptură în basorelief pe două registre: jos - reprezentarea simbolicii. a coşului
din care ies patru flori de a.cant, situate în dreptul liniei mediane a laturilor abacului;
în partea superioară - frunze de a.cant dispuse în dreptul colţurilor abacului şi încadrate
de un lujer meandric care, în cele patru colţuri înlocuieşte volutele şi în interiorul clruia
se află cite o foaie de acant.
Capitelul aparţine ordinului corintic roman, fiind caracteristic secolelor V - VI e.n.
Pare să fie o piesă de import, dar poate să fi fost executat într-un atelier tomitan. Vezi,
mai jos, piesa de la Isaccea.
11. Capitel (inv. 2155; fig. 36). Marmură de Procones. Piesă deterioratl (abacul
spart), asemănătoare celei de la Nifon. Provine dintr-un punct necunoscut al cetfi.ţii
Noviodunum. Dimensiuni: h = 50 cm; d = 40 cm.
Bibliografie: I. Barnea, Peuce, VI, 1977, pg. 118, pi. Xb.
Sculptură în basorelief realizatâ prin trepanare, destul de bine conservată. Prezintă
foi rle acant grupate în două registre; cele de la bază mărginite de patru flori de acant
cu prduncul înalt. Ca şi exemplarul de la Nifon, aparţine ordinului corintic roman,
fiind caracteristic secolelor V-VI en r.n.
12. Capitel, fragment (inv. 1067; fig. 37). Marmură de Proncones. Rezervat: aprox.
o jumătate din întreg. Dimrnsinni: h = 39,5 cm; L = 27 cm; I= 72 cm. Provine din
vechile săpături ale lui G. G. Mateescu efectuate în crtatea lbida (Slava Rus!), după
primul război mondial. Împrrunrt cu alte trei exemplare asemănătoare, a fost scos din
ruinrle unei basilici creştine. A intrat în colecţia MDDTI în anul 1953.
Bibliografie: I. Barnea, Roman-Byzantine Basilicae discoverd in Dobrogea between,
Dacia, N.S., II, 1958, pg. 346-347.
Piesa a fost realizată dintr-un singur bloc. Face parte din categoria capitelurilor
ionice cu impostă. Imposta masivă, în formli. de dublu trunchi de piramidă, este organic
legată de capitel printr-un abac abia. schiţat. Imposta a fost decorată pe una din feţe cu o
cruce din care se mai păstrează marginea unui braţ. Decoraţia capitelului a fost executată
prin incizie; se păstrează una din volute şi o frunză de acant cu două vîrfuri, stilizat! pc
porţiunea de sul nedistrusă. Realizarea stîngacc a principalelor caractere ale capitelului,
relevă o execuţie tîrzie şi locală. Cronologic, aparţine secolului VI e.n.
13. Capitel, fragment (inv. 1068; fig. 38). Marmură de Procones. Rezervat: aprox.
un sfert din întreg. Dimensiuni: h = 35 cm; L = 45 cm; l = 42 cm. Scos din basilica
creştină de la Ibida.
Bibliografie: I. Barnea, Op. cit., pg. 347, fig. 12,2
Impostă masivă în formă de dublu trunchi de piramidă, detaşată sculptural de capitelul propriu-zis printr-un abac profilat pe lungime. Una din feţe a fost decorată în relief
cu o cruce latină avînd între braţele inferioare o floare de crin stilizată. Decoraţia capitelului, complet distrusă. Ca şi piesa de mai sus, aparţine sec. VI e.n.
14. Capitel, fragment (inv. lOGG; fig. 39). Marmură de Procones. Rezervat: o jumă
tate din impostă. Din capitel s-a păstrat jumătate dintr-o volută şi una din cele două
frunze trilobate care umpleau spaţiul dintre volute. Dimensiuni: h = 42 cm; L = 55,8
cm; l = 42 cm.
Bibliografie: I. Barnea, Op. cit., pg. 34 7.
Pc una din suprafeţele lungi ale impostei a fost sculptată în relief o cruce latină cu
capetele braţelor trapezoidale.
15. Capitel, fragment (inv. 2251; fig. 40). Marmură de Proconcs. Asemănător celor
de mai sus şi avînd aceeaşi provenienţă. întreg blocul spart în două pc diagonală. Din
capitel se păstrează numai un mic fragment. Dimensiuni: h = 28,6 cm; L = 72 cm;
1=53,3 cm.
Bibliografie: I. Barnea, Op. cit., pg. 346-347, fig. 12,4.
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Imposta decorată pe lungime cu un disc în relief. Corpul impostei unit de capitel
printr-un prag carenat; abacul tăiat drept.
16. Bază de coloană, fragment (inv. 2310; fig. 41). Calcar cretacic, galben-cenuşiu
de Igliţa. Spira păstrează aproximativ o jumătate din întreg. Provine din aşezarea romană
timpurie de la Troesmis; descoperit în anul 1977. Dimensiuni: h = 30 cm; latura plintei
= 44 cm; d. fus = 34 cm. Inedit.
Profil sin1plu: plinta patrulateră, înaltă, dusina puternic curbată, fusul înalt cu
orificiu crntral de prindere a coloanei. Se înscrie în ordinul simplu toscan (R. Cagnat
- V. Chapot, op. cit„ pg. 34, fig. 12,4 - cf. Vitruvius, IV, 1). caracteristic srcolelor
II-III c.n.
17. Bază de coloană (inY. 1095; fig. 42). Calcar cratacic, dens, gălbui, de Başchioi.
Dimensiuni: h = 17,5 cm; latura plintei = 36,5 cm; d. fus = 33 cm; d. orificiu de prindere = 6 cm. Provine din villa romană de la Horia; anul 1971.
Bibliografie: V. H. Baumann, BMI, nr. 4, 1972, pg. 49, fig. 7; Idem, în Peuce,
IV, 1975, pg. 61-75, pl. I, 1.
Profil simplu: plinta patrulatrră, dusina. scurtă (5,5 cm) şi curbată spre fusul scurt
şi perforat adînc (7 cm) pc centru, în vederea susţinerii coloanei. Aparţine ordinului simplu
toscan (R. Cagnat-V. Chapot, op. cit,. pg. 34), fiind produsul meşterilor locali din teritoriul cetăţii Troesmis. Îşi găseşte corespondenţe în Dobrogea (vezi, mai jos, piesele de la
Niculiţel) şi în Transilvania (cf. Sarget1·a, X, 1973, pg.160-161, fig. 6-7), în sec. II-III e.n
18. Bază de coloană (inv. 1929; fig. 43), asemănătoare celei de mai sus şi provenită
din acelaşi loc. Piesa, deteriorată, a fost găsită „în situ" în zona colonadei. Dimensiuni:
h = 11,5cm; latura. plintei = 40,5 cm; d. fus = 35 cm; d. orificiu de prindere = 6,5 cm.
Bibliografie: V. H. Baumann, op. cit„ pg. 49, fig. 4
Execuţie locală; ordinul simplu toscan; cronologic, aparţine sec. Il e.n.
19. Bază de coloană (inv. 2312; fig. 45 ). Calcar cretacic, bej-gălbui de Niculiţel,
Dimensiuni: h = 20 cm; latura plintei = 40 cm; d. fus = 33 cm. A fost descoperită în
anul 1974 în villa rustica de la Niculiţel, pe zidul unui peristil.
Bibliografie: V. H. Baumann, Dacia, N. S„ XXIII, 1979, pg. 144, fig. l 2, 3; Idem.
în Peuce, VIII, 1980, pg. 400, pl. XXI, 2b.
Profil simplu: plinta patrulateră, dusina curbată, cu marginea dreaptă, fus tronconic cu baza mică sprijinită pe dusină. Marcaj incizat pe diametrul fusului şi pe înălţime.
O piesă identică, din care s-a păstrat plinta şi trei sferturi din dusină a fost descoperită
în acelaşi loc, făcînd parte, ca şi cea prezentată, din construcţia peristilului (fig. 44).
Ambele aparţin stilului simplu toscan, larg răspîndit în mediul rural al lumii romane
provinciale.
20. Bază de coloană (inv. 2315; fig. 46 a). Rocă asemănătoare exemplarului de mai
sus şi descoperită în acelaşi loc. Dimensiuni: b = 14 cm; latura plintei = 62 x 44 cm;
d. fus = 34-36 cm.
Bibliografie: V. H. Baumann, Peuce, VIII, 1980, pg. 402, pl. XXI, 3
Plinta rectangulară, dusina sub formă de colac aplatizat şi fusul scurt, ovoidal.
Execuţia neîngrijită a piesei relevă o improvizaţie. Baza de coloană, identică cu alte două
exemplare descoperite deasupra zidului peristil (MDDTl - inv. 2314; 2316; fig. 46 b şi c),
reprezintă o refolosire a unor postamente de bază de coloană. Încadrarea cronologică în a
doua jumătate a sec. II c.n. s-a făcut pc baza unei monede de la Faustina Junior, descoperită sub prezentul exemplar.
21. Bază de coloană, fragment (inv. 2172; fig. 47). Calcar cretacic, alb-gălbui de
Babadag. Fusul şi plinta sparte din antichitate. Dimensiuni: b = 37 cm; latura plintei
= 46,5 cm; d. fus = 32 cm. A intrat în colecţia MDDTl, fiind adusă de la Slava Rusă
(cetatea Ibida). Inedit.
Profil elegant: plinta groasă, patrulateră, dusina alcătuită din trei tori (concav
şi dublu convex), fusul gros şi înalt. La baza plintei, în centru, un orificiu pătrat (7,5 x
7,5 cm) relevă că piesa era situată pe un pilastru. Aparţine stilului simplu toscan (cf.
R. Cagnat-V. Chapot, op. cit. pg. 34, 3), fiind caracteristic perioadei romane tîrzii.
Reprezintă o lucrare îngrijită a meşterilor locali, cetatea Ibida fiind unul din centrele
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dobrogene unde în antichitatea romană se extrăgea şi se prclucrn calcarul cretacic de
Babadag.
22. Bază de coloană (inv. 2173; fig. 48). Dolomit; spărturi mari pe tot corpul.
Dimensiuni: h = 29 cm; latura plintei = 46 cm; d. fus = 34 cm. A fost adusă de la Măcin
în anul 1978. Inedit.
Plinta patrulateră, dusina înaltă, dublă (convex-concavă), bazamentul fusului cu marginea
rotunjiUt şi orificiu de prindere a coloanri, pătrat (G x G cm), situat pc centru. Aparţine
stilului ionic roman, derivat al bazei „attice" (cf. R. Cagnat- V. Chapot, op. cit„ pg. 34),
încadrîndu-se cronologic în sec. IV -V e.n.
23. Bază de coloană, fragment (inv. 2173; fig. 49). Marmură de Proconrs. Rrzervat
aprox. jumătate din întreg, cu colţurile plintei sparte. Dimensiuni: h = 29 cm; latura
plintri = 73 cm; d. fus = 47 cm. Provine din vechile săpături ale lui G. G. Matccscu
de la rdificiul basilical de see. VI e.n. de la Ibida. Inedit.
Pirsa arc plinta masivă, patrulateră, dusina înaltă, dublă (convex-concavă),
bazamrntul fusului rotunjit şi cu prag scurt la partra superioară. Dusina rstc susţinută
organic de două benzi laterale, realizate în rPlicf prin sculptarra profilului acesteia. Piesa
rrprezintă o variantă tîrzie a ordinului ionic roman, fiind asrmănătoare în parte bazri
dr coloană de la Măcin.
24. Fus de coloană, fragment (inv. 2170). Marmură de Procones. Dimmsiuni:
h = 143 cm; d = 41 cm. A fost adus de la Slava Rusă şi provine foarte probabil de la
Pdificiul basilical de sec. VI e.n. din cetatea Ibida. Inedit.
Stîlp rotund, monolitic, păstrează longitudinal o porţiune de 12 cm lăţ.ime nefinisată,
crra. ce rrlrvă că ern adosat unui zid. Lateral, păstrează un orificiu de prindere adînc de
3 1·m. Ca toate piesele arhitecturale ale Pdificiului basilica.I de la Ibida, aparţine ionicului
tîrzin.
25. Pus de coloani'i (inv. 2181; fig. 52). Calcar cochilifrr. Dimensiuni: h = 232 cm
(H p.r.); D = 34 cm; d = 23,5 cm. Provinr din localitatra. Casimcea, fiind drscoperit
bohltă cu fragrnrntul de corni~ă (inv. 2162) prPzentat mai sus. Inedit.
Stîlp monolitic, tronconic, cu srcţiunr circulară, avînd la bază, pc crntru, un orificiu
n•tnnd de prindPre în baza dr coloană. Aparţine ordinului doric roman (stilul simplu
toscan), încadrîndu-se cronologic în sec. II-III c.n.
26. Bazrl de coloanii (inv. 31897; fig. 45 a). Calcar cretacic. Dimensiuni: h = 16,5
cm (6,5; 6; 4); plinta =37,3x37,3 cm; d. dusina =37,4 cm; d. fus =30,5 cm. Provine
din villa rustica de la Horia, a. 1971. Inedit.
Bază de coloană sculptată în bloc de calcar, cu plinta patrulateră, dusina înaltă,
tăiată oblic în partea superioară, fusul scurt, perfect rotund. Profil simplu, elegant, aparţine
ordinului simplu toscan( vezi mai sus, piesele de la Horia, villa romană, sec. II c.n., în
special nr. 17).
27. Bazin-apeduct (inv. 2167; fig. 50 a). Calcar cretacic. Dimensiuni: h. cxt. = 85
cm; h. int. = 66 cm; L. ext. = 90 cm; L. int. =GO cm; I. ext = 85 cm; I. int. = 5G cm;
d. orificii alimentare = 19,16,G cm. Provine din zona cetăţii Noviodunum, a.. 1959. Inedit.
Bazin pentru alimentare cu apă, cioplit într-un bloc masiv de calcar. Forma aprox.
<·.u biC'ă, cavitatea interioară largă; prezintă trei orificii circulare în pereţii laterali: două
dintre ele, mai largi - pentru introducerea segmentelor de apeduct ceramic, cea de-a
treia, mult mai mică, srrvea pentru scurgerea apei într-un jgheab.
28. Cămin-apeduct (inv. 1069; fig. 50 b). Calcar sarmatic, cochilifer, alb-gălbui.
Dimensiuni: h = 45 cm-46 cm; L = 45 cm; I = 45 cm; d. orificii de alimentare = 15,5;
12,5; 9,5 cm. Provine de la Troesmis, Cetatea de Est, a. 1974.
Bloc de formă cubică, prevăzut cu trei orificii cu cîtc două praguri interioare folosite
prntru îmbinarea. con duetelor ceramice. Inedit.
29. Bazin (alveus) inv. 31898; fig. 51). Calcar cretacic. Dimensiuni: h = 23-31,5
cm; L = 78,5-86 cm; I = 54-58 cm; g = 8-9 cm. Provine din aşezarea civilă romanrt
de· la Trocsmis, a. 1980. Inedit. Rezervat: aprox. trei sferturi din întreg.
Bazin rectangular, cu laturile inegale, săpat în bloc de calcar, cu interiorul lucrat cu
spiţul; exteriorul rămas nefasonat, cu colţurile rotunjite spre bază. Bordurn bazinului
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abia schiţată. La baza laturii mici a fost săpat, din interior, un orificiu de scurgere a apei,
oval la interior (d = 3-5 cm) şi rotund în exterior (d = 4 cm). Bazinul aparţinuse foarte
probabil complexului termal, descoperit în anul 1977, în apropierea Cetă.ţii de Est (vezi,
A. Opaiţ, în Peuce, VlII, 1980, pg. 197-217).

*

D. INSCRIPŢII

a)

INSCRIPŢII

FUNERARE

J. Stelii. funerarii., fragment (inv. 2153; fig. 53). Calcar cretacic. Dimensiuni: h =
72 cm; I = 82 cm; g = 14 cm; I. cîmp inscripţie = 46 cm. A fost descoperită la Tulcea,
pe str. Banatului, nr. 3-5. în pavajul curţii. Provine foarte probabil din necropola. cetăţii
Aegyssus. Spartă la ambele capete. A fost prezentată la srsiunea Muzeului de istorie al
Transilvaniei, Cluj-Napoea (25-27 mai 1980) dr V. H. Baumann. Inscripţii funerare

descoperite la Tulaa.
Cîmpul inscripţiei este mărginit de un ehrnar dublu profilat, decorat în relief cu un
vrej gros şi sinuos de \i~ă-de-Yie de care atîrnă ciorchini de strugure şi frunze mari de viţă.
Chenarul din dreapta este aproapr complet distrus de spărtura carr a afectat şi cîmpul
inscripţiei. Trxt lacunar, rezervat din inscripţie doar 7 litere înaltr de 5,5 cm, dispuse
pe trei rînduri: 5 - în drc•a.pta sus, la începutul rîndurilor: 2 - în stînga jos, la sfîrşitul
cuvîntului. Literele E şi T, în ligatură. Ţinînd scama de mf1rimea literelor şi de spaţiul
dintre ele, inscripţia cuprindea. rînduri formate din 9-10 litrn· în primPle rînduri şi de
11-13 litere în r.3. Lipseşte atît închinarea către zei eît şi numrlr defunctului dr la începutul textului. Lectură posibilă:
„[D(is)M(anibus)sic ! /.......... ] vix[it a.nnisl /XX [ ........ J .....•....
. . fra] tcr I rbenemercnti posuit]"
„Zeilor Mani, ............ a trăit XX ani ............ frntr. celui vrrdnic a pus
(acest monument)"
Conform grafiri, inscripţia a fost scrisă în a doua jumătatr a secolului II en. Se
încadrează ru probabilitatr în rl. AB, gr. VI sau VII a strlrlor danubienP din clasificarea
M. Alrxandrl'!'CU-Vianu (Contrilndions unr classification de.<( ,c.:f~le.<( funeraires de ln MesiP
lnferieure, Daria, N.S., XVII. 1973, pg. 219-220 şi 228).
2. Stelă funerară, fragmrntată în li pfirţi (inv. 240i">; fig. i">4). Calcar cretacic, dens,
gălbui. Dimrnsiuni: h = 40-73 c·m: I = 87 c·m: I. l"Împ inscr. = fJO c·m; g = 7,5 cm.
ProvÎllc> din a.cela.şi loc C'a. şi prPcrdrnta. A fost Yăzută cJp C-tin )foisil la începutul secolului
nostru.
Bibliografie: C-tin Yoisil, în BCM I. 3, 1910, pg. 95. frtrft ilustra.ţir; Em. Doruţin
Boilă. lnsl'l"1~pţiile din Scyfhia Minor, voi. V, Bue .. 1980. pg. 295.
Cîmpul inscripţiei rstc cuprins într-un chenar dublu profil<tt, asPmănător atît ca
rnări1m cit şi compoziţional picsri anterioare. Chrna.rul din stînga Pstr distrus. În cîmpul
avariat al irn;cripţiPi s-au păstrat patru rînduri de litrrP. înalte de 7,8 c·m, cu apices, adînc
săpatr. Literele dr la sfîrşitul rîndurilor variază întn• 4.3 cm(T) şi 5,7 cm (R şi L). Textul
foloseşte prPscurtări (VAL = Vakria; MAT = matPr) şi ligaturi (C şi A ;E şi R ;V şi
A ;M şi A; T, E şi R în r. 3), iar ca semn de punctuaţie - frunzuliţele de hedera (hederae
distinguentes J în r. 3 şi 4 şi punctul triunghiular după prescurtări. Din trxt lipsesc primele
rînduri, c·u închinarPa către• zPi, numelP şi vîrsta. defunctului şi formula finală. Conform
ultimului rînd păstrat în întrc•gimr. inscripţia ern forma.tă din rînduri compusr din 7 -8
litPrc'. Lectura. posibilă:
„[D(is)M(anibus) sic!/ . . . . . . . .
vixit ann(is) / . . . .
l Cornel (ius) /
Nicander / p[a]ter rt Val(eria) /Casta. mat(er) / [f(i)l(io) b(enc) m (erenti) p(osuerunt)]
„Zrilor Mani . . . . . . . . . . . . a trăit ani . . . . . . . . . . . . Cornelius Nicandrr tatăl şi
Vak•ria Ca.sta mama, f inlui (fiicei) merituos, au pus( acest epitaf)"
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Interesantă cognomina celor doi soţi. Nica.nder apare pentru a doua. oară în inscripdobrogene (vezi, V. Pârvan, în AARMSI s. II, t. XXXIV, pg. 556, nr. 12) pc cînd
Casta, Castus, sau Castinus (în Dacia - cf. IDR, II, 175) sînt destul de frecvente.
3. Stelă funerară, fragment (inv. 2154; fig. 55). Calcar cretacic galben-cenuşiu, structurat în falii orizontale>. Dimrnsiuni: h = 75 cm I = 49 cm; g = 13 cm. A fost descoperit
în anul 1970, pc str. Miron Costin, în zona sudică a municipiului Tulcea, în urma unor
ploi torenţiale care au antrenat din amonte ceramicrt romană şi material de construcţie.
Provine foarte probabil dintr-o m:Zla rustira, afla.tă la 1,5 km sud de cetatea Acgyssus
(V. H. Bauma.nn, Inscripţii funerare descoperifr la Tulcea, comunicare susţinută la Cluj
în mai 1980).
Cîmpul instripţiei este lipsit de chrnar. Fragnwntul păstrat, de formă rectangulară,
rste putc>rnic avariat prin lovirr şi rxfolirre; zona n·zrrvată decoraţiei funerare este
distrusă aproape în întreginw. Deasupra. inscripţiri, di11 hasorcliPfnl funera.r, cu srena
Cavalerului-erou, se mai observă curbura. abdominală a calului şi picio;irrlr călăreţului
dr la. glezne în jos, încălţate cu cmbades.
TPxtul inscripţiei cuprindr 8 rînduri incomplrtr. cu litere îngrijit gravate', dar
inrga.lr, Ya.riind între 4 şi 4,5 cm înălţime chiar pr acelaşi rînd. Irs din comun literele:
R - din r. 1 (înalt ~i cu piciorul lung); M - clin r. 4 şi 7 (cu laturik oblicr) şi F - din
r.7(ru hastelP înclinate). Trxtul lacunar. ruprindr numeroase prescurtări, ecra CP face
ta. IPtturn să fie unrori ipotrtică. Ca unic srmn de punctuaţie rstr folosit punctul triunghiular. Lipsrştr invocaţia. către divinitatr. Lt•cturi posibile:
a) „[.] Fl(avio) R[omano] / drc(urioni) trr<r>(itori)i
A[eg(yssrnsis) sic!
v(ixit) ann(is)] /XL. S(uprn)s(cript)i Atillianus sive mia.nus] I dum vi,·ejbat
vic]o I VRBIIN f......
] / Obitu[s ad vil(I)am s(uam)l. / F(icri)
i(ussit) IM[ .......... l / ses[ quiplicarius ]"
„Lui Flavius Romanus, decurion al trritoriului Aegyssens, a trăit 40 clP ani.
A scris Ati (lianus - mianns) pr cinel trăia în vicus VRBIIN ........... .
A murit la conacul său. După poruncă. i-a. fă.cut (monumrnt)
sri;cviplicarul"
b) ,.l.] Fl(avio) R[omano] / dec(urio11i) tcr<r>(itori)i A[q;~(yssPnsis) ,·(ixit)
a.1111(is)] /XL. Sciati[s quod] / dum vive [bat \"ic]/ o VRBIIN ........... .
Obitu[s ad villam s(uam)] /. F(ieri) i(ussit) IM[ .......... l / seslquiplicarius].
„Lui Flavius Ronrnnus decurion al teritoirinlui Aeg~·ssens, a trăit 40 de ani.
Stiaţi că, pc cînd trăia în vicus VRBIIN ............ A murit la co11acul :;ău.
După poruneă, i-a. fl'\cut (rnormî11tul) Thf ............ sescviplicarul."
Nrtunoseută pînă în prrzPnt prrseurtarea TERI pentru „territorium" (vezi, <'IL,
III, 7587 - T; CIL. III, 12fl07 - TERR: IDR. II, 190 - TERRIT; CIL, III, suppl
pg. 2()7], 14370 10 - TERRITOR). Întregirra A[ eg(yssr11sis)] a fost făcută în contextul
DEC. TERI. A . ............ ea.rP prrsupunp JW magistratul teritoriului unPi aşezări
importantl' din apropiPrPa oraşului Tukea., aşezart care• nu poate fi decit anticul Acgyssus.
Cu toatri rrstituţia. ipotctieă. inscripţia 111' furnizrază prima ştiri' rpigrnfică a.su prn
organizării administrativ<> :t unei c·rtăţi clrspre carr informaţiilP noastn• continuă Rf1 fie
lapidarr. MPnţionarPa mrni prrsonaj C<trl' drţi1wa funcţia de „decurio terriforii Aegyssensis"
în a doua jumătatP ;1 src. al II-lra. presupune Pxistcnţa. în jurul cPHtţii a unui „territorium" eu organizare a.dministra.tivă autonomă. în fnmtra căruia SI' afla un „ordo decurior1utn". consiliu de conducen• earP rrzida foarte probabil la Argyssus. Acest „tcrritorium"
Pra ale11tuit din mai multr a~ezări rurale ck tip „1'ictts" şi „rilla rirntica." Dacă lectura
noastră rste corcdă, atunei unul din aceste sa.tr SI' mrnwa „vicus V RBllN .. .", ia.r
defunctul tn•buir să fi fost proprirtaruJ vnla-ei din apropien•a Cl'tăţii, Înmormîntat „ad
i-illam suarn". l\frnţionarca unui srRcviplicar carr, din poru11ca cuiva.. i-a ridicat monument
drcurionnh1i Flavius, prezintă un interrs a.partl' întrueît, da.cr1 facpm abstracţie dn un
fragment tcgular dPseoperit în 1979 în săprtturile c]p la A<>gyssus, cu ştampila „Cohors 11
Flavia Brittonum". nu deţinrrn a.ltr c]oyezi asupra cantonării la Argyssus a unor trupe
auxiliar<> în prrioa.da Imprrinlui timpuriu. Fiind una din bazele srcundarc ale flotei
dunăre1w - „Classis Flavia. Moesica", abia în iwe. IV r.11. avrm ştiri asupri~ staţion1trii
ţiile
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unei vexilaţii a legiunii I Jovia (cf. inscripţiei lui Valerius Proclus - I. Barnea, în SCIV,
II, 1950), şi a unui "cuneus equitum armigerorum" - cf. Not. Dig. Orientiis, XXXIX,
17). Conform interpretării lui A. Opaiţ (comunicare susţinută la sesiunea Muzeului de
istorir naţională şi arheologie, Constanţa nov. 1980), cohorta de brittoni staţiona la Aegyssus la începutul src. III c.n. Lăsînd discuţia drschisă, pare normal ca în teritoriul unei
cetăţi de pc limes-ul dunărean să sr fi exercitat autoritatea militară din interior, autoritatea civilă aflîndu-se sub controlul acestria. O situaţie similară se întîlneşte la Sucidava
unde şeful suprem al întregului teritoriu era comandantul garnizoanei. Nu întîmplător
expresia. „curial(es) teriit( orii) "E.uc( idarensis )" - „decurionii teritoriului Sucidavens"
vezi D. Tudor, Oltenia romanii, Bue. 1978, pg. 206-208; !DR, II ,190), asemănătoare
expresiei întîlnite în inscripţia de la Tulcea, o întîlnim la Sucidava. Se pare că toate
cetăţile de pc limes-ul duni"trcan care nu s-au putut ridica la rang de „municipium", au
continuat să rămînă centre ale unor teritorii în situaţia juridică şi administrativă de
„pagus", f enomrn ce parc să se fi prtrccut şi cu anticul Aegyssus.
Grafia inscripţiei este sprcifică secolului II en. Pentru tipul de stelă funerară fără
chenar, \'ezi la Gr. Florescu, Capidava, I. 1958, pg. 101-103 şi mai ales nr. 25 - stela
lui Cocce1."11s Vitales dr la sfîrşitul secolului II r.n.
4. Lespede funerare, fragment (inv. 905; fig. 56). Calcar cretacic de Bididia (Tulcea).
Lipseştr partea dr sus a inscripţiri: colţul din dreapta este spart recent. Dimensiuni:
h = 142 em: 1 = 79-82 cm; g = 12-17 cm. Lespedea a fost descoperită în anul 1949
pe str. Gloriei nr. 24 din Tulcea, la aprox. 300 m sud de cetatea Aegyssus. Provine din
n rcropola acr~tria.
Bibliografie: I. Barnra, O inscripţie de la Aegyssw~, SCIV, II, 1950, pg. 175-184;
Em. Poprscu, Inscripţiile din secolele IV -XIII descoperite fn România, Buc. Ed.
Acad., 1976, pg. 280-281.
Lesprdc•a este mai lată ~i mai groai:;ă în partea inf crioară care era înfiptă în pămînt.
Cîmpnl adîncit al inscripţiri este mărginit de un chenar simplu, lat de 12 cm (h. cîmpului
= 58 cm; I. cîmpului = 54 cm). Textul inscripţiei, realizat prin incizie, conservă 7 rînduri
scrise nrrrgnlat, eu litere înalte de 4-6 cm. Textul inscripţiei sună astfel:
„. . . . . . . . . . . . rquitis vixil / lat(ionis) Egisscsis / Val( erius) Proclus / miles leg
(ionis) I foyiar /pro parrntib(us) ex prclepto Deci/ prepositi"
"'A}eg°'y')ssensis - la l.B.: A.egyssensis - la Em. P.; Proc~u~lus - la l.B.
şi Em. P.; Jovi{,_a")e - la I. B.: Joiiae - Em. P.; ex praecepto - la l.B. şi
E,.P.: pr<a>eposit1: - la l.B. şi Em.P.
Lectură corrctă:

„.......... equitis V<e>xil / lat(ionis) Acgysse<n>sis / Val(crius) Proc<u>lus /
rnilcs lrg(ionis) I Jovi<a>c /pro parentib(us) ex praccepto Deci/ pr<a>epositi"
„ ............ a călăreţului din drtaşamentul (vexilaţia) de la Aegyssus. Valerius
Proeulus, ostaş din legiunea I Iovia (a pus acest epitaf) în locul părinţilor şi din
sfatul prrpositului (comandantului) Decius."
Decius nu rste cunoscut în alte documente. Inscripţia. face confirmarea arheologică
a celorlalte ştiri transmise dr Ovidius, ( Epistulae ex Ponto, VIII, 1; N ot. Dign. Or., XXXIX,
18, 34; Protopius, De aed1f., IY, 7; Hicrocles, Synecdemus, 637, 11; Not. Episcopatum,
rd. De Boor, pg. 531, nr. 866, asupra localizării la Tulcea, pc dealul Monumentul Independenţei, a cetăţii Acgyssus. Caractcrelr lingvistice şi epigraficc, asemănările cu inscripţia
de la Salsovia, închinată „Dei Sanctis Solis" (cf. I Barnea, op. cit., pg. 180 şi Em. Popescu
op. cit., pg. 282), plasează monumrntul funerar de la Tulcea între domnia lui Dioclctian
şi acrea a lui Constantin cel Marc (vezi, discuţia asupra relaţiei „vexilatio - cuneu.s"
la Barnra, pg. 180 şi Em. Popescu pg. 282).
5. Steli'i funerară, fragment (im·. 2156; fig. 57). Marmură albă, de calitate
superioară. Dimensiuni: h = 27 cm; 1 = 43 cm; g = 10,5 cm; I. cîmpului = 30 cm.
A fost descoperit în anul 1958, în nrcropola cPtă\ii Noviodunum, la vest de şirul „Movilelor
dese" (zona „d").
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Bibliografie: Exp. Bujor şi G. Simion, în Materiale şi cercetâri arheologice, VII,
1961, pg. 39G; Em. Doruţiu-Boilă, Inscripţiile d1:n Scythia MinCFr, voi. V, pg. 292,
282.
Cîmp11l inscripţiei este îneadrnt de un chenar di11 frunze de laur, scnlpta.t în relirf,
de ;> cm lăţime. Fragmentul are o formă rl'ctangnlară, atît partea superioară cit şi rPa
infrrioarr1 fiind sparte din antichitate. Din text s-au păstrat 10 litere dispuse pe trei rînduri.
Înălţimea literelor variazr1 între 9,5 em - în r. 1 şi 7 cm în rC>st; litera. O - mai mică.
Literele, cu apice.~, au fost sr1patl' cu multă grijă. Ca srmn dt" punctuaţie, textul foloseştP
frunza dr hcdrra şi unghiul cu vîrful sprC' stînga.
LC>ctura textului existent:
„D(is) M(anibus) / M. ('oc(ceius) / Sabi[nus ....................... .
„Zeilor Mani. M:. Coeceius Sabi[nus ............................. .
Scrierea este specifică perioadei Antoninilor, sec. II Cil.
li. Lespede funerarii, fragment rectangular (inv. 2301; fig. 58) din calcar cretaci('.
Dimensiuni: h = 15,5 l'Ill; 1 = 38,5 cm; g = 13,f> cm. Provinr din necropola cetăţii
Noviodunum; anul descoperirii - 1977. Inedit.
Din text s-au păstrat 10 litrrc înaltr de 5,5 cm, săpate îngrijit, ca apices şi disp11~1'
la intervale egale, pc două rînduri; aprox. 9-10 litere pc rînd. Lipsesc primele dou[t
rînduri. Ca semn de punctuaţie este folosit punctul triunghiular.
Lectură posibilă:

„[D(is) M(anibus) sic!/ . . . . . . . . . . / Alexa]ndro / [vix(it) a1111(is)l XXX.
T(itus) sic I Fl(avius) / ........... .
„Zeilor Mani! ............ lui Alexandros(care) a trăit ani :lO. T(itus) Flavius
Ca şi în cazul inscripţiei lui Cocceius Sabinus, scrierea îngrijită relevă perioada.
Antoninilor.
7. Tabula ansata pe un sarcofag de marmură de Procones (inv. 2138; fig. 59). Dimrnsiuni: h = 61 cm; l = 69 cm. Sarcofagul, spart şi profanat din antichitate, a fost
drRcoperit în anul 1958, în necropola cetăţii Noviodunum.
Bibliografie: Exp. Bujor şi G. Simion, MCA, VII, 1961, pg. 396-397; Exp. Bujor,
Dacia, N.S., 4. 1960, pg. 538; Em. Popescu, RESEE, 8, 1970, nr. 2, pg. 323-326,
nr. 26; Idem, Clio, 52, 1970, pg. 376-378; L. Robert, în Bull. Ep., 1971, nr. 444.
Tabula ansata sculptată în relief pe una din laturile mari ale sarcofagului. În dreapta,
sculptată în basorelief, o coroană (corona) din frunze de acant (d = 37 cm), de care
atîrnă marginile unei pa.nglici (taenea). În interiorul coroanei se află o floare de acant
cu patru petale răsfrînte. Textul inscripţiei, dispus pc 8 rînduri, este alcătuit din litere cu
apices, înalte de 4,5 cm, excepţie făcînd A şi O - de 4 cm. Frunza de hedera, ca semn de
punctuaţie.

Lectura textului în lb. grracă:
„6[ eoî'.c;] x[ oc-rocx.3-ov(otc;] /' A>..e~ocv'8poc /, 'A/..e~i:Xv'8pc:l 'Hpe<x/..ecpvoc; -r/~ 7toc-rptvei: xoct
yepovO'tcXO'E"tj/T1jv Gopov !3'/YJXE. xepe."
„Zeilor Infernului. Alexandra a pus acest sarcofag pentru Alexandros, fiul lui
Heraclcon, socrului (patronului - Em. Popescu) şi gerusiastului. Salutare (trecătorule) !"
Grafica inscripţiei este caracteristică primei jumătăţi a secolului al Ii-lea (cf. Alexandra Ştefan, .Applications des methodes mathematique al'epigraphie, Studii clasice, XIII,
1971, pi. I şi II, pg. 29-45), încadrare cronologică care corespunde celor 4 monede de
bronz găsite în interiorul sarcofagului, aparţinînd sec. I-II cn. şi pe care Exp. Bujor
nu le atribuise inventarului originar.
8. Stelă funerară, spartă în două fragmente, aparţinînd unei lespezi rectangulare
(inv. 4577; fig. 60). Calcar cretacic, alb-gălbui. Dimensiuni: L=63 cm; l = 48 cm; g =
27 cm. A fost descoperită în anul 1979 în necropola cetăţii Noviodunum, la sud-est de
cetate. Inedit.
Inscripţie săpată în interiorul unui chenar dublu-profilat. Rama decorată prin incizie
.cu vrej de viţă-de-vie de care atîrnă struguri mari, cu boabe rotunde. Din text, rezervat
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trei litere înalte de 6,3 cm, dispuse pc un singur rînd, între două linii incizate. Inscripţia
pa.re neterminată.
„. . . . . . . . . . . . ANN (probabil ann(is), fără sli. excludem posibilitatea unui nume
propriu. Ann[ aeus]) ............. .
9. Fragment de cippus sau altar funerar ( ?) (inv. 2146; fig. 61). Calcar cretacic de
culoare gălbuie. Dimensiuni: h = 22 cm; 1 = 5-13 cm; g = 49 cm. Provine foarte probabil de la Troesmis (cf. R. Vulpe, Repertoriul arheologic). Fragmentul făcea parte
dintr-un bloc rectangular, în prezent rupt sus şi jos şi spart la stînga jos.
Bibliografie: Em. Doruţiu-Boilă, în ISM, V, 1980, pg. 170-171 (139), inv. 1919.
Supra.faţa scrisă este avariată. Textul lacunar păstrează 30 de litere, înalte de 2 cm,
dispuse pc şapte rînduri. În rîndul 5, literele V şi A sînt în liga.tură. Punctul este folosit
ca semn de punctuaţir. Textul conţine o listă de nume. Se poate citi:
„ ............ PRO .. .. ..
/C(aio) luli(o) No[ ..... .
] / C(aio)
Clod(io) T[.....
] / C(aio) lul(io) lu[liano] .. .
Q. Val(erius)
[. . . . . . . .
] I Q. D . . . . . . . .
I N ........... .
Scrierea este asemănătoare celei de pe altarul lui V enustus de la Capidava (vezi,
Capidava, I, 1958, pg. 102, 24), monument datat în a doua jumătate a secolului al II-iea.
10. Fragment dintr-un cippus (inv. 2147; fig. 62). Calcar cretacic, galben-cenuşiu.
Bloc rectangular, spart neregulat pentru a fi folosit ca material de construcţie. Păstrează.
marginea din stînga. Dimensiuni: h = 50,5 cm; I = 28 cm; g = 8 cm. Provine din vechea
colecţie a muzeului, fiind adus de la Turcoaia prin anii 1949-1950. Jnedit.
Text lacunar dispus pe trei rînduri, totalizînd 19 cm înălţime, cu litere neregulate
de 4 cm înălţime. În rîndul 1, folosit H în loc de E; litera N este înclinată spre dreapta,
în rîndurile 1 şi 2; în rîndul 3 - semn pentru „centurio". Lectură posibilă:
„. . . . . . . . . . . . cerunt / . . . . . . .
MCENDI / . . . . . .
M et centurio
co(n)s(ularis) / ............. .
Grafia rstc caracteristică perioadei de la sfîr~itul secolului II en.
11. Stelă funerară, fragment (inv. 1820; fig. 63 a). Calcar cretacic provenit din masivul calcaros Babadag. Rezervat - colţul din stînga sus. Dimensiuni. h = 60 cm; I= 54 cm;
g = 46 cm. Fragmrnt uşor rectangular, extras în 1950 din zidul de incintă al cetăţii
lbida dr la. Slava. Rusă.
Bibliografic: V. H. Ba.umann, în SCJV, nr. 4, 1971, pg. 594-595, fig. 1, 2.
Cîmpul inscripţi1·i (rl'zcrYat: 30 x 27 cm) este încadrat de un chenar dublu profilat.
Din inscripţii' s-au păstrat parţial trei rînduri cu litrrc înaltr de 8 cm în r. 1 şi 7 cm în
rest. Lectură posibilă:
„D(is) ~f(anibus) / Duris[cs Bi]/ ti vix(it) a[nn(is) / ........... .
„Zeilor Mani ! Dnrisrs ;:,) lui Bitus a trăit ani ........... .
Grafica inscripţil'i r~tl' earaeteristică eelri de-a doua jumătăţi a src. II cn. Numele
defunctului, rrdat cu patronim. Pstr bine cunoscut în onomastica tracă. Un Durisses
Bithi ocupa în anul 149 cn .. în ricus Quintionis, funeţia de magistrat (cf. V. Pârvan,
Histria, VII, 1924, pag. 55-5G, m. 5, 4o). Inscripţia de la Ibida face atestarea populaţiei
autohtone din zona păduroasă de pc valPa Slavelor, ocupată în secolul II c.n. foarte probabil cu extragerea şi prelucrarea. calcarului din dralurile Babadagului.
12. Lespede funerarâ, fragment (inv. 1819; fig. 71). Calcar cretacic de Babadag.
Lespede rectangulară, spartă la bază şi tăiatft su!', pentru a fi folosită ca materia.I de
construcţir. Dimensiuni: h = 72 cm; I = 103 cm; g = 18 cm. Provine din zidul fortificaţiei justinicne de la Ibida. A intrat în colecţia MDDTI în anul 1970.
Bibliografie: V. H. Baumann, în SCIV, nr. 4, 1971, pg. 595-596, fig. 1, 3; A. Aricescu,
în SCIV, 23 (1972), pg. 116; Em. Doruţiu-Boilă, în ISM, V, pg. 247, nr. 228.
Cîmpul inscripţiei (de 48-49 cm lăţime) este încadrat dr un chenar lat, ornamentat cu
motivul viţei-de-vir, foarte greu vizibil în prezent. Cîmpul inscripţiei a fost vopsit în antichitate cu vopsea roşie, pentru detaşarea textului de restul pietrei lucrate cu şpitul. Din
text s-au păstrat 9 rînduri, cu litere a căror înălţimi' variază între 5,2 şi 6,6 cm; din
ultimul rînd se observă capetele superioarr a 5 litere.
Lecturi propuse pentru ultimele trei rînduri neclare:
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A. Aricescu: ............ et lu/ l(ius) Pussi(s) puer
Em. Doruţiu: ............ et Lup/ ussi PEVER /MCA

I A'l'

Lrctură posibilă:

„D(is) M(anibus) / Othis Seu/ tis vivo se posuit si /bi rt Bithid / i(a)e Biti con /
iugi ct IVP / VSSIPEVER /V ... MAT!! ........... .
„Zeilor Mani ! Othis, fiul lui Seutes, a pus pentru sine, fiind în Yiaţă, şi pentru soţia
sa Bithidia, fiica lui Bitus, şi ........... .
Grnfia., caract<'ristică secolului II en. Toat<' persoanei<' amintite în text poartli.
nume trac<'. Othis, neatestat în aceast! formă, are analogi<' imediat! în Uthis (CIL, III,
13743. Tomis-Urlu-koj); Bithidia, forma frminină a numelui Bit.bus, apar<' pentru prima
dată în imcripţia dr la Ibida (cf. V. H. Bauma.nn. op. cit., pg. 595-596).
Alături d<' stela funerară a lui Durises Biti, prezentată mai sus, documentează epigraf ic una din aşezările autohtonilor din apropi nea cetăţii de la Ibida. Ambele monumente
se înscriu în ci. AB, gr. VI sau VII a stelelor dnnubirnr din clasificarra M. Alexandrescu
Vianu (op. cit., pg. 219-220 şi 228).
13. Stelă funerară, fragment (inv. 672; fig. G4). Marmură albă cu <lungi n<'grr regulate. Dinu nsiuni: h = 54 cm: 1 = 52 cm; g = 14 cm. Provine din punctul „Baia romană'',
i;itua.t Jn. 1 km sud-e8t de gara C'ata.Joi unde în Hl40 tnai:;amentul dP eal<' ferată a distrus
o partr dintr-o 1·illa rn.c:tfra. Stela, ruptă sus. jos şi la stînga, a intrnt în colrcţia MDDTl
în anul 1955.
B1"bliografie: V. H. Baumann, în SCJV, 22, 4(1971), pg. 593-594: A Ariccscu,
în SCIV, 24. 1(1973). rg. 113-116; Em. Doruţiu-Boilă, în ISM, YOI. V, pg.
258-259 (244).
C'îmrul imcripţiri cft<' îneadrat de un ehrnar profilat şi dP o ghirlandri din frunzP
dr la.ur, tei minată jos printr-o „ tacnca". Textul, scriR cu multă grijă, pl'l.strrază doar opt
rîndmi frrgmentare, cu litere care variază întrP 6 rm în r. 1şi4,5 cm în rPst; mai mici
literrlP ci<> la ffîrşitul cuvintelor. Ligaturi: î11 r. 1 (I şi L). în r. 2 (N şi N). Cifra 18. serisri
rnb foima. XIIX.
r. 1: [Satur]nina fil(ia) - (V.H.B); - nina fil(1"a) - (A.A. şi Em. D - B);
r. 2: [eiu]s - (V.H.B şi Em.D.B); s(ua) - (A.A);
r. 5: [? Cae]sius - (V.H.B); [Iul - sive Ae~ius - (A.A.); [ ?Ul]pius - (Em. D-B)
r. 7: (gi et (il(iae) ben) - (V.H.B); (gi ben) - (A.A); (gib(us) ben - (Em. D - B);
r. 8: [tis pos] - (V.H.B ~i Em. D-B); lfar pos] - (A.A).
Lectură posibilă:

„[?et C'at>sia / Sa.tur]nina. fil(ia) / [eiu]s vix(it) ann(is) XIIX / Caesius Sa.tur/ ninus
et / [?Ul]pius Euty / [thes] coniu / [gib(us) ben] emeri/ ftis pos]urru [nt.]"
„. . . . . . . . . . . . şi C'aesia Saturnina, fii ca ci, a trăit 18 ani. Cu.Psius Saturninus şi
Ulpius Eutyches au pus (acest epitaf) soţiilor care au binemeritat."
Scrierea este caracteristică epof'ii împăraţilor Antonini, mijlocul secolului II Pn. Inscripţia
face atestarPa documentarri a proprietarilor villa-ri rustfra de lîngă Cu.tu.Joi.
14. Coloană cu inscripţie funerară, fragment (inv. 1817; fig. 73). Calcar cretacic
de Başcbioi. Dimensiuni: h = 93 cm; 1 = 48 cm. Rezervat - o parte a coloanei, spartă
longitudinal şi jos. Circumferinţa coloanei nu poate fi calculată. A fost descoperită la
1 km nord-vest de localitatea Nalbant, în punctul „la Taptîc", în 19Gl, în cimitirul
feudal timpuriu şi în apropierea unui nuclrn de aşezare romană.
Bibliografie: G. Simion, în Peuce, II, 1971, pg. 221-248, pi. V, 1; Alexandra
Ştefan, Inscripţie funerară descoperită la Nalbant (judeţul Tulcea), Peuce IV,
1975, pg. 89-96, cu foto, estampaj şi desen; Em. Doruţiu-Boilă, în IBM, voi.
V, pg. 257 (242).
S-a păstrat profilatura superioară a coloanei, marcată de două cercuri paralele
îngrijit incizate pe un brîu profilat, despărţit de bordura de deasupra, mai reliefată,
printr-o adîncitură lată. Din textul iniţial, scris în lb. greacă, s-au păstrat parţial 11
rînduri incomplete ale unei duble inscripţii funerare. Literele, executate îngrijit, sînt
înalte de 3-4 cm, în primele opt rînduri şi de 2,5-3,5 cm, în celelalte (excepţie făcînd
litera el> = 5,2 cm).
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Lectură posibilă:

„ .... OC/Euq>poo-uvw[ t ]/ ,[ oc3]e:[A l<f'c7n/~pw~,/~l)0"1XV[ Tt e]T[ l) ]/Ke[µv~µ ]l)[ ~J/xtipt[ V];/
X. oc[ !: ]pe./
M(ocpxo<;) OuAm[o<;] <l>opTo[u]/viifo; ETWV µy/, ~pw~ xoci:pe:."
„ ... lui Euphrosynos, fratelui, defunctului care a

trăit 25 de ani, spre amintire;
cu bine ! Marcus Ulpius Fortunatus, de 45 de ani, defunct, rămîi cu bine.
Nu credem că această coloană a fost adusă de pe litoral cum presupune Em. Doruţiu,
deoarece calcarul din care a fost realizată a fost extras de la 7 km depărtare. Ni se pare
mai plauzibil ca cei doi fraţi, cetăţeni romani de origine greco-orientală, să fi fost proprietari de pămînt în zona Nalbant-Trestenic unde se întîlnesc şi alte mărturii din epoca.
romană. O serie de particularităţi paleografice includ coloana funerară de Ia Nalbant în
epoca Severilor (sfîrşitul sec. II - începutul are. III en).
15. Stelă funerară, fragment (inv. 1909; fig. 65). Rezervat: aprox. un sfert din întreg;
lipseşte aproape în întregime partea inferioară. Dimensiuni: h = 68 cm; I = 85 cm;
g = 24 cm. A fost descoperită întîmplător în împrejurimile localităţii Casimcea şi
întrebuinţată. ca material de construcţie. In colecţia MDDTl din anul 1970.
Bibliografie: V. H. Baumann, în SC/V, 22, 4 (1971), pg. 597-598, fig. 5; A. Aricescu, în SCIV, 24, 1 (1973), pg. 117; Em. Dornţiu-Boilă, în /SJ!, V, pg. 152-153,
nr. 131 (cu mici modificări).
Cimpul inscripţiei, încadrat de un chenar cu ornamentul distrus, are deasupra un
fronton, cu o rozrtă în centru, încadrat de două pseudoacrotcrc. Din textul inscripţiei s-au
păstrat cinci rînduri cu litere înalte de 4 cm, rxcepţic făcînd cclr din rîndul I - de 6 cm.
r. 3: [ ............ l IOR - (V.H.B); [nnt ... Vi]ctor - Em. D - B);
r. 4: et .. .l-:io - (V.H.B); et ... ltio - (Em. D - B);
r. 5: f ............ ]simiu - (V.H.B); I· ........... ]11 iu - (Em D - B).

rămîi

Lectură posibilă:

„D(is) M(anibus) / [H]avc via.tor! Hic siti s(unt) / [ ............ ]IOR v<e>t(eranus)
ala(e) Da/ [rd(anorum) et ... sio] Valcris / [.........
l simiu / ............. .
„Zeilor Mani. Salutarr trecătorule ! Aici zac ............ IOR, veteran al alei de
. ')
.
. V a I cm;
. ............ stmtu
. . ................. .
I) ar dam.( SIC
. ŞI . . • . . . . . . . . . 810
În cazul în care lrctura „v<e>t(ernus) ala(e) Dr1[rd(anontm}]" <·ste corectă, prezenta.
ini;eripţie, coroborată celorlaltP vestigii arheologice din partea locului, atestă familia
unui vetPrnn a. cărei unitatr dP cavalerie era. staţionată la Arrubium, dar care se Rtabilisc
în zona Casimcei ca proprietar de pămînt. Grafia inscripţiei este caracteristică epocii
Srn•rilor (sfîrşitul sec. II - începutul src. III <>.n.). Monumentul se încadrează în el. AB,
gr. a VI-a a stelelor da.nubicm• din clasificarea Mariei Alexandrcscu-Vianu (cf. op. cit.)
lG. Altar funerar, fragment (inv. 18~1; fig. G9). Calcar eretacic, alb-gălbui. Dimensiuni: h = G3 cm; I = 50 cm; g = 50 cm. A fost descoprrit în condiţii necunoscute în
împrejurimile localităţii Topolog şi achiziţionat de MDDTI în anul 197-1.
BibliografiP: V. H. Baumann, în SC/V, 22, 4(1971), pg. 597, 4 şi fig. 4; A. Ariccscu, în Pontica, VI, 1973, pg. 105-110; Em Doruţiu-Boilă în ISM, V, pg. 252,
nr. 23-1.
Bloc monolit. de formă paralelipipedică, cu secţiune pătrată; este tăiat la ambele
capete pentru a fi refolosit ca material de construcţie. Pc latura opusă inscripţiei au fost
perforate 4 orificii rotunde de prindere şi două litere (D şi A) fără legătură cu inscripţia.
Din textul inscripţiei s-au păstrat 7 rînduri, cu litere drepte cu apices, îngrijit executate,
înalte de 8 cm, excepţie făcînd cele din ultimul rînd a căror înălţime este dublă. Lipsesc
primele două rînduri cu invocaţia către divinitate şi prima parte a numelui defunctului.
Lectură posibilă:

„[D(is) M(anibus) / Au - sive Fu] fidius / Helius domo Amurio / vivo si/ bi/
f(acicndum) c(uravit)"
„Zeilor Mani I Au-sau Fufidius Helius, originar din A.murion, s-a îngrijit să se faci.
pentru sine (acest monument) încă din timpul vieţii."
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Scrierea ri:;tr sprciffră epocii Antoninilor, primPi jurnrttiiţ.i a. sP<'. II 1•11. Indifl'n·nt
dr nomen gentilae al defunctului. monurrwnt ul atrstă 1111 <'Olonist roma.11 dr origine
microasiatică (Amnrioll, ornş din Phrygia.. prnYÎnl'ia Asia). fo<1rt<' probabil propril'tar al
unria din frrmrlr roma.nr lcH'alizn.tr arhrologi1· lîngrt Topolog.
17. Sielii fm1('1'arii. frngm<'llt (inv. 24511; fig. 70). Cakar 1·rl't;wi1· dr Ba~1·hioi. Uimrnsiuni: 11 = 42-(i() l'm ; I = 8G.f> c·m : g = 14 1·111. A fost dcseoprritri în 1977 în ~atu I
Turda (corn. Mihai Brnn1) dr cătrr prof. Gh. Mihakl'a. din Horia; în cole1~ţ.ia MDDTI
din anul 1980. Arr forma unl'i lespezi traprzoidall'. spart!' tra.nsvrrsal în donă ~i cu ambele
capetr distruse din antichitatr. A fost prc'zl'ntatri de Y. H. lfaurnann în <"adrnl srsiunii
ştiinţifice' a MnzPului dr istorir a.I Transilvani<'i din mai 1980.
Cîmpnl insc~ripţiri SI' ;1flr1 în interiorul unui chrnar dublu profilat 1·.11 rnnm lată ornamentată l'H un YT<'j gros clP viţă-de-vie, de rare atîrnă sprr interior ciorchini gn·i dC' strngurr ~i frnnz<' spr<' <·xtrrior. Din trxt lipsPştl' invoPa.ţ.ia <"ătrr zri; s-au păstrnt 7 rînduri
c·u litrre adînr si1patr dar inrgale, variind întrr 3-3.5 em (I,L,S); 4,8-f) rrn (Y,A);
b,5-5,8 cm (S, X, T); ti <·m ( T ~i ligatnrile ET ~i TR). În trxt sînt întrebuinţ.a.tP 1111m1•roa.se ligaturi: AN. ET. NE, MV. TH. Srmne dP punctuaţie - pmwtul triunghiular şi
frunza dr hrdrrn. OPPJ - dr la. înrcputnl rîndului 4 - întrrgit ipotetic·.
„!D(i::;) M(anibus) !'] lul(ius) Epipha / 11rs vixit / annil-i CIL/ O(ra.trix-sive-iccs)
p(ro) pi(rtatr) lul(ja) filia / d Iulianus nrp(os) / Pt Fl(avius) Onesimus /. h(rnc)
m( rrito) patri p( osueru nt ). "
„Zeilor :Ma.ni(?) Iulius Epipha.rn's a trrtit 102 a11i. Aec·ia ca.rP 8<' roagă pentru îndurarP:
Iulia fiil'a. şi Inlianus 1wpot11l ~i Flavius OnPl'inrns. au 1rns (:icrst rpitaf) tatrtlui
merituoi;."
Grafia, 1mmărul rnan• de• ligaturi şi abrevirri. lipsa dP frianotnina din numele· pt·r8onajelor, indieă prima jumr1tatP a ::;pcolului III rn. Inscripţia atestit pentru a doua oară
familia Iulilor în a~eza.rPa. romană d<· la Turda (vezi. insl'ripţia. lui folius Silvan11s, la
A. Ră<lulesrn, N M EpSM, rg. l 68, nr. 1(i - sre. II en.). Iulius Epiphanes a căn•i longPvitatc
c·~te un fapt 11htabil pfntrn a.('('IP vrc muri. trebuie ::;ă Ii fost probabil un JibPrt al Julilor
din Turda., de originP grPaeă şi dP o importanţă dc·osrbită rrlevată ele însăşi c·.ognonwnul
( „strălueitul ") P<' n1rr îl 11oa.rtu. În aC'l•raşi situaţi<', Flaviui:; Onei:;imus, ginen'IP lui lu lius
EpiphanrR. 011es1'm11s, cognomrn a.trstat p1'11tru a trria oarr1 în Dobrogea (Ein. Poppscu,
h1scripţ1·nf d1'n S(C(Jlelc JV-Xlll descope1ifc Î11 Rltnâm'a. rg. 198, 189, (j =Saddam;
I. Stoian, 'J'emifwnri. rg. 1~~.30 = Tlm1's - sf. ~r('. II-înc·pput. src. III Pn), ('St(' d(•stul
dr răspînc.lit în Dac·ia. J);1.lrnaţia ~i Italia, sub acest nume fiindu-ne cunos<'ntr pPrsoanP
de <:ondiţic rn<'ială mod1 stl'i: sclavi, liberţi, intendrnţi, srcrrtari, cubicula.ri. etc. (cf. Al.
Popa, I. Briciu ~i Roman Pop, 1'rei' monumrnfr rpigrofice de la Ampelum. în Apulum,
VII, 1968, pg. 405 rn bibliografia).
Stela lui Iulius Epihanes din Turda face• partr din ci. AB <t stelelor danubic1w <le
pc• teritoriul Dobrogc•i.
18. Stelă funerară, fra.gmc·nt (inv. 249Gti; fig. 67). Cakar cretacic, gălbui. Lespede
::;partă sus şi latPraJ stînga; partea de jos a fost tăiată drrpt pentru a fi reîntrebuinţată.
Dimensiuni: h = 62 cm; I = 73 cm; g = 16 cm. A fost drscopcrită întîmplător în annl
1935, în curtea familiei Beşliu Niculina din Fatul Cerbu (corn. Topolog), la - 1,60 m
adîncime. În eolecţia MDDTI din 1980. Inedit.
Cfmpul inscripţiei (45-46 cm lăţime) încadrat de un chenar dublu profilat, cu rama.
lată, decorată cu motivul viţei-de-vie. Rama, foarte avariată, s-a păstrat numai în sUnga
inscripţiei. Din text, rezervat 7 rînduri, cu litere adînc gravate, înalte de 8 cm în r. J şi
de 6 cm în rest, excepţie făcînd cifra VII şi litera S de la sfîrşitul rindului ti, prima de
b,5 cm, a doua de numai 3 cm. Ligaturi întilnite în text: MA - în r. 5; AN - în r. 6;
Cifra LV apare sub forma llf.I. V; litera S din tuvîntul „an(n)os" este înscrisă în litera O.
„Vixit", scris cu „xs"; „annos", scris cu un singur N. Pentru grafia „xs", specifică sfîrşi
tului secolului II şi începutul sec. III en, vezi, S. Stati, Limba latină tn inscripţiile dfri
Daeiaşi Scythia Minor, 1961, pg. 69. În text, ca semn de punctuaţie, este folosit punetul
triunghiular. Lectură posibili\:
'
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„D(is) M(anibus) / El(ius) Auluse / [m]ius, vix>s<it I a<n>nos llfl. V. El(ius) /Marcus
fil(ius) / [vi]x>s<it a<n>nos VII/ [ .... D]IES Vl>s< ....................... .
„Zeilor Mani ! Elius Aulusemius a trăit 55 de ani. Elius Marcus fiul a trăit 7 ani
. . . . . . . . . . . . zile 6 (sic !) ........... .
Cognomenul Aulusemius f'ste necunoscut în onomastica inscripţiilor din teritoriul
ţării noastre (un Aulusans, de provenienţă tracică - la Tibiscum cf. IDR, III, 1, pg.
191, nr. 163). Pare să. fie un substantiv propriu d<'rivat, nume compus din AVLVS şi
EMIVIS ( aula-ae - curte, ogradă, palat - subst. f. şi verbul emo, emi, emptum, emere
= a lua, a curnpli.ra). Gentiliciul defunctului relevă o veche familie de cetăţeni romani
stabiliţi pc la mijlocul sec. II cn., în apropiere de Topolog şi Sîrnbăta. Nouă unde, pc lîngli.
numeroase matrrial<' arheologicr romam· (vezi: C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Constanţa, 1967, passim; Y. H. Baurnann, SC/V, 22,4 (1971), pg. 597; A. Aricescu, A.ctes
de la. Conferance „Eirene", pg. 695, n. 3), au fost loca.lizate: o întinsă. aşeza.re romană, o
nrcropolă tu mulară şi mai multf' „villae rusticae".
19. Inscripţie martirică (inv. 906; fig. 68), Calcar cretacic, de culoare gli.lbuie,
de Babadag. Ler;pedc trapezoidală - dimensiuni: h = 33-37,5 cm: L = 63-67 cm;
g = 4-5,5 ("III. Descoperită în 1973, eu ocazia lucrărilor arh<'ologice rf rctuate în basilica
Jirtleocreştinii. din localitatra Niculiţel. Astupa intrarea părţii inferioare a criptei martirice.
Ribl1"ografie: Y. H. Baunrnnn. Noi dovezi a.rheologice referitoare la vechimra martirilor
de la Nic11lifel, în BOR, an. XCIV, nr. 5-G, 197G, pg. 582-583; Idem, CUev1J.
preâzi"iri rezultate din cercetarea monnmentulni paleocreştin din cam. N iculiţel jud. Tuh·ea, în Acta "MNa.p, XIV, 1977, pg. 256, pi. I, 4.
Ini:;cripţil' cu trxt în lb. greacă, dispus pc trri rînduri. IlitPrclr, adînc gra\ate şi
yopsit<' cu vopsPa roşi„, au înălţimea de 5 cm. PXCPpţiP făcînd - în r. 2 - X = 7 cm şi
P. din r. 1, 2 - dP R cm. În r. 1, literei<' KE - în liga.tură; xE: prntru xocl, rrprezintă o
formă tîrzie atrsta.tă în Dobrogea. din vremea lui ~farcus Aurelius (I. Stoian, Tomitan1i,
1!162, pg. 159). Adverbul w8e: XE w8e: cu sens de loc, tradus prin C'Xprrsia „aici şi acolo" cf. Anthologin palatina, V, 128 - .4.utomedon Epigramnwticu.~, SN'. I C'll. Cuvîntul
txwp-wpo~ întîlnit pf'ntru întiia oară la Homer ( Iliadfl. \T. 340), desemnînd
„~îngelc zeilor", ea.pătă prin extensiunr la Eschil ( Agame-mnon, 1480) sensul dP „sînge·• în
grneral, sem; preluat şi de inscripţia. martirică de la Niculiţrl. Lectura inscripţiei ne-a. fo:>t
1mgrra.tă de Ah•xandrn Ştefan dr la Inst. a.rhrologic din Bucun•şti.
„l~8e: XE w8e: I txwp I µocp-rUpwv"
„Aici şi acolo (se află), singele martirilor"
Grafia inscripţiei ca. şi celelalte da.te ofrrite de crrcctarea monumentului paleocreştin, rrlr,·ă era. clf'-a. doua. jumătate a secolului al IV-iea. Importanţa inscripţiei rezidă
şi din faptul că. cvidrnţiază un moment distinct în martirizarra celor (i creştini din criptă,
rnornrnt l<'gat dP rcsturilc ostcologice din zona. infrrioară a. criptei, aparţinînd unor martiri
nc•cunoscuţi la da.ta. inhum1lrii celor 4 martiri ale căror nume nr-im fost transmise de
comunitatra. cr<'ştină din Niculiţrl.
b). INSCRIPŢII VOTIVE
20. Altar vo#v, fragmrnt (inv. 2148; fig. 66). Calcar ciur, granulos, cenuşiu. In
starea actuală este spart sus, jos şi la stînga şi este fisurat longitudinal. Dimensiuni:
h = 30,5 cm; I = 39 cm: g = 38,5 cm. A fost descoperit în anul 1949, la. mijlocul di:itanţri dintre localitatra Turcoaia şi cetatea. Trocsmis; în colecţia MDDTI din 1950.
Bibliografie: A. Rădulescu, în N MEpSM, Constanţa, 1964, pg. 181-183, nr. 2;
Em. Doruţiu.Boil.ă, în ISM, V, pg. 202, nr. 164.
în cîmpul inscripţiei s-au păstrat parţial 5 rînduri, cu litere înalte de 4,5-4, 7 cm;
din r. G - numai capctelr superioare ale literei V. Ca semn de punctuaţie este folosit
punctul.
În r. 2: „Ael(io) Aeliano" - A.R.; la Em. D - B - „[.] Ael(io) Aeliano"; în
r. 3: „aed(ili) duumviro" - A. R. ; „[q(uaestori)] aed(ili) ( duum )viro - la Em. D
- B ; în r. 5: „. . . . . . . . . . . . [A ]urelius"·:......;. A. R. „[ M.A ]urelius" ~ Em. D - B.
La. A. R., în r. 6 - „[ex vot o pos]u[it]
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Em. D - B. propune un rînd în plus, în r. 7 - „[ex 1•(oto) posuit]"
Lectură posibilă:

„I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [.] Ael(io) Aeliano / [q(uaestori)] aed(ili)<duum>viro
/ [m]uni(cipii) Tro(e)s(mensium) / [M.A]urelius / ...... /[ex v(oto) posuit]. „Lui
Jupiter cel prea bun şi ma.re, pentru Aelius Aelianus, questor, edil şi duumvir
a.I municipiului Trorsmis, M. Aurrlius . . . . . . . . . . . . a pus (acest altar) dupli.
făgăduinţă."

Inscripţia a fost pusă în cinstea magistratului suprem al municipiului Troesmis
„între sfîrşitul sec. II şi cel mai tîrziu începutul sec. III en" - A.R.; secolul al III-iea,
C'a.racalla - propune Em. D - B.
21. Altar votii1 (inv. 1818; fig. 72). Calcar cretacic galben-cenuşiu, extras din dealurile Niculiţclului. Dimensiuni: h = 100 cm ; I = 38 cm ; g = 19 cm. A fost descoperit
în anul 1960, în vatra satului Nifon (corn. Hamcearca). Pc latura stingă a blocului paralelipipedic se menţin încă profilaturi sus şi jos, distruse pc suprafaţa scrisă în urma unei
dăltuiri ulterioi1Te. Piatra a fost refolosită ca material de construcţir.
Bibhografie: A. Rădulescu, în NMEpSM, pg. 179-181, nr. 1, fig, 1; Em. Doruţiu
Boilă, în ISM, V pg. 264, nr. 248.
Pc suprafaţa scrisă inscripţia se păstrează intactă, cu excepţia rîndului 5 ca.re a
suferit unrle stricăciuni. Numele dedicantului: „ Q(uintus) Valerius Atim[i]-uel Atin[i]anus". la A.R.; „Q. Valerius Atin[i]anus", la Em. D - B. După înclinan•a. şi lăţimea
litPrri l'Stc mai plauzibil un M la sfîrşitul rîndului 5. Lrctură posibilă:
„Dianac sacrum/ pro salute M(arci) Cato /ni Vindicis, lcg(ati) Aug(usti) / pr(o)
pr(aetorc) / Q. Valerius Atim[i] /anus, b(enc)f(iciarius) co(n)s(ularis) ex vo /
Ito] posuit".
„Dianei închinare, pentru sănătatea. lui Marcus Catonius Vindcx. leg<tt imperial
dr rang pretorian; Quintus Valerius Atimianus. beneficiar consular, a pus (acest
altar) împlinind o făgăduinţă."
Acest altar estr al treilea monument închinat Dianei în zona fostei mănăstiri Taiţa
(CIL, Ill, 6160 (7497) = Gr. Tocilescu, AEM, VI, 1882, pg. 45: „Dianae Regin(ae)''.;
CIL, III, 6161 - cf. V. Pârvan, Ulmetum, I, pg. 584: , Dian(a)e aet[er]nae"),
cPra c-r atestă în pădurea de lingă Nifon, existrnţa unui sanctuar dedicat zeiţei (cf. şi
JSM, V, pg. 265). Fiind totodată a doua inscripţie care menţionează un „brncficiarius
consularis", confirmă cxistrnţa unei statio şi a unri importante intersecţii rutiere în apropiere de Nifon. În conformitate cu perioada guvernării lui Q. Catonius Vindcx în Moesia.
Infrrior. stabilită dr o inscripţie din Tomis (vezi, Em. Doruţiu-Boilă, în Dacia, N.S.,
XII, 1968, pg. 400-403), altarul poate fi încadrat cu prPcizie în timpul domniei lui
l\farem Aurelius, între anii 166-172 cn.
22. Altar votiv (inv. 2710; fig. 74). Calcar cretacic, gălbui, de Babadag. Dimensiuni:
h = 52 cm; I. coronamrnt = 30 cm; I. corp = 23,5 cm ; I. bazament = 34 cm; g. coronammt = 20 cm ; g. corp = 16,5 cm; g. bazament = 20,5 cm. A fost dcscopPrit în anul
1978, la 2 km nord-est de localitatea Slava Cercheză, într-un nucleu de aşezare roman!.
Bibliografie: V. H. Baumann, în Peuce, VIII, 1980, pg. 289-290.
Deasupra unei benzi profilate, coronamentul a fost sculptat cu o cununrt de frunze
de măi;lin, avînd în centru o floare de măslin cu 5 petale. Dr o parte şi de alta a cununei
ies capetele unei „taenea", iar deasupra acestora două frunzuliţe de hedera cu vîrful spre
corQq,nă. În colţurile coronamentului au fost sculptate două pseudoacroterc. În cîmpul
inscripţiei se văd urme de vopsea roşie. Pe cele 2 pseudoacrotere, în liga.tură literele
DE(în stînga şi AE(în dreapta). Litere cu apices, frumos gravate, înalte de 3~3,5 cm;
în text, numeroase ligaturi: ER - în r. 2; MV - în r. 4; VL - în r. 5 şi VN, în acelaşi
rînd; RVM - în r. 6. Semne de punctuaţie întrebuinţate: frunza de hedera şi punctul
triunghiular. Text pe 6 rînduri, lectură posibilă:
„[DE]ae I Minervae / matri / Musarum. f Iul(ius) Iucun /dus, sacru~."
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„Zeiţei,

Minervei, mamri Muzl·lor. (Dr la) Iulius Incundus. închinarr !"
Ipostaza cu totul inrdită în carr aparP ~1inrn·a. la. Sl:wa. CPrchrză. dl' „mamă a
muzelor'', foarte probabil datorată procPsului dr ,Jnterprrfa.fio Romrm11'', faep din arest
altar votiv o pirsă unică a genului. Cra mai apropiată analogi<' în inscripţi<L nrsificată
din templul roman de la Talmis-Kelîba.ş din Egipt. undr )li1wn·a aparr în asociaţii· <'ll
Apollo şi muzele (CIL, III. pars I. pg. lfi. nr. 77). l'\umrlr dedicantului, Iulius limrndu.<:,
intîlnit pentru prima dată pr trritoriul Dobrog<'i. PstP de origină italic:1 (Hzi, CIL. XIII,
7070, Magonza şi CIL, III, 1553 = IDR. III, 1. pg. 232-233, nr. :W9, C11rt1nsebeş.
23. Sttlp miliar, fragmrnt (im·. lfl24; fig. 76). Coloană d1· 1·alear. spartă 1011!.;itudinal şi la bază. Dimrnsiuni: h = 128/J cm: d = 31.fJ cm . .-\ fo:"t drscopPrit în a.nul l H7f>,
în apropierra m-rii Saun. în rnarginPa 1111Pi intima' a~Pzări dl' rpof~ă romană.
Bibliografie: V. H. Bauma.nn. De.~prr 1rn gfffp 111ilinr rlrs<·o1writ lt1 111-rr11 Swm, în
Pontica, X, 1977. pg. 325-331: Em. Doruţiu-Boili1. în JSJ/. V, pg. 268, nr. 260 biR.
Pe trei sferturi din circumfrrinţa roloanPi. tPxt dispus pP 11 rîndnri. eu lit<'TI' înalt!'
de 6 cm în r. 1 şi de 5 cm în rrst. Au fost ma.rtl'latr din tPxt nnmrlr împăraţilor l'art· au
suferit „damnatio memoriae.'' Crafia inseripţiei, „rogno111i11n frhm1phalio" din titulatura
împăraţilor şi martelarea numelor. plasrază miliarul în nrmra. lui ~faximinm Trax,
permiţînd următoarra rPstituţir a trxtului:
„Imp(peratori), Cars(ari). / [C. Iulio Vno / Maximino.] / pio feliei in / ,·icto Aug
(usto) / [Grrm(anico) max(imo) /Dacico max(imo) / S[arm]at(ico) ma/ x(imo),
trib(unicae) pot(rstatis) /III co(n)s(uli). p(a.trr) p(a.triae) Pt / [('. Iulio Yl'ro /
Maximo, n]ofbilissimo Carsari. G]rrm(a.nico) / [Max(imo)]. Dn.eieo fma /x(imo),
Sarma(tico) max(imo) / m(illia) p(asrnm)'.-'] ~"
„Împăratului, Carsarului, r. Iulius VPruS Maximinus Pius FPlix, lll'Îll\"insului Augustus. învingător al germanilor. al daeilor ~i al i;a.rmaţilor. înnstit eonsul p(•ntru a.
trria oară, părinte al patriei, şi lui f'. Iulius Vrru!'l M~~ximu~. Î11\'ingător al grrmanilor,
al dacilor ~i al sarmaţilor,? mii de paşi]"
:Miliarul a fost pus la sfîrşitul anului 23G rn. dnd ?tfaximinus Tra.x prPia pPntru a
treia oa.ră puterea tribuniciană. Monumentul faer partP clin srria celor patru miliarii
descoperiţi în Dobrogea din nrmea domniri aceluiaşi împărat. atestînd o intensă a.cti,·itat(•
de refa.cerP a reţelei rutirrc la Dunărea de Jos, într-o zonri Yulnrrnbilă atacurilor "barbafC'" (CIL, III, 14462 =Corbu: CIL. III, 7612 - d. V. Pârvan. UlmPfmn. I, pg.
578, n. 4 = Slava Rusă; CIL, III, 7605 = Hîrşorn).
24. Altar 'Votiv (inv. 27941; fig. 75). Calcar cretacic. dur, gălbui, DimPnsiuni:
h = 63 cm: I. coronament = 30 cm: I. bazamrnt = 37 cm: g = 23 cm. Pro\•inr dintr-o
mare aşezare rurală romană. situată la sud de localitatea Nratîrnarea (corn. Bridaud).
Descoperit în anul 1980, a intrat în colecţ.ia MDDTI în 198]. Inedit.
Bloc paralelipipedic cu capetclr tronconicr. spart pr grosinw în două fragnwrrte;
fragmentul superior prezintă o spărtură în stînga. Pc• una din suprafeţe• inscripţiP latinâ.
Trxt alcătuit din 10 rînduri, primelr două situate pc latura dreaptă şi pP era înclinat:!. a
coronamentului. Literele, cu apices, adînc incizate. au înălţimra variabitr1: rl em - în
r. 1, 2, exceptind litera O = 3 cm, A şi N = 1,7 cm; în r. 3-u - 2,5 cm: în r. 7-10
- 1,5 cm. În text, numeroasr ligaturi: A şi N - în r. 1; T şi E - în r. 4; N şi T - în
r. 3; V,L,P - în r, 4, 6 şi 9. Ca semn de punctuaţie cstr întrebuinţat punctul. În
r. 7 - conlegio în loc de collegi,o, consonatism LL>L şi asimilarr -ll>-nl. Folo~ir1•" în
acrlaşi cuvînt a literei H( eta) pentru E, tr~dează mina unui lapicid grec. Trrccrca de la.
O la V (intîlnită în text la. numele CLVDIANVS) este pentru a doua oarri atestată în inscripţiile din Dobrogea. (Cf. S. Stati, l.Amba latină fn inscipţ-iile din Dacia ~i &ythia Min<Jr,
Buc. 1961, pg. 71, II). Cldcrea consoanelor finale: M, în Ac. sg. al cuvîntului sacrrdote(m)
şi S, în Nom. sg. al numelui Ulpianu(s), ţine de flexiunea Rubstantivelor, fiind un fon-0mrn constatat încă din sec. III î.e.n.
Text:
„[Dr ]o San( cto) Silvano / [pr]o salute / [i]mp( cratoris) Mar( ci) Ant( onii) GQr /
dia.ni et(sic I) IDp(ius) Valeri /anus et filius ei/ us Ulp(ius Cludianus /ara co>n<
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(l)lrgio Sil / vani dona.vrrunt /per sarerdote(m) Ulp(ius) Ulpiann(s)."
„Sfîntului zeu Silvanus ! Pentru sănătatea împăratului Marcus Antonim' Gordianus
şi (Ric !) lTlpius Valeria.mm şi fiul ac!'stuia Ulpius Cludianus, au dăruit altarul
colE'giului(dr închinritori) lui SilYa.nus, prin sacrrdotul Ulpius Ulpianus."
Altarul dP la Nratîrna.rra PSt<' <·1•1 dP-al treilra monument votiv din Dobrogea.
dedicat lui Silvanus (vrzi, Em. Dornţ.iu-Boilă, lnscn:pţiilr. din ScytMa Minor, Buc. 1980,
voi. V. pg. 89, nr. fi(i; pg. 92, nr. (i7. eu bibl., a.mbrlP pro,·enind dr la Ulmetum şi publicatr
dr V. Pârvan. în Ulmefum I I.~. pg. 374-378). În Dacia sÎI1t cunoscute 84 de monumentr
drdieatr lui Silvanus (ef. Adriana Rui;u. în Sa rg1'f i11. X. rn7:ţ. pg. 3%-401, cu bibl, şi
I. Pirn, în Apulum. XIV, l 97(i. pg. 44.J. fig. 3).
Divinitatra dP originr italil'ă, ZPul pădurilor. pă~unilor. l'as1·i. propriPtăţ.ii rustici~
şi lucrătorilor din earirrPIP dr piatrr1 (ef. Apulwrn, VII. 196H, pg. -103: H. Flomwu. în
Ditfionar en<:frlopedil' de artă l'f'chf' 11 Rnmânil"i, Bu<'. 1!l80-Sill'a1111s). Silva1111s a cunoscut
o largă răspîn<lirr în întrra.~a lunw romană, fiindu-i asimilat<' sincrPtistic o seriP ci<' divinităţi localr (wzi. în acPst sens. Crcil BPnrtt Pascal, The cult.~ of Ci.~alpine Oaul, l964,
Bruxellrs, în eol. Latomus, LXXXV, pg. 170-17ti. t·u note). PP mo1111111Pnt<' închi11atl'
lui apa.rr însoţit dr Ppitrtr ca.: Domesticu8, Silresfer, Augustus. Sa.ndus, .lefernus şi Sofor.
l1 n<'ori Pstr asociat cu LibPT PatPr sa11 Dio11ysos, <·n Diana şi în mod Pxeepţional 1~u
Jupiter Optimus Maximus. Epitetul dP Sandus atribuit lui Sih·;m11s <'St<' fre<·Yrnt :~tPstat
în inscripţii. Monumr11tl'IP dl' la lTlnwtum sînt pmP la sfîr~itul src. II r.n. dP l'OIPgiul d<'
închinr1tori grupat în jurul eultului lui Sih·anus, în ipostaza de zeu al casPi şi al spmănă
turilor (Safor). Importanţa altarului dP la Nratîrnarea. rPzidă din faptul eă fal'P atrst.arr<.~
unui nou colE'giu dr închinători ai lui Sih·a.rms, în zona clc•luroasă şi piPtr<msă din nordul
podişului Casimcra. Altarul datrază din nemea împărntului nordian III (238-244 P.n.).
fiind dăruit colrgiului dr familia saerrdotulni rlpius TTlpia.nus c·u OC'azia unui 1·vPniment
important prntru împărat sau prntrn <LSociaţia dr închinători ai lui Silv;wus. I)c oh.ieri,
aceste alta.rr rrau pusP la l iunir. <'11 prilPjul sărbătorii anuale a. l11i Silvanus carP eoi1wid1·a
tu sărbătorirra Rosaliilor. Unrori punPrea lor Pra dictatr1 dr aninr~arPa întPmPierii
colrgiului, sau dr ziua de naştere a împăratului (vrzi discuţia la. Em. Domţiu-Boilă,
op. <·it., pg. 91). Altarul de la Neatîrna.rea a fost pus în mod sigur la 1 iunie (probabil a.
240 r.n.), pentru sănătatra împăratului Gordian III, ziua. eorrspunzînd ~i prrluării
anuale a puterii tribunfrirnr dP cătrP acrsta. (vezi ilustrnţ.ia p. Ml7)

FRAGMENTE SCULPTURALE
DE LA TROESMIS
CRIŞAN

MUŞEŢEANU

Obiectul notei dC' faţă îl rC'prezintă două fragmente sculpturale, un fragment de
un cap de leu apotropaic aflate' în colecţiile Muzeului de istoric şi arheologic Călăraşi.
Ele au fost recoltate prin anii 1963-1%4 cu prilejul unei cC'rcetări dC' suprafaţă efectuată.
de N. Anghclcscu şi V. Culică la Trof'smis.
1. Sielii. fragmentarii din calcar, avînd dimensiunile actuale 36 x32 cm Nr. inv. 9652.
Fig. fa. Din stelă se păstrează doar o parte din banda de la. margine, adică chenarul care
era. împodobit cu ciorchini de struguri, frunze şi vrejuri de ,·iţă de vil'. Din fragment se
ma.i pot observa şi colţurilf' unor l>Pnzi alcătuite din trei brîuri cxcizatC' ca.rr delimitau
alte două chenare.
Nu putf'm determina căn·i ratcgorii dr stelă iconică sau aniconică îi aparţinea acest
fragment deoarece elcmPntelc conservate sînt foarte sumare. Am putf'a. presupunC' totuşi
că piesa noastră s-ar îneadrn fiP în grupa VI, fiP în grupa XI clin clasificarea făcută prntru
acwst gen de monumente din Mocsia Infrrioară 1 . Ipoteza se bazează pc existPnţ<t df'corului
dl' pc chC'nar, ciorchinii de struguri ~i ,·iţa dl' ,·ie, ambrle grupe posedînd aerst decor.
La Troesmis au fost deja <lrsro1writP donf1 stPll' funerare încadrate în tipurile amintite 2 ,
aşa incit apariţia unui <tl treilPa fragment lu<"fat în aceeaşi formă ni se parc foarte verosimil. Grupele mai sus amintite sînt carnctPristic(• pentru provincia noastră, rle fiind
socotite ca făcînd parte din ca.trgoria stPIPlor danubiene 3 •
Considerăm fragmentul sculptural pn•z;pnta.t o erraţie a unui a.frlicr local de pirtră
ri<•. din veacurile II-III P.n.
2. Leu apotropafr din calcar cu înălţinwa actuală 41) cm. Nr. inv. 9G47. Fig.] b, c. Din
animalul funerar se păstrează capul şi o part<' din gît. Faţa Icului fiind drtPriora.tă din
vel'.hime, astfel incit trăsăturile se disting cu grPutatP. Coama animalului este vrridic rPaliwtă prin smocuri bogate srmicircularc despărţite în l'inci şuviţe.
Deşi fragmentar, piesa poate fi încadrntf1 în srria lrilor de sine stătători 4 • Nu putem
spune cu toată siguranţa dacă avem de a face cu o reprrzentarc a animalului singur culcat
cu capul întors spre privitor sau eu a doua variantă în care Icul este ricticat pe labele
anterioare întinse sau cu una din labe pc un cap dP animal, aşa cum apare pc o piesă.
dr la Durostorum 5 • Remarcăm oricum asemănarra în tratarPa coamei Icului d~· la Troesmis
cu nn exemplar descoperit la Noviodunum 6 •
Fără a fi o lucrare pretenţioasă, tocmai acC'astă realizare veridică a blanei animalului funC'rar ar putea data acest fragment în secolul al II-iea, ci fiind foarte prohabil
oprrn unui meşter local.
Spre deosebire de alte provincii apropiate, existenţa unor astfel de monumente
funerare în Scythia Minor este destul de rar documentată pînă în momentul de faţă 7.
Evident, descoperiri ulterioare precum şi publicarea unor piese aflate în lapidariile unor
muzee, vor putea modifica această constatare.
Reprezentările sculpturale succint prezentate sînt creaţii artistice inedite care vin
să îmbogăţească gama de reprezentări în piatră de la Troesmis. (vezi ilustraţia.
stPlă şi

p. 631)
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1. Maria Alexandrescu-Viano, în Dacia, N.S.,
17, 1973, p. 219-220.
2. lbide111, p. 225, nr. 9 şi p. 226, nr. 118.
3. Ibidem, p. 219.
4. D. lsac, V. Wollmann, I. P. Albu, Sargetia,
10, 1973, p. 142-143.

5. I. I. Russu, în AISC, 3, 1939, nr. 14.
6. I. Barnea, în Peuce, 6, 1977, p. 107, pi. Xc.
7. La cei amintiţi pînă. acum am mai putea
adăuga Al. Barnea în Tropaeum Trr11:at1i,
Bucureşti, 1979, p. 83, fig. 70, 3.

FRAGMENTS SCULPTURALS DE TROESMIS
(RESUME)

Ot1 presenle deux (ragmerits sculpturals decouverl.s fortuitet11r11t a Troest11is. li s'agit d'ut1
(ragmetll de sti:le dont DPI tl'a conservee qu'une
parlie du cadre dccoree de sarments de vig11e.
Le deuzirt11e fragme11I est la We d'uri liori funeraire, piece rarernent co11nue e11 Dobro11dja.

D'apres le slylc de l'execulio11 el par au11loyie
avec d'autres pieccs similaircs de la provi1u:e onl
a daUes la sMe au 11-c ou 111-e sirele el l'aoimal
funeraire au li-e si1;dc.
Les deux oet•rcs .~0111 d1î " w1 arhsan
loeal.

SKFLPTlTHBRUCHST VCKE YON THOES:MIS
(ZUSAMMENF ASSUN G)
Es werden zwei auR ZufallRcntdeckungen
&tammenden Skulpturstiicke von Trocemis vor~eftihrt. Das erstc Stiick ist ein Teii eines
Weinrebenmotiv verziehrten Grabsteinee. Das
andere Bruchetiick stellt einen GrablOwen dar,
ein sehr seltenes Stiirk in dcr Dobrud&cha.

Auf Grund des Stila unei cler c;cgenstiick.en
mit ăhnliehen Stiikken aus der Provinz, ka.nn
das Grabstrinbrurhstiick im II. ocler III. Jh.
und dcr (;rabliiwe ind II. .Jh. datiert Wl"('clen.
Die zwt>i Stiirke sind clas Erzrugnis einl'> einheimierhrri I la ndwerhr~.

DESCOPERIRI MĂRUNTE DE LA ISACCEA
(sec. X-XIV)
GHEORGHE MlNUCU-ADAMEŞTEANU

Cetatea Isaccea - unul din cele mai importante centre dobrogene situat la principalul vad de trecere al Dunării din Nordul Dobrogei, unde o parte din cercetători au
localizat vestitul oraş Vicina - a exercitat asupra arheologilor o atracţie deosebită,
ooncrrtiza.tă P.rin executarea unor săpături arheologice cu caracter de sondaj Încă din anii
1955-1956. Întrerupte pentru mai mult tin1p, cercetările au fost reluate pc aceeaşi
scară in campanii scurte în anii 1966-1967, 1970-1971 şi 1973 1 .
Lipsa unor cercetări arheologice sistematice şi publicarea numai parţială a rezultatelor a.u făcut ca. informaţiilr de acea.stă natură asupra importantei cetăţi dunărene să
rămînă destul de sărace 2 •
Aceste carenţe au fost compensate într-o mică măsură prin publicarea unor materiale
descoperite întîmplător - În special monede şi sigilii - primele găsindu-se din abundenţă pc plaja Dunării sau pr platoul cetă~ii, alli.turi de numeroase alte materiale arheologici' 3 •
în lucrarea de faţă ne propunem să facem cunoscute o seric de descoperiri arheologici' mărunte - unelte, arme, podoabe sau piese de cult. Materialele - provenite din cerCl'tări de suprafaţă, achiziţii şi donaţii - se află în colecţiile muzeelor din Tulcea şi
Constanţa 4 • Acestorn li se adaugă un număr destul de mare de obiecte din colecţia.
dr. Dorin Nicolae din Tulcea 5 şi de la Liceul Industrial Isaccea 6 •
Obiectele vor fi prezentate pe categorii mari, iar în unele cazuri - în funcţie de
rnatnialul din ca.re sÎnt lucrate, decor sau alte caracteristici - vor fi împărţite în grupe
ma.i mici.
ARME Lucrate din metal, os sau corn, sînt reprezentate în cea mai mare parte de
vîrf uri de săgeţi. în aceeaşi categoric am introdus şi o piesă de la o tolbă de săgeţi.
SĂGEŢI DIN FlER
săgeată cu frunza aplatizată, de formă. romboidală, avînd pe partea mediană
nervură longitudinală, uşor marcată, în secţiune săgeata căpătînd o formă romboidală.
Pedunculul este tronconic, ascuţindu-se spre capăt iar în secţiune este pătrat. Cele două
clemrnte componente sînt bine demarcate la. locul de contact de o proeminenţă circulară.
Starea de conservare este relativ bună, doar una din marginile superioare ale frunzei
fiind uşor ruptă. L - 10 cm (fără penduncul 7,5 cm), 1 - 2,7 cm, gr. 0,1 cm şi 0,3 la partea
mediană. MDD, inv. 26005, PI. I/1, VI/1
Tipul acesta se întîlneştc pe o perioadă mai lungă de timp. La Pl\cuiul lui

1. Vîrf de

Soare se datează larg în sec. XI-XIV, fiind atestat de-a lungul întregii existenţe
a aşezării; la Garvăn-Dinogetia apare în nivelele sec. X-XP. La Castelu întîlnim analogii apropiate datate în sec. IX-X 8 , iar la Enisala, materialele ce marchează limita
cronologică superioară acestui tip, se datează în sec. XIII-XV 9 • în Moldova descoperirile sînt eşalonate cam în aceeaşi perioadă de timp. La Comăneşti jud. Galaţi, sînt datate
în sec. IX-X, la Trifeşti în sec. XIII, la Bacău în sec. XIV -XV iar la Dăneşti Vaslui în sec. XV -XVI 10 • În funcţie de cele spuse pînă acum, piesa se poate încadra
în sec. XI-XIV.
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săgeată cu frunza aplatizată, de formă romboidală, despărţită de peduncul printr-o
proeminenţă inelară. Pedunculul, circular în secţiune, este mult alungit, piesa înscriinduse printre exemplarele de mari dimensiuni. Păstrată în întregime, are o latură a frunzei
puţin distrusă. L - 11,4 cm, l -3,5 cm, gr. 0,2 cm, MDD, inv. 2498, PI. 1/2, VI/2
Este foarte asemănătoare cu precmdenta şi se poate încadra între aceleaşi limite

2. Virf de

cronologice, sec. XI-XIV.
3. Virf de săgeată de dimensiuni mici, cu vîrf ul în formă de romb cu laturile inegale. În partea
mediană are o nervură longitudinală, bine reliefată, în secţiune căpătînd o formă rombică.
În zona de unire cu pedunculul are un inel în relief. Pedunculul circular în secţiune, este
curbat uşor şi rupt la partea inferioară. L. - 4,5 cm (3,4 fărli. peduncul), - l cm,
gr. 0,5 pe carenă. MDD, inv. 26006, PI. I/3, VI/3.
Analogii exacte nu am găsit pentru această piesă. Cele mai apropiate asemănări le
prezintă săgeţile cu trei muchii şi peduncul. tot de mici dimensiuni, descoperite la Păcuini
lui Soare şi Enisala.Cele două piese de la Păcuini lui Soare nu sînt datate, iar din analogiile
prezentate, încadrările cronologice merg din sec. IX pînă în sec. XV 11 • Descoperirile de
la Enisala provin din straturi tîrzii - sec. XIII-XV 12 - şi coroborîndu-le cu informaţiile
din Dobrogea. înclinăm să datăm această piesă în sec. XIII-XV.
4. Virf de sA,geată cu două aripioare ce se a!lcut spre capete şi tub de inmănuşare tronconic.
În zona de unire cu vîrfuL tubul rste torsionat de mai multe ori. Săgeata are o aripioară
ruptă ca şi partra inferioară de la tubul dr înmănuşare. L - 9,5 cm, I - aripioară 4,5
cm, diam. 1 cm, MDD, inv. 26048, PI. I/4, VI/4
Descoperiri sirnilarr sînt srmnalatr la Păcuini lui Soare şi la cetatea de la Enisala 13 •
La Cheia-Peştera. de la Izvor srmnalăm o săgeată cu aripioare care a fost datată, după
ceramica cu care a fost găsită, în sec. X 14 : în necropola de la Castelu, datată la sfîrşitul
sec. IX - jumătatea sec. X, din cele patru vîrfuri de săgeţi, unul este cu aripioare 16
Într-o prrioadă largă de timp sînt încadrate şi descoperirile făcute în restul ţării. La Curcani
- Ilfov apar în sec. IX, la Hlinera-Iaşi, în sec. XI-XII, la Ungra - în sec. XII-XIII,
la Breaza-Făgăraşi în src. XIV, iar la Bucureşti şi Dănrşti - Vaslui în sec. XV -XVI 18 •
Drşi cele mai multe descoperiri sînt dintr-o perioadă tîrzie (XITI-XVI), prezenţa
unor exemplare începînd cu src. IX-X ne obligă să datăm această piesă începînd cu
sec. X şi pînă în sec. XIV-XV.
5. - Bolţ de arbalrtă cu vîrful scurt, cu trei muchii ~i tub de înmănuşare, uşor rvazat
spre capăt unde este rupt. L - 4,2 cm (fliră vîrf 2,6 cm) I muchie - 1 cm, inv. MDD, 26007,
PI. I/5
Cu trei şi mai rar cu patru muchii, bolţii de arbaletă sînt cunoscuţi înccpînd cu st:c.
al XIV-iea 17 • La Păeuiul lui Soare apar în nivele de la sfîrşitul sec. XIV şi sec. XV iar
la Enisala sînt dataţi în src. XIV -XV 18 , Isaccea devenind astfel a treia localitate din
Dobrogea de unde provin astfel de descoperiri.
Piese similare au mai apărut la Cetăţeni, Bîrlad sau la Cetatea Pescari, materialrle
fiind datate tot în sec. XIV-XV 19 • Acest tip de săgeată nu a cunoscut o perioadă de
folosire prea lungă, apariţia pe scară alargă a armelor de foc, marcînd declinul întrebuinţării arcului cu săgeţi pe cimpurile de luptă.
SĂGEŢI DIN CORN

1. - Vîrf de săgeată de formă conică, ascuţit la un capăt şi scobit la celălalt. Pe corp
arc incizate trei brnzi late, în cadrul fiecăreia fiind dispuse alternativ - sus şi jos - mici
liniuţe longitudinale. L - 3,8 cm, diam, 1 cm, MDD, inv. 26004, PI. I/6, Vl/5
Săgeţile din corn apar în Dobrogea în nivelele datate în sec. XI-XII. La DinogetiaGarvăn s-au descoperit 20 de exemplare, din care 17 sînt de forma celei de la Isaccea.
Din aceeaşi perioadă sînt şi două vîrfuri descoperite la Nufăru; de la Păcuini lui Soare
provin alte trei exemplare. Tot pentru o perioadă tîrzie - sec. XIV-XV - putem
menţiona şi descoperirile de la Enisala 20 • În general, acest tip este mai rar atestat, apariţia
sa fiind legată de prezenţa migratorilor - în special a pecenegilor.
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PIESE DIN OS PENTRU TOLBA DE SĂGEŢI
1. - PiesA. de fornm trapezoidală ce are în partea centrală un orificiu dreptunghiular iar
pe plrţile laterale încă trei orificii circulare; piesa fiind ruptă la capete, se mai păstrează
doar urmele de la douA din aceste orificii. Pe o parte este aspră - pentru a avea aderenţă - iar pe cealaltă este lustruită. Pe cantul planului în două ape are incizate mici
liniuţe oblice. Piesa se păstrează fragmentar. L - 8,5 cm, I - 2,4 cm, gr. 0,4 cm, col.
D.N.Pl. 1/7
Analogii am întîlnit în Dobrogea numai la Garvăn-Dinogeţia. şi, bazindu-ne pe
aceasta, putem să datăm piesa în sec. XI-XII 21 •

UNELTE
1. - „Teslă - săpăligă". La partea superioară arc un orificiu cu două aripi laterale care
foloseau la o prindere cît mai bună a mînerului de lmm. La partea infrrioară., în zona
tiLişului, se evazează puţin, marginea fiind ruptă. L - 10,5 cm, I - 4,5 cm, MDD, inv.
2765, PI. 1/8
Este folosită la prelucrarea. lemnului, descoperirile de la Garvăn - Dinogetia şi
Păcuiul lui Soare documentînd existenţa a două tipuri. „Tesla-săpăligă" reprezintă tipul cel
mai frecvent şi pe baza analogiilor menţionate se poate data în sec. XI2 2 .
2. - Degetar. Lucrat din bronz, are o formă bitronconică. Pe toată suprafaţa este acoperit
cu puncte inciza.te, L - 1,9 cm, diam, max. 2,6 cm, MDD, inv. 26010, PI. I/9
3. - Degetar - Lucrat dintr-o foaie de aramă cu grosimea de 1 mm, de formă tronconică;
piesa a fost îndoită, strivită şi ruptă în trei. Este lipsită de decor.
Croitoria, documentată de cele două degetare, este prezentă ca. ocupaţie şi în celelalte aşezări dobrogene. Trei degetare s-au descoperit la. Garvăn-Dinogetia în complexe
din a doua jumătate a sec. XI. La Păcuini lui Soare s-au găsit două exemplare data.te
în sec. XI şi două în sec. XIII-XIV23.
În cadrul descoperirilor de la Isaccea o categoric importantă o reprezintă accesoriile
vestimentare şi podoabele, care se impun prin numărul lor marc şi prin diversitate.
CATARAMEI
1. - Cataramă în formă de „liră". Turnată din bronz, este formată din 2 părţi: un dreptunghi cu laturile de 1,2 cm şi o parte circulară păstra.tă fragmentar. MDD, inv. 26011.
2. - Cataramă din bronz semicirculară cu două proeminenţe la extremităţi. Pc fiecare
este reprezentată schematizat o figură umană. în secţiune este semicirculară. L - 1,6
cm, l - 1,4 cm, gr. 0,5 cm. col. D.N. PI. 1/10, VI, 6.
Aceste descoperiri completează altele mai vechi făcute la cetatea Isaccea şi se
înscriu în seria materialelor cunoscute deja în urma. cercetărilor de la Garvăn, Păcuiul
lui Soare sau Capidava, datate în sec. XI 24 • Din exemplarele prezentate remarcăm catarama cc arc ca decor două figuri umane incizatr, rlemrnt de excepţie în această perioadă
INELE
1. - Inel de bronz turnat: arc veriga lamelară şi cbatonul oval. Pc margini are o linie
incizată ce constituie cadrul unei reprezentări centrale: o figură umană în picioare, văzută
din faţă, ce ţine în mina dreaptă o lance iar în mina stingă un scut oval, totul redat foarte
schematizat. Inelul este uzat, figura nu este prea clară iar partea inferioară a verigii
lipseşte. Chaton: L - 16 mm, I - 11 mm, gr. 2 mm, veriga panglică: L - 3 mm, gr. 1 mm.
MINA, Constanţa, PI. I/11, VI, 7.
2. - Inel de bronz, turnat, cu veriga semicirculară în secţiune, ce se curbează uşor în
punctul de prindere de un chaton hexagonal. Laturile sale sînt marcate de o linie incizată
ce încadrează decorul: o figură umană, în picioare, văzută din profil. În mîna dreaptă,
uşor ridicată, ţine o lance iar în cea stingă un scut de formă ovală. Diametrul exterior
22 mm, gr. verigă 1,5 mm. Chaton: L latură 5 mm, gr. 2,5 mm, col. D.N., Pl. I/12, VI, 8
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3. - Inel de bronz, turnat: veriga semicirculară în secţiune se lăţeşte spre chatonul de
formă hexagonală; într-un chenar ce urmăreşte laturile chatonului se află două personaje
cel din stînga ţine în mina dreaptă, ridicată, o lance; celălalt ţinc în mina stingă un scut
iar în dreapta pare să aibă o sabie ridicată. Inelul se află într-o stare avansată de degradare: figurile sînt şterse aproape în întregime iar veriga lipse~tc la partea infrrioară.
Chaton L - 18 mm, I - 15 mm, gr. 2,5 mm, col. D.N. PI. VI, 9.
4. - Inel de bronz turnat, identic ca reprezentări şi dimensiuni cu cel anterior. Imaginea
este foarte clară şi se observă că spre deosebire de cele prezentate pînă acum acesta are
figurile realizate din mici liniuţe. Un element diferit faţă de inelul nr. 3: personajul din
drt>apta n-are scut. Partea inferioară a verigii este ruptă. Chaton: L - 18 nun, I - 15 mm,
gr. 2,5 nun, MDD, inv. 27975. PI. I/13, VI, 10.
Cele patru inele prezentate pînă acum diferă <·a formă între ele, dar au ca elemrnt
comun decorul. Pc primele două apare o figură cu o lance într-o mină şi un scut oval
alungit în cealaltă iar pc următoarele dour1 cite două personaje în poziţii asemănătoare.
Acestea credem că reprezintă imagini de sfinţi militari cc aveau darul de a proteja pe purtă
torii inelelor. Rcprezentărih· ele acest fel nu au analogii la noi în ţară. In Bulgaria, în
Muzeul din Vrnţa, se găseşte un inel cu montura hexagonală ce are reprezcntatli. pe ea
o figură umană. Piesa a fost găsită într-un mormînt împreună cu monede bizantine din
sec. XII. Un al doilea exemplar din acela~i muzeu, datat tot în ser. XII. are redate dou~
figuri umane 26
Exceptînd aceste exemplare, restul analogiilor le găsim în Iugoslavia. La Kurjace
- într-un mormînt datat cu o monedă de la Manuel I Comnenul - s-a găsit un inel de
bronz cu două. figuri 28 • Mai multe exemplare au rezultat în urma cercetărilor efectuate
în necropola de la Demir Kapija. Din păcate, contextul din care au ieşit este neclar şi nu
se poate face o datare mai strînsă, necropola avînd limite cronologice destul de mari sfîrşit X - început XV 27 • Inele asemănătoare s-au descoperit în număr marc şi în zona
Ohrida 28 • La Brestovic, pentru inelele datate în sec. XII, este caracteristică apariţia stilizată a figurii umane 29 • Dar la nici unul din exemplarele de pînă acum asem!i.nările nu
merg pînă la capăt. Lancea şi scutul, clemente nelipsite la Isaccea, nu apar nic!i.ieri în
aceste reprezentări (Imagini de sfinţi apar pe doull. inele din zona Ohrida datate incepînd
cu src. al XII-iea 30 ). Singurul inel ce arc reprezentat un sfînt militar a fost găsit în necropola de la Trnja.ne-Staro Groblje. Analogia era mai apropiată ne este oferită de acest
inel pe care apare un războinic care ţine în mina dreaptă o lance iar în stînga o sabie
şi un scut. Inelul 8e datează în sec. al XII-iea pc baza monedelor bizantine găsite in
cimitir 31 .
Din cele arătate mai sus reiese că figura umană apare reprezPntată. cu precădere
fncepînd cu sec. al XII-iea, perioadă căreia îi circumscriem cronologic şi inelele descoperite
la Isaccea. Aceeaşi datare o impun şi elemC'ntele de armament reprezentate: în timpul
lui Alexios I Comnenul arc loc o nouă reformă militară - este introdusă lancea cu coadli.
lungă iar scutul rotund este înlocuit cu unul de formă alungită 32 .
Această. datare ar putea explica şi lipsa unor descoperiri similare din Dobrogea,
aşezări sau necropole din această perioadă fiind foart<' puţin ccrcetatl'.
5. - Inel de bronz turnat cu veriga în formă de panglică. Chatonul pătrat, cu două. laturi
uşor arcuite şi colţurile rotunjite, este uşor îngroşat. Pe ci sînt incizate cite trei rînduri
de cite trei cerculeţe cc au mijloeul marcat de cite un punct. Datorită unei purtări
îndelungate ccrculcţcle au dispărut în mare parte. Veriga este şi ea deformată. Diam.
inel - 21 mm, chaton: L - 15 mm, I - 14 mm, gr. 2 mm, gr. vrigă 1,5 mm, col. D.N.
PI. I/14, VI, 11.
6. - Inel din bronz turnat: arc veriga lată, semicirculară în secţiune şi chatonul circular.
Pe el sînt dispuse, în cruce, cinci cerculeţe incizate care datorită uzurii piesei au perforat
placa. Veriga se păstrează doar pe o mică porţiune. Diam. chaton 12 mm, gr. 1,5 mm;
Veriga I - 3,5 mm, gr. 1,5 mm, col. D.N. PI. I/15, VI, 12.
Adoptînd acelaşi criteriu al decorului tratăm împreună cele două inele cu cercuri
incizate pe montură. Din Dobrogea nu cunoaştem încă descoperiri similare. Analogii
apropiate întîlnim în Bulgaria în necropola de la Ablaniţa, cele trei exemplare de aici,
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datate în sec. IX-X, fiind printre cele mai timpurii 33 • Din secolele următoan', piese
similare s-au găsit la Seutopolis şi Cavarna, ultimul fiind datat pînă în sec. XIII-pPrioadă
ce marcheaz[t limita cronologică superioară 34 • În Iugoslavia apar în sec. XI-XIII la
Korbovo, Prilep, Demir Kapija sau zona Ohrida 35 • Descoperiri făcute în zone mai îndepărtate - Sicilia sau Corint - ne ara.tă că aceste inele au cunoscut o largă răspîndire
în lumea bizantină :1 6 • Prin prisma acestor descoperiri credem că cele două inele se pot <lata
în sec. XI-XIII.
BRĂTĂRI

Lul'rntP <lin mC'tal sau sticlft, sînt bogat rrprezPntate mm alPs prm 1•x1'lllJ1lan'le
<lin catrgoria a II-a
I. - Brliţllri de rnetal.
1. - Brăţară din bronz, obţinut[t prin împletirra a trl'i fire eirculare, 1·1· an· ('apătul
trrminat cu o buclă. Col. D.N. PI. II/lG
Tipul acesta dr brăţarft cstr drstul de larg rftspîndit în Dobrogea. d1·m1p1·riri antl'rioare pronnind de la I:mccca, Păcuini lui Soare, Ga.fffrn-Dinogetia ~i l'zumbair 37 •
La ex<'mplarrlr mai timpurii, sec. XI-XII. caprtrlc se termină ca o buelf1. în timp ce la
<·.pJr tîrzii - fie cri sînt platr, ca o rrzulta11tf1 a ciocrrnirii sîrmclor din can' :-;i11t. împletite,
fie că au a.pliea.tă o plăcuţă ovalfi 38. Brăţărilr sînt cunoscute pc o arie largii. dP:-;1·01H·ririle
din Bulgaria, Iugoslavia, Polonia şi URSS, furnizînd numrroasc exemphm· :i 9 _
II. - Rrâţriri de sticW, drscoprrite mai rar î11trcgi dar foa.rtP fre<'nntr în stan· frn~1111·11tmă.,
sînt bine ennoscutr în aşezările bizantinr din DobrogPa.
În eoh•eţiilr muzrului din Tulcra se aflrt 160 de fragmrntc ~i 5 întrl'gi. 11Lajoritatea
provPnin<l din săpăturile efectuate la crtate <le I. Barnea. La acestea sr ad;1 ugf1 f>f> de
rxemplarP cc provin din nrcropola crtăţ.ii Isaccra 40 .
După forma srcţiunii şi decor, brăţărilt· pot fi împărţitl' în mai multi' 1·n.tPgorii:
a) Brilţi!ri ('ll secţiunea. rirculară - 51% (PI.. II .17, 19 c-g)
Accst<'a rcpr<'zintr1 eategoria cca mai numeroasă, întîlnindu-sc 77 de frngmrntl' şi
3G dP hrăţ.ări întregi; crlc mai multe sînt de culoare albastră şi verde; cîtcva sînt violrte
şi nrgr<', în timp cc două exemplare sînt lucrate din pastă de culoare roşir. În :-;rcţiunc,
grosimea. harei o..;cilează între 0,4 cm şi 0,8 cm, majoritatra exemplarelor fiind <·.onccntrntc într-o O, 5-0, 7 cm. Diametrul brăţărilor variază destul de mult (4, 2 -9 em ), cPle
mai multe a vînd diametrul în jurul \"aiorii de () cm.
În continuare dăm descrierea cîtorn~ exemplarr nrni deosebite:
1. - Edi.ţară dr sticlă ele culoare verde-închis. Pr corp arc trasate dungi la.tP. d1· <·uloare
roşu închis şi roşu maroniu, benzile imitînd torsada. Diam. 8 cm, gr. 0,fi4 <'lll, im·. 2fi020;
pstP unul din puţinele rxempla.rc din grupft carr prezi11tr1 rlementc flp dPcor.
2. - Brăţară d<' sticlă dr culoare albastru marin; deformată în timpul prPh1<·ri'trii, a <'ăpfi
t<Lt o formă 1wrrgulată. Diam. 4,6 cm, gr. 0,5 cm, im·. 26603.
3. - Brăţa.ră d<' sticl[t dP cnloarr albastru închis cu corpul deformat la prt·lunan'. Diam.
o,2 cm, gr. 0,7 cm. inv. 26040.
Ultimele două exemplMc, rebuturi din timpul prelucrării, dondPsc 61 la Isaccea.
exista un atelier de executat brăţări de sticlă (brăţările nu au corpul ddormat datorită.
mwi trecrri ultrrioare prin foc). Spre aceleaşi concluzii ne duc şi unele frng111p11tP de brăţări
prost finisate, cu grlosimea secţiunii barei foarte mult variind (0,4-0,7 <·111), situa.tiP ce o
întîlnim şi la unele brăţări descoperite în cimitirul cetăţii.
b) Brăţliri cu corpul torsionat - 13% (PI. II/19 a-b, 20 c-g, ~~ a-<')
Categoria a.ce<tsta. cuprinde 28 de exemplare lucra.te în 111ajorit<1tPa cazurilor din
pastă de culoare albastră şi verde. Un exempla.r are gr. de 8 tm. t'.Plelalte sînt concentrate
în jur de 0,6 cm. Diam. brăţărilor oscilează între 6,8-7.2 cm, u11a singură. avînd 9,8 cm.
Ca decor întîlnim benzi subţiri sau late de culori diferit<' - g-albe11, nrde, ro~u - cc urmăresc torsada brăţării.
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c) Brăţări cu secţiune semicirculară - 10% (PI. II/20 h)
Această categorie este formată din 22 de exemplare ce sînt lucrate din pastă de
culoare albastră, verde, violet şi negru. Grosimra oscilează între 0,4-0,8 cm iar diam.
intre 4,2 şi 8 cm, majoritatea avînd diametrul în jur dr 5-G em. Pc unele fragmente
intîlnim un decor, executat cu culoare galbenă. ce reprezintă motive florale şi geometrice.
d) Brăţări cu bară tn formă de panglică - 1,6% (PI. Il/20 a)
Aceai;tă grupă este formată din numai 3 exemplare ce sînt lucrate din pastă de
culoare albastră (2 exemplar_e) şi violet (1 exemplar); ca decor întîlnim motive grometricr
şi florale executate cu galben şi albastru.
e) Brăţări cu secţiunea pătrată - 0,45% (PI. II/21 b)
În acea.stă catrgorie includem un singur exemplar de culoare neagră ce este, decorat,
pe trei laturi, cu crrculeţr şi linii realizate cu ,·opsra galbenă. Diam. 7 cm, gr. 0,5 cm,
inv. 20074.
f) Brăţări cu nervuri tn relief - 4,2% (PI II/21 e)
S-au descoperit 10 exrmplare din pastă de sticlă de culori diferitP: verde, albastru,
violet şi nrgru. Dintre acestra. dăm descrierra unor piesr rrprezenta.tivP.
1. - Brăţară din pastă de sticlă de culoare verde-deschis cr are la exterior trei nervuri
de culoare albă, dispuse longitudinal. Diam. 7,4 cm, gr. 0,4 cm, inv. 26024.
2. - Brăţară din pastă de sticlă de culoare wrde-deschis; pe centru are o nrrvură mediană
bine reliefată dispusă longitudinal. Para.lei eu ra, de o parte şi de alta, apar două
dungi de culoare roşu-maroniu. Diam. 6,8 cm, gr. 0,4 cm, inv. 26063.
3. - Brăţară din pa.stă de stielă de culoare alb-gălbuir, transparentă, ce arr dispusă pc
partea mediană o nerrnră lată, bine conturată. Diam. 7 cm; gr. 0,4 cm; inv. 28064.
g) Brăţări cu protuberante - 15~~ (PI. II/18, 19 d, 20 c-d, 22 d)
Ultima catrgorie rstP reprrzentată de 34 de fragmrntr. În pasta crudă s-a intervenit
cu un cleştişor şi s-au realizat crrste în rrlirf sau s-au imprimat linii mici oblicr. Motivele
se întîlnesc separat dar unrori sînt şi asociate. Pasta dr sticlă arr culori ce variază de la
violet şi nrgru la albastru şi nr dr.
La noi în ţară, brăţările de sticlă sînt cunoscute încă din perioada gPto-dacă u
pentru ca în sec. III-VI să fir doeumcntatr în cetă.ţile şi aşezările romano-bizantine 42 •
Perioada de maximă răspîndirc o rrprezintă sec. X-XII; revenirra stăpînirii bizantine
în Dobrogea., în anul 971, marchrază şi momentul reapariţiei acestei categorii de podoabe,
Primele care au circulat au fost cPle cu secţiunea circulară, lucrate, în sprcial, din pastă
de culoare albastră; sec. XI marchrază momentul unei adevărate explozii, brăţările de
sticlă descoperite imprrsionînd prin numărul lor foarte marr, varietatea tipurilor, cromatica şi frumuseţea decorului. Cu exceP.ţia categoriei „g", toate celelalte tipuri sînt
caracteristice prntru această perioadă 43 În sec. XII numărul lor scade foarte mult:
acum apar brăţările din categoria „g" care vor fi folosite şi la începutul sec. XIII cînd
mai întîlnin1, întîmplător, şi brăţări (•.u srcţiunea circulară.
Pc primul plan trec brăţările luc-ratP din metal, situaţie ce începuse să fie consemnată
încă din sec. al XII-iea 66 .
Geografic, aria răspîndirii se limitează la Dobrogea; în sec. X-XIII descoperirile
de brăţări de sticlă din afara acPstei zone sînt extrem de rare. În stînga Dunării, brăţări
de sticlă fragmentare - 1-2 exPrnplare - s-au descoperit la Dridu, Bucov şi Bucureşti 46 •
Datarea exemplarului de la Bucov la începutul sec. al X-lea, l-ar putea plasa. printre
cele mai vechi exemplare din perioada feudalismului timpuriu dar s-ar părea că datarea
propusă de autoare este prea timpurie 47 • O caracteristică comună a tuturor acestor
descoperiri o constituie apariţia în aşezări rurale, situaţie foarte rar întîlnită în Dobrogea 48 •
O altă zonă o reprezintă Banatul, dPscopcririle de aici, ceva mai numeroase, provenind din necropole şi aşezări 49 • ConsidPrrun drmnă de reţinut observaţia că cele mai tîrzii
brăţări nu provin din Dobrogea - cum ar fi fost de aşteptat - ci din Ţara Românească,
de la Giurgiu, din nivele data.te în sec. XIV -XV 1>0.
Dobrogea, provincie care a cunoscut o atît de largă folosire a acestei categorii
de podoabe, consemnează începînd cu sre. al XVII-iea reapariţia brăţărilor de stic.Iă.
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Dcsroperiri numeroase s-au făeut în cimitirul de la Niculiţel 51 , la care se a.daugrt cîtcva
exemplare de Ia Beidaud şi Nufăru 52 • Obiceiul s-a păstrat pînfi la înrrputul src. XX după
cum reirse din mărturiile locuitorilor mai în vîrstă din corn. Nufăru.

PANDANTIVE
1. - PandantiY de plumb. de formă circulară, obţ.inut prin turnare. Este decorat P(' o
singură parte: pe margine aJe o bandă de linii mici incizate cr încadrează motivul crntrnl
reprezentat de o rozetă. La partea superioară are o agăţătoare. Diam. 22 mm, col. D.N.
PI. III/23
Piesa are ana.logii în Dobrogea, la Păcuiul lui Soare, piesele descoperite aici datînduse în sec. XI. De subliniat că aceste exemplare, cu o singură rxcepţie sînt de dimrnsiuni
mai mici şi sînt decorate pc ambele feţe 63 • Din aceeaşi prrioadă datează un rxemplar
descoperit la Dridu 64 • O parte din aceste pieRe l'rau lucratr în ţinuturile dobrogrne, după
cum o dovedeşte descoperirea unui tipar în aşezarea de la Canlia 55 •
2. - Pandantiv de bronz aurit. Are o formă circulară, puţin alungită, în crntru avînd
reprezentat motivul florii de crin. La partea superioară arc urechiuşa de prindrre circulară,
pă.strată fragmentar. L - 28 mm, I - 25 mm, gr. 1 mm, col. D.N. PI. III/24
Exemplarul Pstr identic, atît ra decor cit şi ca mărime, cu o pirsă dt'sco1writă la.
Mahmudia, pe teritoriul vechii crtăţi Salsovia, cele două pandantive il'şind cu <'rrtitudine
din acelaşi tipar 68 • Motivul florii de crin - foarte rnr în această prrioadă (XI-XII) şi
frecvent ceva mai tîrzin (src. XIII-XIV) - îl mai întîlnim pe o aplică ele la Garvăn
Dinogetia 67 •
3. - Pandantiv circular, de bronz, cr arc înscris în mijloc un motiv cruciform. Piesa
este ruptă în doult. Diam. 23 mm, col. D.N. PI. III/25
Analogii la noi în ţară intîlnim tot la Isaccea, unde avem un exemplar identic,
păstrat fragmentar 58 • Motivul crucii înscrise în cerc dar fără a avea capetelP barate, îl
glIBim pe două pandantive dl'scopcrite la Ciumbrud 69 ; un motiv similar cu capetele
barate apare pe cPramica bizantină descopritlt la Garvăn-Dinogctia 80 • O piesă idrntică
s-a descoperit în anul 1916 într-un mormînt din zona Nistrului şi a fost datată în sec.
XI 81 • Pandantive cu cruce înscrisă au rezultat şi din alte descoperiri făcute pc teritoriul
Rusiei (sec. X-XII). Printre piesele rezultate în urma cercetărilor de la Corint întîlnim
din nou o analogic perfectă 82 • Pc baza acestor descoperiri pic>sa se poate data în Bc>c. XIXII.
4. - Lunulă din bronz ce circumscrie o cruce de mici dimensiuni. Aceasta a.re marcate
extremităţile fiecărei laturi şi centrul cu cite un mic bumb. Corpul lunulei estc> descorat
cu linii mici excizate. La partea superioarl\. are, pentru prindl're, o urechiuşă ovală.
L - 25 mm ,gr, 1,f> mm, col D.N. PI. III/26
Lunulele simple sînt larg răspîndite în aşezările şi cetăţile dobrogene din src. X-XI 63
Deosebită este, în cazul de faţlt, combinaţia dintre lunulă şi cruce, situaţie unică
la noi în ţară. Deşi foarte rare, întîlnim totuşi cîteva exemplare apropiate pr teritoriul
Rusiei vechi, în Polonia şi Iugoslavia, cronologic acestea încadrîndu-sc în pnioada sec.
X-XIII 84 •
O semnificaţie deosebită o au obiectele de cult care depăşesc, în număr, toate categoriile prrzcntatr pînă acum. Remarrăm o mare varietate a materialelor din care sînt
lucratr: bronz, fier, plumb, piatră, marmură, stcatit, prrcnm şi o mare tlivPrsita.te de
forme şi decor. Majoritatra descoperirilor o rrprrzintă cruciuliţele simple 65 • În funcţie de
materialul din care au fost confccţionatc> distingem două mari grupc>: din mrtal şi din
piatrfi.

i. - CRUCI DIN METAL.
În funcţie de reprezentările de pe ele acestea
figuri în rc>lid ~i c11 motive geometrice:
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SP

pot diviza în două catrgorii: cu

A) Cruci cu figuri În relief
Cruciuliţă de bronz, cu capetele uşor lăţite spre extremităţi. Pe o faţă este reprrzentat Cristos răstignit, îmbrăcat în colobium. Reda.rea figurii este foarte schematică
şi ştearsă mult, mai clare fiind doar faldurile de la îmbrăcăminte. La. partea superioară a
crucii sr păstrează fragmentar urechiuşa de prindere. L - 29 mm. I - 19 mm, gr. 2 mm,
col. D.N. PI. III/27
2. - Cruciuliţă de bronz, cu braţrle c\·azate spre capete. Pr ea este redată Fecioara în
poziţ.ir ora.ntă. îmbritcată cu un nşmînt lung. fără mineri. Brnţul superior al crucii este
rupt. L - 20 mm, I - 19 mm, gr. 1,5 mm, MDD, in\'. 26901. PI. III/28
3. - Cruciuliţri. de plumb ('\l braţrle rotunjite la capete ~i cu miei proeminenţr păstrate
parţial. În crntru rstr reprrzentatr1 Fecioara orantă iar la ca.pătul fiecărui braţ St> mai
pitstrrază. mai mult sau ma.i puţin ('Iar, eontururile unor mrdalioa.nr. Braţul superior se
continuă <·u o agăţătoare tubularit ee an· un orifi('iu eireula.r. L - 31 mm, I - 23 mm,
gr. 2 mm. col. D.N. PI. III/29
Cruciuliţele simple eu figuri în rrlid sînt dPstul dr frrenntr în a~PzărilP dunărPne:
Capidava, Păcuiul lui Soare.Hîr~oYa, GarYăn-Dinogrtia ~i is;wce:\., toatr datînd din
src. XI 66 • ra o rxcPpţir. mrnţionăm o eruciuliţft ck•scoprritft la Horia (în intrriorul provine· iei) earc· ;m• caprtrle trrminatr cu protuberanţi' 67 •
Problrme interrsantr pune exemplarul nr. 3. earc· Pste luerat din plumb. material
folo~it mai rar şi nunmi pPntru cruciuliţPIP simpli', lipsitf' dr <lP<·or. Dc·osrbită 1·ste şi forma
crnc·ii. asem1tnătoarr cu era a crucilor dublr relicYa.r. O deseopc•rirP o;m·rnm simila.ră
- o crncr dr argint clatatrt în se<'. XI - s-a făcut în Iugo~lavia 68 • Îmbinarea acea.sta.
neobişnuită s-ar putea rxplica poate prin faptul că ra reprrzintă u11 produs a unui meştrr
lo<'a.I care a „copiat" o crueP relicvar bizantină 69 • Crncra sr poatr data în RCC'. XI-XII.
CclelaltP l'Xemplarc sP datează în sec. XI duprt c·um o eonfirmft drseoprririlr din
ţarit sau din altr zonr grograficr 70 •

1. -

B) Cruci c·u decor gcometric
J. - Cruce din bronz, în formă de trifoi cu patru foi, la fiecare brnţ adncl, în centru, cite
un cerc în relief. La un capăt arr o urechiuşă dr princlrre. L - 23 mm. I - 17 mm, col D.N.
PI. IIl/30
Analogiile crlr mai apropiate le întîlnim la Păcuiul lui Soare• undr ~-au găsit două
cruciuliţ.r datate în src. XI 71 • Tipul a cunoscut o largă răspîndire atît geografică cit şi
cronologică. Unul din cele mai timpurii exemplare s-a găsit la Smirna 72 • Cronologic,
sec. X-XII reprezintă perioada dr maximă răspînclirr, clrscoperiri numeroase făcîndtHJe
în Bulgaria şi Iugoslavia 73 •
2. - Crute din bronz, cu decor incizat. în centru şi la. capiitul fiecărui braţ se află cite
două ccrculrţe concentrice. Braţele crucii sint rotunjite la capete şi pe fiecare latură au
cite o proeminenţă. La partea superioară are urechiuşă de prindere. L - 33 mm, I - 22
mm, gr. 2 mm, col. D.N. PI. III/31
Aceasta. S<' alătură unui exemplar mai vechi, descoperit la Isaccea, datat în sec.
XI-XII, perioadă în care se încadrează unele exemplare asemănătoare descoperite la
Nufăru

şi

Garvăn-Dinogetia.

7'.

Crucile cu decor realizat din cerculeţe - dispus, sau nu, în cruce - a.par din sec.
VI- VII 75 dar se pare că abia în sec. XI se generalizează la ele proeminenţele de la extremităţile brnţelor, acest element de decor fiind frecvent întîlnit de acum înainte 76 •
3. - Cruce din bronz ce arc la ca.pete cercuri incizate; restul decorului nu se mai poate
distinge, totul fiind foarte şters. Braţul inferior este rupt. Capetele braţelor sînt rotunjite
ia.r la partea mediană au pc fiecare latură cite o proeminenţă ascuţită. L - 28 mm,
l - 30 mm, gr. 1 mm, MINA Corn1tanţa, PI. III/32
4. - Cruce din bronz asemănătoare cu cea prezentată anterior; are lipsă braţul superior.
L - 20 mm, l - 26 mm, gr. 2 nun, MINA, Constanţa, PI. III/33
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5. - Cruce din bronz asemănăto<tre cu precrdcntelr. Decorul este complrt şters şi lipsPsc
braţul stîng şi crl inferior. L - 20 mm, I - 20 mm, gr. 1,5 mm, col. D.N.
6. - Cruce din acelaşi tip dar de dimensiuni mai miei. Contururile braţelor sînt marcate
de mici nervuri în relief. Decorul este marcat de alternant.a de linioare scurte' şi puncte
dispuse de-a lungul cru('ii. La. partea SUJJPrioară arc o urechiuşă de prindcrr păstrată
fragnwnta.r. L - 28 mm, l - 12 mm, gr. 2 mm, MDD, inv. 27976, PI. IV/34
Crucile dr aerst tip sînt deeoratr pc o singurrt faţă după rum o demonstrează şi
un alt rxempla.r ckscoprrit la. Isac-ePa 77 • Prrzenţa „spinilor" laterali sugerează o datare
în sec·. XI-XII. O cruce simila.ră, c·u un dceor punctiform pe ambele părţi, s-au găsit la
Păcuiul lui Soare. Datarea, în src. XIII-XIV, ne arată că puteau cirrnla, accidental,
~i într-o prrioadrt mai tîrzie, dr~coprrirca acrast;t rămînînd dcocamda.t.11 izolatri 78 •
7. - Cruce din bronz cu braţul dreptunghiular în secţiune. Pc cdr douri frţr arc un
decor idrntic. La ficc<Lrr capăt al crueii are cite trei bobiţr în rrlicf, de la care pleacă cite
două ncrvmi care marchează marginile braţelor. în crntru se află un lăcaş pătrat format
din acrlraşi nervuri în rrlirf. Lipseştr braţul suprrior. L - 18 mm, I - 23 mm, gr. 2 nuu.
MDD, inv. 27977. PI. IV/35
8, - Cruce din bronz foarte asemănfttoarc cu precedenta. La capetele braţelor laterale a.re
cîte trei bobiţr, în timp ce la braţul inf rrior arc numai două; braţul superior lipseşte.
În centru are un pătrat cr arr fiecare latură marcată în colţuri de cite o bobiţ[1 în relief.
L - 14 mm, I - 20 mm, gr. 2 nun, MINA, Constanţa, (PI. IV/35)
Cruciuliţele de acest tip i-înt mai puţin întîlnitc în Dobrogea, un singur exemplar
asemănător provenind de la Gan"ăn-Dinogetia (sec. XI-XII) 79 • Un exemplar identic
cu nr. 8 s-a descoperit în URSS, fiind datat în a doua jumătate a sec. XII şi la începutul
sec. al XIII-lea 80 . Privite în acest context cele două cruciuliţe se pot data în src. XI-XII.
9. - Cruciuliţă din fier de mici dimensiuni. Braţele sînt circulare în sccţiunr şi sr terminri
la capete cu mici nodozităţi. L - l9 mm, I - 15 mm, gr. 2 mm, col. D.N. PI. IV/3G
10. - Cruciuliţă din bronz cu braţele circulare în secţiune. La fircarc capăt arc un mic
inel în relief urmat de strangulare şi apoi de o nodozitate mai proeminentă. În crntrn,
prin ciocănirea crucii, s-a obţinut un pătrat pe care sînt dispuse în diagonală douft nervuri. L - 27 mm, I - 22 mm, gr. 2 mm, col. D.N. PI. IV /37
Un exemplar asemănător s-a găsit în necropola cetăţii Isaccea, iar altul la Garvăn
Dinogetia, acestea datîndu-se în sec. XI-XII 81 . Într-un număr mult mai marc apar la
Păcuiul lui Soare, toate provrnind din nivelele tîrzii (sec. XIII-XIV) 82 • În afara graniţelor ţării noastre cruci similare s-au găsit la Smirna, Corint şi în regiunea Moscovei.
Din descoperirile enumerate reiese că acest tip a circulat mai ales în sec. XII-XIII,
reprezentind o variantă mai tîrzie.
11. - Cruce de bronz ce are rc·prezentat pr avrrs - prin excizie - motivul unri cruci Braţul superior lipseşte. L - 25 mm, I - l 7 mm, gr. l ,2 mm, MINA, Constanţa„ PI. IV/39
Crucea reprezintă un tip mai rar cc a circulat în perioada tîrzic - sec. XIII-XIV
- după cum o dovedrştc un exemplar asrmănător drscoperit la Păcuiul lui Soare 74 •
12. - Cruce de plumb, Aceasta a fost obţinută prin reîntrebuinţarra unui sigiliu care a
fost tăiat în formă de cruce şi perforat la partra superioară. Considerăm că trnnsformarea
sigiliului în cruce a fost determinată de reprezentarea pe una din feţele sale a Maicii
Domnului în picioare, figura acesteia fiind cruţată în momentul tăierii sigiliului. Pc
partea cealaltă, o legendă dispusă pc mai multe rînduri, a devenit aproape ilizibilă
datorită tocirii şi tăierii sigiliului. Diam. - 19 mm, gr. l ,5 mm, MDD, inv. 26773,
PI. IV/40, 41
II. - CRUCIULIŢE DIN PIATRĂ, MARMURĂ ŞI LF.MN
Cruciuliţă din piatră, cu braţele ovale în sr(·ţiunr. L - 26 mm, 1 - 15 mm, gr.
- 6 mm, col. D.N., PI. IV/42
2. - Cruciuliţă din marmură - mozaic, 01 cuhmH• de schit:ă foa1tr u~oa.ră. Braţele,
dreptunghiulare în SC'Cţiune, sînt uşor ('Ul ba.li' sp1 (' 1•xtrrior fli' laturilr lungi. L - 23 mm,
1 - 17 mm„ col. D.N., PI. IV/43

1. -

brnţ
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3. - Cruce din mannură, de culoare gri-verzuie, foarte uşoară. Suprafaţa sa este străbă
de mici vinişoare neregulate. Braţul superior este perforat pentru a se putea prinde.
L - 50 mm, I - 40 mm, MDD, inv. 2635, PI. "IV/45.
4. - Cruciuliţă lucrată dintr-un lemn de esenţă foarte tare, de culoare închisă şi bine
lustruit - abanos?. Braţele sînt ovale în secţiune; unul este rupt. L - 25 mm, l - 24 mm,
gr. braţ - 8 mm, col. D.N. PI. IV/44.
Din acest grup doar exemplarul nr. 3 are analogii perfecte la Garvăn-Dinogetia
şi Nufăru (sec. XI-XID t>.S. Restul pieselor poate fi încadrat în categoria crucilor lucrate
din tipuri diverse de piatră cc s-au descoperit în Dobrogea sau Moldova 88 • Dintre ele,
trebuie remarcată crucea din lemn de abanos, care reprezintă o descoperire singulară la
noi în ţară. Cronologic, piesele se pot data în sec. X-XII.
Cele 19 cruciuliţe prezentate mai sus se adaugă unui număr apreciabil de obiecte
asemănătoare, de aceeaşi provenienţă, ce ne sînt cunoscute din publicări mai vechi.
Numărul lor este completat de o altă catrgorie, la fel de bogat reprezenta.tă în zona amintită - crucile duble relicva.r. Abundenţa a.cestor obiecte de cult atestă că, în sec. X-X"IV,
I:mccea. nu era numai un oraş cu o viaţă economică înfloritoare ci şi un centru religios cu
un rol important în \"iaţa spirituală a provinciei dintre Dunăre şi Mare.
Situaţia este confirmată - odată în plus - de prezenţa printre obiectele de cult
a unei piese de :;teatit, unică la noi în ţa.ră 87 • Este lucrată dintr-un steatit de culoare verzui-deschisă şi s-a păstrat fragmentar, fapt care ne împiedică să ne pronunţăm asupra
funcţiei pc care o îndeplinea. obiectul întreg. După porţiunea rămasă, putrm deduce că
avea o formă rectangulară pe care erau mai multe personaje. Pe el este redat în relief
un personaj din care se păstrează doar partea superioară a corpului. Prczrnţa unui nimb,
fitră decor, ne sugerează un sfînt. Capul, cu un păr buclat, pe trei rînduri şi ochii larg
deschişi, este uşor înclinat şi întors spre dreapta, direcţie în care este îndreptată şi privirea.
Poziţia capului şi direcţia privirii ne indică alături existenţa unui alt personaj. Faţa,
prelungă, este înmldrată de o mustaţă şi o barbă ascuţită cc cade în suviţe. Este îmbrăcat
cu o mantie ce-i cade pc spate şi care este prinsă la gît cu o fibulă rotundă. De sub ea
apare o armură foarte clar vizibilă în porţiunea păstrată din corp. Armura ne indică prezenţa uni sfînt militar. Fragmentul arc următoarele dimensiuni: L - 35 mm, l - 22 mm,
gr. 7 mm, col. Lic. ind. Isaccea, PI. V/46, VI, 13.
Plăcuţrle din stcatit lucrate în relief apar în număr mare în arta bizantină în perioada
dinastiilor Macedoneană şi Comnenă, cînd are loc o înflorire deosebită a artelor minore. 88•
Este o piatră care se prelucrează frumos, fiind cunoscute două tipuri: de culoare verdedcschis, cum este cel de la Isaccea sau de culoare cenuşiu-deschis. Piesele din prima categoric se lucrau la Constantinopol iar celelalte la Thessalonic al doilea oraş ca mărime
din Imperiu 89 •
În această perioadă steatitul se substituise în mare măsură fildeşului, constatindu-se
şi o schimbare în tem \tica reprezentărilor, dintre care cele mai numeroase şi totodată cele
m 1i frumo1se sînt im lginila de sfinţi militari - individuali sau în grup 90 •
Iconografia rcprczcntrtrii lor este în general aceeaşi. Excepţie fac două plăcuţe,
anterioare celei de a dou;\ jum'"ităţi a sec. XI. aflate în colecţiile contesei de Bearn şi la.
Ermitaj: în prim·1 apar sfinţii Dimitrie, Theodor Stratilat, Gheorghe şi Procopius iar în a
doua doar primii trei, sfinţii apărînd aici ca martiri 91 • După aceea, sfinţii a.par îmbrăcaţi
cu armuri sau veşminte militare şi cu arme tradiţionale: sabia, lancea şi scutul. Într-un
singur caz, pe o plă.cuţl descoperită la S:\lonic şi aflată în colecţia Bearn, sf. Dimitrie are
pe umlrul stîng un arc 92 • A-m~lc rămî-i întotdeauna aceleaşi şi de aceea singurul indiciu
ce po lte fi folo:;it pentru identificarea sfinţilor îl constituie ovalul feţei: Sf. Gheorghe este
reprezentat de obicei, cu faţa rotundă, cu o frizură bogată; Sf. Dimitrie are ovalul feţei
alungit şi cu coafura asem'i.nătoare cu a sf. Gheorghe. Uneori este reprezentat trăgîndu-şi
sabia, poziţie ce-i este caracteristică 93 • Sf. Gheorghe şi Sf. Dimitrie, împreună sau separat,
constituie personajele predilecte pentru reprezentările de sfinţi militari din această
tută

perioasă.

Mult m1i rar apa.re reprezentat Sf. Theodor. Acesta, spre deosebire de ceilalţi sfinţi,
care sînt prezentaţi tineri, apare matur şi cu barbă 84• Astfel apare reprezentat atît Sf. Theo-

246

<lor Tiron cit şi Sf. Theodor Strntilat, pP o plăcuţă <le fildeş apftrînd chiar împreună.
Singurul element care-i poate diferenţia puţin este barba: la primul este ascuţită în timp
cc la al doilea este stufoasă 95 •
Alături de aceştia apare şi Sf. Eustaţiu care prrzintă multe asemănări cu sfinţii
Gheorghe şi Dimitrie. O singură dată, pe fildeş el apare eu o barbă stufoasă 96 •
Pe baza celor de mai sus, reprezentarea de la Isaccea poate fi atribuită Sf. Theodor
Tiron şi datată în a doua jumătate a sec. XI. Lipsa decorului pc nimb şi a ancadramentului
ce apare deasupra sfinţilor, elemente caracteristicr prntru sec. XII, ne fac să propunrm
datarea de mai sus 97 •
Imaginea sfinţilor militari este des întîlnită pc cele mai clivrrsc materiale, înccpînd
să apară din timpul dinasteiei Macedonene. Printre primclP mftrtnrii putem menţiona
mozaicul din biserica Mftnăstirii Sf. Luca din Focida, construită la sfîrşitul sec. X, unde
apar sf. Theodor Tiron şi sf. Dimitrie 98 • în a.creaşi tehnică rste rrdat Sf. Dimitrie în
mînăstirea Sf. Mihail din Kiev iar pc un mozaic portabil aflat la Ermitaj apare Sf. Theodor 99 • Pe fildeş apar reprezentaţi în grup, cum o clrmon::;trrază,piesrlc aflate în muzrcle
din Paris şi Veneţia 100 . Individual, sînt frecvent rcprrzentaţi pr sigilii, prrsonajul preferat fiind în acest caz Sf. Gheorghe 101 , Mai rnr apar în miniaturi, în email, în bronz,
argint sau aur 102 •
La noi în ţară reprezentările de afinţi militari ~înt foartr rarr. Alături de inelele
descrise mai sus, care provin tot de la Isaccra, mai putPm srmnala un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru sau unele reprezentări de pr sigilii 103 . O amuletă descoperită la
Sălacea din Transilvania completează scria acestor dr~eoperiri 104 . Ultimele descoperiri,
care sînt, cronologic, şi cele mai tîrzii, provin dP la Mangalia - un vas de sticlă pe care
apare Sf. Gheorghe călare - şi din Moldova (Viişoara) - o plficuţă de bronz, cu aceeaşi
reprrzentare, pe avers avînd în plus imaginea arhanghclilor Mihail şi Gavril 105 •
Seria materialelor care provin de la Isaccea se încheie cu o piesă la fel de rară,
respectiv o figură antropomorfă. Este lucrată din ceramică de bună calitate de culoare
roşie, acoperită pc aproape toată suprafaţa cu un smalţ verde cu multe puncte mici albe
în compoziţie. Figura rrprczintă bustul unui bărbat avînd deasupra capului o bandă în
relief, crestată uşor pc margine, cc poate fi interpreta.tă. drept nimb. Trăsăturile feţei
sînt bine reliefate şi par să indice o origine orirntală: sprîncenele sînt mult alungite şi ochii
puţin îngustaţi spre capete. Ovalul feţei cstl' prrlung şi se termină cu o barbă ascuţită.
L - 6,8 cm, I - G,2 cm, MDD, inv. 1479, PI. V/47-49
După aureolă şi felul cum este redată figura, putrm vedea în această reprcnzentare
un sfînt. Privită din spate, aureola este u~or înălţată faţă de baza capului, constituind
împreună un fel de suport. Piesa s-ar fi put.ut ~ă fie lipită de o toartă şi amplasată sub
buza unui vas.
Figura se înscrie în scria reprczentinilor zoomorf r şi antropomorf r ce apar pe vasele
smălţuite verde-măsliniu. În toate aşezările bizantine importante cercetate în Dobrogea
s-au descoperit asemenea materiale: Capidava, Păcuini lui Soare', Garvăn-Dinogctia,
Nufăru şi acum Isaccea, toate apărînd în nivele datate în sec. XI 106 • Cera ce reliefează
exemplarul de la Isaccea este faptul că reprezintă o figură antropomorfă, toate crlclalte
reprezentînd figuri zoomorfe: cai, elefanţi, mistreţi, etc.
În Dobrngea, reprezentările antropomorfe nu depăşesc sec. IV 107 • În mod firesc,
analogiile au trebuit să fie căutate în altă parte. Felul îngrijit în care este lucrată piesa,
trăsăturile orientale, ne indică un import din lumea bizantină. Descoperiri similare sînt
semnalate în Crim~ea la Teodosia (un ulcior cu cap de bărbat (PI VII/14), la Orhciul Vechi,
(da.ta.te în sec. XIV -XV) şi la Corint (vase cu smalţ verde-măsliniu şi reprezentări antropomorfe da.tind din sec. X-XI 108 • O situa.ţie asemănătoare întîlnim la un ulcior nesmăl
tuit - datat în jurul anului 1000 - care în partea mediană are un om aşezat cu genunchii
la gură, pe cap sprijinindu-i-se buza vasului 109 (PI. V/50)
Într-o perioadă ceva m'l.i tîrzie întîlnim descoperiri asemănătoare şi la noi în ţară.
La Păcuiul lui Soare a apărut un fragment de ulcior smălţuit galben-maroniu: „între
tubul de scurgere şi bua. minerelor de o parte şi de alta a gurii ulciorului se află cite o
protuberanţă reproducînd într-o manieră naturalistă, chipul unui om" 110 • În Moldova.
247

s-au descoperit în anul 1960 mai multe cuptoare pentru ars oale, datate în prima jumătate
a sec. XV. Printre ceramica decorativă s-a descoperit şi o statuetă fragmentară cc reprezintă un personaj masculin w.
Prntru perioada aceasta - sec. XIII-XV - întîlnim foarte frecvent reprezentări
zoomorfi' ~i antropomorfe pe crramica austriacă, smălţuită, rezultată din cercetările arheologice de la Budapesta 112 •
DP~i descoperirile de figuri antropomorfe nu sînt prea numeroase, putrm trage cîteva
concluzii. Figura de la Isaccea este un unicat în Dobrogea şi la noi în ţară şi se poate data
în srC". XI prin analogiilr indirecte cu piesele zoomorfe. Ea rrprezintă un import din lumea
bizanti11r1. dcscoperirilr de la Corint fiind sugestive în acest sens. 113 •
După cum am menţionat la începutul lucrării, piesele prezentate se încadrează
cronologie în sec. X-XIV, perioadă cc corespunde din punct de vedere politic, în marc
parte. cu prezenţa bizantinilor pe aceste meleaguri.
Cucwirca cetăţii, la începutul sec. al XV-iea, pnc capăt unei perioade înfloritoare,
stăpînirca otomană irnpunînd în continuare Isaccea doar sub aspect militar.
H1·\·P11ind la conţinutul lucrării de faţă, atragem atenţia că n-am inclus materialul
ceramic, ('are după cum se ştir, constituir categoria era mai întîlnită într-o aşezare. Ceramica găsită aici acopC'ră toată prrioada (sec. X-XV); se rC'marcă totuşi o serie de descoperiri noi care aduc eontribuţii importante la cunoaşterea aşezării în SC'C. XIII-XV,
perioadă foarte puţin cunoscută din descoperirile anterioarC'.
Caracterul întîmplător al descoperirilor precum şi aspectul eterogen al pieselor ne-au
determinat să le prezentăm sub forma unui catalog. Se remacă, varietatea mare a
pieselor clin anumite categorii - podoabe, obiecte de cult - acestea îmbogăţind sensibil
cunoştinţc>le noastre despre caracterul şi importanţa aşezării de la Isaccea.
S1· cuvine să subliniem încă odată importanţa descoperirii în perimetrul cetăţii a
fragmentului de steatit ce constituie primul exemplar de acest fel găsit pe teritoriul ţării
noastrr. La acesta putem adăuga numărul mare de piese de cult (cruciuliţe simple sau
duble - rncolpioane) care ilustrează sugestiv rolul religios important pe care l-a avut
aşrzarra de aici în timpul stăpînirii bizantine.
Î11 altă ordine de idri. remarcăm inelele şi alte obiecte de podoabă care contribuie
la o mai bună cunoaştrrr a podoabelor din i;ec. XI-XII (în acest sens vezi numărul destul
dr mi(' d1~ inele ce provin din principalele <•şrzări dobrogC'nr cr au fost cercetate sistrmatic
- Ga.n-;"in-Dinogrtia, Păcuiul lui Soare sau Capidava).
l>orind ca această lucrare să fie adus noi date care să documentrze impm tanţa
a~ezi1rii rie la IsaccC'a, ne rxprimăm totodată spC'ranţa ca cercetările sistematice de aici
să d1·Yină cit mai curînd o rC'alitate. (vezi ilustraţia p. 633).
NOTE
1. Pentru descoperirile mai vechi vezi I.
Barnea, Noi descoperiri la Noriodunum,
în Peuce VI, 1977, pp. 103-108; la p. 103
wzi notele 1 şi 2 cu bibliografia necesară.
Pentru completarea datelor despre campaniile arheologice ce s-au succedat la Isaccea.
vezi şi I. şi AI. Barnea, Săpăturile de salrnre de la Noviodunum, în Peuce IX, sub
tipar.
2. Pentru mărturiile scrise despre cetatea
Isaccea, vezi Silvia Baraschi Izvoare scrise
privind aşezările dobrogene de pe malul
Dunării în sec. XI-XIV, în Rev. Ist.,
34, 1981, pp. 335-337. Pentru varianta
în lb. germ. vezi. Dacoromania, 4, 19771978, pp. 54-56.
3. Gheorghe Stefan, Monuments inedita de
Noviodunum, Dacia, IX-X, 1941-1944.
pp. 473 -483. I. Uarnea, Sigilii bizantine

de la Not'iodunum, SCN, IV, 1968, pp.
239-24 7; IJem, ,_<.,'igilii bizantine de la
Noviodunum (II), în SCN, VI, 1975, pp.
159-162; B. Mitrea, Descoperiri recente
şi mai vechi de monede antice şi bizantine
în RS România, în SCIV, XVI, 1965, 3
pp. 605-622; Ibidem, SCIV, 22, 1971
1, pp. 115-134; Ernest Oberlănder Târnoveanu şi Irina Oberlănder Târnoveanu
Contribu/ii la studiul emisiunilor monetare
şi al formaţiunilor politice din zona gurilor
Dunării fo sec. XIII-XIV, în SCIVA,
32, 1981, 1, pp. 89-109.
4. Mulţumim şi pe această cale colegilor dela MINA Constanţa - N. Cheluţă Geor-,
gescu şi Gabi Custurea care ne-au pus cu
multă amabilitate la dispoziţie materialele
descoperite la Isaccea ce se aflau în colecţiile muzeului.
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Celalra de la Pescari, în Banatiea, II, J9'j3,
p. 104 şi fig. G/e.
20. Dinogetia I, p. 344, fig. 182/39, 4.E -50;
Materialele tic Ia Nufftru sînt inedite; I'.
Diaconu, S. llaraschi, op. cit., p. 143 şi
fig. 105/2G- 28; I. T. Dragomir, op. cil„
p. 39 şi fig. 11/16-Hl.
21. Dinogetia I, p. 343 şi fig. 183/22.
22. Idem, p. 81 şi fig. 42/7 ;, 8; I'. Diaconu,
Dumitru Yîlecanu, Pti.cuiul lui Soare.
Cetatea biza11li11ă, Bur. l!J72, p. 1()8 şi
fig. G8/2-3.
23. Dinogetia 1, p. 122 şi fig-. -1:1/4., li.
I'. Diaconu, D. \'îlC"eanu, op. cil., p. lia
şi PI. XXXII/2f>; I'. Dia ro nu şi 8. Barase hi,
op. cil., p. 3n şi fig. 2:!/14, lo; Dinogetia I,
pp. 297 -299.
24. I'. Diaconu, D. Yîlceanu, op. âl., p. 104156; Gr. FlorcH<'U, R. Floresru şi P. Diaconu,
<'apidarn I, !HGH, pp. 233 -234 şi fig.
118/6.
25. Sonia (; heorrghie\'a şi Dimiter llucinski,
Slarolo zlalarstro rîv I' raJa, Sofia, l!lf>U,
p. 108 şi PI. X V11/7 -8.
2li. (iordana Marjanovic, Srrd11ovekorni grob
iz okoli11c Pojarei·/a, în :::itarinar, X V Ill,
1967' pp. 217 - 220 şi pi. 1/1.
27. Blaga Aleksova, IJemir Kapija, în Dissertationcs, I, 1966, pi. X\'III/19li-197, 202.
28. V. Lahtov, Les bijoux des habilats archeolo·
giques dalent du haut 111oyet1 âge dat1s lu
regio11 d'Ohrid, în Ohrid, Rccuiel de travaux du passe historique et culturel d'Ohrid.
Edition speciale. Publice a l'occasion du X•
anivcrsaire de la fondation du muscc et
dedicc nu XII• Congres International des
Etudcs Ilyzantinee, Ohrid, 1961, pp. 4849 şi PI. XII.
29. M. Corovic Ljuvincovic, La uecropolle
slave de Brestovik, în Arrh. lug. II, 1966,
p. 137, pi. IV.
30. V. Lahtov, op. cil., PI. XII/21-22.
31. Marjanovic-Vujovic Gordana, Necropole
medievale Trnjane, în Inventaria Arheolokgica, Iugoslavia, fasc. 23 (Y 219-228)
Belgrad, 1980, Y 220/3.
32. Alice Bank, Les Steatites. Essai de classificalion, methodes des recherches, în XVII,
Corso di Cultura sull'arte ravenatte e bizantina, Ravenna, 1970, pp. 363-364.
33. Jivka Văjarova, Slaviani i Prabflgari,
Sofia, 1976, p. 295 şi fig. 184.
34. lordanka Ceangova, Srednovekovnolo selise
nad lrakiiskia grad Seulopolis, XI-XIV
vek, Sofia 1972, p. 109 şi fig. 90/1-2;
Milko Mircev Gorana Tonceva, Dimiter
Dimitrov, Bizone-Karvuna, în lzvestija,
Vama, XIII, 1963, p. 78 şi fig. 74/4.
35. Milica J ankovic, Dve srednovekovne nekropole u istocinoi Srbiji, în Starinar,
XXIV-XXV, 1973-1974, pp. 227-241
şi pi. 12/2; Vojislav S. J ovanovic, Prilog
prouceavano srednovekovno pfrstena ti S. ll.
Sîrbii i S. R. Makedonii, în G.G.B. XXV,
1978, pp. 67-85.
36. În Muzeul din Siracuza, în sala XVIII,
se află mai multe inele cu un asemenea
decor; G. R. Davidson, Corint 12, The

5. Ne facem o plăcută datorie mulţumind
Dr. Dorin Nicolae din Tulcea pentru bună
voinţa cu care ne-a oferit pentru publicare
materialele din colecţia sa.
6. Mnterialelc ne-au fost oferite de către
directorul liceului, N. Hădulescu, r:irnia
îi mulţumim din nou.
7. Petre Diaconu, Silvia llaraschi, Păcuiul
lu·i Soare li. .-1şezarea mc'dieralri, Buc.,
1977, p. 140 şi fig. 104/10, 21; G. :::itefan,
I. llarnen, Maria Comşa, Di1ioyelia I,
Buc., 1967, p. H-13 şi fig. 182/28.
8. A. Rădulescu :'\. Harţurhi, Cimitirul feudaltimpuriu de la Caslrlu, Constanţa, 1967,
pp. 82-83.
9. I. T. Dragomir, Cdalca 111cd1crală de lu
Enisala. i:neltr, 11r111e şi obiecte de podoabtl,
in Danubius, \'I- \'II, 1972-1971:!, p. 3U
şi fig. 12/2.
10. GhPnuţii Coman, Cercetări arheologice cu
prit'ire la sec. l' -XI, î11 sudul .Moldot•ei,
in Arh. :Mold. \'I, 1!169, p. 280; Ion Ioniţă,
Săpă! urile de salvare de la Trifeşli, în Materiale, \'III, 1962, p. 738 şi fig. 7/15; Alexandru Artimon şi Ioan .Mitrea, Aşezarea
mediernlă din sec. XIV-XV de la Curtea
Domnească-Bacău, în Carpica, VIII, 1976,
p. 219, fig. 22/7; 111. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, ::iondajul arheologic de la
Dtfoeşli, în Materiale, VIII, 1962, p. 58
şi fig. 15/5.
11. Petre Diaconu, Silvia Baraschi, op. cit.,
p. 141.
12. Materiale inedite.
13. Petre Diaconu, Silvia Daraschi, op. cit.,
p. 142 şi fig. 105/12; Materinlcle de la
Enisala sînt inedite.
14. C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu şi
N. Harţuchi, Cercetări paleolitice hi Dobrogea,
în Materiale, VI, 1959, p. 47.
15. Al. Rădulescu şi N. Harţuchi, op. cil.,
p. 83, şi PI. XXXl/13.
16. M. Comşa, C. Deculescu, Un depozit de
unelte şi arme descoperit la Curcani-Ilfov,
in SCI V, 23, 1972, 3, p. 4 71 şi fig. 2/1 ;
SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 320 şi fig. 7/10;
Radu Popa., Radu Ştefănescu, Şantierul
arheologic Ungra, jud. Braşov, în Materiale,
Tulcea, 1980, pp. 496-503, şi fig. 4/d;
Thomas Năgler, Cercetările din aşezarea
de la Breaza (Făgăraş), în Studii şi comunicări Brukenthal, 14, 1969, p. 114 şi fig. 6/1;
Margareta Constantiniu, Panait I. Panait,
Şantierul Băneasa-Străuleşti, li I, Sectorul
Măicăneşti, in Bucureşti, VI, 1968, p. 78,
fig. 14/10; M. Petrescu-Dîmboviţa. şi Em.
Zaharia, op. cit., p. 58, fig. 15/3.
17. Cristian Vlădescu, Carol Konig, Dan Popa,
Arme fo muzeele din România, Buc. 1973,
p. 34.
18. P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., pp. 142143 şi fig. 105/1-10 şi PI. XXI/23-30;
I. T. Dragomir, op. cit., pp. 38-39 şi fig.
12/6-7, 13/6-7.
19. Dinu V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetă
ţeni, în Materiale VIII, p. 75 şi fig. 4;
Mircea D. Matei Săpăturile de salvare din
cetatea de pămfnt de la Bfrlad, în Materiale
VII, pag. 652; Stefan Matei, Ilie Uzum,
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sionată. de culoare albastru-închis ce are ca
decor nervuri de sticlă de culoare roşie şi
albastră. Brăţările din cele două puncte menţionate provin din nivele de la sfîrşitul
sec. II şi începutul sec. III - informaţiile
ne-au fost furnizate de autorul să.păturilor.
Y. H. Baumann, căreia îi ducem din nou
mulţumirile noastre. Pentru descoperiri similare din sec. IV - VI vezi şi P. Diaconu şi
D. Vilceanu, op. ~ii„ p. 151. La acestea mai
putem adăuga o descoperire din sec. VI din stînga Dunării - ce reprezintă deocamdată o apariţie izola.tă. Cf. D. Tudor,
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MENUES TROUVAILLES D'ISACCEA (Xe - XIVe SIECLES)
(RESUME)
d'lsaccea, qui a l'epoque de la dominalion byzantine en Dobroudja etait un important centre
politique, economique el religieux.

L'arlicle presente une suite de pelites trouvaillea
- outils, armes, bijoux ou objets de culte - recuperees de ma11ii:re fort uite dans la forteresse
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c) llracelets 8. la cassure ovale ( pl. 11 /20, h)
Ce groupe est represente par 22 cxemplaircs
co11fcclionnes dans une pdte vcrte, blettc, mauve
et noire. Dcux fragme11ts of(rcnt un decor jaune
arce des motivesfloraux et geometriques.
d) Bracelets
avec
la
barre · rubane
(pl. 11/20, a)
Le groupc n'est illuslre q11c par 3 exemplaircs,
bleus et violets.
e) Bracelets a la cassure carree (pl. II/21,b)
Un seul e:z:emplaire, uoir, orne sur frois cotes
de pctits ccrcles et de traits peints cu jatme.
f) Bracelets dott's d'une ncrvnre saillanto
(pl. Il/21,c)
Jls sont co11fcctio11nes e11 pâlc rcrlc, bleue,
111auve, 11oire ou d' u11 blanc-jaunatre et ornes
de 1 ou 3 11crvures longitudi nales.
g) Bracelets a protuberances (pi. Il/18; 19,
rl 1· 20 c-d · 2" d)
Ce derni~r ir'oupe comprc11d 34 exemplaires
do11t la pdte est bleue, verte, noire ci violette.
La reprise en main de la Dobroudja par
la pouvoir byza11ti11 eu 971 dcvait marquer
aussi le 1110111e11t de la reapparition dans celte
province des bracelets en verroteric, deja connus
par ailleurs au courant des periodcs geto-dace
romano-byzanti11e. A l'cxceptio11 ele la derniere
categoric (g), toutes les autres 011t circule au Xi•
siecle., cepc11da11t q11'au xe siecle Ies seuls cxemplaires comms so11t ceux du groupe a). Leur
11ombre de-vait d·iminuer sc11sible111ent au XI Ie
siecle, epoque ou se multiplie11t Les pieces du
yroupe g), qui vo11t circuler encore au commeni:cmcnt du siecle s11ivat1t. Parallelement auz
picces du groupe g), mais de ma11ie1c fortuite,
ii y a aussi quelques 1111es du groupe a).
l'endentifs
1. Pendentif circulairc d.c plomb du XI•
s/,;cle ( pl. I II /23 J
2. Pe11denti( de bro11ze au ceutre decore du
1110/if fleurdelise, XJt-Xll' siecles (pl. III/24).
J. Pendentif de bronze circulaire avec motif
cruciforme, XJ•-XIIr siecle (pl. III/25).
4. Lunule de bro11ze ai.:cc au cc11tre u11e petite
croi.'C (pl. III/26) Les pteces de ce type som
rare:.:, avec des analogies aux X•'-XJJe siecles.
Elle:.: sunt attest~es en Russie kievienne, Potogne
el }' 011goslarie.
U 11e significaliu11 taule particuliere s'attache
a11x ubjets de culte, qui s'imposent par leur
gra11d 110111bre.
I. Croix metalliques
A) Croix ornees de figum; en relief. Execulces c11 bronze ( nos 1, 2 du catalogue), eUes sont
datees du Xft siecle. D'autres exemplaires (no 3
du catalogue), de plomb, sont des XJe-XII•
siec/cs. Ces croi:c sont ornees d'un seul cOte,
avec l' image du Christ mis en croix ou de la
l'ierge dans l'attitude de l'orante ( pl. IIl/27-29 ).
l.J Croix a decor geometrique. Beaucoup piua
uombreuses(nos 1-12 du catalogue, 1il. 111/30-33,
11' /34-39) ces croix de formes el ornamenls
divers couvrent une pbiode plus grande (Xe-XJV•
s1'.ecles).
11. Croix de pierre, marbre ou bois
Ces pieces tailUes dans des materiauz dtiveramarbre (nos 2, 3 du catalogue (pl. IV/43, 45),
pierre (no 1 du catalogue, pl. I V/ 42) el boii
(no 4 du catalogue, pl. IV/44) sorit SO'it originaire1

Les armes
Co11(ectio1111ees dans du mell&l, os ou corne,
celte categorie de picces est surtout illuslree par
Ies fl(lches - six cxemplaircs cn tout - , ainsi
quc par u11 carquois.
Les fleches de fer so11t dalccs soit du XIeXfl'e siecles (nos 1-2 du catalogue, pl. I/1,2;
rI/1,2) suit des Xr-Xl'e siecles (nu 4 du
cutalogue, pl. 1/4; Vl/4). D'une datation un
pe11 plus serree beneficient deux picces ( nus 3
d 5) co1111ues pour avoir circule a une periode
11/terieure (XIIJe-xve si(;clcs). (PI. I/ 3,5;
1'1/3).
L'1111iq11e flechc Cii come a ele dalcc des XI•' XIIe siecles, periode a laqucllc re1no11te egalement
111 pi rec c11 os accessoire d11 carquois (pi. I/
G,7; 1'1/5).
Les outils
Le trarnil du bois est allcste pur 111w 11issettcrn'(uuellc du XI·· siccle (pl. 1/8). JJcux des, tc11wig11e11t des activites des taillcurs (pl. 1/9).
A rclcnir cum111e categuries d'objets i111portanlcs
ccllcs des 11cccssuircs vestimc11l11ircs el 1frs bijoux:
Houl'les de ceinture
Cctle categorie est illustrcc par 2 picccs. Re111arq11ables i;o11t relles eu fori11r de lyrc ( 11u 1 du catnluy ue) f'/ celle oniee d'u11 risagc l111mai11 stylise
i;ur Les prot11bera11ccs tcr111i11alcs (pi. I1JO;
\'!; 6).
Bagues
Noto11S arn11t lout le lut de bayttl'S (1ws 1- l
du wtalognc, pi. 1/11-13; J'l/i-10) Ir
cliaton s'urnc rl'w1 ou dcux saints gucrricrs,
rnolif quc l'o11 ne relrouvc qu'en Yougoslar;ie.
De par la presencc des sai11ts ci coinpte tenu d11
lypc de leur equipc111e11t gucrricr, ces bauues
ot1t etc datecs du XI Jr s1:~cle. Les drux dcruicrcs
pieces, ontees de pctits cercles i11cises, peuvr11I
se datcr des X/r-XJlJr sicclPs, ayr111 une
laryc di((usiu11 da11s le 111011dc byza11ti11 (pi.
1/14-15; l'I/ 11-12).
llracelets
Il n'y a qu'u11 scul bracelct 111elallique, fait
de trois fils de 'llletal tresses et s'acheva11t au
bout par w1e boucle. Ce demier element permet
sa datation des Xl'-Xll• siccles (pi. II/16).
Les autres bracelets so11t eit rerruterie: 160 fragillenls ci 5 enliers et f>f> bracelets entiers dl'Couverts
le cimetiere de la cite. Suirnut la forme de leur
~urface de cassure el leur ornc111e11l, ils 0111 etc
dasses en plmieurs groupes :
a) llracelets a la cassure circulaire (pi. 11/17,
19/e-j)
Ces pieces representent le groupe le plus 1wmllfeux: 77 fragments et 36 cxemplaires wtiers.
Elles so11t confeetio1111ees e11 pâte de verre verte
ou bleue dans la plupart des cas, mais ii y a
aussi quelques exemplaires violets, noirs ou
rouges. u li seul est orne d'une torsade de larges
ia11des rouges (no 1 du catalogue). Dcux autres
111orceaux sont des pieces de rebut et ils suggerent
l'existence d'un atelier de verrerie (nos 2,3 du
catalogue).
b) Bracelets en torsade ( pl. 11/l9, a-b;
20, e-g; 22, a-c)
28 exemplaires en pâte de verre verte et bleue
souvent ornes de bandes bigarrees dont le trace
swit la torsade formes par la piece ineme.
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piece remonte a la seconde moitie du X Jr sierb
(pl. V/46; V 1/13).
IV. Terre cuite
ll s'agite d'une piece fragmentaire en terre
cuite recouverte d'un email t•ert-olive, representant
le buste d'un homme la tete aurMtee. Cette piece
ornait un recipient, etant apptiquee, sur l'anse
juste en-dessous du rebord. C'est l'unique representation anthropomorphe cotinue jusqu'au present en Roumanie, toutes Ies autres pieces de ce
genre s'ornant de motifs zoomorplies. La piece
a ete datee du XI' siecle (pl. 1' 47-49).

des ateliers du cru (no 1 du catalogue), soit
imporUes (nos 2-4 du catalogue). Elles on
circule aux xe-xJie siecles.
III. Fragment en

st~atite

vert-clair

a

ll en reste, l'etat fragmentaire, un personnage
la tete nimbee et revetu d'une cape sur une armure
- c'est ce qui l'a fait passer pour un saint guerrier. Comme c'est un personnage barbu, on
serait porte de l'identifier avec saint Theodme,
puisque les autres saints guerriers - st. Demetre
et st Georges - ne porlent pas la barbe. Cetit

KLEINFUNDE VON ISACCEA (X. - XIY. JH)
(ZUSAMMENFASSUNG)
In der vorliegen<l<'n Arbeit werden cine
ganze Reihe Kleinfunde, Werkzeuge, Waffen,
Schmuckstiicke oder KuJtgegenstă.nde beschrieben, die aus zufii.lligen Entdeclrungen von
der Burg Isaccea - ein wichtiger politischee,
wirtschaftliches und religioses Zentrum aus
der byzantinischen Herrschaftsperiode in der
Dobrudscha - herstammen.

Locke endigen, hergestellt sind, was fiir eine
Datierung im XI-XII. Jh. spricht (Tafel
11/16).
Die ander<'n Armringc sind aus Glas: 160
Bruchstiicke und 5 vollstii.ndige Stiicke, und
56 ganze Arrubiinder in den Burgfriedhofen
gefunden.
Durch Qucrschuitt und Verziehrung wurden
sie in mehrere Kategorien eingeteilt:
a). Armringe mii rundem Querscht1itt (Tafel
11/17, 19 e-j)
Das ist die zahlreichste Gruppe: 77 Bruchstiicke unei 36 Volsltăndige. Sie sind aus einer
griinen oder blauen oder schwarzen und roten
Glas paste hergestellt. Ein einzigee Exemplar
ist mit breiten tordierten, roten Bii.ndern
geschmiirkt (Katalog nr. 1). Zwei andere sind
Fehlerzeugnisse was a uf die Anwesenheit von
einheimischen Glaswerkstiitten hinweist (Katalog nr. ~. 3).
b ). Tordierle Armringe (Tafel 11/19 a-b;
20 e-g; 22 a-r)
28 Stiirke aus griiner und blauer Paste,
die mit versrhiedenfarbigen Bă.ndern geschiickt
eind.
c). Ar111ri11ge mit 01:ale111 Querschnitte (Tafel
II/20 h).
22 Stiirke, aus einer griinen, violetten und
schwarzen Paste gearbeitet .Auf zwei Bruchstiicken kommt ein blumenftirmiges und geometrisrhes Motiv, mit gelber Farbe vor.
d). Arwri11ge mit ba11dfăr111iget1 Rand (Tafel
II/20 a)
3 l.Jlau und violett Stiicke, unverziehrt.
e). Armringe mit quadratischem Querschnitt
(Tafel II/21 li)
1 Stiick schwarzer Farbe, auf drei Seiten
mit Kreissen und Strichen in gelber Farbe
verziehrt.
f). Armri 11ge 111it Jiervorgehobenem Geăder (Ta.fel
11/21 c)
Aus griiner, blauer violetter schwarzer und
weiss-gelblicher Paste mit einem oder drei
Geii.dern.
g). Armriuge mit Vorsprilnge (Tafel II/18;
19 d; 20 c, d; 22 d)
ln der letzten Gruppe wurden 34 Stiicke
einbezogen, die nus einer blauen, griinen,
sch\varzen und violetten Paste gearbeitet sind.

Die Waf(en
Aus Metal, Knochen oder Horn hergestellt,
sind sie in ihrer Mehrzahl durch Pfeilspitzen
(6 Stiick), Teii eines Kochers, darfeetellt.
Die eisernen Pfeilspitzen werden im X -XIV
Jh. (Katnlognr., 1,2 Tafel 1/1,2; V I/1,2) oder
X-.:X.V. Jh. (Katalognr. 4, Tafel 1/4; VI/4)
datiert. Eine etwas strengere Datierung, nur
in das XIII-XV Jh., kaun man fiir die
Stiicke Katalognr. 3 und 4 annehmen.
Eine Pfeilspitze zusammen mit dem Kocherstiick, gehort dem XI-XII. Jh. an (Tafel
I 6, 7; VI o).

Werkzeuge
Die Holzbearl.Jeitung ist durch eine Zimmermannaxt aus dem XI. Jh. (Tafel I 8), die
Schneiderei durch zwei Fingerhiite (Tafel 1/9)
bezeugt. Andere wichtige Kategorien werden
durch die Trachten und Schmucksachen veranscha unlicht.

Schnalle11
Es wurden zwei Sclmallen eutdeckt, von denen
1 Leierformige Schnalle (Katalognr. 1) und 1

Schnalle mit Menschendarstellung auf den
Endvorspriingen (tafel 1/10; VI/6) hervorgehoben werden soli.

Fingerringe
In erster Reihe soli eine Gruppe Fingerringe
werden, die auf dem Chaton zwei
Militârheiligo eingeritzt haben, ein Motiv das
nur în Jugoslawien vorkommt (Tafel 1/11-13;
V 1/7 -10). Durch die Heiligen und wegen den
Waffentypen, wurdensie in das XII. Jh. datiert.
Die zwei letzten Fingerringe sind mit eingeritzten Kreisen geschmiickt und konnen im
XI-XIII Jh. datiert werden. Sie sind weit in
der byzantinischen Welt verbreitet.

erwă.hnt

.Armringe
· Aus Metal haben wir ein einziges Stiick,
das aus drei verflochtenen Dril.hten, die in einer
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Das Wiederkommen dcr byzantinischen Herrschaft in der Dobrudscha im Jahre 971, deckt
sich mit dem Aufkommen der glii.semen Armringe, die schon in der geto-dakischen und
romisch-byzantinischen Periode bekannt sind.
Mit Ausnahme der Kategorie g, datieren alle
andern aus dem XL Jh., wăhrend aus dem
X. Jfh. die Armringe der Kategorie a stammen.
Im XII. Jh. werden sie immer seltener, wobei
abcr jctzt die Armringe der Kategorie g vorherrsrhen, die dann auch am Anfang des folgenden Jahrhunderts anzutreffen sind. Seltener
kommcn dann auch solchc der /(alegorie a
vor.
A11hii11ger
1. Krcisformige Auhănger aus Blei, aus dew
XL Jh. (Tafel 111/23)
2. Anhănger aus l:Jronze, im Zentrum mit
einer Lilic geschmiickt, XI- XII. Jh. (Tafel
IIl/24)
3. Kreisformiger Anhănger aus Bronza, mit
kreuzformigem Motiv, XI-XII. Jgh. (Tafel
IIl/25)
4. Lunulla aus Bronza, in der Mitte ein k.leines Kreuz (Tafel 111/26). Solchc Stiicke haben
schr selten Gegenstiicke im X-Xll. Jh.;
sie kommcn in Polen, Jugoslawicn und Kiewerrussland vor.
\'on besonderer Wiehtigkeit sind die Kultgegenstăndo, die sehr zahlreich sind.

I. Kreuze aus Metal
A. Kreuze mit hervorgehoben Figuren. Sie
sind aus Bronzc (Katalognr. 1, 2) datiert im

XL Jh.; aus Blei (Katalognr. 3) aus dem
XI - XII. Jh. Sie sind auf einer einzingen Seite,
mit Christus auf dem Kreuz oder der Gotter·
mutter verzichrt (Tafel IIl/27-29).
l:J. Kreuze mit geomelrischer Verziehrung
Sie kommen hii.ufiger vor (Katalog nr. 1-11
und Tafel III/30-33; IV/34-39).
Sie habcn eine verschiedenartige Verziehrung
und gehiiren dem X-XIV. Jh. an.

II. Kreuze aus .Marmor. Slcin

1111d

Holz

Sind aus versc·hiedenen Materialen gearboitet,
)larmor (Katalognr. 2, 3 und Tafel IV/43, 46),
Stein (Katalognr. 1 und Tafel IV/42) und
Holz (Katalognr. 4, Tafel IV /44) und stammen
wahrscheiltlich aus einheimischen Werkstii.tten
(Katalognr. 1) oder wurden gebracht (Katalognr.
2-4) und waren im X-XII. Jh. im Umlauf.

I I I. H ellgrunes SteatitbruclisWck
Ist nur in Bruchsti.icken erhaltcn unt! hat
eine Figur mit Nimbus in Riistung geklcidet,
was fiir einen Militărhciligen spricht. Durch
den Bart, der bei den Heiligen Georg odor
Dimitrie nicht vorkommt, ist er dem Heiligen
Theodor zuzuwcisen (Tafel V/46; VI/13).

Ton( igurine
Aus Keramik gcarbcitot; ist mit cinem
griin-olivcn Email bedcckt. Das Stiick stellt
cine Miinnerbiiste mit Nimbus dar. Das Stiick
stammt von einem Gcfiiss und war am Henkel
angeklebt. Es ist dio einzigc im Land bekcnnte
Menscherrlarstellung, dic anderen sind Tierdarstellung. Sie datiert ans dem XI. Jh. (Tafel
V/47-49).

MONEDE DIN SECOLELE XII-XIV
DESCOPERITE LA NUFĂRU (JUD. TULCEA)
ERNEST OBERLANDER-TÂRNOVEANU,
GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU

în

ciuda progreselor realizate în ultimii ani 1 , circulaţia monetară din zona gurilor
în secolele XII-XIV este încă destul de puţin cunoscută 2 •
În lumina descoperirilor din ultima vreme, aşezarea feudală de la Nufăru (fost
Prislava şi Ada Marinescu) pare să fi fost unul din cele mai importante şi prospere centre
urbane de la Dunărea de Jos în secolele X-XIV. Înccpînd din anul 1978 s-au efectuat
cercetări arhrologice sistematice, dar încă nu s-au publicat <lecit rezultate parţiale 3 •
Cetatea bizantină de la Nufăru a dat Ia in;tlri un număr însemnat de monede antice,
bizantine şi medievalr, dar numai puţine au fost publicate pînă în prrzent şi acestea cu
date mai mult sau mai puţin complete 4
Autorii acestui articol îşi propun să valorifice datele pc care Ic pot aduce istoriei
politice şi rconomice a aşezării feudale de la Nufăru un lot de 41 de monede din secolele
XII-XIV provenite din această localitatr.
Piesele au rezultat atît din cercetări sistematice, cît şi din descoperiri întîmplătoare
şi fac parte din colecţia Muzeului Deltei Dunării Tulcea.
Lotul pe care-l publicăm este alcătuit din monede bizantine din perioada anilor
1092/1093-1204, imitaţii după prototipul monetăriei bizantine emise între 1204-1261,
emisiuni ale unor formaţii politice autonome din zona gurilor Dunării bătute între anii
1290-1300 şi cea de a doua jumătate a secolului al XIV-iea, monede ale Hoardei de Aur
şi ale Serbiei.
Pentru identificarea şi clasificarea monedelor bizantine sau de tip bizantin din
perioada 1092-1261 am urmat lucrarea numismatului M. F. Hendy 5 •
Iată compoziţia Iotului (pentru detalii vezi catalogul de la sfîrşitul lucrării):

Dunării

A. IMPERIUL BIZANTIN
1. Alexios I Comnen (1081-1118) (lotul analizat nu cuprinde decît monedele emise
după reforma din 1092 -1093)-18 exemplare.
a) Aspra trachy de electron - 1 exemplar
b) Stamena de bilion - 8 exemplare
c) Tetartera - 9 exemplare
2. Manuel I Comnen (1143-1180) - 2 exemplare
a) Tetartera - 2 exemplare
3. Isaac al II-lea Anghelos - 1 exemplar
a) Stamena de billon - 1 exemplar
B. Imitaţii „bulgare" atribuite primilor Asăneşti (sfîrşitul secolului al XII-iea primele două decenii ale secolului al XIII-lca) 6 - 2 exemplare.
a) Tipul B - 1 exemplar
b) Tipul C - 1 exemplar
C. Imitaţii „latine", cu modul mare, atribuite iniţial Imperiului latin de Ia Constantinopol, iar mai recent parţial, lui Ioan Asan al II-iea (1218-1241) 7 - 1 exemplar.
a) Tipul D - 1 exemplar
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D. lmitatii" latine" cu modul mie, atribuite iniţial unui emitent neprecizat din
Imperiul latin de la Constantinopol iar mai recent Statului Asăneştilor (anii 1208 1250-60) 8 - 3 exemplare.
a) Tipul A - 3 exemplare
E. Emisiuni locale din zona gurilor Dunării ale unor formaţiuni politice autonome
aflate sub suveranitatea lui Noghăy (cca. 1290-1300) 9 - 1 exemplar.
/

/

a) Tipul cu legenda IC-XC, seria I, varianta 3 - 1 exemplar.
F. Emisiuni ale lui Noghăy În calitate de khan independent (cca. 1296-1300) 10 -1
exemplar.
G. Hoarda de Aur - 5 exemplare dintre ca.re două emise în atelierul de la Săqci Isaccea (tamghaua. Giucizilor) 11 •
H.
gurillor

Imitaţii după monedele Hoardei
Dunării) 12 - 5 exemplare dintre

de Aur (probabil emise ante 1299 în zona
care 3 arginta.te).

I. Serbia - Stefan Du5an - l exemplar (un dinar emis între anii 1346-1355)
Monedele descoperite la Nufăru acoperă cel puţin o perioadă de 260 de ani, din
1092 pînă în 1355 13 , reunind într-o selrcţie semnificativă principalele tipuri monetare
ca.re au circulat în Evul Mrdiu timpuriu în zona. gurilor Dunării.
Pe primul loc se siturază monede)P bizantine, l'arP, singure, constituie mai mult
de jumătate din lotul analizat.
Faptul reflectă prin el însuşi poziţia ocupată dr moneda bizantină În regiune, ca
şi intensitatea circulaţiei moncta.rr din secolul al XII-iea.
Ca şi în alte descoperiri monetare din zona gurii Dunării, monedele împăratului
Alexios I Comnen sînt foarte frecvente 14 , dar la Nufăru putem constata că ele ocupă o
poziţie cu totul remarcabilă.
Alături de tipurile obişnuite ale acestui suveran, cunoscute din cataloagele de referinţă, în cadrul lotului se află şi un exemplar dintr-o emisiune. după toate probabilităţile
inedită (nr. 1 din catalog).
Datorim importanţei numirn1atice a acestei monede, vom da în continuare descrierra Pi dl'taliatri:
/

/

Av. LPg1•11da IC-XC în dmp. Isus Hri:;t.os cu
colobion. stînd pe tron fără ~pătar. Cu mina drraptă
Evanglwliill'.
Rv.

barbă ~i nimb,
binrcu\'ÎntPază,

purtînd tunică şi
iar în stînga ţinc

LPgrndă

l'olumnari"1 pP douf1 rînduri:
A]
Împrtratul în pil'ioarc• purtînd ~t!'mma l'U prl'Jll'ndilia. diYiti~ion eu maniakion
[ AE ŢtF ~i loroo simplifieat. În mina drra.ptă ţinr Sl'1·ptrul ('li labarum, în stînga glob
Zl'Y KOl\I crucigrr.
~EC

no

NI
N

H
după

După trăsăturile exterioare moneda
reforma monetară din 1092-1093.

Constantinopol

pare să fie un aspron trachy de rlctron, emis
Stilul este cel caracteristic emisiunilor de la

15 •

Compoziţia grupului de monde bizantine de la Nufăru se deosebeşte net de restul
descoperirilor din Dobrogea pe care le-am putut cerceta.
În timp ce în restul Dobrogei majoritatea descoperirilor constau în stamena de
bilion 16 , la Nufăru în secolul al XII-iea tetarterele par să fi jucat un rol deosebit.
Proporţia foarte ridicată a tetarterelor în lotul de monede din prima jumătate a
secolului al XII-iea este destul de dificil de explicat, căci nu cunoaştem încă decît puţine
lucruri despre specificul circulaţiei monetare din această perioadă 17 •
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Cu titlu ipotetic nu excludem posibilitatea, ca cel puţin pentru domnia lui Alcxios I
Comncn frecvenţa tetarterelor să reprezinte un aspect al trecerii gradate de la circulaţia
monedelor mărunte dinainte de reformă la etapa post-reformă.
În secolul al XI-iea folles-ul a constituit principala monedă utilizată cotidian în
Dobrogea, atît în centrele urbane mai importante cit şi în tirguri sau aşezări rurale 18 •
În ultimilc două decenii ale secolului al Xi-lea greutatea medic a folleşilor a fost
de cca 4,5 g (pentru folles-ii anonimi - Thompson clasa I 19 ) şi 5,44 g (pentru folles-ii,
clasa K 20),cele mai frecvente monede în cadrul descoperirilor din zona gurilor Dunării
(cca 1078-1092, 1093).
Tetartcrele de aceeaşi formă ca şi folles-ii, aveau o greutate ceva mai redusă - de
cca 3,90 g, dar compensată de prezenţa cîtorva procente de argint în aliaj 21 , ele putea.u
avea o valoare asemănătoare cu vechii foll<'s.
Acest lucru ar putea explica preferinţa pentru tetartern a vechilor locuitori de Ia
Nufăru, mai ales în timpul domniei lui Alexios I, cînd folles-ii rran încă în mare număr
în circulaţ.ir.
Spre o echivalare follrs = tetartera, ne îndrumă şi existenţa unui tetarteron de
la Alexios surfrapat peste un folles anonim Thompson clasaK, atribuit aceluiaşi împărat.
Oricum prezenţa. unui număr marr •~ tetarterelor la Nufăru of eră unele similitudini
cu descoperirile monetare dr la Corinth, Athena şi Theba 22 , importante centre comrrcia.le
şi

meştrşugăreşti.

În lotul de monrde de la Nufăru Iipsrsc cele emise în timpul domniei lui Ioan al
II-iea Comnrn, piese foarte frecvente în cadrul descoperirillor din zona gurilor Dunării.
Nu ne putrm pronunţa dacă faptul se datorează întîmplării sau reflrctă unde rvenimente în cadrul existenţei aşezării frudalr de la Nufăru 23 •
Monedele împă.ratului Manuel I Comnen sînt de asemenea frecvente în nordul
Dobrogei, mai alrs cele din prima. rmisiunc a atrlierelor de la Constantinopol 24 •
Pc lingă crlc două tctartera publicatr aici, de la Nufăru mai provine şi un stamenon
publicat antrrior 25 •
Scria monrdrlor bizantine din secolul al XII-lra sr încheie, drocamdată, cu o monedă de la Isac al II-iea Anghelos, pirsă carp apare drstul de rar în Dobrogea, rxceptînd
unele tezaure 26 • Cu rezcrn s-ar mai putl'a adăuga şi monrcklP bizantine atribuite lui
Isac al II-lra Anghrlos de cătrr I. Cihodariu 27 •
În cadrul descopc·ririlor de moncdr bizantine de la Nufriru sînt reprc'zrntate cele
mai importante atelirre monetare: Constantinopol. Thrssalonica şi un atelier provizoriu
provincial din Thracia-Philippopolis sau mai clrgrnbă Adrianopolis 28 , locul principal
în aprovizionarea cu monedă a themei Paristrion jucîndu-1 atclirrrle metropolitane.
Atelierele provinciale sînt prczrnte numai în timpul domniei lui AlcxiosI , după
care rolul lor în circulaţia monetară se reduce pînă la insignifianţă.
Oricum, merită să meţionăm faptul că în timpul marrlui împărat Alexios I, la
Nufăru monedele provenite din atelierul de la. Thrssalonica sînt mai frecvente dccît
oriunde în Dobrogea 2 9 •
Numerarul care a fost utilizat în prima jumătate a secolului al XIII-iea în zona
gurilor Dunării este reprezentat de emisuni de tip imitativ, inspirate mai mult sau mai
puţin fidel din monrtăria bizantă a secolului al XII-iea.
Dacă plasarea lor cronologică în perioada 1204-1261 nu ridică probleme, în schimb
atribuirea lor unor emitenţi este un subiect spinos.
M. F. Hcndy a încercat să separe grupuri de emisiuni atribuite statului Asăneştilor,
Imperiului latin de la Constantinopol, Regatului latin de Thessalonica şi unui alt emitent
neprecizat, plasat în cadrul Imperiului latin 30 •
Ulterior D. M. Metcalf a izolat din cadrul tipurilor atribuite Imperiului latin de
Constantinopol un grup compact (tipurile D-U) şi Ie-a legat de activitatea lui Ioan Asan

259

al II-iea (1218-1241) 31 • în lumina descoperirilor din partea de nord şi est a Balcanilor
această atribuire este în mare măsură plauzibilă.
Recent, cele mai multe monede din cadrul emisiunilor cu modul mic au fost atribuite
tot Asăneştillor, chiar dacă prototipurile urmate nu le-au aparţinut iniţial 32 •
În lumina celor expuse mai sus se pare că toate monedele de tip imitativ de la Nufăru
datează din perioada cca 1195-1241, şi provin din atelierele statului Vlaho-bulgar 33
Pentru moment la Nufăru lipsesc descoperirile din cea de a doua jumătate a secolului al XIII-lra, dar ele sînt prezente în alte localităţi din Dobrogea şi constau în proporţie
covîrşitoare în emisiuni ale Imperiului de la Niceea şi ale Imperiului bizantin restaurat 34 •
Ca şi în cazul absenţe monedelor lui Ioan al II-iea, nu ne putem încă pronunţai
dacă faptul este pur întîmplător sau trebuie legat de evenimente istorice (invazia mongolă din 1241 ?).
Sirul descoperirilor se reia în ultimele decenii ale secolului al XIII-iea şi constă din
emisiuni locale ale unor formaţiuni politice autonome de tradiţie culturală şi religioasă
bizantină, aflate formal sub suzeranitatea lui Noghăy.
Ele pot fi datatr în linii mari între 1290-1300 (1301 ?) cînd Noghăy şi fiul său Caka
s-au proclamat khani independrnţi faţă de Hoarda de Aur 35 •
/

/

Moneda cu Irgenda IC-XC decoperită la Nufăru lărgeşte aria de circulaţie a acestor
monede spre răsărit 36 •
O altă categorie de monede emisr în Dobrogea şi drscoperite la Nufăru o constituie
monedele lui Noghăy în calitate de khan independent.
În lotul studiat sr aflri un dirhrm de argint (nr. 30 din catalog, avînd pe avers
lrgcnda:

Dacă primrle donr1 cu vintr nu ridică dif icul tă ţi de lectură, în schimb, ~JI datorită lipsei

semnelor diacritice poatr fi citită ui.&y, = Bughay sau

ulry

= Noghăy. Noi înclinăm

spre lectura Noghăy, datorită faptului că monedele khanului Tuia Bugha poartă numele
completls,W)'· =Tuia Bughă. Srmnul din
numele de

S partea finală nu-şi are nici o justificare pentru

lJJ . dar este corrct pentru<. sf.s_p;

37

•

De aceeaşi problematică se leagă şi cele

două monede de bronz (numărul 31şi32 din catalog) emise la

J:\..J ~ Săq6-Isaccea,

avînd pe avers tamghaua Hoardei de Aur 38 • Datorită caracterului lor anonim, ele nu pot
fi precis datate, dar credem că ele au fost bătute în ultimul deceniu al secolului al XIII-iea
şi primele două-trei decenii ale secolului următor 3 9.
Descoperirile de la Nufăru vin să întărescă ideea existenţei unu atelier monetar,
la început autonom, apoi sub controlul lui Noghăy şi al Giucizilor în importanta cetate
de la Dunftrea de Jos - Isaccea 4 0_
Tot din zona gurilor Dunării par să provină şi imitaţiile după monedele Hoardei
de Aur, atît după dirhrmii de argint, cît şi după puly de bronzu.
Imitaţii de dirhrmi, uneori din bronz argintat, apar în număr mare şi în tezaurul
de la Uzumbair (jud. Tnlcea) 42 şi la Oţeleni (jud. Vaslui) 43 , iar imitaţii după monedele
de bron~ ale lui Noghăy şi ale Giueizilor, datate spre mijlocul sau a doua jumătate a
secolului al XIV-iea au fost descoperite Ia Isaccea 44.
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DP la Nufăru provin şi cîtcva monede ale Hoardei de Aur, dintre care un puly emis
la Qrym (Esky Qrym sau Solkhat) la sfîrşitul secolului al XIII-iea sau începutul secolului
al XIV-iea.
Seria monedelor din secolele XII-XIV aflate în colecţia Muzeului Deltei Dunării
se închPie rn mi dinar emis de StC'fan Dusan în calitatP de împărat al romeiilor şi rege al
sîrbilor, deci post 1345-1346.
AcPastă monedă nu C'ste izolată în cadrul descoperirilor din aşpzarea de la Nufăru,
de aici provenind mai multe monede sîrbcşti de argint, între can' şi un tezaur găsit înainte
dC' 1939-1940, din care s-au rPcupcrat 92 de piese 45 . 91 sînt monede emisC' de Ştefan
Dusan în c<tlitatc dl' rege sau împărat, iar una a fost emisă de banul Bosniei, Ştefan
Kotromanic (1322-1355).
Deşi rPlativ mic, lotul de mo1wde din secolele XII-XIV descoperit la Nufă.rn este
deosebit de interPsant pentru informaţiile de istoric politică şi economică pc care Ic poate
oferi atît pentru evoluţia aşezării medievale de aici, cit şi pentru evoluţia politică şi a
legăturilor economiec all' zonei gurilor Dunării în această perioadă istorică zbuciumată.
(vezi ilustraţ.ia p. 641)

CATALO<;
* reprrzintrt moncdrle ilustratr;
figurii corrspundc cu

numărul

4. Bill. 3,95 g l 30 X 26,5
Inv. 42.343
5. Bill. 4,20 g ! 27 x 26 mm
CC-S 1-C8-1980
Inv. 40.502
* G. Bill. 3,88 l 27 mm
lnv. 40.504
7. Bill. 3,85 g l 27 mm
Nufăru 1981 U 3 - Gr. C 1
Inv. 42.341
* 8. Bill. 3,50 g l 27 mm
Inv. 40.503
Philippopolis? (M. F. Hrndy, p. 87
pi. 7,8-~) C. Morisson, CBNP, II,
p. 671-673, Adrianopolis.
9. Bill. 3,44 g ! 28 mm
Inv. 40.505

numărul

din catalog

IMPERIUL BIZANTIN

Alexios I Comnen (1081-1118)
Perioada post
/

reformă

(1092-93-1118)

/

Av. IC-XC în cîmp. Isus Hristos cu
nimb, purtînd tunică şi colobion,
stînd pe tron fărft spătar, cu mina dr.
binecuvintează, ia.r în st. ţi1w Evangheliile.
Rv. Legrndă columnară:
~] · T 1...1.J Împăratul în picioare purtînd
~
.. stenuna cu prepcndilia, diviZhv. l<'.P Mtision cu maniakion si loros,
.â E.C.
~ în mina dr. ţinc sceptrul cu
f'lO
f\/ laba.rum iar în st. glob cruFI
cign.
* 1. Aspron trachy de t>lectron?
Constantinopol?
M. F. Hendy, necunoscută.
EL. 1,74 g ! 25 mm
Inv. 40.500
Stamena de bilon
Constantinopol, cm. 3 (M. F. Hendy,
p. 86, pi. 7,2-4)
* 2. Bill. 4,00 g ! 29 X 22 mm
Inv. 40.501
Constantinopol, em. 4 (M. F. Hcndy, p. 86,
p.I. 7,5-6)
* 3. Bill. 4,34 g 26 x 25 mm
Nufăru 1981, U 3, Gr. C 1.
Inv. 42.342.
barbă şi

[

Tetartera
Constantinopol, tip A (M. F. Hendy,
p. 87, pi. 7,10-11)
* 10. AE 3,70 g ! 21 x lG mm
Inv. 40.463
* 11. AE 2,70 g~ 20 mm
Surfrapat pe un folles anonim, Thompson,
el. K, Av/Av.
Inv. 40.462
Thessalonic
Emisiunea l-a (M. F. Hendy, p· 88,
pi. 8,7-8)
* 12. AE 4,30 g ! 20 mm
Perforată

lnv. 40.465
* 13. AE 3,30 g
lnv. 40.466
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!

19 mm

*

14. AE 3,30 g î 20 nun

lmita,ţii

„latine" cu modul mic
Tipul A (M. F. Hendy, p. 198, pi. 29,
1-3)
25. Bill. 1,50 g ! 17 mm
Inv. 40.506
2G. Bill. 1,25 g ! 22,5x18,5 mm
Im·. 42.344
27. Bill. 0,95 g ! 20,5X15
Inv. 42.345

l1nr. 40.467

* 15. AE 2,30 g ! 20,5 nun
Inv. 40.468
16. AE 1.70 g ! 15 x 14 mm.

*

Frag-

mentară

lnv. 40.4G4
Emisiunea a 3-a (M. F. Hendy, p. 88,
pi. 8.10-12)
* 17. AE 2,G5g!19x17 mm
lnv. 40.507
* IR. AE 2,30 g ! 18 x 15 mm
Inv. 40.4G9

Emis1:uni de tip imitativ, sec XIII
N eprecizatr
28. Bill. 1,40 g ! 23 X 20 nun.
Fragmrutară

Manuel I Comnen (1143-1180)

1979. S2 - <'8.
Im·. 40.473

Tctartera
Constantinopol. Emisiunea 1-a(M.F.Hendy
Im·. p. 119. pi. 17.5-6)
l\l. AE. 3,25 g ! 19 mm
Im-. 40.4 70
Constantinopol. ~istem greu, tip. C
(l\L F. Hrnd~·. p. 120. pi. 17, 9-10)
* 20. AE 2.li5 g ! 20 x 17.5 mm
Sl C2 - 1.05 m. 1979
Im·. 40.508
Jsaa(' al li-leu Anghelos (1185-1195)

Emisi101i loralP din ww1 gurilor

Tipul c·u lrgPnda IC-XC
Scria I. rnr. 3 (E. Oberlănder Târnovcanu
şi Irina Oberlănder Târnoveanu. SCIVA,
32, 1981, 1. p. 103. nr. 15-20) Isaccea,
1290-1300.
* 29. AE 1.20 g \. l~ x 16 mm
Im-. 40.515
E. Obrrlănder Târnonanu si Irina Oberlănder Târnonanu. SCN, ·8, 1982, sub
tipar. eatalog, nr. 11

~tamrnon
Con~tantinopol,

rnrianta A (M. F. Hendy,
p. 144. pi. 20, 9-11)
* 21. AE. 2,50 g ! 28 nun. Fragmrntară
1980. :\Iormîntul nr. 11
I11\". 40.509

Noghay - khan indf'pendent (cca 12961300)
Dirhrm.
Av.

Imitaţii

„bulgare··

la

- Isaecra?
Khan

J.i'G..n

Ăl -

~

Rv. ~I I

;r

'Adil

Nogha(y)
AJdh? - Lalah

Totul în crn· perlat
30. AR l,3f> g ! 17 mm
Inv. 40.5Hi
HOARDA DE AUR

*

...
.
·40.471 \JZJ QJ/„

Emisiuni anonime

Tipul C (M. F. Hcndy, p. 218, pi. 24, 15;
25, 1-5)
23. Bill. 2,24 g ! 22.5 mm
1979. S 2 - C8.
Inv. 40.472
Imitaţii

SăqCi

,Ll;.!J..

Tipul ( B ( ~L F. Hrnd~·. p. 218, pi. 24,
10-14)
22. Bill. 2,53 g 24 mm
Bloc· S 2-C 8. 1979
!Jff.

Dunării

/

/

sccolclr XIII- XIV
Puly. Săqci - Isaccra
Av.
Duri - ba

ji._...)..î.J -C:.

„latine". Constantinopol

Tipul D (M. F. Hcndy, p. 192, pi. 25,
14-15)
24. Bill. 1, 75 g ! 19,5x17 mm. T~ia.t~
pentagonal
1980, mormîntul nr. 2
Inv. 40.513

Să

- qci

(bătută

la

Săqci)

Rv. Cap de leu stilizat ! în careu liniar
Cf. E. Oberlănder-Târnoveanu, RESEE,
1982, sub tipar
* 31. AE 2,20 g +-- 15 mm
Inv. 40.475
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Av

J'-'rr··

* 37. AR 1,33 g 18 mm
1981. Mic tezaur, Nufăru - „La PiatrA."
lnv. 42.350

(Duri?) - ba
·- (Saq ?) - qci

·

Rv. Leu în picioare spre stînga
Cf. E. Oberlănder Târnoveanu, RESEE
1982, sub tipar

*

32. AE 0,90g~1Gxl4
Inv. 40.474

_::J

i 'r

~ri
1-C

[@]

Rv.

. L....S'y

Rv.

Duriba Qrym
„Bătută în Crirnepa"

·-'_,,.o

A V.

mm

u~
J.lUUI

Av

* 33.

AE, 1,84 g; 20 mm
Inv. 40.518

Pentru l..J: ... = 6
Restul ca mai sus
* 38. AE 1,40 g ~ 18 mm
Arginta.tă. 1981. Mic tezaur. Nufăru „La Piatră"
Inv. 42.348
Av.

Av.$7

... _J_,

Rv. P~wndo-legcndă ~
Inscripţie ilizibilă

Rv.

Stil barbarizat
*39. AE 0,72 g. 19x17,5 mm. lfl'ptagonalâ
Nufăru 1981, ,,La Piatră"
Inv. 42.349

*

34. AE 1.36 g; 15,5 mm
Inv. 40.517

j/;2'

Av. Lrgenda

.„

Rv. Legmda

WI
- „

Av. în hrxafolium liniar.

'2(

P~1't1<1o-lcgPndă

35 AE 1,Hi g ,l' 15,5x14

lh.

(8PC. XIV - rpoea lui UzbPk sau po8t.)
Inv. 42.347
I mitaţi1: dup1I monedelr Hoardei de Aur
Imitaţii după dirhcmii lui Toqta (12901312)

40. AE

a~

o~

C)

Rv.

în

)I

J-. 9
I -I )
1r

11

~

f°":.r
c.,~

Khăn

Duri ba. Qrym
69 .. ?

3G. AR 1,35 g / 18,5 mm
Piatra." 1981 Mic tezaur
Inv. 42.351
Av.

Nufăru

' p

~ "ţJ E L I AIp lF E]

~tînga

circula.ră
Dusan şi

sprr dreapta,

legendă

El<·1rn în picioare. Dusan poa.rtâ
stemma cu prependilia, divitision cu maniakion şi loros simplificat, Elena poartă
coroană deschisă ţinînd între ei cruce
patriarhală, iar în stînga, respectiv dreapta, sceptre crucigerc.
Ljubic, pi. VII, 22-24 şi pi. VIII, 1-2
Dinar.
* 41. AR 0,74 g L16 mm

„ La.

J~
7(

oR s T

Rv. Dl' lct

l;.sl q..J

Rv.

I

O,t)~ g; Hi x 15 rruu
Hl81
Inv. 42.346
Serbia - Ştefan Dmm11 ( l331-1355)
Eta.pa imperială ( 1345-1355)
Av. IC-XC în cîmp. Isus Hristos cu barbă
şi nimb, purtînd tunică şi colobion, în
pieioan·. în mandorlă. Cu mîmt dreaptă
bin<'<'ll\'Înteazi'L, în stînga ţine Evangheliile

lwxafolium liniar şi cerc perlat

*

~·

I

Nufăru

J>WI ,j.)Wf Ăl-'Adil
~ Q.J
G.9..,-,,:,· Toqtă
,..,
În eeH· liniar. pr1fat ~i liniar

Av.

I

-i'l

?\?
f.)IP

Tăiată.

Restul ca mai sus. BIP = qIB în loc de
l..J:qB =695?

Inv. 40.514.
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NOTE
reprezintă forma lărgită a comususţinute la sesiunea anuală de

Articolul
nicării

comunicări ştiinţifice organizată

de

istorie

naţională

şi

de Muzeul
arheologie din

Constanţa, noiembrie 1980.
1. Pentru unele aspecte ale circulaţiei monetare din zona gurilor Dunării în secolele
XI - XII cf. E. Oberlănder-Târnoveanu,
Dacia, NS, 23, 1979, p. 265-273.
Capitolele consacrate circulaţiei monetare
din Dobrogea secolelor XI - XIV din
lucrarea de sinteză I. Barnea şi St. Ştefă
nescu, Din istor1:a Dobrogei, voi. III, Bizan-

tini, români
Bucureşti,

5.

şi

bulgari la Dunăre a de Jos,
1973, trebuiesc privite cu
6.

rezerve.
2. Din păcate studiile monografice priYind
descoperirile monetare din aşezările feudale dobrogene sint încă. rare. Intre ele
cităm Oct. Iliescu, Monede mediet•ale şi
moderne descoperite la Păcuiul lui :)oare
hi anii 1956-19i4, in voi. P. Diaconu
şi Silvia llaraschi, Păcuiul lui Soare, voi. II,
Aşezarea feudală, Bucureşti, 1977, p. 1-18163. Pentru Nordul Dobrogei vezi prezentarea descoperirilor de la Troesmis, E. Oberlii.nder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 248280.
3. Săpăturile arheologice au început în anul
1978; vezi Silvia Baraschi şi N. Moghior,
in Studii şi materiale de muzeografie şi
istorie militard, 12, 1979, p. 186- HH ;
Gh. l\lănucu Adameşteanu, Raport prelimitiar asupra cercetărilor arheologice efectuate în comuna Xufăru €11 atiul 1980,
comunicare susţinută la Sesiunea anuală
de rapoarte şi comunicări de la Braşov,
1980; idem, Peuce, 9, sub tipar.
4. Monedele au fost recuperate de Gh. ~lănucu
Adameşteanu.
Pentru · descoperirile mai
vechi, vezi ; B. Mitrea, ::>Cl l', 17, 1966,
2, p. 425, nr. 56: Heraclius - 1/2 foii;
Foii. anonimi ci. A 2-3 - 8 AE, ci. ll 4 AE, ci. C - 5 AE, ci. D - 2 AE; ci. E 2 AE, ci. F; Constantin X şi Evdochia;
Constantin X - 4 AE, ci. G şi Roman
IV - 10 AE, ci. li şi Mihail VII - 3AE,
ci. I şi Nichifor III - 2 AE, secolul XI neidentificate - 5 AE, idem. Dacia, NS,
19, 1975, p. 317, nr. 100; Foii. anonimi
ci. D - 1 AE, Roman IV - 1 AE, de
asemenea
E.
Oberlănder-Târnoveanu,
Peuce, 8, 1980, p. 506, nr. 89 - Licinius
I - 1 AE, p. 510, nr. 150, 151, foii. anonim
d. A 2-2 AE, nr. 152-153; foii. anonimi
ci. D - 2 AE, nr. 154, Roman IV - 1 AE.
La Nufăru a fost descoperit şi un tezaur
de folles anonimi ascuns intre anii 10811092, din care s-au recuperat 6 exemplare;
d. Al. Popeea şi V. H. Baumann, Peuce,
G, 1976, p. 209, nr. 30, p. 214, nr. 90, 9293, p. 216, nr. 107, p. 217, nr. 129.
Dintre descoperirile din sec. al Xii-lea
au fost publicate 4 monede: Alexios I 3 bi!!.; Manuel I - 1 bi!!., cf. E. Oberlănder-Târnoveanu, Dacia, NS, 23, 1979,
p. 273; C. Cihodariu, AII AI, 2, 1965,

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
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p. 264, menţionează cîteva monede de la
Isaac al Ii-lea Anghelos, imposibil de verificat, datorită lipsei de trimitere la vreun
catalog de referinţă sau locului unde se
păstrează monedele.
La Nufăru a fost descoperit înainte de cel
de al doilea război mondial, un tezaur
din care s-a recuperat 92 de monede de
argint (91 Serbia - Ştefan Dusan şi una
Bosnia - ~tefan Kotromanic), cf. E. Oberlănder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 512,
nr. 190.
l\l. F. Hendy, Coinage and Money in
Byzantine Empire 1081-1261, Dumbarton
Oaks Studies, 12, 1969.
l\l. F. Hendy, op. cit., p. 218-222, cf.
de asemenea Iv. Yordanov, Sumizmatika,
3, 1978, p. 3-18.
M. F. Hendy, op. cit., p. 191-217 le
atribuie Imperiului latin de la Constantinopol. D. M. Metcalf, N. Chr., 13, 1973,
p. 148-160, consideră tipurile D - U
ca fiind emise de către Ioan Asan al II-iea.
M. F. Hendy, op. cit., p. 198-199. Pentru
atribuirea lor, in special Asăneştilor, cf.
E. Oberlănder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980,
p. 452.
Cf. Oberlănder-Târnoveanu Ernest şi Irina
Oberlănder-Târnoveanu, SCLV A, 32, 1981,
p. 89-109.
Cf.
Oberlănder-Târnoveanu,
ContribuJii
tiumismatice la istoria sud-estului European la sfîrşitul secolului al XIII-iea.
Monedele khanului Noghay şi ale fiului
său Caka, comunicare susţinută la Sesiunea
anuală de comunicări organizată de Muzeul
de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, nov. 1981.
Cf. E. Oberlănder-Târnoveanu, Mot1ede
tălăre.şti emise la Saqti-lsaccea pe Dunăre,
comunicare susţinută la Societatea de
Numismatică Română, mai 1981.
Cf. E. Oberlănder-Târnoveanu şi Irina
Oberlănder-Târnoveanu, Noi descoperiri de
monede emise în zona gurilor Dunării în
secolele XIII - XLV SCN, 8, 1982, sub
tipar.
Intre monedele mai tîrzii descoperite la
Nufăru se numără şi un gros emis de ţarul
Bulgariei, Ivan Alexandru şi Mihail (13311355) tip. N. Mu§mov, Monetite i pecatite
na bălgarskite care, Sofia, 1924, p. 113 117. Ea se afla în colecţia Institutului de
Arheologie din Bucureşti, inv. 1299, 58.
Mulţumim şi pe această cale dr. C. Preda
şi dr. Gh. Poenaru-Bordea pentru bună
voinţa acordată şi amabilitatea de a ne
permite să ne referim la această descoperire.
E. Oberlănder-Târnoveanu, Dacia, NS, 23,
1979, p. 266.
Intre monedele de la Alexios I, descoperite
la Nufăru se află şi un stamenon inedit,
necunoscut lui M. F. Hendy sau C. Morisson, CN BP, II, Paris, 1973, cf. E. Oberlănder Târnoveanu, BSN R, 70-74, 19761980, p. 264, p. 267, nr. 7 şi p. 268, nr. 2
din catalog.

lG. Idem, Dacia, NS, 23, 1979, p. 271.
17. Pe ansamblul descoperirilor din nordul
Dobrogei, tetarterele nu reprezintă. decit
6,G3% din totalul monedelor din secolul
al Xii-lea. Idem, op. cit.
18. Idem, ll!onede bizanti11e di11 secolul al
Xii-lea descoperite î11 tîrguri şi sate dobrogene, Cerc. Num., 4, 1982 sub tipar.
19. Calculul s-a făcut pe loturile de la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Naţionale
din Paris şi llritish .Museum, cf. C. .Morisson,
op. cit. p. 622.
20. Lotul de la Paris, idem, op. cit., p. 605.
21. Cf. D . .M. Metcalf, Num. Circ., Dec. 1978,
p. 574-575.
22. Idem, Coinage i11 South Eastem Europe,
820-1396, Londra, 1979, p. 112-114.
23. La Dinogetia vieţuirea încetează. în urma
atacului cuman din 1122, cf. P. Diaconu,
Les Couma11s au Bas-Danube aux Xl-e
et Xll-e siecles, Bucureşti, 1978, p. G271.
24. E. Oberlănder-Târnoveanu, Dacia, NS, 23,
1979, p. 266
25. Cf. infra nota 5.
26. E. Oberlănder-Târnoveanu, Dacia, NS,
23, 1976, p. 26.
27. Cf. infra nota f>
28. M. F. Hendy, op. cit., p. 87, plasează. ipotetic atelierul la Phillippopolis. C. Morisson, op. cit., p. 671-673, îl considera ca
funcţionînd la Adrianopolis. Pentru atribuirea identică şi datarea emisiunilor în

29.

30.
31.
32.
33.

34.

anii 1094-1095, cf. E. Oberlănder-Târno
veanu, BSNR, 70-74, 1976-1980, p. 266
nota 16.
Pe ansamblul descoperirilor din zona gurilor Dunării, monedele emise la Thessalonic în secolul al Xii-lea nu depăşesc 6,63%
din total. Idem, Dacia, NS, 23, 197!.l,
p. 271.
M. F. Hendy, op. cit., p. 191-222.
Cf. infra nota nr. 7
Cf. infra nota 8.
Prezenţa lor nu trebuie legată. neapărat de
legături politice că.ci ele se întîlnesc şi la
nord de Dunăre, în Muntenia, Banat,
Transilvania ca şi în Ungaria şi Serbia,
în afara zonei controlate de cel de al doilea
regat bulgar.
Cf. E. Oberlănder-Târnoveanu, .Mo1maies

byzanti11es du Xlll-e - XV-e siecle trouvecs
au Bas Danube, în RESEE, 1982 sub tipar.
35. Cf. infra, nota 9.
36. Ibidem.
37. Cf. infra nota 10
38. Cf. infra, nota 11
39. infra nota nr. 12
40. Cf. infra nota 10
41. Cf, infra nota 12
42. Cf. Oct. Iliescu şi G. Simion, RESEE,
2, 1964, p. 217 -228.
43. Cf. Oct. Iliescu, Arh. Moldore1:, 2-3, 1964,
p. 363-407.
44. Cf. infra nota nr. 12.
45. Cf. infra nota 5.

MONNAIES DES XIIc - XIVl' SIECLES A NUFARU (drp. de Tulcra)
(RES UME)

Les auteurs font paraître un lot de 41 motinaies
datees des XIJe - XJVe siecles qui ont ete
trouvees a Nufăru. Ce lot vient d'une importante
agglomeration feodale devcloppee sur l'emplacemcnt de la localite actuelle, etant mis au jour
lors des fouilles archfologiques pratiquees sur
les lieux par Gh. Mănucu-Adameşteanu et
complete par une suite de trouvailles fortuites
intervenues dans l'intervalle 1977-1981.
Ce lot de 41 pieces se compose comme suit:
Alexis Ier Comnene (apres la reforme, 10921118)
- 1 asperon trachy l'll electron.
- 8 stamcna eu bilion
- 9 tetartera
Manuel Jer Comncne (1143-1180)
- 2 tetartera
Isaac II Ange (1185-1195)
- 1 stamenon en bilion

Emissions de la zone des llouches <lu Danube,
XIIIe - XJVe ,iocl,·s
/

/

Imitations d'apros Ies monnaies de la Horde
d'Or

- 5 exemplaires, dont 3 des imitations du
dirhem de Toqtă
Serbie
- 1 denier d' Etienne Douchan el d' H elime
(1345-1355)

IZ y a, egalement, dans ce lot une serie de
monnaies inedites ou rares. Parmi Ies pieces
inedites, a mentionner le numero 1 du present
catalogue: l' aspron trachy en electron d' Alexis
Jer Comnene. Ci-apres, la description de cette
piece:

~

bulgares »
- Type B: 1 exemplaire
- Type C: 1 exemplaire
Imitations « latines », Constantinople, grand
module
- Type D: 1 exemplaire coupe (rogne).
Imitations « latines », petit module
Imitations

a la

leget1de IC-XC: 1 exemplaire
Noghay, en sa qualite de khan (vers 12961300)
- 1 dirhem
La Horde d'Or, emissions de l'atelier de
Săqli (I saccca)
- 2 cxemplaires en bronze
La Horde d'Or, XIJJe - XJVc siecles
- 3 exemplaires
- Type

/

/

Av.: IC -XC dans le champ. Jesus Christ,
barbu et aureole, assis, revetu d'une tunique et
d'un colonon, sur un trone sans dossier, donnant
l~ benediction de sa main droite, alors qu'il
tient dans sa main gauche Ies Evangiles.

- Type A: 3 e:xemplaires
Imitations non precisees, XIIIe siecle
- 1 ea:emplaire
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Ce lot monetaire couvre, au point de vue chronologique, avec quelques wcunes, l'intervalle
compris entre Ies annees 1092-1093 et 1355.
ll a le merite de refleter le developpement socioeconomique de la zone concernee, ainsi que
certains evenement d'ordre politique et miliwire.
Les monnaies byza11ti11es tiennent une position
primlegiee de par leur grand nombre. Celles
appartenant aux emissions d' Alexis Jtr Comnene s'imposent au premier plan.
Une question interessante se pose par rapport
au grand nombre de tetartera trouves a Nu(tlru.
En effet, le phenomene se degage en contraste
at•ec la situation pour le reste de la Dobroudja.

Rv.: Legende colonnaire:
L'empereur, debout, avec la praependilia, le
dimtision a maniakion et lors, tenant dana sa
m4fo droite le sceptre avec le labarum et tk
sa gauche le globe crucigere.
Une piece rare a retenir, le dirhem de Noghay
(no 30 du present catalogue), emis a Isaccea,
ainsi que les mo11t1aies latares (les numeros
31 et 32 ), sorhes du meme atelier monetaire.
Des pieces de mom1aies avec la legende
represente tmc chose inedite dans le cadre de w
numismalique talare.

MUNZEN AUS DEN XII - XIV. JH. VON NUFĂRU
(ZVSAMMENFASSUNG)
- 5 Stiick, von denen 3 Dirhemosnachahmungen des Toqta.
Serbie11
- 1 Dinar von Stefan Dusan und Elene
(1345-1355)
Die Miinzreihe enthălt einige seltene oder
ubenkannte Miinzen. Unter <leu bisher unbekannten Miinzen, sei die l\liinze, Katalognr.
1, ein Trachyasperos von Alexios I Komnenos

Es werden 41 Miinzen aue den XII - XI\'
Jh. aus Nufăru publiziert. Sie stammen sowohl aus elen von Gh. J\lănucu Aclameşteanu
in cler wichtigen friihmittelalterlichen 8iedlung
von ~ufăru durchgefiihrten Grabungen 1977 1981 aus Zufallsfunden.
Die :'lliinzen werden folgendermassen gegliedert:
Die Miinzen werclen folgenclermassen
geglieclert:
Alexios I. Ku11111nws (nach cler Miinzreform, 1092-1118)
- 1 Trachyasper aus Elektron
- ts Stamena aus llillion
- !l Tetartera
Jla11uel I. Kun111c11us (ll43-1180)
- 2 Tetartera
]sac drr ll .A11gelos ( 1185-1195)
- 1 Stamenon a us llillion
„Hulgarische" Nachah11111nge11
- li - typns 1 8tiick
- C - typus 1 Stiick
„Lalci11isel1c" Xac/1ah11111nge11 aus Kunslantitiopol, grosses Modul
- D - typus, 1 geschnittenes Stiick
L' nprezisierle .V achahn11111gc11, Xll l. J li.
- 1 Stiick
Prăgu11ye11 au:; dem Uebiet der Do11aumii11du11y, Xlll - XJL Jh.
Der Typ mit der IC - XC Legencle, 1 Stiick
Xogliay, als J(/ia11 (u11yefiihr 1296-1300)
1 Dirhemos
Uolde11e Horde, Priigw1ye11 der Wcrkslalt vo11
Saqci-lsaccea
2 Stiick aus llronze
Uoldene Horde, XIII - Xll'. Jh.
- 3 Stiick
1Yachah111u11ge11 1·011 Mii.nzen der Uoldet1e11
Horde

erwă.hnt.

Vorderseite: IC - XC im Feld. Christus
mit Bart und Nimbus auf clem Thron sitzend
mit Tunika, Kolobion, mit der rechten Hand
segnend, in cler linken Hand die Evanghelien
haltencl.
Riickseite: Kolumnare Legende:
Der Kaiser stehencl, mit Prependilia,
Divitision mit Maninkion uncl Loros,
in dcr rechten Hancl Szepter mit Labarum,
in cler linken Hand Globus mit Kreuz.
Unter den seltenen Stiicken sei cler Dirhemos von Noghay (Katalognr. 30) in Isaccea
gepră.gt uncl die tatarischen Miinzen (Katalognr.
31-32) in derselben Werstatt gepră.gt, erză.hnt.

Die Miinzen mit der Legende
stellen, eine Seltenheit in cler tatarischen
Miinzprăgung dar.
Die .Miinzen werclen, mit cinigen Unterbrechungen, zwischen 1092-1093 bis 1355
eingegliedert, und weisen auf clie wirtschaftliche
Entwicklung und auf einige politischc Erregnisse hin.
Die byzantinischen l\1iinzen nehmen eine
privilegierte Position ein, wobei sich vor aliem
die Alexios I Komnenos-miinzen hervorheben.
Eine interessante Frage stellen im Gegensatz zu cler Sachlage in cler Dobrudscha die
zahlreichen, in Nufăru cntcleckten Tetartera.
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CRONICA DESCOPERIRILOR MONET ARE
DIN NORDUL DOBROGEI
(II)
ERNEST OBERLXNDER

TÂRNOVEANU
CRISTINA OPAIŢ

Cel de al doilea număr al „Cronicii" rruneştc un număr de 211 descoperiri monetare.
Ca şi în primul caz, pe lîngă monede antice şi bizantine, au fost urmărite şi apariţiile
dr moncdr medievale şi moderne, pînă în decrniul al optulea al secolului al XVIII-iea.
(pînă la pacea de la Kuciuk-Kainargi).
În măsura posibilităţilor am încrreat să publicăm descoperiri monetare din toate
zonrlP judeţului Tulcra,, dar loturilP rrle mai consistente provin de la lsaccra. zona Niculiţelului şi Tulcea.
Cronica prrzintă dr asemcnra monrdr antice şi bizantine apărute la Cerna, Cerbu,
Izvoarek, Luncaviţa, Măcin, Nifon, PPcrncaga, Slava Cercheză şi Slava Rusă, Teliţa,
localităţi din care pînă în prrzent nu se publicaseră decît foarte puţine descoperiri.
Pe lîngft moncdr intrate în colrcţia Muzeului Deltei Dunării din Tulcea, în acest
număr al cronicii a.u fost din plin valorificate descoperirile păstra.te în diverse colecţii
pa.rticularc sau şcolare. Între· rle amintim colecţia Mănăstirii Cocoş, cea a ing. E. Pestriţu,
a. lui Dan Georgescu. C. Bidaşcu, 1. TrmnP prrcum şi colecţiile şcolare din Cerna, lzvoarelr,
Slava Crrchrzft si Slava Rusă.
O atenţi<' deosebită am acordat dPscoperirilor de monede din src. I-III r.n., a
căror publican• s-a făcut într-un ritm mai lrnt în ultimii ani.
Intre drscoperirile mai rar<' se încadrează moneda nr. 2. din catalog, o piesă emisă
Ia Callatis în timpul lui Gordianus III (238-244) ean· nu figurrază în eatalogul lui Pick
şi nici în complrtările aduse d<' Ruzicka.
Moneda nr. 73 clin catalog, un antoninian dP l<L Hostilianus este o variantă de leg<'ndă de avers faţrt dr ePIP cunoscutr în catalogul RIC.
Importante sînt dl' ascmr1wa monedrle roman!' din a doua jumătate a sec. al V-lea
(nr. 100 şi tot din catalog) descoprritr la lbida ~ Slava Rusă, căci ele documentează o
epocă relativ puţin cunoscută din circulaţia monetară a Provinciei Scythia Minor.
Valoroase sînt şi drscoprririlc dl' monede bizanti1w din secolul al Xi-lea de la Măcin
primelr dr acei:;t fel provenite din acPastrt localitate eare sînt publicate.
În aceeaşi situa.ţie se găsesc şi monedrh' ele tip bizantin din prima. jumătate a
sec. al XIII-iea, ea. şi monedele Hoardei de Aur deseoperite la Niculiţel.
Numărul mare de tripli groşi polonezi descoperiţi în nordul Dobrogei ridică de asemenea problrme importante, căci asemenea monede apar în număr mare în Moldova şi
Muntrnia, prrzrnţa lor în zona gurilor Dunării putînd fi legată de strînselr legături economice, ca şi de desele contacte între locuitorii de pe ambele maluri ale fluviului.
Acelaşi lucru îl documentează şi şalăul lui Dabija Vodă, imitat după shilingii bătuţi
la Riga de către Gustav II Adolf, descoperit la Isaccea. (vezi ilustraţia pg. 647)

CATALOG
A) Monede greceşti
Cerna, com. Cerna, jud. Tulcea,
Histria - Septimius Severus

(193-211)
1. AE ; 16,00 g ,/ 28 mm. Pentassaria

Pick, 492
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Col.

Şcolii

Nikopolis ad Jstrum - Septimius Sererus
11. AE 2,98 g / 18 mm. Assarion?
Pick, 1363
Col. Mn. Cocoş, inv. 498
12. OR. 8,90 g / 26 nun. Tetrassaria?

grnernlr, Cerna

Callatis-Gordianus 111
(238-244)
2. Av. AVTKMANTrOP~IANOCAVr
Bust laureat, dr.
Rv. KAAAAT-IANQN Tyche cu kalathos
în picioare spre st., în mina dr. timona, în
st. cornul abundenţei.
OR. 13,44 g / 27 mm. Trtrnssaria
Col. Şcolii generali', Cerna

Uzată.

Col. Mn.

Şcolii

gr1wralc Cerna

I sa ceea, jud. Tulcea
Histria - Septimius Severus
4. AE. 17,24 g +- 27 nun. Prntassaria.
Pick, 492, dar ,·ar. Irg.: rv. ICTPIHNnN C~
Col. Mn. Cocoş. in\'. 311
Callatis - Cotnmodus
(181-193)
5. AE 13,50 g / 27 nun. Tetrassaria?
Ruzicka, NZ, 50,299 a.
Col. Mn. Cocoş, inv. 312
Seplimius Severu.<:
6. OR. 13,48 ! 26 nun. Tetrassaria.
C. Preda, SCN, 2, 1958, p. 113-114,
nr. 10
Col. Mn. Cocoş, inv. 313
Marcianopolis - Sepfimius Severus
7. OR. 7,70 g ? 21 nun. Tetrassaria?
Pick, 579
Col. Mn. Cocoş, inv. 109
8. AE. 4,22 g î 21 mm. Assarion?
Pick, 585
Col. Mn. Cocoş, inv. 110
Colonială neprecizată - Geta
9. AE. 3,04 g ! 16,5 nun. Assarion?

C) Monede romane imperiale
sec. I-V
Babadag, jud. Tulcea
Forf1"ficafia romano-bizantină de la
Topraichioi
Valens
(364-378)
17. AE. 1,34 g .l' 16 mm. Aes. 3
LRBC, II, tip GLORIA ROMANORVM,

Uzată. (Marcianopolis sau Nikopolis ad.

a. 364-375
1981, passim. MDDT, inv. 42 336

I ?)
Col. Mn. Cocoş, Inv. 318

Arcadius
(383-408)

Colonială neprecizată

- Severus Alexander
(222-235)
10. AE 4,90 g ! 15 mm. Assarion?
Uzată.

18. AE. 1,12 g î 14/mm _ __ Aes 4.
CO Nr
LRBC, II, 2161. Constantinopolis, a. 383
1981, passim. MDDT, inv. 42335
Cerbu, com. Topolog, jud. Tulcea

Col. Mn. Cocoş, inv. 112

Mn.

Cocoş,

inv. 499

Niculifel, com. Niculiţel, jud. Tulcea
Punctul „ Valea lui Coandă"
(La NV de Mn. Cocoş)
Histria, - Antoninus Pius
(138-161)
13. OR. 4.42 g ! 20 mm. Assarion?
Pick, 425.
Col. Mn. Cocoş, inv. 496
Nifon, com. Hamcearca, jud. Tulcea
Marcianopolis - Caracalla şi Geta
14. OR. 10,94 g î 28 nun. Tetrassaria
Pick, 632
Col. Mn. Cocoş. inv. 317
Slava Cercheză, ('(,m. Slava Cerchezii,
jud. Tulcea
15. AE. 13,92 g ! 30 nun. Pentassaria
Pick, fl04
Col. Şcolii generale SI. Cercheză
B) Monede romane republicane
Slava Cercheză
C. Postumi At. sau Ta.
(74 î.e.n.)
16. AR. 3,65 g ">l 17 mm
M. Crawford, 394, 1. a.
Col. Şcolii generale, SI. Cercheză

Nikopolis ad lsfrum - Septimius Sererus
3. AE. 3.34 g î 1G nun. Assarion?
Pick, 1447
Col.

Cocoş,

com. Niculifel, jud. Tulcea

Punctul „ Grădina mînăstirii" (Est de
clădire)
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2ti. AE 1,42 g '\. 15 mm. Nummus

Constantius Gallus
19. AE 1, 77 g

I __

î

15 mm _ _

LRBC, I, tip GLORIA EXERCITVS, 1
st., a. 337 -341
Col Şcolii generale
27. AE. 1,70 g ! 15 mm Aes. 4
LRBC, II, tip SPES REIPVBLICE,
a. 355-361
Col Şcolii generale
28. AE. 1,35 g î 17 mm Aes. 3
LRBC, II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a. 351-361
Col. Şcolii generale

Aes. 3

SMN( ]

LRBC, II, 2310. Nicomedia, a. 351-354
MDDT, inv. 42331, don. prof. Gh. Giurgescu

Julianus
(361-363)
20. AE 8,97 g

!

27,3 mm-~

Constantius Gallus

CYZA

LRBC, II, 2511. Cyzic, a. 361-363
MDDT, inv. 42334, idem

29. AE. 1,55 g "li 15 nuu

Aes 3
SMNA

Cerna
Faustina I

LRBC, II, 2310. Nicomedia, a. 351-354
Col Şcolii grneralc

21. OR 24,66 g î 33 rrun Sestertius
RIC, HI, p. 165, 1147. Roma, post 141

V alentinianus I
30. AE 1,14 g ! 14 rrun Aes. 4
LRBC, II, tip SECVRITAS REIPVBLICAE, a. 364-375.
Col Şcolii generale

Col. Scolii generale

Licinius I
(306-327)

22. AE 3,009 g î 19 mm

Dinogetia, sat

Nummus.
P[

Garvăn, com. Jijila
Constantius I I

RIC, VII, p. 260, 234.
Arles, a. 321
Col. Şcolii generale

31. AE 2,20 g "li 19 mm _ _ _

23. AE 3,68 g î 19 mm

LRBC, I, 872, Hcracleea, a. 324-330
MDDT, lnv. 41727. Don. I. Mincu
Dunavăţul de Jos, com. Murighiol

I

SMNr

.BllL

Nurrunus

~MN
RIC, VII, p. 644, 9, a. 317 -320

Nerva

Nicomedia
Col. Şcolii generale

(96-97)
32. OR 23,85 g ! 33 mm, sestertius
RIC, II, p. 228, 78, Roma, a. 97

Constantinus I I
24. AE 3,34 g

! 18 mm

~
SMK

Col.

C.

Nummus

Tulcea

Isaccea
Vespasianus

RIC, VII, p. 644, 12. Cyzic, a. 317 -320
Col. Şcolii generale

(69-79)
33. OR 24,14 g / 32 mm. Sestertius
RIC, II, p. 63, 397. Roma, a. 70
Col. Mn. Cocoş, Inv. 158.
34. OR. 8,50 g ! 25 mm. Dupondius.
RIC, II, p. 82, 578. Roma, a. 76
Col. Mn. Cocoş, inv. 159
35. OR. 11,30 g ! 27,5 mm Dupondius

Constantinus I I
(337-361)
25. AE 2,42 g î 18 mm

Bidaşcu,

Aes. 3
rSIS

LRBC, II, 1218,
Siscia, a. 351-354
Col. Şcolii generale

Uzată

Col. Mn.
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Cocoş,

inv. lGO

!

36. AE 9,90 g

25,5 mm. As.

49. AR 2, 75 g

Uzată

Col. Mn.

! 18 mm.

Denar

Uzată
Cocoş,

Col. Mn. Cocoş, inv.
50. AR, 2,04 g ţ 18
Uzat.
•
Col. Mn. Cocoş, inv.
51. OR 26,86 g ţ 31
Uzat
Col. Mn. Cocoş, inv.

inv. 161

Domitianus
(81-96)
37. AR 3,18 g ,/ 18 nun. Denar
RIC, II, p. 170, 140. Roma, a. 88-89
Col. Mn. Cocoş, inv. 162

177

nun. Denar
178

mm. Sestertius
179

Trai anus

Elagabal

(97-117)

(218-222)

38. OR 21,G6 g ! 32,5 nun. Scstcrtius
RIC, II, p. 272, 38!3. Roma, a. 98-99
Col. Mn. Coco~, inv. 163
39. OR 26,5G g ! 33 mm. Srstertius
RIC, II, p. 279, 480. Roma, a. 114-117
Col. Mn. Cocoş. inv. 164
40. OR 12,2fi g t 26 mm. Duponrlius

52. AR 1,90 g ţ 17 mm. Denar
RIC, IV, 2, p. 2~ lR Roma, a. 218
Col. Mn. Cocoş, inv. 180
53. AR 2,62 g ţ 18 mm. Denar
RIC, IV, 2, p. 33, 73. Roma, a. 218-222
Col. Mn. Cocoş, inv. 181

Gordianus 111
54. AR 4,16 g ţ 22 mm. Antoninian
RIC, IV, 3, p. 25, 86. Roma, a. 241-243,
cm. 3
Col. Mn. Cocoş, inv. 182
55. AR 3,16 g ţ 22 mm. Antoninian
RIC, IV, 3, p. 28, 131. Roma, a. 241.
Col. Mn. Cocoş, inv. 183
Philippus I

Uzată

Col. Mn.

Cocoş,

inv. 165
Hadrianus
(117-138)
41. AR 2,81i g i/ 17. 7 mm. Dma.r
RIC, II, p. 373, 286. Roma, a. 134-138
Col. Mn. Cocoş, inv. 166
42. AR 2,86 g ! 18 mm. Denar
RIC, II, p. 370, 25fi. Roma, a. 134-138
Col. Mn. Cocoş, inv. 167
43. OR 10,50 g ! 27 nun. Dupondius.
RIC, II, p. 412, 570. Roma, a. 119-121
Col. Mn. Cocoş, im·. 168

(244-249)
56. AR 3, 70 g ţ 22 mm. Antoninian
RIC, IV, 3, p. 71, 27 a. Roma, a. 244-249
Col. Mn. Cocoş, inv. 184

Volusianus

Antoninus Pius
57. AR 3,10 g ! 22 mm
RIC, IV,3,p. 179, 187
Roma, a. 251-253
Col. Mn. Cocoş, inv. 185

(138-161)
44. OR 26,96 g î 32 nun. Scstcrtius
RIC. III, p. 139, 908, Roma, a. 152-153
dar alt nominal (du pondius)
DCol. Mn. Cocoş, inv. 170
45. AE 8, 72 g ! 26 nun. As.
RIC, III, p. 116, 690. Roma, a. 140-144.
Col. Mn. Cocoş, inv. 172
46. OR 22,64 g f 32 mm. Scstcrtius

Diocletianus
(285-305)
58. AE 2,52 g ţ 21 mm ~ Fract. follis
RIC, VI, p. 531, 13. Heracleea, a. 295296.
MDDT, inv. 41795, don. prof. FI. Topoleanu

Uzată

Col. Mn.

Cocoş,

inv. 171

Septimius Severus
47. AR 3,60 g ! 19 mm. Denar.
RIC, IV, 1, p. 117, 200. Roma, a. 206.
Col. Mn. Cocoş, inv. 175
48. AR, 2,00 g t 19 mm. Denar
RIC, IV, 1, p. 124, 264. Roma, a. 202-210
Col. Mn. Cocoş, inv. 176

Maximinus

* IB

Follis.
ANT
RIC, VI, p. 642, 162 b. Antiochia,
a. 311-312
MDDT, inv. 41793, don. I. Zamfira

59. AE 4,35 g ţ 21 mm
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Izvoarele, com. Izvoarele,
Claudius I

jud.

Tulcea

Constantius 11
67. AE 1,24 g ţ 13 mm. Nul1llllus
LRBC, I, tip VOT/XX/MVLT/XXX,
a. 341-346
MDDT, inv. 42306, idem
68. AE 2,55 g î 20 mm Aes. 3
LRBC, II, tip FEL TEMP REPARATIOFH- a. 351-361
MDDT. inv. 42305. idem

(41-54)
60. AE 9,21 g ! 30 mm. As.
Venus spre dr., S-C
Col. Şcolii generale, Izvoarrlc

Constantinus I
(306-337)

Conslantius Gallus
61. AE 2,72 g 'li 18 nun _ _ Nununus

.

TSVI

AL"''*
*rSISArs. 2

RIC, VII, p. 513, 123. Thcssalonic, a. 324
Col. Şcolii generale Izvoarele

69. AE 3,80 g t 20 mm /

62. AE 2,84 g ! 18 mm. _ _ Nununus

Consfantius 11 sau Julianus Caesar

LRBC, II, 1201. Siscia, a. 351-354
:MDDT, inv. 42304, idem

SMKB
RIC, VII, p. 648, 34. Cyzic, a. 325-326
Col. Şcolii genrrnlc, Izvoarele
Luncaviţa,

70. AE 1,45 g f 14 mm

LRBC, II, 2315-2316. Nicomedia,
a. 355-361
MDDT, inv. 42308, idrm

com. Luncaviţa, jud. Tulcea
Licinius I

x

63. AE 2,68 g

V alens

I III" Nummus

f 19 mm

Aes. 4

SMNA

SMH[ [
71. AE, 2,20 g ! 17 mm

RIC, VII, p. 548, 52. Heracleca, a. 321324
MDDT, inv. 42302. Don. prof. FI. Topolcanu

LRBC II, 2527, Cyzic, a. 367-375
MDDT, inv. 42307, idem

Mn. Cocos
Punctul „Grădina ~înăsiirii"
1'raianus

Constant1'nus I
64. AE 2,00 gl\.17 mm.

Aes. 3

SMKd

Nummus

72. AE 2,64 g ! 19 mm. Drnar fouree.
RIC, II, p. 245, 1 Roma, a. 98-99
Col. :Mn. Cocoş, inv. 504

·SMHA·
LRBC, I, 909, Heraclcea, a. 330-335.
MDDT, inv. 42303, idem.

H ostilianus
Postumă

LRBC, I, 1148, Nicomedia, a. 341-346
MDDT, inv. 42301, idem

73. AR 3,80 g l 20 mm. Antoninian
RIC, IV, 3, p. 145, 189. Roma, a. 251.
dar var. de leg, av:
IMPCAESVALHOSTILMES QVINTUS
AVG
Col. Mn. Cocoş, inv. 505

Constans

(305-311)

65. AE 1,74g'l&13,5 mm _ _ _ Nummus

SMNr

Galerius

66. AE 1,34 g f 16 mm
Nummus
.
SMTSr
LRBC, I, 860, Thessalonic, a. 341-346
MDDT, inv. 42309, idem

74. AE 5,58 g ! 25 mm

*I

Follis.

HTA

RIC, VII, p. 537, 48 a. Heracleea, a. 310
Col. Mn. Cocoş inv. 506
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Urbs Roma

Licinius I

x
I Iii" Nummus

75. AE 3,15 g î 19,5 mm

83. AE 1,48 g ! 18 nun _ _
I _ Nummus

SMHB

SMTS

RIC, VII, p. 548, 82, Heracleea, a. 321324
Col. Mn. Cocoş, inv. 507

LRBC, I, 838. Thessalonic, a. 330-335.
Col. Mn. Cocoş, inv. 515.

76. AE 2,11gî20 mm

84. AE 2,00 g î 19 mm

Constantinopolis

Nummus
SMHT

Nurnmus
SMTSr

idem. inv. 508

LRBC, j, 839. Thessalonic, a. 330-335
Col. Mn. Cocoş, inv. 516

Constantinus I

Consta ns

77. AE 1,80 g î 21 nun _ __

Follis

·TS·r

85. AE 1,41 g î 14 mm

RIC, VII, p. 498, 1. Thessalonic, a. 313316.
Col. Mn. Cocoş, inv. 509
78. AE 2.28 g î 19 mm

Nummus
SMTSr

LRBC, I, 860. Thessalonic, a.. 341-346
Col. Mn. Cocoş, inv. 551
Vetranian

Follis
SMN

RIC VII, p. 601, 12. Nicomedia, a. 315317
Mn. Cocoş, inv. 511

86. AE 5,17 g ! 23,5 mm

ic

B

Aes. 2

LRBC, II, 1657. Thessalonic, a. 350
Col. Mn. Cocoş, inv. 552

Iz

79. AE 2,94 g ! 20 mm

I

A

• TSA.

Constantius Gallus

Follis

SMN

RIC, VII, p. 601, 14. Nicomedia, a.. 315317
Col. Mn. Cocoş, inv. 510

87. AE 3,72g!17 nun _ __

LRBC, II, 2310. Nicomedia, a. 351-354
Col. Mn. Cocoş, inv. 553

I_·_ Nummus

80. AE 2,25 g / 18 mm __

Ml

SMTSr

88. AE 2,54 g ! 17 mm · · - - -

RIC, VII, p. 518, 153. Thessalonic,
a. 325-326
Col. Mn. Cocoş, inv. 512
81. AE 2,54 g'\t 19 nun.

Aes. 3

SMNS

ASIRM*

LRBC, II, 1614, Sirminum, a. 355-361
Col. Mn. Cocoş, inv. 557

Nummus

89. AE 2,14g ! 16,5m.m .M

SMANT

.1

Aes. 3

SMKS

RIC, VII, p. 688, 63. Antiochia, a. 325326
Col. Mn. Cocoş, inv. 513

LRBC, II, 2503, Cyzic, a. 355-361
Col. Mn. Cocoş, inv. 554
V alentinianus I

82. AE 1,56 g î 17 mm

Nummus
90. AE 2,77 g ! 19 mm

SMTS[]

LRBC, I, 835 sau 840
a. 330-335
Col. Mn. Cocoş, inv. 514

Thessa.lonic,

Aes. 3
SMNr

LRBC, II, 2329, Nicomedia, a. 364-365
Col. Mn. Cocoş, inv. 564
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Arcadinus
11

98. AE 1,94g!17 mm

Aes. 3
CO NSA
LRBC, II, 2205, Constantinopolis,
a. 395-408
Col. Mn. Cocoş, inv. 565

LRBC, II, 1681. Thessalionic, a. 351-354
Col. Şcolii generale, Sl. Cercheză
Rusă Cercheză, jud.

Slava

lbida - com. Slava
Tulcea
Honorius sau Theodosius 11

Theodosius 11

99. AE 2.04 g ! 13 mm

Aes. 4

jud. Tulcea
Constans

I

93. AE 1,56 g t 16 mm

S-A Aes. 4

o-N.._I

Theodosius 11 sau V alentinianus 111
100. AE 0,85 g; 10 mm, Aes. 4
LRBC, II, tip Cruce în cunună; a. 425-

Nufăru,

com.

"?'f

LRBC, II, 2224-2225, Constantinopolis,
a. 408-423
Col. Şcolii gene ·ale, Sl. Susă

ANTA

LRBC, II, 2810. Antiochia, a. 425-450
Col. Mn. Cocoş, inv. 568
Nufăru,

Aes. 3

SMTS

91. AE 1,52 g ! 17 mm

92. AE 1,05 g 11 mm

I

450

Nummus

Col.

SMTS.1

Şcolii

LRBC, I, p. 856. Thessalonic, a. 337 -341
MDDT, inv. 42340

Rusă

gcneralr, Sl.

Leon I
(457-474)
101. AE 0,83 g; 12, 5 mm. Acs. 4

Peceneaga, com. Peceneaga, jud. Tulcea
Traianus
94. OR 26,65 g ! 34 mm Sestertius
RIC, II, p. 280, 499. Roma, a. 103-111
Col. Scolii generale, Peceneaga

Leu ghemuit
Col. Şcolii ~cnerale Sl. Rusă
6 Martie, com. Jurilovca, jud. Tulcea
Constantinus 11

Rachelu, com. Luncaviţa, jud.
Constantius li

102. AE 2,40 g î 16 mm.

95. AE 2,10 g

l 16 mm _ _

Tulcea

LRBC, II, 1900. Heraclcea, a. 351-354
MDDT, inv. 42339. Don. prof. Mihaela

Aes. 3

Mănucu Adamcştcanu

CONS A
LRBC, II, 2039, Constantinopolis,
a. 351-354
MDDT, inv. 42333, don. prof. FI. Topoleanu

Slava
96. AE 2,11 g

Teliţa,

mm

Trliţa,

jud. Tulcea

~n

zona

Gallerius
103. AE 6,26 g ! 25 mm ----'--- Follis.
HT.1

HE

RIC, VI, p. 535, 41. Hcracleea, a. 309-

Fract. follis
RIC, VI, p. 531, 13. Heracleea, a. 295-

310

MDDT, inv. 42332, Don, P. Iacob.
Procopius
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Col. Scolii generale, Sl.

com

intravilană

Cercheză

! 19,5

Aes. 3
SMH[ ]

Cercheză

(365-366)

Constantinus li

104. AE 2,87 g ! 17 mm _ __

Aes. 3
CONSr.
LRBC, II, 2082, Constantinopolis,
a. 365-366
MDDT, inv. 42330 idem

97. AE 3,36 g î 19 mm /1 / _ _ Aes. 2

SMNA
LRBC, II, 2304. Nicomedia, a. 351-354
Col. Şcolii generale, Sl. Cercheză
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Vi.şina,

Tulcea-Aegyssus
(zona Monumentului)
Licinius I

I ~I'"'

l 05. AE 2,69 g î 19 mm

1

com. J urilovca, jud. Tulcea
Con.~tantinus li

112. AE 2,25 g î 19 mm

Nummus

Nummus
SMKu·

SMKI'

LRBC, I, 1188, Cyzic, 324-330
MDDT, inv. 42338, Don, M. l\lănuru

RIC. VII, p. 645, 14. Cyzic, a. 321-324
Col. Alex. Neniţă, Tulcea

Adameşteanu

Constantius li - Caesar

Constantius li
106. AE 1,89 g ! 19 mm -'---- Nummui;

CONSE
LRBC, I, 1006. Cons antinopolis.

113. AE l .30 g ! 14 mm

a. 330-335
Col. Alex. Neniţă

LRBC, I, l2G2. Cyzic, a. 335-337
:MDDT. inY. 42337, idem

Numnrns
SMK[

Tulcea-Aeg yssus
(zona Fabricii „Marmora")
Arcadius sau Honorius
107. A.E 3,90 g ! 20 mm Aes. 4
LRBC, II, tip VIRTVS EXERCITI.

]

.V ordul Dobrogei

Antoninus Pius
114. AE 10,20 g

! 26

mm As.

Uzată

Col. Liceului Pedagogic, Tulcea

a. 395-408
Col. particulară

Diocletianus

Tulcea - Ferma „9 Mai"

115. AE

Cîşla)

(malul lacului

1.1

Fract.

idem

SMHB

D) Monede bi.zantine

Cerna
Justinianus I
(527-565)

1.~~ Nummus

116.

CONS A

DUll

MIB, I, 85, Constantinolpolis, a. 537 -

638
Col.

Şcolii

generale, Cerna.

Folles anonimi, Th-Ompson, el. D

Nummus

(c. 1042-1059)

117. AE 9,25 g i 28 mm
Col. Şcolii genera.le, Cerna

Contantinopolis,

Isaccea
Folles arwnimi, Thompson, el. A 2

Tulcea - passim
Constantius li
111. AE 2,65 g ţ 18 mm

~Mt; CON; ll.

AE 15,45 g ! 31 X 29

SMNA

RIC, VII, p. 607, 43. Nicomedia, a. 321324
Col. C. Bidaşcu

RIC, VII, 579, 59,
a. 330-333,
Col. C. Bidaşcu

HE

296

Follis.

Constantinus 1

110. AE 2,00gî17 mm

mm

RIC, VI, p. 531, 13. Heracleea, a. 295-

RIC, VII, p. 547, 47, Heraclrea, a. 318320
Col. C. Bidaşcu

109. AE 2,33 g î 18 mm.

î 21

follis

Licif'lius I
108. AE 3,20 g î 20 mm

2,10 g

(c. 976-1020)
118. A.E 8, 77 g ! 29 mm
Bell, var. 34
Col. Georgescu Dan, Tulcea

Aes 3
[ ] SIS

LRBC, II, 1218, Siscia, a. 351-354
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Folles anonimi, D. M. Metealf, el. A 3

Constantin X - E'vdochia

(c. 1020-1028)

(1059-1067)

( Coinagc in South-Eastcrn Europe 920-1396, London, 1979, p. 55-62)
119. AE 4,65 g ! 26 mm. Tăiată
Bell., var. 39
idem
120. AE 10,92 g ! 26 mm. Tăiată
idem
121. AE 10,64 g ! 29 mm
Bell, var. 40
idem

133. AE 4,02 g
idem
134. AE 2,74 g
Surfrapată

(a. 1068-1071)
135. AE 5,34 g ! 27 ,5 mm
Surfrapată pc el. E -

+-

idem
136. AE 4, 98 g
idem

!

27 nun

Miha·il VII
(1071-1078
137. AE 1,57 g
idem

Neniţ.ă

!

23 mm. Turnată!

Folles anonimi, Thompson, el. I
(e. 1078-1081)
Tăiată

138. AE 3,12 g
idem

Folles anonimi Thompson, el. C
(c. 1034-1042)

!

24 mm Turnată!

Folles anonimi, Thompson, el. J
(1081-1092/3)

126. AE 6,97 g ! 26,5 x 20,5 nun. TAiată
idem
127. AE 6,93 g ! 26 x 23 mm Tliatâ
idem
128. AE 5,77 g ! 28 mm. Tliată
idem

139. AE 2,45 g
idem

!

21,5 mm. Tâiată

Alexios 111
(1195-1203)
140. Bill. 1,20 g'\& 16 mm. Tăiată regulat

M. F. Hendy, Const., var. II, p. 161,

Folles anonimi, Thompson, el. D
129. AE 6,39 g ! 28 mm Tliată

+-

pi. 23, 1-7. Neatly clipped.

M.

_..._,.._

Kogălniceanu,

eom. M.
jud. Tulcea
Justinus I

idem
.
130. AE 3,33 g ! 25 mm-+- Tăiată
_..._,.._

Kogălniceanu,

(018-527)

idem
14i.

Folles anonimi, Thompson, el. E

mm-+-

ţ~;A

AE. 9,00 g ! 24 mm
MIB I, 19. Constantinopolis, a. 522-527
Col. C. Bidaşeu

_..._,.._

dem

Folles anonimi, Thompson, el. F
(e. 1059-1067)
132. AE 2, 70 g ! 25 mm Tăiatl

Măcin

- Arrubium, jud. Tulcea
Folles anonimi Metcalf, el. A 3
142. AE 13,90 g ! 30X19 mm
Bell. var. 39 sau 40

+-

_..._,.._

Surfrapată

pr ci. D Rau F

Folles anonimi, Thompson, el. G

122. AE 9,80 ! 28 mm. Tăiată
Surfrapată pe A 3, Av/Av.
idem
123. AE 8,48 g ! 28 nun
Surfrapată pe A 3. Bell. var. 39 sau 40

131. AE 5,73 g .i. 24

22x15 mm. Fragmen-

idem

(c. 1028 -1034)

124. AE 7,68 g ! 31 mm
Surfrapată pe A 3 Av/Av
idem
125. AE 5,50 g ! 28 rrun.
Col. Dan Georgescu

!

nuu Tăiată

tară

Folles anonimi, Thompson, el. B

Av/Av
Col. Alex.

! 23 x 22

pe el. D

Col. I. 'nune, Mlein.
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Medgidia, jud. Constanţa
Folles anonimi, Thompson, el A 2

Folles anonimi, Thompson, el. C
143. AE
idem
144. AE
idem
145. AE
idem
146. AE
idem

!

29,5 mm

8,50 g

! 30 mm

9,20 g

8,00 g

!

6, 70 g

! 29 mm.

155. AE 14,40 g ! 32 mm
Bell. var. 8
Col. Midvichi, Tulcea

29 nun

Folles anonimi, Thompson, el. B
156. AE 8,48 g ! 31 x 18 mm
Surfrapată pe ci. A 2 , Bell. var. 8 sau 9
idem

Fragmentară

Folles anonimi, Thompson, el. D
147. AE 8,90 g

idem
148. AE 7,90 g

!

28,5 nun

Niculiţel,

com. Niculiţel, jud. Tulcea
zona Bădila
Folles anonimi Thompson el. A 2
157. AE 8,40 g ! 29 x 27 ,5 mm Tăiată

-.f.-

.._,,_

Bell. var. 22 sau 29
Col. ing. E. Pestriţu,

! 27 mm-+- .._,, -

idem

Folles anonimi Mefcalf, el. A 3
Constantin X, Evdochia

149. AE 5,70 g
idem

!

26 mm

! 26

159. AE 6,86 g ! 33 mm
Surfrapa.tă pc ci. A 2
idem
160. AE 5,89 g ! 27 mm. Tăiată
idem
161. AE 5,66 g ! 28,5 nun
idem

nun. Turnată

Folles anonimi, Thompson el I
151. AE 3,80 g
idem

!

28 mm

Folles anonimi, Thompson el. C
162. AE 7,64 g ! 27 mm Tăiată.

Mn. Cocos

Punctul „Grădina minăstirii"
Jusfinianus I
E

idem

+

Folles anonimi, Thompson, el. D
163. AE 8,95 g ! 28 mm. Tăiată

AE 2,22 g ! 14 mm
MIB, I, 103 b. Constantinopolis, a. 542552
Col. Mn. Cocoş, inv. 569

-

idem
164. AE 7,19 g

*I*

153.
AE 5,48 g ţ 17,8 mm
MIB, I, 228. Roma a. 547-550
Col. Mn. Cocoş, inv. 570

l

.._,,

mm-+-

idem
165. AE 6,29 g ! 28 mm Tăiată

Justinus II

R; N f 'X

! 30

+-_

.._.,

166. AE 4,36 g

(565-578)

154.

Tăiată

27 x 25 mm

Folles anonimi, Thompson el. B

(1068-1071)
150. AE 8,00 g

!

158. AE 7,49 g
Bell. var. 24
idem

Roman IV

152.

Niculiţel-Bădila

!

28 mm -

-.f.- .._,, .f. _
.._,, -

Surfrapată

idem

568'-569

Constantin X - Evdochia

AE 4,55 g ! 24 mm
MIB I, 47 Nicomedia, a. 568-569
Col. Mn. Cocoş, inv. 571.

167. AE 2,97 g ! 30 x 23,5 mm.
Perforată „a.b antiquo"
idem
27 6

Tăiată.

Folles anonimi,· Thompson el. A 2

Roman IV
168. AE 8,67 g
idem

181. AE 6,80 g ! 27 mm
Bell. var. 1
Col. Mihăilescu Val., Tulcea

! 29,5 mm

Mihail VII
169. AE 4,50 g
idem

Constantin X

! 24 mm

(1059-1067)
182. AE 4,41 g ! 26 mm
Col. Ales. Neniţă, Tulcea

Niculiţel

Imitaţii

latine, Constantinopol, tip P

Imitaţii

latine,

Constantinopol,

Dăieni,

tip

183. AE 0,19g;13mm. Dinar. Fragmentar

I

Uzată

M. F. Hendy, p. 196, pi. 27, 10-11
171. Bill. O, 75 g ! 15 x 22 mm. Tăiatâ
rectangular
idem
Imitaţii

MDDT. lnv. 10759

Enisala, com. Sarichioi, jud.
Hoarda de Aur - ·Emisiune

Tulcea
anom'.mă

(sec. XIV)
184. AE 1,48 g ">l 17,5 mm. Pul.
Saray?
MDDT Inv. 10721

latine, cu modul mic, tip A

M. F. Hendy, p. 198, pi. 29, 1-3
172. Bill. 0,66 g ! 21 X 15 mm
idem
173. Bill 1,10 g ! 16,5x14 mm
idem
174. Bill 1,20 g ! 18,6x17 mm
idem
175. Bill, 1,30 g ! 19,5X16 mm
idem
176. Bill 1,60 g ! 16X14 mm
idem
177. Bill 1,65 g ! 22X15 mm
idem

Isaccea
Moldova - Dabija

Vodă

(1661-1665)
Imitaţii după

la Riga de

către

schilingii emişi
Gustav 11 Adolf

(1611-1632)
185. AE 0,54 g; 16 nun
Rv. milesimul 1625
MBRCol. Mn. Cocoş, inv. 495

Ungaria - Rudolf 11

Peceneaga
Punctul „La Cardon"
Folles anonimi, Thompson el. C

186. AR 0,36 g; 16 mm. Dinar
milesimul 1579
Col. Mn. Cocoş; inv. 287
187. AR 0,38 g; 14 mm. Dinar
milesimul 1581
Col. Mn. Cocoş, inv. 286

178. AE 10,10 g ! 30 mm
Col. Scolii generale, Peceneaga

Troesmis - Cetatea de V est, com. Turcoaia
jud Tulcea
.
Folles anonimi, Thompson, el. C
179. AE 8,05 g ! 26,5 mm
Col. CI Bidaşcu, Tulcea

şi moderne
com. Dăieni, jud. Tulcea
Ungaria - Ferdinand I

E) Monede medievale

M. F. Hendy, p. 195, pi. 27, 3-4
170. Bill 2,10 g ! 25 mm
Col. Gh. Matei, Tulcea

Bulgaria - Ivan Alexandru
(1331-1371)
188. AR 0,90 g ! 19 mm. Gros
M. Musmov
Col. Mn. Cocoş, inv. 276

Tăiată.

Nordul Dobrogei
J ustinianus I

Polonia
Sigismund I

+

180. t M ţ; CON; A
AE 15,20 g ! 30 mm
MIB I, 87. Constantinopolis, a. 527 -532
Col. Liceului industrial nr. 3, Tulcea

(1506-1548)
189. AR 0,58 g ; 18 mm. Gros.
Col. Mn. Cocoş, inv. 492
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Sigismund III

Nordul Dobrogei,
Polonia
Stefan Bathory

(1587 -1632)
190. AR 2,20 g-+ 21 mm. Triplu gros
milesimul 1597
Col. Mn. Cocoş, inv. 489
191. AR 2,20 g ~ 21 mm
milesimul 1598
Col. Mn. Cocoş, inv. 488. Triplu gros
192. AR 2,06 g ~ 20 mm. Triplu gros
milcsimul 1599
col. Mn. Cocoş, inv. 491

(1685-1587)
200. AR 2,43 g ?- 21 mm. Triplu gros
milesimul 1585
MDDT, Inv. 13500
201. AR 1,83 g t 21 mm. Triplu gros.
milesimul?
MDDT, inv. 13504

Sigismund I II
202. AR 6,58 g ?- 30 mm. G groşi

Jan Casimir

milesimul 1624
MDDT, inv. 13506
203. AR 6,55 g ~ 30 mm. 6
milesimul 1624
MDDT, inv. 13505
204. AR 1,89 g ">I. 21 nun. 3
milesinrnl 1599
:MDDT, i1n-. 1350~
20fl. AR ~.32 g î 22 mm. 3

(1648-1668)
193. AE 1,00 g ;t 15,5 mm
milesimu I JGGf)
Col. Mn. Cocoş, ill\·. 493

Riga - Sigismund 111
194. AR 2,18 g Jf 19 nun
milesimul 1599
Col. Mn. Cocoş. im·. 490

Tăiat.

Riga - Stefan Bathory
207. AR 2,44 g ~ 21 mm. Triplu gros
milesimul 1586
MDDT, im·. 13501

Polonia - Sigismund I
196. AR 0,32 g ~ 16 nun. 1/2 gros
milesimul 1525
Col. Gh. Matei

Bavaria - Maximilan III Joseph
208. AR 27,34 g î 41 mm Thaler.
milesimul 1770
MDDT, inv. 14553

Hoarda de Aur - Emisiuni anonime
(secolele XIII-XIV)

Wilrtemberg - Sylvius Frederich

197. AE 1,10 g; 19 mm. Pul
idem
198. AE 1,30 g; 17 mm. Pul
idem

209. AR 2,44 g î 24,o mm, 20 kreuzeri
milesimul 1674
Col. Alex. Neniţă

Campden

Slava Rusă
Ungaria - Leopold I

210. AR 26,86 g t 42 mm. thaler.
milesimul 1648
MDDT, inv. 14559

(1655-1678)
199. AR 2,87 g

t 25

groşi

MDDT, i1n-. 13503
8tanislas August Poniatowski
(1764-1795)
206. AE 3,59 g î 21 mm. Gros
milesimul 1768
MDDT, inv. 13508

Niculiţel

forată.

groşi

mill'~imul~

Spania - Felipe IV
195. AR 11,30 g ! 32 x 27 mm.
8 reali
Col. Mn. Cocoş, inv. 494

groşi

mm. 6 groşi. Per-

Zwollen
211. AR 13,08 g ?- 36 mm. 1/2 thaler.

milesimul 1657
Uzată

milesimlil 1651
MDDT, inv. 14561

MDDT. Inv.11921. Donaţie Ignat Ustinov
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LA CHRONIQUE DES TROUVAILLES MONETAIRES EN DOBROUDJA
DU NORD (II)
(RESUME)
Cette deuxieme editiot1 de la • Chroniquet
comporte 211 pieces de monnaies antiques, byzantines, tnedievales et moder11es, toutes originaires des diverscs zones du dcpartement ăe
Tulcea et e11 premier lieu d' Isaccea, des et1viro11s
de Niculiţel et de Tulcea meme.
.A part les monnaies faisarit partie des collections du M usee ~ Delta Dtmi'irii I), de Tulcea,
les specialistes ont valorise aussi les pieces des
collectio11s privecs et scolaires.
Les pieces du catalogue so11t classees en cinq
groupes: grecques, romai11rs rcpublicaines, ro-

maines imperiales, byzantines, medievales el modernes (jusqu'a la fin du XVJIJt siecle).
D'une attention toute particuliere ont blneficie les monnaies des Jer - J Jle siecles de n.r.
dont l'edition a connu uu rythme plus lent crs
derniercs annees.
On doit egalement relever la premiere edition
ici des monnaies byzantines de MiJcin.
L'abo11dance des triples grosschen polonais
atteste de l'etroitesse des liens economiques entres
les habitants de la Moldavie, la Valachie et la
Dobroudja.

CHRONIK DER l\'IONZFUNDE AUS DER NORDLICHEN DOBRUDSCHA (II)
(ZUSAMMENFASSUNG)
Der zweite Teii der Cliro11ik enthii.lt 211
Funde antiker, byzantinischer, mittelaltorlichor und moderner Miinzen, die aus allen
Gegen elen des Bezirkes Tulcea stammen,
vornehmlich aber aus Isaccea, aus der Gegend
von Niculiţel und aus Tulcea.
Die Funde wurden in fiinf Gruppon aufgeteilt: griechische, republikanische, kaiserliche,
byzantinische, mittelaltt!rliche und neuzeitli('he (bis zum Ende des 18. Jahrhunderte.).

1. BABADAG - 17, 18
2. CERNA - 1-3, 21-30, 116, 117

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

DĂIENI - 183
DINOGEŢIA

- 31
DUNAVĂŢ - 32
ENISALA - 184
HAMCEARCA - 14
ISACCEA - 4-10, 33-59, 118-140,
185-195
IZVOARELE - 60.:_62
M. KOGĂLNICEANU - 141
LUNCAVIŢA - 63-71
MĂCIN - 142-151

Beachtung wurde auch elen Miinzfunden
aus <leu ersien drei Jahrhunderten u. Z. geschenkt, welche in don letzten Jahren eeltener
vertiffentlicht wurden.
Auch wurden zum ersten Mal byzantinische
Miinzen aus Măcin veriiffentlicht.
Die groBe Anzahl der dreifachen polnischen
Groschen bezeugt enge wirtschaftliche Bezieh·
ungen zwischen den Einwohnern der Molda.o
der Walachei und der Dobrudscha.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NICULIŢEL NICULIŢEL.

13, 157-177, 196-198
MN. COCOŞ - 11, 12,
72 -!J3, 152 -154
PECENEAGA - 94, 178
RACHELU - 95
SLAV A CERCHEZĂ - 15, 16, 96-98
SLAVA RUSĂ - 99-101, 199
6 MARTIE - 102
TELIŢA - 103, 104
TOPOLOG - 19, 20
TULCEA - 105-111
TURCOAIA. TROESMIS - 179
VIŞINA - 112-115

NOI DA TE OBTINUTE
ÎN URMA
,
ANALIZELOR DE LABORATOR ASUPRA
UNELTELOR SI
, ARMELOR LITICE DIN
COLECTIILE
MUZEULUI DIN TULCEA
,
ELENA LĂZURCl

În colecţiile Muzrului „Deltei Dunării" - Tulcra ::;c află aproximativ 150 unelte
arme litice aparţinînd preistoriei, descoperite în urma sftpMurilor arheologiee sau provrnite din donaţii.
Catrgoria cea mai numeroasă este alcătuită de piesrle prelucrate din silex (100 exemplare), iar restul din diferite roci, dure şi mai puţin dure. Cea mai marc parte dintre uneltele de piatră (cele fragmentare în totalitate) a fost supusă analizelor macro şi microscopice, efectuate de I. G. P. S. M. S. Bucureşti 1 ; rezultatelr le vom prezenta mai jos, împreună cu o descriere sumară a pieselor pe categorii.
Ca materie primă, silexul, din care au fost executate diferite piese, încă din palrolitic, conţine o cantitate marr de Si0 2 , de peste 68%. Răspîndit în diferitr regiuni ale ţării,
dar mai ales în sudul Olteniei, Muntenia şi Dobrogea, el era adus în aşezări, sub formă
de bulgări sau bolovani, unde era prelucrat. Pentru zona din sudul ţării, specialiştii din
domeniul istorici folosesc denumirea de silex de tip „balcanic", iar primele cercetări au
fost efectuate de C. S. Nicolăescu-Plopşor 2 şi Eug. Comşa 3 •
Din bulgării de silex au fost desprinse prin lovire lamele, răzuitoarelr şi alte piese
descoprritc în aşezările neolitice de la Baia (Hamangia), Lunca viţa „Cetăţuia", „Sarichioi
„La bursuci" şi Carcaliu „Vadul Marc". La acestea se adaugă altele provenite din cercetările de teren de la Panduru, Lăstuni, Văcăreni, etc.
Culoarea predominantă a silexului din zonă este cenuşie-gălbuie şi mai puţin galbenă
verzuie (cu mici pete albe), cafenie sau vineţiu-mat. Unele piese prezintă culoarea albă
sau spre alb datorită faptului că au fost calcinate.
Descoperite mai ales printre dărîmăturile locuinţelor şi în gropilr menajere, ele
aparţin tipului cu două nervuri dorsale dispuse longitudinal, dar şi cu o singură nervură.
Dimensiunile variază de la 2-3 cm pînă la 12 cm şi prezintă retuşe marginale destul
de amănunţite.
Aşezării de la Carcaliu îi aparţin două topoare şi tot atîtea vîrfuri de săgeţi lucrate
din silex. 4 Topoarele sînt trapezoidale cu tăişurile arcuite, iar f cţcle laterale şi muchiile
prezintă retuşări mari, neregulate 6 Vîrfurile de săgeţi au o formă triunghiulară cu feţele
retuşate mari, iar muchiile şi baza prezintă retuşe fine 6 •
Alături de silex, au fost folosite pentru prelucrarea altor unelte rocile existente
în zonă. La cîteva dintre piesele pe care Ic prezentăm mai jos, aparţinînd judeţului Tulcea, nu se cunoaşte locul descoperirii, iar toporul fragmentar cu nr. inv. 1809
provine de la Topraisar, jud. Constanţa.
Colecţiile muzeului cuprind un număr foarte mic de unelte executate din diferite
roci care se exploatează şi astăzi în numeroase puncte, conform tabelului anexat. în
cel de al doilea tabel, sînt prezentate toate exemplarele supuse analizelor macro
şi microscopice.
Un număr de 11 unelte neperforate (topoare şi o dăltiţă) sînt de tip plat şi calapod, avînd forma în general trapezoidală, ovală sau conică (p. 650- 652). Dintre acestea,
3 toporaşe (inv. 46,47 şi 1836) şi o gresie aparţin culturii Hamangia 7 • Toporaşele sînt

şi
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de dimensiuni mici, cu tăişul puţin arcuit, iar în secţiune transversală sînt ovale şi
rectangulare. Ele au fost cioplite din calcar pelitomorf, dolerit şi bazalt.
Celelalte piese (inv. 62-65, 1776, 1799, 1822, 3309) aparţin culturii Gumelniţa,
prezentînd un grad înalt de şlefuire. Unele au dimensiuni mai mari, U\işul este arcuit,
laturile bombate, iar în secţiune transversal! sînt rotund-ovale (p. 660). Ca roci au fost
folosite în primul rînd cele magmatice bazice şi apoi cele metamorfice.
Uneltele perforate sînt în număr mai marc, fiind folosite un timp îndelungat,
paralel cu cele neperforate 8 şi de metal. In alte zone ale ţării, ele sînt cunoscute din
perioada mijlocie a epocii neolitice, iar în nordul Dobrog<'i sînt identificate la sfîrşitul
neoliticului (cultura Gumelniţa) şi în epoca bronzului.
Din punct de vedere tipologic s-a constatat eă predomină toporul-ciocan, df' mari
dim<'nsiuni, a cărui formă C'Ste bitronconieă, cu gaura de înmănuşar<' excctttată în zona
cu lăţimea maximă, iar secţiunea longitudinală este rectangulară sau ovală. (p. 650-651).
Marea majoritatP a acestor uneltf' ~înt cioplite din roci metamorfice şi srdimentare.
Mai întîi Pra rl'dată forma clorită, se ~lcfuia proYizoriu ~i se perfora, apoi urma finisarf'a completă a piesl'i. Pl'ntrn c•xemplificar<' pot fi dat<' topoar<'le cu nr. inv.66-67,
1811-1812, 1825, 1827, care• prezintă o şlefuire parţială (sau deloc) şi un îneeput de
pcrforarr. A doua metodă, o consideriun valabilă numai în cazul rocilor moi, constă
în cxccntarra orificiului după car<' urmau redarra formri şi şlduir<'a. Est<' explicabil
dacă ţinrm scama că. perfornrra nl'cesita o muncă intensă, iar roca se putea sparge în
timpul ace~tui proces. Toporul de la Casimcea (inv. 69) cioplit din biomicrit cu fosfat
de calciu şi alte două exemplare (im·. 1823, 1929), avînd ca rocă gresia fosiliferă cu ciment
calcaros, ultimele sparte în urma exl'cutării orificiului, confirmă acest lucru (p. 654).
O pirsrl intrrPsantă, descop<'rită în anul 1975, în satul 6 Martie (corn. Jurilovca),
punctul „La dral", estr de forma unui toporaş, fără tăiş ce arc L = 6,3 cm, 1 = 3,7 cm,
G = 4,2 cm. El a fost cioplit din gresie fosiliferă cu ciment calcaros de culoare bej-gălbuie.
Forma rste bitronconică, cu ambele muchii plate, rectangulare, marginile uşor rotunjite, iar gaura de înmănuşare, situat!!. mai mult spre partea superioarli unde lâţimea este
maximă, a fost executată de pe ambele feţe dar neterminatli. Prezintă ca decor o siluetă
umană, uşor incizată, desfăşuratli. pe cele patru feţe (p. 601, 664). Credem că pi<'sa poate
fi încadrată în perioada neoliticului tîrziu (cultura Gumelniţa), fiind probabil folosită
ca sceptru.
Din aceeaşi perioadă istorică au fost analizate microscopic un frecător (inv. 1826),
un percutor (inv. 2342) şi o cută (inv. 1946), iar rezultatele sînt menţionate în tabel.
Epocii bronzului îi aparţin cîteva topoare din care unele de dimensiuni mici, considerate arme de luptă. Majoritatea provin din contexte arbrologice neclare, au corpul
naviform, ceafa rotundă, gaură de înmănuşare şi sînt şlefuite foarte bine (inv. 68, 128,
1809, 3315). Toporul cu nr. inv. 126, fără să i se cunoască locul de descoperire, este cioplit
din diabaz de culoare cenuşie-verzuie, nu prezintă gaură de înmănuşare şi a fost şlefuit
puţin. Considerăm că piesa era pe cale de prelucrare (p. 653).
In afara acestor topoare, prevăzute cu orificiu de înmănuşare, mai există o piesă,
descoperită întîmplător la Parcbeş (inv. 127), folosită ca ciocan în minerit 9 Exempl&rul
a fost cioplit din gresie arkozianll., este şlefuit bine şi prezintă pe corp o şănţuire ce ajuta
la îrunănuşare (p. 652). Astfel de piese sînt specifice culturilor epocii bronzului din
Europa şi Asia Centrală 10 şi mai pu~in neoliticului.
La Măcin şi Parchcş s-au descoperit întîmplător două sceptre de piatră; primul
este cioplit din gresie silicioasă, iar al doilea din diabaz-porfir 11 p. 664). Astfel de piese,
întregi şi fragmentare, au fost găsite în nwnăr mult mai mare pe teritoriul Munteniei 12
şi Moldovei 13 , fiind interpretate ca simbol al puterii sociale.
Rezultatul ana.lizelor efectuate pe 38 unelte şi arme de piatră ne demonstrează
că ele au fost prelucrate din rocile existente în bazinele geologice din nordul Dobrogei.
Toporul de la Bădila, (inv. 128) aparţinînd epocii bronzului, este cioplit dintr-o
rocă foarte uşoară şi nedeterminată de geologi, care susţin că pe teritoriul ţării nu este
cunoscută (p. 653, 664) În acest sens, piesa a ajuns în zona noastră numai în urma schimburilor intertribale.
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Un număr de 16 unelte au fost prelucrate din roci magmatice bazice (roci dure),
familia gabroului care conţine între 41-52% Si 0 2 • Roca este de culoare închisă, prezinti
un luciu caracteristic, impus de prezenţa piroxenilor. ln compoziţie intrli. şi alte elemente
secundare, cum ar fi: olivină, ilmenit, amfiboli, cuarţ, etc. Au fost prelucrate cite 5
piese din dolerit (varietatea de bazalt fărli. olivi.o.A.), 4 din bazalt, 3 din microgabrou (de
structură în general porfirit-diabazic), 3 din dia.haz şi un exemplar din anamesit.
Diabazele şi porfirele se află în dealurile Niculiţelului, Tulcea şi mai puţin în zona
Cirjelari, Camena şi Ceamurila de Sus. Piesele descoperite provin din aşezările de la Baia
dar mai ales de la Luncaviţa,amîndouă. situate în apropierea carierelor unde se exploatau
aceste roci.
Granitelr şi microgranitcle erau cu siguranţă folosite la prelucrarea diferitelor piese,
iar aceste roci apar în vestul judeţului Tulcea, în zona munţilor Măcin, continuîndu-se
spre est prin dealurile Niculiţel şi Tulcea. Intre Luncaviţa şi Garvăn, granitele apar
în toate dealurile, sînt aşa numitele „gîlme înşirate", iar la sud de Tichileşti, în punctul
„La Pietriş" 14• Granitele din această zonă se află prinse într-o masă şi se desfa.o
în forme elipsoidale.
Rocile metamorfice şi sedimenta.re, în general cu o duritate mai mică, cum ar fi
şistul amfibolie, gresia şi calcarul pclitomorf au fost folosite destul de des de comunităţile omcnrşti.

Gresia silicoll.să, arkoziu.nă (feldspatică) sau fosiliferă apare în cantităţi foarte mari
la sud de Niculiţel, la Valea TPilor (Meidanchioi), iar înspre est pe porţiuni reduse, la
Beştepe şi Murighiol 1 5 •
Toporul de la Casimcea ( inv. 69) este prelucrat dintr-un calcar jurasic (biomicrit
cu fosfat de calciu), rocă ce aparţine microfaciesului întîlnit numai în forajele din Plat-.
forma Moldovenească şi din aflorimente în Dobrogea de sud şi Dobrogea de nord Bazinul Babadag.
Alăturăm lucrării cîteva. dintre microfotografii, semnificative prin observaţiile
microscopice efectuate asupra structurii, texturii şi compoziţiei mineralogice ale rocilor,
din care au fost prelucrate uncie piese. (vezi ilustraţia p. 649).
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TABEL CU PRINCIPALELE CARIERE ŞI ROCILE UTILE AFLATE
îN EXPLOATARE îN JUDEŢUL TULCEA

ROCA UTILA. ÎN
EXPLOATARE

I DENUMIREA

CARIEREI

- Ba.ba Rada
- Fîntîna lui Manole
- Garvăn
- Greci
GRANITE

- Iacobdel
- Luncaviţa
- Măcin
- Morsu
- Piatra Imbulzită
- Piatra Roşie
- Sulucu
- Tuţuiatu

I

LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ

2 km nord de corn. Greci
vestul dealului Iacobdeal
4 km de corn. Văcăreni
2 km vest de corn. Greci (versanţii
văii Carabalu)
estul dealului Iacobdeal
1 km SE de corn. Lunca.viţa
1 km SE de Măcin
ambii versanţi ai văii Morsu care
străbat masivul Greci
NV de corn. Greci
4 km SE de dealul Iacobdeal
4 km rst de cariera Măcin
1 km NE de corn. Greci

- Horia
- Camena
- Ceamurlia de Sus

2 km sud de corn. Horia

DIORITE
GABROURI

- Greci
- Cerna

masivul Greci
dealul Ramancula

PORFIRE

- Dealul lui Manole

SE masivul Turcoaia

-

SE oraşului Tulcea
2 km est de dl. Daucea
Dealul Başcişme (Babadag)
Dealul Başcişme (Babadag)
vestul dealului Carierelor (Tulcea)
2 km sud de corn. Beştepe
Catal oi
6 km NV de corn. Cerna
Ciucurova
dealul Borun Bair (SV corn. Cîrjelari)
dealurile Nucilor şi Roşu
1 km NE de satul Congaz
(Rîndunica)
6 km sud de Tulcea pe şoseaua spre
Agighiol
4 km NV de corn. Zebil
7 km SV de Tulcea pe şoseaua TulceaBabadag
3 km N de corn. Zebil
3 km N de corn. Zebil

CALCARE

Bariera Babadag
Nic. Bălcescu
Codrul de Sus
Codrul de Jos
Bididia
Beştepe

Cataloi
Chervant
Ciucurova
Cîrjelari
Cîşla (Mineri)
Congaz

- Dealul Mare
- Dealul Roşu
- Derindere
1 -

Garvănul
Garvănul

Mare
Mic
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- Igliţa
- Jurilovca
- La Vărării
- Lutăriei
- Mahmudia
- Morilor (I

şi

II)

- Murighiol
- Nic. Bălcescu
-

Niculiţel

-

Ortacului
Parchrş
Slava Cercheză
Slava Rusă

Trei Fîntîni

- Zebil

malul drept al Dunării Vcehi
peninsula Dolojman
corn. Somova
2 km vest de corn. Zebil
2km de corn. Mahmudia, dealurile
Cairace
SE oraşul Tulcea către bariera Mah
mudiei
2 km de corn. Murighiol
dealurile Cuzu Mare, Cuzu Mic,
Pietrosu
1 km est de corn. Niculiţel - dealu
Roşu versantul sudic al dealului Ortacul
2 km sud de corn. Parchcş
vestul corn. Slava Cercheză
corn. Slava Rusă
1 km distanţă de bariera Mahmudia
(Tulcea)
4 km NV de corn. Zebil

- Hamangia
- Nalbant
- Teliţa

creasta dealului Tătaru, corn.
N. Bălcescu
Nicu liţei
3 km NV de gara Zcbil în dealu
Denis
dealul Maden-Bair sud de corn. Baia
corn. Nalbant
dealul Drăgaica (Teliţa)

FILI TE

- Bujoarelc
- Carcaliu

Bujoarcle (Turcoaia)
6 km de corn. Carcaliu

CUARTITE

-

d. Bugeag - NV - de Văcăreni
3 km. corn. Luncaviţa
3 km SV de corn. Jijila
Igliţa - Ml!.cin
4 km SV de corn. Greci
4 km vest de corn. Somova

- Bucur
GRESII ŞI
CONGLOMERATE

- Cărmăzui
- Denis

Bugea.g
Luncaviţa

Orliga
Piatra Râioasă
Priopcea
Somova

TABEL SINOPTIC

NB. DENUJIIBEAI
CBT.

o

P~SEI

I

NR.

m.

LOCALITATEA

ROCA

3

2

STRUt'l'UBA

4

ŞI

TEXTURA

6

1.

Toporaş

46

Baia

dolerit

Structura. intergranulară,
textura masivă ; compoz1ţia. mineralogică: feldspat
plagioclaz, piroxen şi minerale opace.

-2.

Toporaş

47

Baia

calcar pelitomorf

Cristale
fine.

3.

Toporaş

Beidaud

bazalt

4.

Gresie

1836

bio microsparit

Baia

mărunte şi

foarte

Structura masivă, textura
grumloa.să; compoziţia. mincralogică: calcit foraminife re>, diagenizate, etc.

--

5.

6.

Dăltiţă

Topor

3309

62

Sarichioi
„La Bursuci"

metatuf

Luncaviţa

microgabrou

„Cetăţuia"

7.

Topor

63

Luncaviţa

şist

amf ibolic

„Cetiţuia"

Structura masivă, textura
microporf irică relictă; compoziţie mineralogică: sticlii.
devitrificată şi
transforma.tă într-un agregat cripto
cristalin de
calcedonie,
cristalf' de feldspat piagioclaz.
de structură porf irit-di<vbazic
Structura

nemato-grano-

blastică, textura paralel
şistoasă, compoziţia mine-

ralogicl: prisme de amfiboli, paralele cu benzi
granulare cuarţo-feldspatice.

8.

Topor

64

Lunca.viţa

9.

Topor

65

Lunca.viţa

dolerit
microgabrou de
porf irit-dia.bazic

structură
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I

1

a

2

Topor

1776

Lunca viţa

diabaz

-11. Topor

1799

Lunca viţa
„6 Izvoare"

bazalt hidrotcrmalizat

1822

Lunca.viţa.
„C'ctăţuin."

dolcrit

10.

fragmPntar

6

4

Structura. intergranulară,
textura masivă ; compoziţie minera.logică: masa fundamentală, feldspat piagioclaz şi piroxen.

--

12.

Topor
fragmentar

Structura intergranularăofitică, text ma
masivă;
compoziţie
mineralogicl:
feldspat plagioclaz, piroxen
şi clorit

----

--

-

Topor

66

Tulcea „Dealnl TabcrPi"

gresie a.rkoziană (feldspaticri)

-14. Topor

G7

prov. nec.

microgranit

69

Casimcea

biomicrit cu
fosfat de
calciu

13.

--

15.

Topor

-

--

16.

Structura masivă, orga.notextura criptomicrocristalinii. ; compoziţia. mineralogică: masa de bază
cu foraminiferc şi minerale
secundare
genă,

Sceptru ?

1801

6 MartiP „La

gresie

fosiliferă

dea.I"
--

17.

Topor

1811

Alba

gresie arkoziană

18.

Topor

1812

--

-

----

--

prov. nrc.

microconglomerat de
cuarţ (şist

vPrde)
--

19.

Topor
fragmentar

20. Topor
-21. Freclitor

1823

Lunca.viţa

gresie fosilif eră cu ciment
calcaros

1825

prov. nec.

gresie

1826

Lunca.viţa
„Cetăţuia"

dolerit

silicioasă

Structura ofitică, textura
masivă; compoziţia. minera-

I logicl: feldspa.t plagioclaz,

augit şi minera.le secundare.
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o

I

22.

1

Topor

3

2

1827

4

Tulcea „DeaIul Taberei"

5

gresie arkoziană (feldspatică)

-23. Topor

1828

Tulcea Lacul
Zaghc>n
Jurilovca

gresie fosili-

1829

„Bisericuţa"

foră

gresie silici oasă

--

24.

Topor
fragmentar

Structura masivă, textura
psamitică; compoziţie mi
neralogică: cuarţ, feldspat,
foraminif ere şi alge calcar oase

25.

Topor
fragmentar

1945

26.

Cută

1946

Lunca viţa
„La cioara"

bazalt hidrotermalizat

Structura intergranulară,
textura masivă; compoziţie
mineralogică: masa fundamentală, feldspat plagioclaz şi piroxen.

Lunca viţa
„La cioara"

gresie

Structura
mas1va-mecani că, textura psamitică;

fosiliferă

.

compoziţia

..,

mineralogică:

cuarţ,

feldspat, silicolite,
fragmente de alge şi foraminifcre.

27.

Percutor

2342

Luncaviţa

metatuf

„Cetăţuia"

Structura masivă, compoziţia mineralogică: sticlă devitrificată şi transformată
într-o masă de sili ce şi
clorit cu textura criptocristalină.

28.

Topor

68

prov. nec.

microgabrou
(porfirit-diabazic)

29.

Topor

126

prov. nec.

diabaz

30.

Topor

127

Parcheş

gresie arko-

-31. Topor

--

32.

Topor
fragmentar

ziană

128
1809

Bădila

nedeterminată

Topraisar
(Jud. C-ţa)

anamesit

I

288

Structura ofitică, textura
masivă; compoziţia mineralogică: feldspat plagioclaz, augit şi alte elemente.

o

2

1

3

5

4

··-

33.

Topor
frngmrnta.r

bazalt hidrotermalizat

Sarichioi
„ La. bursuci"

I 3313

Structura porfirică, textun
masivă; compoziţia

mml'

rnlogică: masa fundamen
tală, frldspat plagioclaz
piroxrn şi minerale secun

darr.

-34.

Topor
frngmen tar

--

35.

Sa.richioi
„La bursuci"

3315

I

-

Topor
fra.gmrntar

33l4

blasto- Structura. ma.sivă, textur;
psamitieft
blastopsamitică, compoziţi;
minrralogică: cuarţ, f eld
I
spat, diaba.ze, cnarţite ş
mineralr sccunda.rr
arkoză

Sarichioi
„La bursuci"

dolPrit

Strncturn intergranularf
- ofitică: textura masiv~
compoziţia

mineralogic~

feldspat plagioclaz, piro
Xl'll, minerale secundare.
--

36.

24539

Topor
frngmrntar

grrsie
arkozianli.

prov. nec.

Structura masivă, textura
blastopsamitică, compoz1
ţia.
mineralogicll.: cuarţ,
feldspat şi minerale secun
dare.
-----------

--

3i.

Serptrn

1810

Parcheş

dia.haz-porfir
--

:3K.

Scrptrn

1920

Măcin

gresie-silicioasă

I

DONNEES NOUVELLES CONCERNAl\T LES OUTJLS ET LES AH~IES LITHIQUES
DE LA COLLEC'TION DU MUSEE DE TULCEA FOURNIES PAR LES ANALYSES
EN LABORATOIRE
(RESUJIE)

La colleclio11 du Musee de Tulcea comple
environ 150 pieces lithiques, out-ils et armes,
dates de la prehistoire. Ce sont des pieces reunies
soit par les fouillcs archeologiques, soit par
suite de donations. La plupart d'enlre elles
(100 exemplaires) sont en silex, les autres en
&if(erentes roches dures et moins dures. Dans le
cas des pieces a l'etat de fragments, on a utilise
l'analyse microscopique, alors que les exemplaires
intacts ont subi des analyses macroscopiques,
ef(ectuees a l'I.G.P.S.M.S. Bucarest. Les resultats de ces analyses font l'objet du present article.
D~s Ies premiers essais humains de se creer
des outils, le silez fut mis a profit. Celte roche

est attesl~e dans les diverses regio11s du pays,
mais notamment en Oltb1iP PI Muntenie meridionales, ainsi qu'cn Dobroudja. 011 la faisait
venir des carrieres respectives sous la forme de
blocs ou de grosses pierre, pour la tailler et polir
dans lcs agglomeralions habitees par Ies hommes.
Les outils de la collection de Tulcea viennent
des sitcs neolithiques de Baia ( Hamangia),
Luncavi/a-Cetăţuia, Sarichioi-La bursuci
et,
dernierement de Carcaliu- V ad ul Mare. La
teinte dominante du silex originaire de celle
zone est d'un gris-jaundtre, mais on en trouve
aussi, moins frequemment cepentlant, un sile:D
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jaune tiratil sur le i·ert el mouchelc de brun ou
bien d'une teitile male riolacee.
En general, Ies lames el Ies racloirs so11t du
type dote de deuz t1ervures dorsales ou d'une
seule, disposees dat1s le se11s de la longueur.
Les points de (!eche sont de forme triangulaire,
avec de fines rdouches sur Ies bords et de grosses
retouches sur Ies deuz faces. Tout demierement,
la collection s'esl enrichie grâce a la mise au
jour de deuz hac/ies de forme trapezoidale, avec
le tra11cliaut s'it1curvant el Ies bords presc11lat1I
de grosses relouches irregulieres. Quant au reste
des outils, ils so11t co11fectio1111es da11s Ies diverses
roches speci(iques a la Dobroudja.
li y a aussi dans celle colleclion 1w pelit
nombre d'oulils 11011 perfores. Ge11eraleme11I,
ila sont d'1m co11lour trapezoidal, mais ii y en a
aussi de forme oi-ale ou co11ique.
Les oulils perfores so11t en plus gra11d nombre
et ilB semble11I aroir servi pendanl une longue
periode.
Un cerlai11 nombre des pieces des deuz categories susme11lio1111ees offrent u11 haul degre
de polissage.
Au point de i-uc typologique, 1'011 constate
pour le mfolithique final ( culture GumehiiJa)
le caractere predominant des haches de grande
lallle, lype embauchoir, et de la hache-marteau.
Mais, a pari Ies haches, nolons encore la presence des coups-de-poing, des gratloirs et des
moulins a bras.
A l'dge du bronze se rattachent des outils et
des artues recoltes dans des conte:z:tes archeologiques peu clairs. un t10111bre reduit representenl
le resultat des fouilles pratiquees sur le site de
Sarichioi au lieu-dit • La bursuci •. Les hdches
de cette epoque so11I plus pelites, accusant la
forme d'u11e ne(, arce ou 11011 un lrou d'emmanchemenl; quelques u11es de cea pieces sont tres
bien JJolil's. Elles serraie11I aussi de haches de

combat. Un autre lype de hache etait utilisee
pour briser Ies minerais; c'etait une piece de
grande taille, lraversee par 1111 sillo11.
Des trouvailles fortuiles a Măci11 el Parcheş
2 ot1I livre quelques sceptres de pierre. Ces pieces,
considerees comme un symbole du pouvoir social,
presc11tenl des ai1alogies avec celles trouvees en
Jlut1te11ie el Moldavie.
Les analyses praliquees sur 36 outils de pierre
attestent que ces pieces, a l'e:z:ception de la haclie
de Btldila (inv. 128), 011t ele co11fectionnees dans
des roches specifiques au:z: bassi ns geologiques
du t1ord de la lJobroudja. Un lot de 18 outilB
ont ete fabriques dat1s des rochea magmatiques
basiques (roches dures), de la familie du gabrou,
contenant 41- 52% Si0 1 • Dans une diabase,
microgabrou de struclure ( gbieraleme11I du porphyrile diabasique), et dans du basalte, sont
fabriques 4 e:z:emplaires, 5 autres dans du dolerile et un e:z:emplaire dans de l'anamesite. Les
diabases et Ies porphyres e11trent dans la compoaition des collines de NiculiJel et de Tulcea/
on Ies relrout1e aussi, mais plus rares, dans lll
zone Cirjelari, Camena et Ceamurlia de Sua.
IJ'un usage moina frequet1t pour la confectioii
des outils sonl Ies grat1ites et microgranites attestes dans l'ouest du departement de Tulcea,
dans la region des monta de M4cin, avec dea
poussees vers l'est, a travers Ies collines de NiculiJel et de Tulcea. Meme Ies rochea moina durea,
comme les rochea metamorphiques et sedimentaires, ont ete utilisees par les communautes
humaines. C'est ce dout temoignent Ies pieces
en schisle amphiboliquc, gres et calcaire pelitomorphe.
La serie de micro-photos presentent Ies observations microscopiques e((ectuees sur la structure,
la te:z:lure et la composition mineralogique dea
rochea utilisees.

NEUE DATEN, DIE DURCH DIE ANALYSE DER STEINGERĂTE UND WAFFEN
AUS DER SAMMLUNG DES ~'IUSEUMS TULCEA ERHALTEN WORDEN SIND
(ZUSAMMENF ASS UNG)
Unter den Geră.ten aus der Samm.Jung des
Museums Tulcea, sind solche die in den neolithischen Siedlungen von Baia (Hamangia),
Lunca viţa „Cetăţuia ", Sarichioi „La Bursuci" und vor kurzem in Carcaliu „Vadu
Mare" gefunden worden sind.
Die vorherrschende Farbe des Silex ist graugelb und weniger gelb-griinlich, mit kleinen
kaffeebraunen oder matten dunkelblauen Flecken. Die Klingen oder die Schaber, gehtiren
im allgemeinen dem Typ mit eine oder zwei,
lii.nglich orientierte, Geii.der. Die Sile:x:pfeilspitzen sind dreieckig, mit feinen, seitlichen
und grossen Oberflii.chenretuschierungen. Die
letzten zwei Stiicke sind zwei trapetzformige
Ă.xte, mit geschwungenen Schneiden und unregelmii.ssige Seitenretuschierungen.
Bei den anderen Geră.ten wurden, die in der
Zone antreffenden, Steinarten verwendet.
Die Samm.Jung enthii.lt eine kleine Zahl
nichtdurchlticherte, im allgemeinen trapetz-

In der Samm.Jung des Museums Tulcea befinden sich ungefâhr 150 Steingerii.te und Waffen aus der Vorgeschichw, die wii.hrend den
Grabungen gefunden oder auch angekauft
wurden sind.
Die meisten sind aus Silex hergestellt (100
Stiick), der Rest aus verschiedenen, mehr oder
weniger harten Steinarten, sowohl die in
Bruchetiicke erhaltenen Werkzeuge als auch
die Vollstii.ndigen, wurden mikroskopisch bei
l.G.P.S.M. Bukarest untersucht. Im folgenden
werden die Ergebnisse vorgefiihrt.
Der Silex wurde schon im Palii.olithikum vom
Menschen als Rohstoff zur Erzeugung der
ersten Werkzeuge beniitzt. Der Silex, der in
verschiedenen Gebiten Rumii.niens, vor aliem
im Siiden Olteniens, Munteniens un in der
Dobrudscha verbreitet ist, wurde in den Siedlungen in Form von Ballen oder K.lotzen
gebracht und dann weiter verarbeitet.

2f!O

formige und weniger ovale o<ler konische
Geră te.
Dic <lurchliicherten Gerăte sin<l in grosser
Zahl und wurden wăhrcnd einer grossen Zeitspanne bcniitzt. In beiden Kategorien gibt es
einc grossc Zahl gut geschliffene Stiicke.
Typologisrh betrachtet konnte man feststellen, <las wăhrend _des S:{lii.tneolithikums
( Gumelnita-kultur die Ăxte mit grosser Ausdehnung, vom Leistetyp un<!_ die Hammeraxt,
vertretcn sin<l. Neben den Axten treffen wir
Durchschlaggerăte,
Schabgerăte und Miihlsteine.
Die llronzezeit ist mit wenigen Waffen und
Geră.ten vertreten, die vornehmlich aus nicht
gesicherten archăologiechen Fundverbănden
Btammen odcr in kleiner Zahl, durch die ForBchungen in der Siedlung von Sarichioi „La
Bursuci" gefordert wurden.
Die Ăxte dieser Zeit haben kleine Ausdehnungen, schiffsformigen Korper, sind oder Bind
nicht durchliichert, wobei manche eehr gut
geschliffen worden sind.
Eine andere Axtform, die bei der Erzgewinnung bentitzt wurde, ist goss und hat auf dem
Korper eine kleine Verschantzung.
Aue Zufallsfunden etammen die ale Herrschaftszeichen gedeuteten, Steinszepter aus
.Măcin und Parcheş, mit Gegenstiickcn in der
Moldau und Muntenien.

Dic Ergrbnissc der Analysc dcr 36 Stcinwcrkzeugc, zeigt uns das alic Stiicke, Ausnahme dic Axt von Hădila (Im·. Nr. 128), aus
dcn in Norden der Dobrudsrha anwescnclen
Steinarten hergestcllt worden sind.
Eine Zahl von 18 Wcrkzeuge wurden aus
magmatisrh-basischen Steinarten (harte Arten)
aus der Familie des Gabrous, mit 41-52%
Si0 2 hergestellt. Aus Diabas, Mikrokarbou
(von porfirit-diabasischer Struktur) und Basalt
wurden je vier Stiicke, aus Dolerit andcre 5
und ein Stiick aus Anamesit hergestellt.
Die Diabasen unii Porfire findet man in don
llergen von Niculiţel, Tulcea und weniger in
der Gegend, von Cîrjeluri, Camena und Cearuurlia de Sus.
Aus Granit und l\likrogranit wurden wenigo
Geră.te hergestellt, die Arten erscheinen im
Westen des llezirks Tulcea, in der Gegend des
Măcingcbirges unei weiter nach osten in don
Bergen von Niculiţel und Tulcea.
Auch die Metaforischen- und Sedimentgesteine, mit kleinerer Hărte, wurden von den
menschlichen Gemeinschaften beniitzt. Ee
gibt Gerăte die aus amfibolischen Schist,
Sandstein und pelitomorfen Kalkstein hergestellt sind.
Die Mikrofotos zeigen die Beobachtungen
der mineralogischen Struktur, Gewebe und
Zusammensetzung der beniitzten Steinartcn .
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CERCETĂRI PALEOBOTANICE ASUPRA UNOR
RESTURI VEGETALE DIN SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DE LA ISACCEA
IUSTINIAN PETRESCU

DATE ANA'l'OMICE
Eşantioanele de lrnme încarbonizate au fost supuse studiului anatomic, potrivit
uzanţelor în vigoare. În acest sens s-au confecţionat secţiuni orirntate în planul transversal, tangenţial şi radial. Pentru Pvitare.a confuziilor de determinare, acolo undr a fost
eaznl, s-au executat mai multe secţ.iuni în acelaşi plan. Consideraţiile făcute asupra unor
f'lemente anatomice au luat în seamă. numărători sta.tisticr, potrivit recomandă.rilor
de profil.

PINUS (PL. I-II)
Un singur fragment din cele care nr-au f oi;t puse la dispoziţ.ir s-a dovedit că
coniferelor.
În planul transversal detaliile anatomice se observă foartl' bine. lnelelr anuale de
creştere se diferenţiază nrt unelr de altele. Cea mai mare parte a înălţimii lor revine
lemnului timpuriu (de primăvară) alcătuit din traheidr poligonalr cu lumenul larg. Lemnul
tîrziu (de toamnă) este redus la cîteva. aliniarnentr şi 8<' drosebrştr de prrcrdrntul prin
traheide cu lumenul mai îngust.
Traheidele, df' obic(•i pătratice sau dreptunghiulare, alcătuiesc şiruri longitudinale
nederanjate. Elr sînt despărţite din loc în loc de razele medularr (raze lrmnoase), care
sînt îu geMeral subţiri. Pr unele porţiuni ale inelelor anuale de crrştere se disting <"anale
rezinifere, cr de obicei au (•.ontur nrrf'gulat; dispunerea. lor pr ansamblul i1wlului anual
se face fără vreo ordine prrtisă.
În planul tangenţial, structura. este conservată precar. Razele medulare au î11rdţimi
mici: 8-12 celule înălţime. Ele pot fi 1-, 2-, 3-seriate. Pe pereţii longitudinali ai traheidelor sr păstnază pc aloC"nri punctuaţii mici areola te (de cca 5 microni în dia.metru).
În planul radial se rrcunoaştr cimpul dr încrucişan· a.I razrlor rnrdularP. Mai drficitară rste conservarea punctuaţiilor lor.
Discuţii. Datele histologicr menţionate indică <·.ă sîntem în prrzenţa unor fragmente de lrmu de pin ( Pinus). Slaba conservare a trăsăturilor anatomice în cf'lr două
planuri longitudinale (tangenţial şi radial) ne împiedică să putem face precizări sistematice la nivrl de specie. Ans.amblul structurii crrcetate nu exclude ca aceste resturi
să provină de la uncie specii mediteraneene, cum ar fi Pinus maritima - pin actual ce
creşte în zona mrditeraneeană de 20-30 m înălţime.

aparţinr

FRAXJNUS (PL. ID-IV)
La eşantioanele 1 a şi 1 b s-a conservat o structură bună, ceea ce îngăduie să le
o încadrare sistematică corrspunzătoare. Histologia materialului studiat în cele
trei planuri atestă că eşantioanele provin din ramuri mari sau fragmente de trunehinri
de frasin (Fraxinus).
În planul transversal, structura inelo-poroaaă este foarte evidentă. Înălţimea inelelor
anuale de creştere se dovedeşte a fi extrem de variabilă de la o porţiune la alta a structurii.
dăm
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Vasele sînt solitare sau în multiplii de 2-3 elemente. în lemnul timpuriu ms ele au,
în general, diametrul radial de 200-250-300 microni. În lemnul tîrziu, dimensiunile
lor scad net, a.jungîndu-se ca diametrul lor radial să fie, de obicei, de 40-65 microni.
Ţesutul fundamental este alcătuit, în majoritatea lui, din fibre lemnoase. ce apar
ca celule poligonalr. Celulelr dr parenchim (paratrnhral şi metatrahral) sînt de asemenea
prrzentc.
Traiectul radial, nederanjat, al razelor lrmnoase sr obsrr\"ă en uşurinţă în
planul transversal.
În planul tangenţial vasele au termina.ţii simplr şi pnnctnaţii mici simple pc pereţii
tangenţiali.

Fibrele lcmnoasr se prezintă ca. celulr foartr lungi. cu pereţii groşi şi terminaţii
nu prezintă rlemente ornamcntalr.
Parenchimul se prezintă ca celule± dreptunghiular<•, dr dirnrnsiuni variabilr. Pc
p(n•ţii lor tangrnţiali se păstrrază foartr numeroasr punctuaţii simplr, cu dispunere
strînsă (dar fără să se atingă).
Razele lrmnoasc fiind un criteriu important dr departajarr al h·mnclor de frasini,
au fost urmărite cu multă atrnţic în planul tangenţial. Au fost făcute numărători statistiee şi s-a constatat cf1 cele mai frecventr (48%) sînt raze 3-seriatc. Razrle 2-srriate au o
partieipare de 36%, iar razele 1-srriate sînt mult mai rare (16%). Înălţimea razelor este
variabilă: cele mai scuudr sînt razele 1-scriate (5-~ celulr înălţimr). Razele 2-scrrat~
au înălţimi de 10-25 celule iar razele 1-seriate sînt de 15-35-40 (·c·lule înălţime. Pentru
o rl'f Prinţă mai rxactă iatf1 rrzultatul numărătorii a 2i"l de r:izP:
·
- raZP 1-srriat<': 4.5,G,8 celule înălţimr;
- raz<' 2-seriatP: 7,8,9,11,12.14,16,27 celulr înălţimP;
- raze 3-srriatr: 10,14,15.16,22,26,32,35,36,38,42 crlule înălţimr.
Planul radial nu aducr noutăţi în plus în raport eu cel tangPnţial. Cîmpurile de
înerucişarP ale· razelor sînt alcătuite din celule drrptunghiularr, alungit<' orizontal. Ele
sînt de grosimi ± idrnticr, crra cc drnotă omogenitatra razelor IPmnoasr.
Discuţii. Caractcrrle anatomice menţionatr indică prezenţ;L n nui lrmn de frasin
(Fraxinus). După cum sP ~tie, în flora noastrft actuală n-grtcază mai multP specii indigc·ne: Fra.ânus excPlsior, F. ornus, F. oxycarpa, ş.a. în mod crrt lrmnul studiat de noi
nu aparţine la F. excelsior (frasin comun) (care arc raze lemnoase 1-4-srriatc şi înalte doar
dt· 2- Hi crlulc). F. oxycarpa, cc trăieşte sporadic în Delta Dunării, sr c•xcludc căci, de
ohicei. are razl' 1-2-scriate; aceste raze sînt de 3-20 cetnic înălţimr. În schimb, F. ornus
(mojdrea.n) arr caractere histologic<' mai apropiate dr lemnul nostru; razele lemnoase
sînt de 3-20 eclulP înălţime şi sînt 1-3-srriatr. F. ornus ngctPază la noi în regiunile
mai caldP, din sud ~i Banat. Arralul său sr întinde pînă în rPgiunra meditrraneeană
~i Asia Mică.
RrvPnind la l'~antioanclr înca.rbonizate, constatăm eft elr au razPle lcmnoasr mai
înaltP - rlcmPnt anatomic c·c se regăseşte la unii frasini dr climat mai cald, de tip subtropic·al. A~adar, n-ar fi rxclus ca frasinul încarbonizat să provină de la o specie de tip meditmtnPran. În acest contrxt atribuim lemnul crrcctat la Fraxinus sp. (ef. F. ornus).
a~rnţitc;

ALNUS? (PL. V-VI)
Eşantionul nr. 2 a aparţine la un Angiosperm-dicotiledonat, la carr crlc mai multe
din caracterrlc• anatomice nu s-au păstrat îndeajuns. Crl mai conclndPnt este planul transwrsal, în cadrul căruia deosebim clementele anatomice.
I ,rmnul rstP difuzo-poro!'l, cu o slabă difcrenţirrc dr la lrmnul timptUiu
8pre cel tîrziu.
Vasele sînt solitare sau grupate din 3,4 sau 5 rlrmentc. Conturul lor este poligonal-rotunjit.
Fibrele lemnoase alcătuiesc majoritatea ţesutului fundamental; apar ca celule mici
poligonale. Celulele de parenchim, cu siguranţă prezente, nu pot să fie departajate.
Razrlc lemnoase sînt bine vizibile. Se disting raze 1-seriate şi pluriseriate; tele
de pe nrmă sînt mai rare.
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În planul tangrnţial şi radial, din păcatl', nu s-a reuşit să se repereze porţiuni cu.
structuri la, fel de bine conservate (ca şi în planul trn nsnrsal).
Discuţii. În lipsa unor date histologice suficicntr, atribuim eşantionul mai sus analizat, cu unele rezerve, la una din speciile europene dr anin ( Alnus ).

DATE CARPOLOGICE
Alături de fragmentele de lemn încarboniza.t<', a l'ăror determinare histologică am
prezentat-o în paragraf ul precedent, au fost găsite mai multe resturi de SC'minţe şi fructe.
O parte dintr<' acestC'a, mai bine conservate, le r<'producem în planşa VII.
în fig. 1 sînt r<'prezentatc cîteva nuci, în unele clin ele păstrînrlu-se şi în prezent
miezul incinerat. Acrste fructe de nuc ( Juglans regia) sînt întotdl'auna dr dimrnsiuni mici,
ceea ce ne sugerează soiul puţin ameliorat de la care provin.
Fig. 2 (pi. VII) reproduce cîteva seminţe de arahide (alune dr pămînt). Se ştie că
aceste „alune" provin de la un leguminos anual exotic (Arochis hypogea), cu rnzultate
productive foartr bune în ţinuturile mediteraneene; el s<· cultivă şi în regiunile noastre
sudicr, inclusiv în Dobrogea. Seminţele incinerat<' - de dimrnsiu ni mrdii.
În fine, în fig. 3 este înfăţişat un con dr pin (Pinus), cu pnţinr detalii morfologice păstratr. Consrrvarea precară a solzilor ne obligă sfi fim circumsprcţi la o eventuală
încadrare sprcifică. (v<'zi ilustraţia p. 659).
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PALEOBOTA~ISCIIE

UNTERSUCHUNGEN UBER EINIGE PFLANZENRESTE DIE
ARCHEOLOGISCHE GRABUNGEN IN ISACCEA ANS TAGESLICHT BRACHTEN
(ZUSAMl\lENGASSUNG)
AN ATOJII&CHE DATEN
unterbrochon, die im allgcmeinen diinn sind.
An einigen Stellen der J ahrcsringe sind Harz·
Yerkohlte Holzproben wurden nach hC'rkanii.le sichtbar, meistens mit einer unregel-.
kommlichen anatomischen Studien untersucht.
măssiger Kontur, ihre Anordnung im Jahres80 wurden Quer- Tangential- und Radial·
ring untcrliegt keiner Rege!.
schnitte durr hgcfiihrt. U m llestimmungsverIm Tangentialsrhnitt ist die Struktur schlecht
wechslungen zu vcrmeiden wurden von Fall
erhalten. Die '.\larkstrahlcn haben kleine Ifohen:
zu Fall mehrcre Schnittc im selben Plan
8-12 Zellen-lliihen. Sie kiinnen 1-, 2-, 3gl•mad1t. Wcrteinstufungen einiger anatomi·
gereiht sein. An den Lii.ngswii.nden cler TracheiBl"hcn Elemente beriicksichtigcn statistische
den verbleiben an manchen Stellen kleine
Zăhlungen, wie sie auf diesem Ge!Jict cmpgrnbenartige Punktirrungen (von etwa 5 Mikron
fohlen werden.
im Durchmesser).
PINUS (TAF. 1 und 2)
Im Radialschnitt crkennen wir ilas Kreuzfeld
Ein einziges Fragment von denen dic uns
der l\larkstrahlen. Die Punktierungen sind
zu r Verfligung gestellt wurclen gehiirt zu den
schlechter erhalten. Diskussione11: Die oben
;\adclgewăchsen.
genannten histologischen Daten zeigen die
Im Querschnitt sin<! die anatomischen
Anwesenheit einiger Kiefcrholzfragmente (PiDetails sehr gut sichtbar. Die Wachstums11us). Die schlechte Konservierung der ana.jahresringe sind gut getrennt. Der griisste Teii
tomischen Merkmale in elen beiden Lăngs
ihrer Hiihe gehiiren zu dem friihen Holz (des
schnitten (tangential und radial) echliesst eine
Friihjahrs) und ist aus polygonalen Tracheiden
Artbestimmung aus. Die Ubersichtsstruktur
mit einem weiten Lumen gebildet. Das spă.te
der untersuchten Reste schliesst es nicht auHolz (des Herbstes) ist auf wenige Schichten
das sie zu einer im Mittelmeergebiet wachsens
begrenzt und unterscheidet sich vom Vorden Art gehiirt, wie Pinus maritima, . ein~
hergehenden durch das engere Lumen der
Kieferart dic in unserer Zeit im l\IittelmeerTracheiden.
gebiet 20-30 m Hohe erreicht.
Die Tracheiden, meistens quadratisch oder
FRAXINUS (TAF. 3 uncl 4)
rechteckig, bilden ungestiirte Lii.ngsreihen. Sie
Die Proben 1 a und 1 b sind gut konserviert,
sincl von Stelle zu Stelle von den Markstrahlen
so konnen sie systematisch auch gut einge-
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uxyc:arpa, wăl·hst nur sporadisch im Don;iudelta, ist somit ausgeschlossen, und hat 1-:!
reihige Strahlcn von 20-30 Zellen hoth.
Dafiir hat F. ornus (Manna-Eeche) die am
ăhnlichstcn histologischen Merkmale mit unserem Ilolz. Dic holzernen Strahlen sind iJ - ~fi
Zellen hoch und 1-H reihig. P. ornus wăchst
bei und în wărmeren Gebieten, im Stiden und
im Hanat. Sein A.real eretreckt sich bis iu~
Mittelmeergebiet und Kleinaeien.
Wenn wir 11uf uneere verkohlten Proben
zuriickkommen, stellen wir fest das sie hohere
hi.ilzerne Strahlen haben, ein anatomieches
Element das wir bei Eechen aue wirrueren
Gegenden finden. :::lo ist es nicht ausgeschlossen,
dass die nrkohltcn Stticke von einer Art a1L'!
<lem Mittelmccr stammen. Uoter dieeen lJmstănden gehort das nntereuchte Holz zu Praxi11us sp. (d. F. ornus).
.AL!-.'US'f (fAF. V-\'I)
Die Probe Nr. 2 gehort zu einem Zweikei111blăttrigem Angiosperm bei dem die meist{'ll
anatomiel'hen Merkmale nicht gentigend erhaJten sind. Am konkludentestem ist <ler
Querec:hnitt, bei <lem wir anatomisl'hc Elemente
erkennen.
Das Holz ist difus-poriie, mit einer schwacheu
L'nterel·heidung vom fri.ihen zum epii.tem Holz.
l>ie Gefăs~c sind solităr oder Gruppen vofl
:.I, 4 oder ;> Elementen. Ihre Kontur ist pol ygonal-a bgerun<let.
Die Holzfascrn bilden fast ausschliesslith
das Grundgewebe, sie treten als kleine polygonale Zellen în Erec:heinung. Die Parenchymzellen, sicher anweeend, konnen nicht getrennt
werden. Die holzernen 8trahlen aind gut sichtbar. Es werden 1· und vielreihige Strahlen
unterschieden, die vielreihigen sind seltener.
Im Tan~ential- und Radialschnitt, konnten
keine gut konservierten Stellen gefnnden
"·erden wie im Querechnitt.
Disk11s8io11er1: Da die histologischen Date1L
ungentigen<l sind, ordnen wir die untersuchtc
Proben, mit einigen Reserven, zu eincr der
f'uropiiisehcn Erlenarten ( Alnus) ein.
DA.TE.\' OBER FROCHTE
Neben den verkohlten Holzfragmenten, <lereu
histologisc:he Bestimmung wir im vorhergchenden Abschnitt iibermittelten, wunlen aurit
mehrere Reste von Samen und Frtichten gefnnden. Einige von dieeen, die besser erhaltcnc•u,
sind în dn Tafel III wiedergegebcn. Tafel VII,
Abb. 1 zeigt einige Xiisse, in einigen von ihnen
ist bis heute der verbrannte Kern erhaltcu
geblieben. Die Niisee (Juglans regia) sind immer klein, die auf eine wenig verbesserte ~forte
deuten.
Abb. 2 (Tafel V11) zeigt einige Erdnusssamen. Es ist bekannt das diese „Niissc" von
einer exotischen einjăhrigen Leguminose stammen ( Arachis hypogea), die im Mittelmeergebiet gute Ernten bringt, sie werden bei un~
im Stiden, inklusiv in der Dobrudscha angebaut. Die eingeii.echten Samen haban mittclmăseige Grossen.
Abb. 3 (Tafel VII) zeigt einen Kieferzapfen
( Pinus), mit wenig erhaltenen morphologischen Detaila. Die echlechte Konserv1erung
der Schuppen erechwert eine Artbeetimmung.

gliedert werden. Die histologisthe Untersnchung
des M<iterials, in allen drei Schnitten, bestătig
das clic Stiicke zu dicken Ăsten oder Stimmen
von Eschen (Praxinus) gehiiren.
Im Querschnitt ist die ring-porose Struktur
besondere klar. Die Hohe der Wachstumsjahresringe ist besonders varia bel an versrhiedenen Strukturstellen.
Dil· Gefăsse sind vereinzelt oder cin \'ielfachcs von 2-3 Elementen. Im jun.gen Jlolz
ha!x>n die Gefăsse im allgemeinen einen Durchmesser von 200-260-300 Mikron. Im alten
Holz fallen die DimeMionen erhăblich, ihr
Durchmesser liegt im allgemeinen bei 4065 Mikron.
Das Grundgewebe ist fast aussl'hlieslil'h au~
htilzernen Fasern gebildet, die als polygonale
Zellen zum \'orschein kommen. Die Parenrh)·mzcllen (paratrache.ale, metatC01cheale) sind
vorh11nden.
Der ungehinderte radiale Lauf der holzernen Htrahlen ist mit Leichtigkeit im Quersch·
nitt ~ichtbar.
Jm 'fangentialschnitt haben die GefiLsse
~infarhe Endungen und kleine einfache Punktierungl·n an den tangentiellen Wânden.
Die Holzfasern sind echr lange Zellen, mit
dicken Wanden und 11pitzen Enden. Es fehlen
ornamontale Elemente.
Das Parenchym beeteht auR mehr oder
wPnil!' reehteckigen Zellen vou nrerhiedener
Gro1U1e. An ihren tamgentiellen Wănden befinden sich eine Vielzahl von einfaehen Punktierungen, dicht angeordnet aber ohne eil'h zu
beri.ihren.
Die Holzetrahlen, ein wichtigee t: ntem:hcidnng~1nerkmal der Eechenhtilzer wurden im
Tangentialschnitt sorgfaltig untcreurht. Ee
wur<len etatietieche Zâhlungen gemacht und
u wurde festgeetellt daeR die hăufigsten die
3-reihigen aind (48%). Die 2-reihigen Strahlen
11ind mit 36% vertreten, die 1-reihigen sind viei
~eltener (16%). Die Hohe der Strahlen iet
nriabel. Die gedrungeneten eind die 1-reihigen
St rahlen (5- 8 Zellen hoch). Die 2-reihigen
Strahlen haben eine Hohe von 10-25 Zellen,
diP :3-reihigen eind 15-35-40 Zcllen hoch.
fii.r cine Belegung des oben genannten zeigen
wir die Reeultate der Zăhlung von 25 Strahlen:
- 1-reihige Strahlen: 4, 5, 6, 8 Zellen hoch;
2-reihige Strahlen: 7, 8, 9, 11, 12, 14,
1 G, 27 Zellen hoch;
-- 3-reihige Strahlen: 10, 14, 15, 16, 22,
26, 32, 35, 36, 38, 42 Zellen hol'h.
1>er Radialechnitt bringt keine iii euigkeiten
im Vergleich zum Tangentialen. Die Kreuzfel<ler der :::ltrahlen sind aus rechteckigen
horizontal verlii.ngerten Zellen gebildet. Sie
haben mehr oder wenigcr gleiche Dicken, daes
1111f eine Homogenităt der Holzetrahlen weist.
Diehusaionet1: Die oben gennten anatomiechen
Daten deuten auf dae Vorhandensein eines
Eschenholzes (Fraxinus). Wic bekannt, wach~en in uneerer zeitigen Flora mehrere einheimische Arten: Fraxitius excelsior, F. ornue,
F. o:tycarpa u.a. Sicher gehort das von uns
unterauchte Holz nicht zu F. e:tcelsior (gemeine
Eache) (bei der die holzernen Strahlen 1- 4
nihig 1ind und nur 2-lG Zellen hoeh). F.
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CETATEA ROMANĂ TÎRZIE DE LA
MURIGHIOL. STUDIU AEROFOTOGRAFIC
AL. S.

ŞTEFAN

Studiul de faţă 1 se integrl'ază unei teme dC' cercetare iniţiatr în 1970 şi orientate
programatic, de la început, asupra. staţiunilor getice, greceşti sau romane deloc sau puţin
explorate pînă în prezent prin săpături sistematice 2 • Urmărind lărgirea cadrelor materiale ale unei cunoaşteri istorice deopotrivă ma.i adîncite şi mai echilibratr a acelor zone
încă extinse din provincia. dintre Dunăre şi Marr rămase' în ultimul secol în afara atenţiei
susţinute a cercetărilor de teren, programul în discnţir şi-a propus în acelaşi timp să
elaborC'ze cît mai rapid instrumentele exacte nccesarr atît pentru protecţia efectivă a
acestor inestiniabilc componente ale zestrei arheologicr naţionale - inclust• aproape în
totalitatr în variate forme de utilizare actualii ii trrcnurilor - , cit şi pentru stabilirea
ooncerţiei de ansamblu şi facilitarea. orimtării viitoarelor săpături în aceste situri 3 •
In paralel cu cncctarra. centrelor fortificate dl' la Histria 4 şi Enisala 5 - 1w linia
frontierei maritime - ~i a marelui oraş de la Slava 8 - pc· a.rtern interioară nord-sud <L
provinciei -, studiill' sistematice subordonate programului enunţ.at an fost axatr cu
precădere asuprn diferitltlor segmente de limes <la11ubia11 mai puţin c·.unoscutl' şi au privit
staţ.iunile de la Traian 7 , Trol'smiA 8 şi Noviodunum 9 • i\('rRtora din urmă li sr adaugă
a.cum cetatea de la Murighiol.
1.1 Referirile literaturii arhrologice la staţimwa dr la Murighiol sînt t•xtrem de
sărace şi se reduc, în rsenţă, - ca în cazul atîtor altor situri care n-au fost investigate
prin săpături - la puţ.inele cunoştinţ.r cîştigatr în pragul secolului nostrn, cu oC'azia
priml'i reperări a obiectivului.
Mrritul primei semnalări a cl'tăţ.ii îi rrvint> tot lui Pamfil Polonic, care a cercetat
zona în aprilie 1898, a fixat poziţia punctului pl' harta la scara 1 : 50.000 şi a consl'mnat
observaţiile sale asupra. ariei de ruine într-o schiţă expeditivă 10 (fig. 1) şi într-un raport
sumar adresat lui Gr. G. Tocilescu la 21 apriliP 1898, din Giurgiu, raport carr conţi1w
următoarele date: zidul de incintă are o formă „dreptunghiulară" („aproape triunghiulară" prin adaptarea la teren), cu laturi dl' 45, 145, 138 şi 177 m, laturilr de vest ~i de sud
fiind prevăzute cu porţi şi fiind dublate la exterior, ca şi latura dl' rst, de un şanţ lat de
15-19 m şi adînc de 0,5-1 m; în exteriorul cetăţii, mai ales spre sud, - numeroase
urme de locuire. Nu se înregistrnu intervenţii distructive deosebite asupra ruinelor 11 •
Lipsind descoperiri mai importante, în special epigra.ficr, vestigiilP de la Murighiol
nu figurează în lucrările publicate de Gr. G. Tocilrscu decît prin înscril'rl'a unui punct
fortificat în corespondenţă cu locul cetăţii, dar fără a-i indica numelr. pc harta inclusă în
Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie 12 . Informaţii a.suprn descoperirii cetăţii
au fost of~rite doar într-o comunicare - nepublicată - prezentatri Academiei Române în
vara aceluiaşi an 13 • Observaţiile consemnate în 1898 dr P. Polonic avrau să rămînă,
astfel, timp de cîteva decenii inedite 14 •
1.2 Un deceniu mai tîrziu, în urma unor pericgheze arheologice de-a lungul braţului
Sf. Gheorghe, C. Moisil publica o scurtă descriere a cetăţii, însoţită de o schiţă de localizare la 1 : 200.000 şi de o imagine fotografică (de la vest-sud-vest) a impunătorului val
constituit pe traseul incintei 15 • Pe lingă ipotrzele relative la numele antic 'al sitului şi
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la probabila sa evoluţie istorică, datele înregistrate de C. Moisil diferă de cele ale lui
P. Polonic şi în privinţa formei atribuite incintei („exagonală"), a modului în care vedea
realizarea accesului în spaţiul fortificat - prin două porţi, la est şi la vest - şi sînt mai
bogate prin menţionarea unor descoperiri monetare, ulterior pierdute, pc care Ic-a putut
analiza direct: un lot de monede romane republicane de argint din secolele II-I î.e.n.,
o monedă de argint dr la Filip Arabul (244-249) şi o monrdă de aur de la. Marcianus
(450-457) 16 •
1.3 Relatările lui R. Netzhammer, care a vizitat ruinele' în iunie 1907, nu sporesc cu
nimic informaţiile antrrioarc 17 . Nu ştim dacă Y. Pârvan, care se referă încă în 1912 la
ccta.tra de la Murighiol 18 , o ,.a fi cunoscut direct; în 1914 ci publica un opaiţ descoperit
aici, interesant prin dreor 19• În 1935, R. Vulpe solieita intervenţia autorităţ.ilor pentru
sistarea extragerii pirtrei din ruine, pr care o consta.tase la faţa locului 20 •
1.4. Fortificaţia de la :Murighiol a rcnnit, pentru scurt timp, în atenţie în anii '50, cu
ocazia săpăturilor asupra necropolrlor getirl' din a doua epocă a ficmlui din aria satului
învecinat. În aerşti ani au fost puse în circulaţie două fragmcntr ale unei inscripţii funerare latine 21 şi au fost executate Rondaje limitate, cu caracter de salvare, urmărind gropi
recente de scoaterr a pietrri. Din cit sr poate înţclc•ge din foarte succintul pasaj drdicat
în raportul preliminar acrstor sondaje. a.u fost practicate minimum două srcţiuni în jumă
tatra meridională a spaţ.iului fortifieat: rl<· asc·mrnra, clin modul în care este indicată
amplasarea secţiunilor („la <'St de poartrl", „dinspre nst de poartă"). rezultă că autorul
sftpăturilor localiza accesul în crtatr la mijlocul laturii· de sud 22 • Rapoartele ultrrioare
of rrr1 informaţii desprr descoprriri crramice şi numismatice (monrdă dr la Constantinus I)
în vceinătatea imrdiată a cetăţii 23 şi despre· continuarra distrugerii zidurilor din cetate
ele cătrr localnici 24 •
1.5 Hestul refrririlor la ohil'ctirnl în discuţir nu constituie altceva decît retransmiterea
în timp. dr altfrl eu unell' intrrmitenţr, a datelor primare inventariate mai sus, fie ca
simplă mrnţiunr a rxistrnţri obiectivului. fir prin marcarea pr hărţile generale privind
epoc-a romanii în Dobrogra a rxistenţei 11nri fortificaţii în acest punct, fie în variatele
tentativr dr lotalizare aici a unora din toponimele păstrate de izvoarele Iiterarr antice25.
În aePast[t ultimă privinţă. thiar dacă Pmisr eu multe rrzrrvr şi semne de întrebare,
ipot1•zplt• au fost, într-adevăr, nnnwroase: Ad Sloma 26 , Salmorus (Halrnyris) 27 , Gratiana 28 ,
Valli8 Domitiana sau Ad Salices 29 , Thalamonium ao.
În filll•, dintr-o raţiurn• de ordin strict bibliografit, ne facem datoria să cităm referirii<' la cetatea de la )forighiol existPntc în lucrare.a cercetătoarri poloneze Halina Gajewska 31 , carr, în afara unor prori dr drtaliu şi a unor încheieri istorice neîntemeiate, nu
aduc nimic nou.
2.0 Sprr deos!'birr de studiile anterioare, carr s-au întemeiat rxclusiv pc revalorificarea
în scopuri arh1·ologite a unor acoperiri aerirnr rxistente, realizate în scopuri cartografice
- trea cr a in1pus inrvitabil anumite limite drmersului nostru, în primul rinei în privinţa
rxploatării metriei' finalr 32 - , prntrn studiul cetăţii dr la Murighiol am putut dispune
pentru prima clatil de o înrrgistrnrc arrofotogranunctrică specială, rf ectuată anume prntru
nN·esitrtţilr prospecţiunilor aerofotografice. Această înregistrare face parte din prima
campanie de acrofotograficri de detecţie arheologică iniţiată în 1977 de Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional şi continuat[1 în 1978, odată cu crearea Secţiei dr cercetări
acrofotograficl' şi dr l•videnţă centralizată a siturilor arheologicr a Muzeului Naţional
de Istorii', campanii' care a vizat o srric d1• situri puţin eunoscutc din Dobrogea şi earc a
constituit începutul activităţii de utilizare sistrrnatică, pc scară largii, a metodei aerofotograficr în cercetarea şi protecţia pa.trimonlui arheologic naţional.
Clişeck din 1977 prezintă în primul rînd avantajul de a fi fost efectuate într-un
moment în care terenul era în era mai marc parte liber de culturi agricole şi în care
arături recente actinm indiciile de ordin pedologic, utile studierii atît a vecinătij,ţii imediate
a cetăţii, cit şi unei zone mai la.rgi spre vest, sud şi est. Am avut, de asemenea, posibilitatea efectuării unor foarte utile observaţii directe asupra sitului, cu ocazia survolării
lui la 2 octombrie 1980, cu elicopterul, la o înălţime sub 100 m, şi la 20 octombrie 1980,
cu avionul, la 150 m. Din păcate, condiţiile meteorologice locale din momentul primului
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zbor menţionat nu au permis înregistrări fotografice satisfăcătoare de la mică înălţime;
deşi în cea de a doua ocazie vremea era excelentă, iluminarea locală era redusă sub limitele utile datorită unei foarte dense perdele de fum provenind de la arderea stufului în
bălţile de la nord.
Informaţiile oferite de înregistrările speciale din 1977 au fost verificate şi îmbogă
ţite prin foto-interpretarea comparată a altor cinci aerofotografieri verticale cartografice,
realizate la scări între 1 : 9.300 şi 1 : 33.000 în cursul ultimelor trei decenii (în 1953, în
1968 (fig. 4), în 1969 - două (fig 5 şi 6) - şi în 1977) şi al căror aport a fost esenţial
în special pentru reconstituirea unor detalii din .afara cetăţ.ii, grav afectate sau parţial
anulate în ultimii ani. In urma comunicării de către conducerea Muzeului Deltei Dunării
din Tulcra a drcizici de a. organiza săpătnri sistl'matice de amplo.are în ccta.tea de la Murighiol, în iarna 1981 a ft?st accelerată definitivarea studiului aerofotografic al acestui obiecti,·, pentru ca rezultatele să poată fi puse la dispoziţia cercetărilor de teren.
Toate elementele topografiei cetăţ.ii stnbilite prin foto-interpretarr au fost fixate
pci suportul metric exact al planului restituit pP calc fotogrammetrică la scara 1 : 1.000 33
(fig. 8), avînd ca bază fotografiilr arrienc din 1977,. rare constituie nu numai primul pla11
real şi prrcis al cetăţii dt> la Muri~hiol 1 8 • dar farl' partr şi din prirria srrie de documrntaţii
cartografice arheologiei' rlabornte la :-t<·Pa.stă se<1ră foarte mare.

3.0

INCINTA

Examenul paralel al celor şasP înn•gistrări nrticale şi observaţiile directe de la
înălţime ne-au adus, în primul rînd, o cunoaştere foarte amănunţită a centurii fortificaţiilor de zid a cetăţii, actualmentP total acoperită de masa propriilor sale dărîmături
şi de stratul de pămînt vegrtal, dar can· se manifestă foarte prC'gnant în viziune stereoscopică prin detaliile pozitive de microrrlirf. evidenţiate foarte plastic şi de curbele de nivel
cu echidistanţă mică ale sterC'orestituţiPi.
Începem analiza şi prezrntarea incintei dl' la extremitatea sa nordică, cea care
starra de conservare cca mai puţin hună, datorită unor răscoliri moderne mai
profundr care tulbură imagini Ir 1wrofotografi<'r şi fac mai dificilă reconstituirea traseului
zidului defensiv în această zonă.

prezintă şi

3.1.

Latura de uest
Turnnl 1. Nc-am fi

aştrptat şi noi - a~a l'Ulll de altfrl P. Polonic a şi interpretat
din tcrrn acum 1wstc opt decenii (fig. 1) - ca acest front al cetăţii sri fie închis
printr-o latură în linii mari paraklă cu malul, ('arr sit unească turnurile 2 şi 15 de pe laturile de vest şi, respectiv, de est. Totuşi, analiza at1·ntă a fotografiilor arriene din 1953
pînit în 1977 lll'-a indica.t pc mai multr din atl'ste zboruri atît amplasamentul turnului J,
dt şi traseul, iw care l-am rPţinut în final pe planul stPreorrstituit, al curtinei a. Acrleaşi
perturbări importante ale locului nu ne-au îngruluit dPl'it să bănuim forma în U a turnului 1, pentru care plrdeazrt şi proporţia codr~itoan· a acl•stui tip de plan pc tot parcursul
incintri.
Curtina a. Cu traseul indicat 11u numai d1· imaginile acric1w, dar şi de configuraţia terenului - cu o dPnivrlarc pronunţatrt dl' aproape 4 m spre malul bălţii, dispusă
regulat de-a lungul frontului ri extrrior -. aceastrt turtină arc o lungime de circa 33m.
Turnul 2. Înccpînd din acest punet, toatP elrmcntelc incintei au putut fi restituite fără dificultăţi majore. Turnul în discuţil' prezintă planul în U, cu o bază de
circa 7 -8 m pe frontul incintei, de la tare avansează spre exterior cu circa 9 m.
Curtinele b şi c, srparate de turnul 3, au o orientare aproape identică, cc se abate
cu circa 22° spre sud de la linia turtinei precPdrnte, şi au fiecare o desfăşura.re de
circa 20 m.
Poarta principală este dispusă aproximativ în mijlocul laturii de vrst şi e flancată de turnurile 4 şi 5, de acPlaşi plan cu cl'le prezentate anterior.
.
Curtina d, lungă de aproape 32 m, se retrage cu circa 9° spre est de la linia curtinei c
şi, în starea de păstrare actuală, extremitatea sn. sudică înrcgistrază o creştrrc în înăl
ţime de peste 1,5 m faţă de cota mijlocului Pi.
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Turnul 6 este marcat de o ridicătură mai pronunţată a terenului. Fotografiile
aeriene îi asigură acelaşi plan îngust, proeminent faţă. de incintă şi cu frontul semicircular.
Prin curtina e, ultima spre sud, linia generală a incintei suferă o nouă flexiune
mai importantă spre est - de circa 22° - ; lungimea acestei curtine creşte la 37 m.
Turnul de colţ 7, de dimensiuni sporite, are planul în formă de potcoavit şi închrie
desfăşurarra, de-a lungul a 197 m, a laturii de vest.
3.2.

Latura de sud

Acest front al fortificaţiei prezintă earacteristici aparte faţă de celelalte laturi.
An un traseu general rectiliniu, care este şi cel mai scurt - 130 m - şi ocupă o cot~
cu cîţiva metri mai înaltă decit restul incintei. An o structură simetrică a. dispozitivelor defensive PXtC'fioarr. detnminată. de poziţia centrală a marrlui turn rectangular 9
(circa 9x16 m) - unicul turn al incintei cu a.cest tip de plan - şi de existrnţa, de
o parte şi de alta a lui, a fumurilor 8 şi 10, în formă. de l1. similare cu cele ale laturii
de vest şi, aşa cum sr va vedea în continuare, ale laturii de est. Lungimile celor patru
rurtine ((f = 20 m: g = 24 m; h = 25 m; i = 20 m) resprctă şi rle compoziţia simctric·i
a laturii meridionale, care se artieulează la un unghi dr 98° cu ultima eurtină a laturii
de vest şi la 00° eu frontul oriental al inrintri.
3.3.

Latura

de est

De la turnul de colţ în formă de potcoavă 11 se desfăşoară sprr nord-vest l"Urtim1 ,j,
cea mai lungă a incintri (40 m), carr urmăreşte şi u~oara drtlivitate a tC'fcnului. dr~
la sud spre nord.
Cu turnul 12 rrînerpe ritmul uniform al turnurilor în formă dr U întîlnitr şi pe
latura opusă.
Traseul curtinei k, lungă dr 35 m. marchează o ab<1t1·rr dr 9° spre nord-nst în
raport cu cel al curtinei precedente.
Turnul 13. amplasat la înălţimea porţii de pP latura dr Yl'St, C'onstituic pu11etu!
din ea.re incinta descrir o nouă retragere cu 19° sprr nst.
Curt1'na I a.rr o lungime dr 30 m şi de la turnul 14 Sl' constată prin l'Urtino m,
de 27 m, o nouă RC'himbare a direcţ.iei incintei sprr \'l'Rt. dr data a.ceasta minimă, de
cîteva. gradr.
Traseul ultimei curtine, 11, cstr dificil de urmă.rit din l'auza gropilor profunde 1·xi11tente în zonă, dar este asigurat prin poziţia. celor două turnuri pr tarr Ir leagă,descriind
ultima flexiunr, de 25°, sprr vest a acestei cxtremităţ.i a inc·intri.
Lungimea totală a laturii dr est este de 202 m.

4.1.

SPAŢllTL

INTRAMURAN

O limitarr a

posibilităţilor

dr

obţinere

a unor inf ormaţ.ii privind organizarea spa-

ţiului fortific·at decurge din existrnţa gropilor modrrnr de PXtraeţiP a pietrelor de construcţir. Singurrle imagi11i rare ar fi putut fi mai utilr în aecastă priYinţă sî11t cele ale
zborului din 1953. în măsura în tarr atunci intervrnţ.iilP distructivr nu afectau clrcît puţin
din suprafaţa cetăţii (3 gropi dispusP în linie, aproximativ pr axul turnului 8, în dreptul
curtinei d şi 3 gropi la 10-15 m de curtina m); acrst zbor arr însă, pc de o parte, scara
era mai mică între toate cele avute la dispoziţie ~i, pc dr altă parte, o calitate care nu

îngăduie observaţii de detaliu. În intervalul 1953-1968 aria mascată pentru foto-interpretare de gropi şi şanţuri a crescut sensibil: o zonă de circa 1.200 m 2 în colţul dr sudvest cu şanţuri perpendiculare destul de dese, gropile din 1953 din dreptul curtinei d
unite într-un şanţ lung, din care mai pornesc cîteva şanţuri mai scurte perpendiculare
şi lingă care mai există alte trei şanţuri paralele, două şanţuri mai lungi, întrrrnptr. eu
direcţia nord-sud, în colţul de sud-est al cetl1ţii, numrroase gropi mai mici în sfertul de
nord-est şi un şanţ şi cîteva gropi în sfertul de uord-vrst. Între urmele acestor şanţuri
trebuie căutate şi sondajele de salvare practicate în anii rnM-1955, dar, nedispunînd
de o aerofotogra.fiere mai apropia.tli. în timp de momentul dectuării lor, este imposibil a le
distinge în masa săpăturilor clandestine. Din fcrie.irr, zborurile succesive anului 1968 nu
înregistreazA distrugeri mai noi.
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Cu toate aceste perturbări de dată recentă, a fost totuşi posibilă surprinderea cîtorva
detalii apte să ofere indicii relative la poziţia cîtorva străzi şi, implicit, la structurarea
interiorului cetăţii.
Astfel, pc fotogramele din 1953 este perceptibilă o anomalie pcrfect liniară care
traversează întreg spaţiul fortificat, începînd din dreptul turnului 9 la sud şi terminînd
cătrr extremitatea nord-vestică a curtinei n, către turnul 1. Faptul că această anomalie
se regăseşte - mai slab sau mai net, în funcţie de condiţiile surprinse în momente diferitr - pe toate celelalte cinci aerofotografieri, traseul ei continuu şi faptul că terminaţia
t>i meridională se află în corespondenţă cu accesul la turnul principal, 9, al laturii de sud,
ne fac să o considerăm ea manifestare a traseului arterei principall', axiale, nord-sud, a
crt ăţii.
Alte două asemenea trasee pot fi stabilite între poartă şi artera axială şi în colţul
de sud-est al cetăţii, din dreptul turnului 10 spre nord, paralel cu artera centrală.
Notăm, de asemenea, alt gen de anomalii, sub forma unor pete mai întunecate, care
corespund şi unor mici depresiuni ale terenului. Prima este plasată în spaţiul imediat
învecinat porţii, cea dr a doua în centrul cetăţii, la intersecţia arterei porţii cu artera
centrală., o a treia spre capătul de sud al acesteia din urmă, iar o a patra, destul de
marc şi netă, în dreptul curtinei b. În special poziţiile în care sînt amplasate primele trei
ne fac să presupunem că aceste anomalii ar putea corcspundr unor mici spaţii degajate,
liberr de construcţii, de-a lungul sau la intersrcţia arterrlor.
În fine, considrrăm că rste de luat în discuţie şi o altă categorie de indicii, pe care
h·-am numit „indicii de <listrugrrr" 34 şi care sînt legate dr urmrle lăsate în tcrrn de extragrn•a pietrei de construcţie din zidurile cetăţii. Rcumplutc parţial cu pămînt şi acoperite
dr ngrta.ţie, aceste gropi şi şanţuri au un aspect aparent incoerrnt atunci cînd tiînt privite
d<' la sol, dar, ca şi în cazul cetăţii de est de la Troesmis şi al celei de la Enisala („Peştera"),
imaginile aeriene dintre 1968 şi 1977 de la Murighiol - în special era. dintîi (fig. 4), care
:trc o iluminare razantrt - pPrmit o analiză mai atentă a acestor inciziuni nedorite în
drpuncrile cetăţii. Se constată astfel că, în afara unor gropi răzleţe (care au fost „sondajrlP" de căutare care nu au dat rezultate), şanţurile au trasee rectilinii, paralele sau
prrpendicula.rc între ele, această dispunere fiind direct condiţionată de acera. a structurilor antice folosite drept carieră; pc linia efortului minim şi a randamentului maxim,
odată interceptat un zid, şanţul de demantelare îi urmărea cu stricteţe traseul, intîlnind
pe parcurs şi punctele de inserţie ale zidurilor transversale.
Operînd, desigur, cu toată prudenţa necesară, considerăm că aceste indicii ne pot
i;ugera deocamdată - pînă la constatările ferme ale săpăturilor viitoare - cîtcva elemente ale organizării intramurnne. Am observa astfel că în jumătatea meridională a
cetăţii liniile de demantelare se înscriu într-o tramă ortogonală, care respectă orientarea
laturilor de sud şi de est {curtinele j şi k) ale incintei, a arterei axiale şi a arterei porţii,
ceea cc ar corespunde de. altfel şi manierei celei mai logice de utilizare a acestei părţi a
cetăţii, singura care se poate înscrie într-un rectangul. Tot astfel, şanţurile mai dense din
t·olţul de sud-vest al cetăţii par să fi demantelat structurile a două construcţii alăturate,
i;eparate de o stradelă cu orientarea nord-sud, a cărei extremitate meridională corespunde accesului la turnul 8. Observăm, în fine, că cele cîteva şanţuri din sfertul de nordl'St al cetăţii, deşi aflate la oarecare distanţă de curtina m, sînt paralele cu aceasta.
4.2. Fotografiile aeriene avute la dispoziţie nu au fost apte să furnizeze nici un element
relativ la poziţia şi alcătuirea instalaţiilor care să asigure legătura acestei staţiuni aşezate
pe malul apei cu circulaţia pc fluviu. În condiţiile locale proprii acestui punct, în care
acţiunea de eroziune a apelor Dunării este exclusă, situaţia se explicit fie prin probabila
modificare în perioada post-antică a raportului de cote între uscat şi apă - în sensul
celor constatate în amonte, la Noviodunum -, fie prin întinderea pînă la limita actuală
a malului a covorului de stuf care împiedică observaţii asupra zonei înconjurătoare.
Singurele indicaţii privind amplasarea amenajărilor de acostare pot fi oferite numai
de considerarea configuraţiei actuale a extremităţii avansate spre nord a promontoriului.
De o parte prezenţa în afara curtinei n şi, parţial, m, a platformei f crme, destul de înalte
\
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şi

eu o lăţimr actuală întrr l 5 ~i 30 m, care n-a fost exploatată pentru spaţiul fortificat,
de altă partr, l·xistenţ.a toc·mai în fata eurtinci n a singurei por~iuni cu o pantă mai
accrsibilă. în timp ce crlrlaltr curtine dinspre apă (a, k, l, m) au pante rapide în exterior,
constituil• argumente certe pentru a plasa în această parte singura zonă adaptabilă pentru
un enntual debarcader ~i prntrn prartirarea în incintă a unei deschideri de comunicare.
FORTIFICAŢIILE DE PĂ~IÎKT EXTERIOARE

5.0.

Dacă suprafaţa cetăţii înse~i, impracticabilă pentru orice formă dP agricultură şi-a
păstrat pînă azi destul de puţin altrratr contururile ~i detaliile de mierorrlief, zona imediat
învecinată a fost supusă în ultimrll' decenii unor acţiuni ninlatoare cumulate care au
transformat sensibil aspre-tul originar al terenului. În primul rînd instalarea şi întreţi
nerea drumului comunal, carr circulă la o distanţă de numai 60-80 m de latura de
sud a eetăţii. apoi avansarea în ultimele trc·i decenii a tarlalrlor cu arături mecanizate,
din cc în ce mai profundr. pînă sub zidurile cetăţii, eît şi traseele fluctuante ale drumurilor
de pămînt pentru căruţr ~i tractoare (a se obsrrva multitudinea acestor piste agricole
în momentul aerofotografierii din 1977), fir au aplatizat vizibil suprafeţe întinse, fie au
creat denivelări artificiale rrcrnte.
Actualmentr, singurrle zone ;iparrnt nraf ectate, oricum nedesţelrnite, sînt cele
dintre colţul de sud-nst al cetăţii şi şosra şi triunghiul din exteriorul porţii, în faţa
curtinelor b, c, d şi c. În această ultimă suprafaţă am sezisat, de altfel, chiar pe fotogramele din 1977, primrle elrmrnte ale srcvenţei defensive din faţa zidului de incintă,
elemente care, în acrst zbor rrcent, mai pot fi rrgăsite şi pe celelalte laturi, dar numai în ·
viziune sterroscopică şi numai ea segmente izola.te.
Singur. zborul din 1977 nu ar fi fost suficient pentru restituirea completă a sistemului de valuri şi şanţuri cu care a fost dotată cetatea; fixarea celei mai importante părţi
a celui de-al doilea ,·al şi a şanţului aferent ne-a fost adusă de interpretarea zborurilor
mai vechi, a căror utilizare comparată şi ale căror informaţii complementare ne-au îngă
duit completarea şi controlul traseelor stabilite pe strreorestituţia finală.
Şanţul

5.1.

I

Observat încă de acum opt decenii de P. Polonic şi C. Moisil, rămîne singura compocare se mai păstrează şi azi, pe aproape întreg parcursul, ca detaliu de microrelief.
Este vizibil nu numai peretele cc coboară de la. ba.za zidului - la majoritatea curtinelor
laturilor de vest şi de sud existînd indicii pentru o conservare suficient de bună a hermei,
sub stratul de dărîmături scurse pe pantă, care modifică întreg profilul şanţului -, dar
poate fi urmărită şi uşoara alb icre inferioară., existentă pe lungi porţiuni în dreptul curtinelor a - e şi h - j. Deşi extrrmităţ.ile ~anţului I, ca şi a.le celorlalte lucrări defensive
exterioare, se închid pc linia malului, configuraţia. terenului fa.ce puţin probabilă ideea
unui şanţ umplut cu apă pe tot traseul său; o a.ta.re situaţie e de admis - şi pentru
celelalte şanţuri - doar pe porţiunile mai joase de pe laturile de vest şi est.
nentă

5.2.

Valul I

Cel mai bine conservat de-a lungul laturii de vest a incintei, zonă în care se desfă
şoară la o distanţă de 20-30 m faţă de aceasta şi în care prezintă o întrerupere în
corespondenţă cu poarta, a fost ras în dreptul curtinelor
şi g şi coincide cu limita
tarlalei de la sud-est de cetate, ale cărei arături repetate sînt pe punctul de a-l nivela
complet. Acest ultim segment mai prezenta încă un foarte slab relief în 1977 şi e înregistrat ca atare de curbele de nivel ale stereorestituţiei realizate pe baza clişeelor din acest
an. Imagini nete ale traseului valului I în porţiunea de sud-est şi est, între turnurile
9 şi 12, sînt păstrate de aerofotografierile din anii 1968 şi 1969, toate trei realizate în
momente în care arăturile proaspete de pe tarlaua amintită au activat manifestarea structurii pedologice diferite - în raport cu terenul înconjurător - a pămîntului utilizat

f

la

înălţarea

valului.
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5.3.

Şanţul

II

Terenul actual îi mai conservă pe alocuri amprenta trnsPulni sub forma unri foarte
slabe denivelări, foarte greu percrptibilă în partea clr sud-nst şi ceva mai pronunţată
pe latura de vest, în special la rxtremitatra dinsprr lac, în a cărri aclîncitură aprle cn•scute din momentul aerofotogra.fierii din 1mm (fig. 6) pătrunsest·rrt rîţiva mrtri. Tra~wul
său, vizibil pe această ultimă latură şi pe fotogramrle ultimei arrofotografirri (fig. 7),
este bine evidenţiat prin indicii pedologice şi pc rrlălalt zbor clin 1977 dar mai alrs pe
cele din 1968 şi 1969.

5.4.

Valul 11

Aşa cum am spus, fiind romplrt nivrlat ele arăturile crlor două tarla.Ic earr-i suprapun
porţiuni importa.nte din parcurs şi traversat în două punctr de şosea şi dP ~anţurile acesteia, acest val extrrior nr-a fost revelat exclusiv dr analiza înregistrărilor ;1rrofotogrnfice
mai vechi. Dacă zborul la scară marr din 1977 mai păstrează vagi şi incrrte urmr clin
tronsonul parnlrl cu curtinele c şi d, doar imaginile, clare în privinţa naturii solurilor

microzonei, clin anii 1968 (fig. 4) şi 1969 (fig. 5 şi 6) au putut preciza rxistenţa ~i amplasamentul întregii laturi de vest şi a arcului din sucl-est, păstrat întrr şosea şi malul bălţii.
Zborul la scară mai mică din 1977 este singurul care mai prezintă o anomalie de tentă
deschisă pentru porţiunea din val rămasă la sud dr şosea.

5.6.

Şanţul

111

Total insrzisabil la suprafaţa terrnului, poziţia sa a fost stabilită datorită imaginilor din 1968 şi 1969 (fig. 4,5 şi 6), pe care apare ea o urmă întunecată., atît pe la.turn
de vest, cit şi la sud-est de cetate, spre malul bălţii.

6.

DRUMURI
Primul drum poate fi urmărit din faţa porţii cetăţii, traversîncl linia celor două
valuri prin puncte în care acestea se întrerup şi avînd un prim tronson de circa 260 m
cu orientare nord-est - sud-vest, orientare dictată de nrcesitatea de a ocoli intrîndul
pe care îl descrie malul la vest de cetate. De aici, urma drumului antic a mai fost urmă
rită, deocamdată - în această fază studiul nostru limitîndu-se la aria cetăţii şi la zona
din vecinătatea ei imediată -, pe o distanţă de încă aproape 800 m spre vest, desfăşu
rîndu-se în linii mari paralel cu actuala şosea Murighiol - Dunavăţul de sus, faţă de
care se află la nord, la distanţe între 60 şi 100 m. Traseul total stabilit cu această ocazie
este de circa 1,2 km.
Un al doilea drum se desprinde din precedentul în dreptul micului golf de la vest
de cetate, avînd o orientare generală est-nord-est - vest-sud-vest; este traversat de
actuala şosea, de care se depărtează progresiv spre sud-vest şi 1-a.m urmărit, deocamdată,
pe o lungime de 1 km de la punctul în care se uneşte cu celălalt drum (fig. 9).

7.

CONSIDERAŢII

ISTORICE
Prccedînd săpăturile arheologice, cărora Ic-ar fi necesare cîtcva decenii pentru
cunoaşterea completă a incintei de zid - cn o desfăşurare de 0,53 km, fără a include traseul total al turnurilor exterioare -, descoperirile oferite de cercetările aerofotografice
adaugă prin cetatea de la Murighiol un exemplu în plus seriei de centre militare şi urbane
din Scythia Minor - încă puţin numeroase - pentru care se dispune în prezent de o
imagine de ansamblu a fortificaţiilor.
Planul general detaliat al structurilor defensive de la Murighiol, care - chiar dacă
în această fază, în chip obiectiv, nu atinge precizia de ordinul centimetrilor ce va fi
stabilită de săpăturile viitoare - oferă şi relaţii metrice suficient de precise, furnizează
o sumă de informaţii ferme care ne îngăduie nu numai operarea unor comparaţii pertinente cu celelalte centre fortificate de la Dunărea de jos, a căror topografie generală e
cunoscută prin săpături sau investigaţii aerofotografice, dar şi formularea, încă de acum,
a unor încheieri de ordin istoric, atît în privinţa cetăţii în discuţie, cît şi pe planul mai
larg al evoluţiei provinciei în secolele tîrzii.
\
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Aşa cum ni se înfăţişează azi, incinta de la Murighiol prezintă toate caracteristicile
arhitecturii militare defensive structurate în pragul secolului al IV-iea, în activitatea
constructivă desfăşurată în timpul Tetrarhiei şi al dinastiei constantiniene şi ale cărei
realizări în provinciile danubiene au fost puse progresiv în lumină în special în ultimele decenii, en detalii planimetrice, constructive şi eronologice din ce în ce mai precise.
Aşa cum am spus-o mai demult 35 , fortificaţiile secolelor IV -VII e.n. nu mai pot
fi supuse unor comparaţii globale privind geometria generală a planului şi detaliile metrice
axiale. Cu excepţia categoriei de quadriburgia - care păstrează planul rectangular simplificat la maximum şi dimensiuni reduse la minimum, dar care înregistrează cu fieeare caz
în parte o diversitate de soluţii de realizare mult mai mare decît în evoluţia planului-tip
castru în secolele I-III e.n. - planurile de ansamblu ale cetăţilor de diml•nsiuni mai
mari nu pot fi în principiu reduse la o figură geometrică de refrrinţă, întrucît configuraţia
generală a fiecărei incinte este determinată dr exploatarea optimă în scopuri def Pnsive
a condiţiilor naturale locale. Oriunde partieularităţile locului o permit, organizarea dr
ansamblu sau măcar era a unor anumite zonr tinde spre înscrieH·a în coordonatelr unui
sistem ortogonal, dar ~i acpa::;tă puternică prrferinţă prntru schemrle tradiţionale nu face
clPrît să sporPască cliHrsitatra planurilor rrznltate.
În conserinţă. planurill' unor cetăţi din această epocă sînt asrmănătoarr doar
atunei cînd au <~ se adapta unor ::;ituri similarP. Astfrl, dispoziţia mai puţin obişnuită a
crlor două laturi lungi - de est şi dr vest - alr cetăţii de la Murighiol, carr se unesc
dirrct, Pliminînd o a patra latură printr-o serie de retragrri succrsive care le conferă un
front connx, îşi găseştP celr ma.i apropiate paralrle în acest sector al frontierei dună
rene în pia.nul fortificaţiei romane tîrzii de pe extremitatea Ostrovului Banului 36 şi,
într-o oarecare măsură, în dispoziţia generală a fazPlor mai vechi ale incintei cetl!.ţii Axiopolis. Similitudinea organizării drf rnsive a acestor cetăţi e determinată de adaptarea la
configuraţia asrmănătoare a malurilor unor formaţiuni de uscat de mici dimensiuni - un
promontoriu avansat la Murighiol şi Axiopolis 37 • un capăt de insulă la Ostrovul
Banului.
La această diversitate dr forme impusă de adaptarea la teren, elementele comune şi
caracteristice arhitecturii militare a secolrlor IV -VI e.n. sînt constituite în primul rînd
de turnurile rxterioare, organizate după cîteva tipuri de plan ru funcţii în general bine
precizate. de o masivitate deosebită şi cu o frecvenţă care determină deeuparea traseului
incintei în curtine relativ scurtr.
Media de 28 m a curtinelor cetăţii de la Murighiol este specifică fortifieaţiilor acestei
epoci, după cum utilizarra celor trei tipuri de turnuri: în formă ele potcoavh la colţuri,
a celor în formă de U şi rectangulare de-a lungul incintei rste întru 1otul asrmănătoa.re
cu structura incintelor cetăţilor contemporane din Scythia Minor şi din provinciile învPcinate. Preferinţa marcată pentru turnurile în formă de U în cazul incint(•i de la Murighiol, la care nu constatăm decît un singur turn rectangular, îşi găseşte analogii perfecte
la Dinogetia, care nu are nici un turn rectangular, la Trorsmis - cetatea de est, în
latura de nord a incintei de la Noviodunum, pe limes, şi la Tropaeum Traiani ~i Abrittus,
pe linia artrrei centrale nord-sud a provinciei.
Dar, în afara acestor similitudini de detaliu. carP relevă din tipologia planurilor
turnurilor utilizate în epoca romană tîrzie, sînt <lr subliniat şi unele asemănări tot atît
de importante. care pun în luminrt linii grnrrnlP comune în organizarra funcţională a
ansamblului fortificaţiilor şi C'an• încrp ~ă contureze rlrmentrlr unei tipologii de sit
mai binr circumstanţiate prntru staţiunilr de limes, în a căror catrgorie se inseread şi
cetatea de la l\forighiol.
Într-adevăr, o analiz11. comparativă a acestor staţiuni care nu se mărgineşte Ia o
confruntare formală a planurilor incintelor, ci ia în considerare ansamblul condiţiilor de
relief ale locului ocupat de fiecare cetate şi ale respectivei microzone, este în măsură s!i.
evidenţieze o identitate de principii care au comandat implantarea celor mai multe din
centrele fortificate mai bine cunoscute ale frontierei danubiene, cu care pot fi stabilite
cele mai strînse paralele pentru cetatea de la Murighiol.
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Pe lingă o seric de amplasamente variate, ilustrate de cetatea de vest de la Troesmis
- cu origini getice şi cu o poziţie specifică cetăţilor acestei epoci, pc formaţiuni înalte,
avansate de la linia terasei majore -, de Ct'tatca Beroe - cu o poziţie în multe privinţe
asemănătoare -, de cetatea de la Gîrliciu - situată pc PXtremitatea unei peninsule
foarte alungite, înconjurată de bălţi -. şi de cetatea DinogPtia - aşezată pe o insulă -,
un număr important de fortificaţii ale li'.tnes-ului sînt adosate malului fluviului, ocupînd
platforme cît mai înalte pentru a avea latura dinspre apă protC'jată natural prin pante
desC'ori inaccesibil<'. În cele mai multe cazuri, fronturile laterale ale fortificaţiei beneficiază pentru cca mai marc parte a. lungimii lor de apărarea naturală a unor ravinări C'XÎBtente foarte profunde - uneori cor<'ctate artificial pe anumitl' porţiuni - , care detaşează respectiva platformă ca unitatP distinctă în configuraţia terasei, cu care· legătura
SP mai păstreazft doar pe latura opnsrt fluviului. În acest fel, întreaga organizarr dC'fensivă
a acrstor fortificaţii rstc ori<'ntată în acrst srns, frontul principal el<' r<'zistrnţă fiind amenajat pr această singură parte rxpusri.
Din acest motiv, latura în discuţie rrunînc o latură prrfrct închisă, accrsul principal,
carosabil, ca şi cPlc mici, pirtonal<', fiind plasat<' pe la.turilr prrprndiculare pc fluviu, în
poziţii mai puţin funcţional<' dar mult mai u~or dC' eontrolat şi apărat. Frontul de' rC'zistcnţă poate astfrl brndicia de una. sau mai mnltP linii dr ~a.nţuri şi valuri <'xterioare,
imediat învccinatr sau mai mult 11au mai puţin îndPpărtate.
Rămînînd, prin funcţia lor majoră, în eontact dirN·t eu ambPIP art<'rP dC' circulaţie
ale frontierei - cea fluvială şi era rutirrr1. paralelă <·u malul - astfpl el<' poziţii prin excelenţă clrfrnsivP prrmitrau, în mom<'ntrl1· dificili', o bună izolare, a.tît spr<' apă, cît şi
sprr uscat.
În această categoric tipologică astf PI definită, 1·Ptatea ck la Murighiol îşi găseşte
locul a.lături de fortificaţiile similar<' ea amplasare şi concrpţie de la Novioclunum, atît
cit ne este pînă acum cunoscută prin săpături şi eereetări arrofotografic<', dar mai ales
de la Troesmis - est, Capidava şi latrns. Este important a sublinia ~i structura absolut
identică a laturilor de rezistenţă. ale <·Ptăţilor de la Murighiol. Trorsmis şi Capidava, care
prrzintă nu numai aceraşi rrpartiţic simetrică a tipurilor de turnuri (mar<' turn rectangular
central. două turnuri intrrmediare în formă de U şi turnuri dP colţ în formă dC' potcoavă),
dar şi dimensiuni generale foarte apropiatr ( 130 m la Murighiol. 143 m la Troesmis-est şi
1~7 m la. Capidava). O dispoziţie întrutotul asrmănătoar<' arr şi frontul respectiv de la.
Iatrus. cu singura diferenţă d<' detaliu a rxistPnţei - dPtnminată cir lungimea mai mare
:t acrstPi laturi - <t cite donă turnuri în formă de U dr o part<' şi d<' alta a marelui
turn dr mijloc. În funcţie de condiţiilr spreificP locului, unica poartrt principală este
plctsată pP la.turn din stînga frontului principal la Murighiol şi ('apida.va şi p<' cea din
dreapta la Troesmis. Fără a dispun<' îneă dr un studiu atent al fotografiilor a<'riene şi
pl<'cînd numai dP la cît se poate înţC'lcgr din crC'a CC' s-a publicat pînă acum, cetatea de
la Musa.it. dPşi dotată cu turnuri rPctangular<', ocup11 ;iertaşi tip dP amplasament şi
Jff<'Zintă o intrnrr dispusă lateral.
Desigur. extinderea acC'stui gen dr studiu aprofundat dt• topogrnfi<' iRtorică la întreg
tra.sPnl limPs-ului dobrogean şi elaborarea pentru toatP staţ.innilc sale a unor planuri
eomplPte, atît pPntrn aspectele de planimetric, cit şi p<'ntru cple ele nivelment, cum
este cel ~tl cetăţii de la Murighiol. va facr posibilă pr<'cizarPa şi rafinarea 11nPi tipologii
grnrrn.Ir a. fortificaţiilor epocii tîrzii.
Revenind la cetatea. de la Murighiol, descoperirii<' de f oto-intcrpretarr arheologică.
:tduc un non clrment pentru utilizarea sistPmatică a. fortificaţiilor de pămînt suplimentare în <tceastă provincie în secolele IV -VII e.n. Situaţia de aici îmbogăţeşte cu un
aspect particular seria de astfel de dispozitive puse în lumină recent graţie detecţiei aeriene;
valurile şi şanţurile de la Murighiol nu aparţin categoriei celor afectate - precum la.
Troesmis şi Noviodnnum şi, în anume Ptape. la Histria şi Argamum - apărării unor
cartiere urbane extramurane, ci sînt destinate majorării capacităţii defensive a incintei
de zid, dP care rămîn foa.rte apropiate. Deşi recunoaşterile ma.i vechi au constatat şi în
jurul acestei cetăţi vestigiile unei locuiri în afara zidurilor, nici una dintre aerofotografierilr studiate nu conţine umbra vreunui indiciu pentru o fortificaţie de pămînt mai
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îndepărtată; este, astfel, de constatat ca m ac!'astă extremitate expusă a provinciei
locuirea. ca.re s-a dezvoltat în jurul cetăţii în perioadele de securitate nu a ajuns să fie
protejată, ca în alte părţi, cu fortificaţii proprii.
Este foarte probabil ca nu toate elementele acestui sistem să fi fost realizate în
acelaşi moment ; dacă şanţul I est!' de considerat aproape obligatoriu ca anexă iniţială a
incintei, valurile I şi II şi respectivl'le lor şanţuri au putut fi adăuga.te succesiv, în momente
diferite, într-un efort de rezistenţă tenace, pentru care cea mai sugestivă analogic e of nită
de succesiunea celor trei valuri din faţa incintei tîrzii de la Histria.
Fără a se putl'a compara cu ma.rile oraşe de pe coastă sau din intnior, cu suprafaţa. sa intl'rioară d!' 1,85 ha c!'ntrul fortificat de la Murighiol se înscrie în ordinul de
mărime normal pl'ntru staţiunile de frontieră (v. fig. 10). Dim!'nsiunile sale ne oferă şi
indicaţii de ordin demografic în privinţa colectivităţii de limitanei daco-romani, care a
locuit aici în condiţii urbane, într!'ţinînd şi apărînd cetat!'a şi întreaga provincie pînă în
plin secol al VII-iea.

8.

MĂSURI DE PROTECŢIE

Deşi identificată din 1898 şi semnalată apoi din nou
şi 1961 se cereau măsuri de protecţie a ruinelor, cetatea de la
liza.tă. în anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 661

la răstimpuri, deşi în 1935
Murighiol nu a fost nominadin 1955 311 • fiind inclusă în
lista monumcntl'lor arheologice abia la înteputul deceniului trecut.
Din precizările adus de cercetările aerofotografitl' decurge necesitatea instituirii de
urgenţă. a unei rezervaţii arheologice definitin care să. aibă, în această primă fază, ca
limită de sud latura de nord a drumului Murighiol-Dunavăţul de sus şi care să se extindă
cu 200 m spre nst şi spre est de laturile din aceste părţi ale cPtăţii pmtru a putea
cuprinde \•estigiile inf erioarc încă păstrate ale şanţurilor şi va.I urilor exterioare. În interiorul acestui perimetru trebuie sistate compll't atît lucrările agricol!' cit şi eirculaţia
vehicolclor, pentru a consl'rva puţinul care s-a mai păstrat din depunerile antice.
Dată fiind începerea din 1981 a săpăturilor sistematice desfăşurate în colaborare
de Muzeul judeţean din Tulcea. de Centrul d!' istoric şi teorie militară al Ministerului
Apărării Naţionale şi de Institutul de Arheologie din Bucureşti. cetatea de la Murighiol
nu va întîrzia să devină unul din obiectivei!' istorice de prim interes ale judeţului şi
spaţiul rezervaţiei rn putea. fi folosit şi pentru organizarea amenajărilor ncc!'sarr unei
depline valorificări muzeistice şi turistice a acestei importante arii monuml'ntale.
Zona de protecţii', extinsă cu minimum 200 m în jurul rezervaţiei arheologice definitive, va trebui să asigure păstrarea nealterată a aspectului actual al terl'nului prin
practicarea. unor culturi agricole care să nu reclame dccît arături superficial!', astfel îneît
în viitorul apropiat cercetări dr teren active şi sondaje şi săpături să poată înrl'gistra. un
maximum de informaţii privind vestigiile aş!'zării şi necropolrlor contemporane cetăţii;
sînt de urmărit, de asemenea., şi monumentele arheologirr din epoca getică şi romană
timpurii'. ('·ezi ilustraţia p. 663).
NOTE
1. Datele esenţiale ale studiului de foto-interpretare privind cetatea de la i\Iurighiol au
fost conţinute în comunicarea „Cercettlri
aerofotografice în at1ii 197 8 -1980", prezentată. la a XV-a Sesiune naţională. anuală
de arheologie - Braşov, martie 1981 (sub
tipar, in respectivul volum de Materiale şi
Cercetări Arheologice) şi au fost dezvol·
tate in comunicarea „Cetatea roma11ă tîrzie
de la .M urighiol", prezenta tă in acelaşi an,
la 25 noiembrie, la Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului de istorie naţională şi arhe·
ologie din Constanţa. Descoperirile privind
această cetate au figurat şi în expoziţia
„Cercetări

aerofotografice

deschisă la 25 martie 1982 în cadrul celei
de a XVI-a Sesiuni naţionale de arheologie,
desfăşurate la Vaslui, în care au fost prezentate fotografia aeriană din 1977 şi
planul stereorestituit care se publică în
prezentul studiu.
2. Al. S. Ştefan, Recl1erches de plwto-i11ter-

pretatio11 archeologique sur le
Scyll1ie .Mineure a l'epoque du
în Actes du ·I X• Co11gres
d'eludes sur Ies frontieres
Mamaia 1972,

limes de la
Bas-Empirc,
i11ternalional
romaines -

Bucureşti-Koln-Wien,

1974,

p. 95; idem, Nouvelles recherches de pholointerpretation archfologique concernant la
defwse de la Scytl1ie Mi11eure, în Akten

î11 · arheologie",
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des XI. intcrnationaleii Li111esko11gresses Sz~kesfehervăr
197G,
Budapest, 1978,
p. 451-452.
3. Pentru definirea acestui program, cf. idem;
Cetatea romană de la Slava Rusă ( Libida? ).
Cercetările aerofotografice şi apărarea patrimoniului arheologic, Monumente Istorice şi
de Artă, XLVI, 1977, 1, p. 3-5; 19-20.
4. Idem, Cercetări aerofotografice privind topografia urbat1ă a Histriei. I. Epoca romană
(sec. I-III e.11.), Monumente Istorice şi
de Artă, XLIII, 1974, 2, p. 39-51; li.
Epoca romanii tfrzie (sec. III -IV e.n.),
XLIV, 1975, 2, p. 51-62; 111. Epoca
romanii tirzie (sec. ll'-Vll e.11.), ?tlonumente Istorice şi de Artă, XLV, 1976, 1,
p. 43-51.
5. ldem, Cetă/ile romm1e de la E11isala. Studiu
aerofolografic, Monumente Istorice şi de
Artă, XLVI, 1977, 2, p. 15-25.
6. Idem, în Akten Szekesfeherrdr, p. 452 sq.
şi art. cit. supra la nota a.
7. Idem, Acles Mamaia, p. 108.
8. Idem, Troesmis. Co11sideraţii topografice,
Buletinul Monumentelor Istorice, XL, 1971,
4, p. 43 -52; idem, în Actes Ma maia,
p. 97 sq.
9. Idem, în Actes Mamaia, p. 100 sq.; idem,
Noviodu11um. Studiu de fotointerpretare ar-

cărămizi romane, etc„ dovatlft eă aici a
fost şi un aşczămint ciYil roman".
12. llueureşti, 1900, hart:t de la p. 118.
13. Noi cercetări asupra topografiei a11tice a

Dobrogei. Co1111111icaţi1111c făcutii î11 şedin/a
dl' la 5 iunie 1898 a Academiei Române,
B.A.R.S.R.;· mss. fi132, f. 87 sq. Scrisourcaraport din 21 aprilie 1898 iL lui P. Polonic
este inclusă, cu adnotări marginale ale lui
Gr. G. Tocilescu, în această comunicare.
Cetatea de la l\Iurighiol figurează, sub
nr. 18, şi în listelo de situri romane dinDobrogea din mss. 5131, f. 1 şi f. 6 „Lagerul de lingă satul Murighiol lingă Dunăre"
14. Nerealizîndu-se editarea de că.t.re Academie
a Lucrării sale l'alurilc (troieuelc), drumurile şi cetă/ilc romat1e di 11 toate /ările locui le
de ro1111foi, distinsă in 1918 cu premiul
Adamachi, P. Polonic a publicat., într-o
formulă. restrinsă, o pa rt.c a cercetărilor
sale în Natura, XXIV, 1935, 7, p. 1826. Paragraful privind cetatea de la Murighiol la p. 25; singurele diferenţe faţă de
raportul manuscris din 1898 privesc menţionarea unei singure intrări m cetate, pe
latura de sud, şi lungimea acestei laturi
(108 m). Cf. şi harta de liL p. ~3 pentru
localizarea cetăţii.
15. Cetllţi ro111a11e la Dunllrea de jos, pe bra/ul

Sf. Gheorghe ( Di11 „Escursiuni arheologice

11eologică,

Buletinul Monumentelor Istorice,
XLII, 1973, 1, p. 1-14.
10. Păstrată la Biblioteca Academici R.S.R.,
Secţia manuscrise, Arhiva perso11ală P.
Polo11ic, I Varia, f. 215/38: „Cet (atea)
rom(ană) (Ad Storna) situată intre satele
Muroghiol şi Dunavăţul de sus (de turci
numită „Cetatea Sici")".
11. Biblioteca Academiei R.S.R„ Arhiva Gr.
· G. Tocilescu, mss. 5132, f. 95: „Cetatea)
de la llluroghiol numită şi cetatea Sîci. Ea
are forma dreptunghiulară şi este aşezată
la 2 1/2 km spre est de satul Muroghiol
pe marginea bălţilor Dunării, pe un colţ de
deal care este cu 8 m mai ridicat decit
nivelul fluviului. - Astfel postată pe un
promontoriu, este din toate părţile natural
apărată, totuşi se vede în partea (de) vest,
sud şi est urmele unui şanţ înconjurător,
care este de 15-19 m şi 0,5 pînă la 1 m
adinc. - Această cetate este de zid, ale
căror urme sint vizibile; se desting bine 2
intrări (porţi) la latura de sud şi la latura.
de vest, unde numai şi acum este posibilă
o comunicaţie cu trăsura. lnlăuntrul cetăţii se găsesc urme de construcţiuni solide
de piatră şi cărămidă. - Zidul înconjurător despre nord măsoară în lungime
45 m; partea despre vest 145 m şi are
urmele unui turn şi a unei porţi; partea
de sud are lungimea de 138 m; aici se vede
urma unei porţi; partea despre est este cea
mai lungă şi măsoară pc val 177 m. Forma cetăţci, acomodată terenului, este
aproape triunghiulară, a vînd virful spre
nord. Castrul este bine păstrat şi arată
numai puţ,ine săpături făcute de locuitori.
- ln jurul cetăţ,ei, mai ales spre sud, se
găsesc prin arătură o mulţime de rioburi,

fo Dobrogea"), llCMI, II, 1909, p. 89:
„Pe o mică ieşitură de pămint, ce se înalţă
intre aceste douii. lacuri (Crugli mic şi
Crugli mare, n.11.), se văd ruinele unei
cetăţi de formă exagonală, mărginită în
faţ.ii. de baltă, iar în spate de drumul vicinal
ce duce la satul Dunavă.ţul de sus. Ridică
turile de pămint, cari acopăr zidurile
acestei cetăţi, par cu mult mai impozante
decit cele de la Salsovia, în schimb şanţu
rile abia se recunosc. Urme de turnuri se văd
in mai multe locuri, de asemenea se recunosc şi cele două porţi, de est şi de vest".
Cf. şi fig. 29, p. 86 şi fig. 31, p. 90.
16. Cf. şi O. Iliescu, Cu privire la tezaurul de

dinari roma11i din timpul Republicii găsit
1909 la lllurighiol (jud. 1'ulcea), Pontica, 7, 1974, p. 205-211, care emite

(n

ipoteza apartanenţei acestui Iot la un tezaur monetar de 117 piese, din care s-au
mai publicat în 1911 citeva monede. Pentru
alte monede recuperate recent de la cetatea
de la. Murighiol ( Gallienus, Pro bus, Galerius, Procopius, Justinianus I, Tiberius II
Constantinus, Mauricius), cf. E. Oberlănder-Târnoveanu,

Cronica descoperirilor
monetare di11 11ordul Dobrogei, Peuce, VIII,
1980, p. f>Oil-506; ilU!J.
17. Au( dem Razel111. Palirtrn durc/1 weltrrlasse11e Oegeudc11 der Dobrogea, llucnreşti,
1907, p. 15-16; ide111, Aus Ru111ii11ic11,
I, Einsiedeln, l!J09, p. 206-207; idem,
Die christlichw Altertiimer der JJobrndscha,
Bucureşti, 1918, p. 25; 36, nota 1.
18. Cetatea Ul111etum, 1, AARl\ISJ, Scria II,
Tom XXXIV, p. 597, nota 2 şi haitrfigurează o cetate la ~luri
ghiol.

Jiors texte, care
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tţ_

Archăologische Funde im Jalire 1913. Rumă11ie11, Archăologischer Anzeiger, 1914, col.
434-435.
20. ~v outăţi arheologice dobr:ogene, Analele Dobrogei, XVI, 1935, p. 192.
21. E. Bujor, Note epigrafice, SCIV, V, 1954,
8 -4, p. 599- 601. Pentru descoperirea,

Dobrudja, BAR International Series, 86,
Oxford, 1980, hărţile de Ia. p. 223, 224.
26. P. Polonic, loc. cit. supra, nota 10.
27. C. Moisil, BCMI, II, 1909, p. 89 şi< fig. 31,
p. 90; c(. idem, BCMI, III, 1910, p. 93 94.
28. V. Pârvan, Ulmetu111 I, p. ;)97, nota 2

în rursnl săpăturilor făcute de săteni în
anii 1892 -1893, a unei inscripţii de mari
dimensiuni, ulterior pierdute, c(. C. Moisil,
loc. cit. supra nota 15. Fragmentele publicate dr E. Bujor au fost omise de către
Emilia Doruţiu-Boilă din recentul volum
al culegerii naţionale de inscripţii grecolatine, în care sînt ruprinse documentele
epigra fiec din nordul Dobrogei: Inscrip-

( Gratiana trebuie căutată în zona Murighiol-Duna văţul de sus - Dunavăţul de
jos); idem, Jl1111ic1:piu111 A.urelium Durostorum, Rivista di Filologia c di lstruzione
Classica, N.S., II, 1924, 3, p. 33;) („Graliana accanto a Salsovia"); c(. idem, NuOfJe

19.

co11siderazio11i sul vcscovalo delia Scizia
Minore, Atti delia Pontificia Accademia.

f i ile di11 Scythia Minor. Volumul I". Capirlava - Trocs111is - }foviod1111um,

Bucu1980.
22. E. Bujor Şa;1lirrul arheologic Aforighiol,
?llCA, \", 1959, p. 377; pentru o srhiţă de
localizare a retăţii, c(. idem, Săpăturile d.e
salvare de la Murrghiol, Ml'A, III, 1957,
fig. l, p. 249.
23. idem, ijanlierul arheologic Jlurigliiol, }ICA,
\"I, 1!:15~1. p. ;-W:!-829.
24. I drn1, •>'a 111 ierul 11rheolog.:C J/ 11 rigliiol, }iC A,
reşti,

\"II, 19f)l, p. 299.
25. :\L D. Ionescu, (Dobrogianu), /Jobrogea i11
pragul veacului XX. Uurureşti, 1904,
p. 401- 403; ide111, Buletinul Societăţii
Geografice Române, XXXI, 1910, li,
p. 66-tii; C. Moisil, D 11de a fost t·echaul
Halmyris ?. BC:\U. III, 1910, p. 94; R.
Vulpe, Acliritatea arheologică Îl1 Dobrogea,
în Dobrogea. Ci11cizcci de ani de viafă romd11ească, Bucureşti, 1928, harta de la fig.
64, p. 142; idem, Histoire a11ciem1e d.e la
1Jobro11dja, Bucureşti, 1938, p. 301; Repertoriu/ Arheologic, în manuscris la In~titutul

29.
30.

31.

Arheologie din llucureşti;
s. r. Murighiol, articol semnat de I.
Barnea, ruprinzînd principalele menţiuni
bibliografice (semnalează monede <le la.
.Iustinian provenind din cetatea păstrate
la Muzrul din Tulcea); ist.oria României, I,
Hucure~ti, 1960 - cetatea de la Murighiol
m1 apare dccit pc hărţile de la PI. XIII şi
XI\"; R Vulpe, I. Barnea, Di11 istoria
Dobrogei, 11, llucureşti, 1968, - cetatea nu
e menţionată în text, apare doar pc hărţile
Ir (R. \'ulpc) şi Vl (I. Barneu); Tabula
de

imperii Romani, J, 35, Ro11rnla-Durostor11111 - 1'0111i, Burureşti, 19()9 - vocea Murighiol (Em. Popescu) preia bibliografia.
din Repertoriul Arheologic, adăugind refela E. Bujor, 1954, 1959, 1961; Em.
Condurachi, VI. Dumitrescu, l\L D. Matei,

rinţele

Harta arlieolugică a Ro111d11iei, Bucureşti,
1972, nu înregistrează cetatea; I. Barnea,
Gh. Ştefan, Le limes scythicus des origănes
1i la fi11 de l'Antiqu1:te, în Actes du IX•
Co11gres i11ternalional d'etudes sur Ies frontieres romaines - Mamaia 1972, Bucureşti

32.

1974, p. 16 (hartă);
23-24 (menţiune în text); AI. Suceveanu,
-

Koln -

Romana di Archeologia, Rendiconti, Roma.,
rno (.,Gratiana - castello ...
situato presso liL foce detta di 8. Giorgio");
I. Barnca, Repertoriul Arheologic, loc. cit
(cea mai probabilă. localizare Gratiana);
idem, Di11 istoria Dobrogei, li, harta VI;
1:d.em şi Gh. Stefan, art. c•t. din Actes
.Mamaia 197:! (l9i4), p. 23 şi harta de la
fig. l, p. lti; Em. Popesru, TIR, L 35,
196fl, s.r. Mraighiol şi s.r. Uratiana; H.
Gajcwska, Topographlf' des fortificatiotu
romai11cs l'tl flobro11dja, Wroclaw-Warszawa, 19î4, p. 1;14 şi passi111 (localizeuă.
fără niri o rezervă Gratiana la Murighiol);
AI. Suceveanu, op. cit., hărţile de la. fig. 1
co11lra p. 88 şi fig. 3 contra p. 120.
G. I. Brătianu, Rccherc/1es sur i·icina ct
Cetatea Albă, Bucureşti, 1935, p. 91.
A. Aricescu, op. cit., hărţile de la p. 223
şi 224; în ce pri,·eşte Gratiana, optează.
pentru o localizare pe frontul vestic al
frontierei dunărene, între Carsium şi Troesmis, eventual înlocuind toponimul mai
vechi Cius, ibidP111, p. 9i>
Op. cil. la nota 28. Deşi afirmă că a cercetat
direct cetatea şi a fă.cut măsurători asupra.
ei (p. 10), că. a întocmit un plan schema.tic
şi o schiţă. de amplasament (p. 22), însoţite
de documentaţie fotografiră (p. 24), preia.
neschimbate dimensiunile notate de P .
Polonic, cu excepţia adincimii şanţului, 1,>e
care o stabileşte la î m (p. 117 şi 115);
constată. patru porţi, cite una la mijlocul
fiecărei laturi (p. 118). Cronologie: după.
descoperirile monetare retatea se poate
<lata din sec. lll pină. în sec. VI, dar materialele ceramice o datează intre sec. IV
şi V I (p. 155 ). Sfîrşitul sec. V şi începutul
sel'. V I ar fi dus „la rhute des fortifications lice avec la navigation sur le Danube",
intre care şi Graliana = Murighiol, „trii.aă
tura caracteristică. a acestei perioade fiind
părăsirea. lentă a punctelor de rezistenţă de
către romani. Primele au fost părăsite
şi distruse fortificaţ.iilc construite în sec.
IV, ceea ce dovedeşte limpede rolul provizoriu pe care îl asumau în inturirea
sectorului de nord-est al limes-ului".
Cf. Al. S. Stefan, art. cit., Monumente
Istorice şi de Artă, XLVI, 1977, 1, p. 8.
Operaţiunile de reperaj fotogrammetric
au fost efectuate de către subinginer C.
Mehedinţeanu şi au beneficiat de sprijinul Muzeului Deltei Dunării din Tulcea,

II, 1924, p.

Wien,

33.

1 1 iaţa economică î11 Dobrogea romană. Secolele 1-111 e.11., Bucureşti 1977, p. 58, 96,

132; A. Aricescu, Tlie Army in Ror11an
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35. Ibidem, p. 17.
36. M. Davidescu, Cercetări:le arheologice di11
Ostrovul Banului - Golu - Gura Văii (judeţul Mehedin/i), Monumente Istorice şi
de Artă, XLVI, 1977, 1, p. 38, fig. G.
3 7. Cf. G. Tocilescu, Fouilles d' Axiopolis în
Festschrift Otto Hirschfeld, Berlin, lfl03,
planul <le la p. 358.
38. Cf. Lista monu111e11telor de cultură de pe
teritoriul R.P.R., , llucurcşti, 1956.

care a pus la dispoziţie maşina de teren.
Planimetria, nivelmentul şi fixarea detaliilor de foto-interpretare arheologică stabilite de autor au fost realizate prin comandă
de Atelierul de stereorestituţie, condus de
ing. N. Cochină, <le l.G.F.C.O.T. Expresia
cartografică a planului stereo restituit a
fost realizată <le Adrian:t Mihai. Prelucrarea
<le laborator a imaginilor aerofotografice
de la Murighiol aparţine ing. D. Dinescu.
34. Art. cil. la nota 32, p. ~-

LA CITE DE L'EPOQUE DU BAS-EMPIRE DE MURIGHIOL. ETLJDE
AEROPHOTOGRAPHIQUE
l(RESV!tIE)
lieu de plusieures a11omalies liueaires plus
sombres, qui doivcut correspondre au x iraces
des rues. La principale, coincida11t avec l'axe
de la cite, se manifeste sur toutes Ies couvertures
verticales et part du tnilieu du elite meridional
pour aboutir a l'extremite N ord-Ouest de la
courtitie n. Deux autres lig11es paralleles a !'axe
sont decelables datiS la moitie meridio11ale,
eti correspot1da11ce avec les tours 8 et 10, ta11dis
qu'une artere trat1sversale se place a la hauleur
de la porte. Des taches egaleme11t sombres, associees a des legeres depressions dtt terra1:11 et qui
se trouve11t a c6te de la porte, (llt poi11t d'i11terscctio11 de la rue de la porte avec !'artere axiale,
a l' extremi te m eridio11ale de celle-ci et pres de
la courti11e b, peuveut indiquer l'emplacement
de petites zones libres de co11structions.
A l'exterieur de la murai:lle, l'examw co111paratif des differentes photographies aerie1mes a
revele l'existence d'un systeme de retra11cheme11ts
compose de deux lignes de lcvees tle tcrre ct trois
fosses, actuellement a peu pres completement
niveles par Les labours et par l'i11stallatiot1 de
la route moderne. Seulement quclqucs tro11fo11s
du fosse et du rnllum Ies plus rapproc/ies de
l'encci11te ont conserve des faibles dbiivellations,
surlout a l'Ouest et au Sud-est. Pour la plupart,
l'emplacemcnt des retranchements a ete restitue
uniqucment grâce aux indices pedologiques pour
ce qui est des remparts arrases et grtJ.ce aux contrastes hygrometriqucs, exprimes par des lignes
plus sornbrcs, pour Ies fosses rernblaycs (Fig. 48 ). Le trace d'une voie antique est discernable
a partir de la porte de la cite ct a ele suivi, pour
le moment, vers l'Ouest, sur une distance de
1,2 km, circulant a peu pres parallelement a la
rive. V ne seconde voie, venant du Sud-Ouest,
se joigne a la premiere a quelques 250 m de la
cite (Fig. 9 ).
L'enceinte du llfurighiol presente tous Ies
traits caracteristiques de l' architecture militaire
du Bas-Empire, telle qu'elle s'est constitues a
partir de l'epoque de la Tetrarchie et de l'epoque
constantinienne. Celte appartenance se manifeste
non seulement dans le plan des differents types
de tours, ainsi que dans leur agencement dans
la structure de l'enceinte, mais aussi dans le
choix du site, qui est determinant pour le plan
d'ensemble qui en resulte. De ce point de vue, Les
fortifieations de llJurighiol revelent une conception identique aux enceintes de Troesmis-Est,

Depuis la fot1datio11, eu 1978, de la &ction
de recherches aeroplwtographiques aupres du
Musee Natt:oual d'Histoire de Bucarest, l'u11
des objecti(s de SOII progra111me a ele COtlStitue
par la continuation de im:esligaliom sur les
statfons pas encore fouillees du limes de la Scytl1ie
Mir1eure.
Reperee eu 1898 par P. Polo11ic, donl Ies notes
~ommaires et l'csquisse des t'csligcs (Fig. 1)
resterent longtemps inUites, i:isitce et1sttite par
C. Moisil, R. Netzhammer, R. Vulpe et E. Bujor,
dont ce dernier a pratique en 1954 quelques
sondages lim1:tcs et iuedits, la cite de llfurighiol
ne figure dans la litterat1ire archeologique que
par quelques decouvertes fortuiles ( fragments
d'une inscription latine du Jle de n}. ct surtout
des monnaies des JJJe - ţ:Je siecles).
U11e mission aerophotogramrnetrique verticale,
effectuee en 1977 specialenm1t pour la detectio11
aerienne, a l'echelle de 1/4.000 (Fig. 7), la
photo-interpretation comparee d' autres ci11q couvertures aeriennes realisces a des buts cartographiques en 1953, 1969 (Fig. 5 el G) et c11 1977,
a des echelles allant de 1/9.300 a 1/33.000,
ainsi que des photographies aerie1111es obliques
(Fig. 2) et des observations directes a basse
altitude, faites a deux reprises en octobre 1980,
nous ont fourni une connaissance assez detaillee
de la topographie generale de la cite. L'e11semble
de ces donnees nouvelles tirees de la plwto-interpretation a ete reporte sur le support exact d'une
restitution photogrammetriquc a 1/1.000 (Fig. 8),
realisee a partir des cliches du vot special de
1977.

La photo-intcrpretation nous a livre une
connaissance complete du plan d' ensemble de
l'enceinte, qui epouse etroitement la configuration
du promontoire rocheux, sureleve de 3 d 8 m
par rapport a la cote de la rive. La porte principale, qui est aussi l'unique acces carossable,
se trouve au milieu du c6te occidental. Les 14
courtines sont dotees dans la plupart de tours
etroites, en saillie accusee et au front demi-circulaire (J 2), d' une seule tour plus puissante,
a plan rectangulaire, placee au milieu du câte
Sud, et de deux tours en fer-a-cheval, aux angles du Sud-Ouest et Sud-Est. Le trace total de
0,53 km de la muraille cerne une superficie de
1,85 ha, dont l'analyse stereoscopique nous a
livre quelques lignes se rattachant a l'organisation de l' espace fortifie. lt s' agit en premier
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Capi:dai:a, Iatrus ef, parail-il, de Musait:
utilisant pour plus de la 111oitie de leurs parcour,ţ
les defenscs naturelles de la rive du Danube
( cscarpemenls, ravins, marecages ), ces murailles
presentent u11 front puissamment fortifie et
totalemeut depourvu d'acces du c6te oppose au
fle1we, tandis que l'unique porte carrossable est

toujours en position laterale. La superficie de
la (orteresse de Murighiol est du meme ordre
de grandeur que la plupart des places fortes de
ce secleur du limes (Fig. 10 ).
A partir des precisions (011rnies par la photointerpretation, Oli propose Ies limites de la reserve
archeologique et d'tme zone de protection (Fig. 11).

THE LATE ROMAN FORTRESS AT MURIGHIOL AN
AIR-PHOTOGRAPHIC STUDY
(ABSTRACT)
One of the main aims of the Aerial Research
Department of the National Museum of History
of Bucharest, a department that was created
in 1978, has been to intensify the Author's
previous investigations of the unexcavated
fortresses on the limes of Scythia Minor.
Till now, the fortress at Murighiol was
known to archaeologists only through very
few fortuitoue discoveries (fragments of a Latin
inscription dated to the 2nd cent. A. D. and
mainly coins from the 3rd-Gth cent.), though
it was identified in 1898 by P. Polonic - whose
brief notes and rough sketch of the ruins (Fig. 1)
remained for a long time unpublished -, and
though it was visited afterwards by C. Moisil,
R. Netzhammer, R. Vulpe, and also by E. Bujor, whose limited diggings from 1954 are still
unpublished.
We acquired a first, quite detailed knowledge
of thc general topography of this fortress
through the interpretatiun of air photographs.
Our basic document was thc vertical stereoscopic
covcr taken in 1977 especially for archaeoloRical purposes, at the scale 1/4,000 (Fig 7).
fhis initial interpretation was completed and
refined by the comparative study of five other
vertical mapping surveys from 1953, 1968
(Fig. 4), 1969 (Fig. 5 and G) and 1977, at
scales bctween 1/9,300 and 1/33,000. We added
also low-oblique air photographs (Fig. 2), as
well as direct ubservations from Iow altitude,
twice madc in October 1980. Ali the new information obtaincd through photo-interpretatiun was <lra wn on thc accurate contoured
photogrammetric plan at 1/ 1,000 (Fig. 8),
that depended on the negatives of the special
flight from 1977.
The phuto-interpretation provided full knowledge of the general plan of the fortress wall,
which follows clusely the configuration of the
rocky promontory, rising 3 to 8 m over the
bank. The main gate, representing the single
carriageable access, !ies in the mid<lle of the
western front. l\lost of the 14 curtains have
narrow, semicircular towers (12), while the
middle of the southern front is provi<led with
a stronger rectangular tower, and the southwestern and south-eastern corners have two
horseshoe-shaped towers. The whole fortress
wall is 0.53 km long, enclosing an area of
1.85 ha. Tlle stereoscopic analysis revealed an
internai grid of the fortified area. First there
are some dark straight anomalies, which may
correspond to the directions of the streets.
The main street, which coincides with the axis
of the fortress, is visible on al! vertical a.ir photo-

graphs; it starts from the mid<lle of the eouthern front and ends at the north-eastern
extremity of curtain "· Two other lines, parallel
to the axis, are to be seen in the southern area,
corresponding to the towers 8 and 10, while
a transversal street leads to the gate. Some
dark spote associated with little depressions
in the ground may indicate open areas, like
those near the gate, at the intersection of the
street leading to the gate with the main street,
at the southern end of this one and near curtain
b.
The comparative investigation of the varioWI
air photographs revealed a system of earthworks, consisting of two ramparts and three
ditches, outside the fortress wall. Most of them
are almost completely levelled now, and only
eome parts of the ditch and of the rampart that
are nearest to the wall have preserved a low
relief, especially in their western and southeastern fronts. The plan of these earthwork&
was established for the most part only througb
the soii marks for the ramparts, and througb
the damp marks, shown by darker lines, for
the filled ditches (Fig. 4-8).
An ancient road is visible from tbe gate of
the fortress; on this occasion we followed it
only on a distance of 1,2 km westwards, parallel to the bank. A second road, coming from
the south-west, reached the first at some 250 m
from the fortress (Fig. 9).
The fortress wall of Murighiol presents all
the characteristic features of the late Roman
military architecture, such as they were established during the perio<ls of the Tetrachs
and Constantine the Great. This is manifest
not only in the plans of the different types
of towers and in their siting in the structure
of the fortress wall, but also in the choice of
the site, which determined the general plan.
From this point of view, the fortifications at
Murighiol reveal the same conception as those
of Troesmis-East, Capidava, Iatrus an<l, maybe, Musait: using the natural protection offered
by the Danube bank (steep slopes, swamps)
for more than half of their length, these town
walls have a strongly fortified front on the
side opposite to the river, an<l the single carriageable gate is always placed on a lateral
side. The area of the fortress at Murighiol is
similar in extent to those of other fortresses
on this part of the limes (Fig. 10).
Based on the data supplied by the photo-interpretation, we proposed the limits of both
the archaeological preserve and of a protective
zone.
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BEOBACHTUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER
ZWEI AMPHORATYPEN
von ANDREI OPAIŢ

Bei archiiologischen Forschungen aus Rumănien kamen zahlreiche Oberreste aus der
fruh-und spatromischen und fruhbyzantinischen Zeit zutage. In der l'eroffentlichung der
Ergebnisse dieser Entdeckungen wurde das gefăsskeramische Material oberflachlich oder
einseitig behandelt.
Das Studium der Morphologie, der Ursprung und die Entwicklung der Amphoren wurde
nur in der letzten Zeit von rumanischen archaologen in Betracht genommen 1 . Mehr geforscht, waren die verschiedenen Dipinti oder Graffiti, die auf den Amphoren erschienen 2 • Trotzdem, erhalten weder Epigraphisten noch Archăologen keine wichtigen Ergebnisse, weil sie
parallele Forschungen gemacht haben; es gab leider keine Zusammenarbeit. Ausserdem,
liegen die beiden Forschergruppen selten auf den in geschlossenen Fundkomplexen entdeckten
Amphoren 3 •
Ebenso sparlich ist auch das Studium der rumischen Keramik im allgemeinen, und das
Studium der Amphoren insbesondere, fi1;r den Ostenteil des romischen Reiches. Fur Bulgarien
gibt es das Studium von Kuzmanov '· und besonders Bottgers Studium Uber Keramik 6 , die in
I atrus entdeckt wurde. Fiir die nordliche K uste des Schwarzmeeres, erwahnen wir das W erk
von I akobson 6 ; hier behandelt der V erfas ser erne1,t und verbessert ein alteres W erk 7 • Leider
haben wir fur die Keramik der sudlichen Ku8ff' rle8 Schwarzmeeres kein informatives Mate·
rial. Neulich, analysiert W. Hautumm in eine111 8ehr ernsthaften Werk, funf fruhbyzantinische Amphorentypen; diese wurden auf der 81111wsinsel rntdeckt 8 •
Im vorliegenden Artikel versuchen wir einige Beobachlungen zu machen im Bezug
auf die formalen Entwicklungstendenzen der Z'll'ri Amplwrentypen, die wiihrend der Spatantike
im ostlichen Teil des romischen und fruhlJyzantinischen Reiches sehr verbreitet wurden.
Am Anfang ist es notig die Begriffe „ Typus" und „ Variante" zu besprechen, weil
diese hiiufig von der grossen Anzahl der Forscher verschmolzrn werden. Die Meinung Hautumms ist dass „nur die in der Abstraktion kombinierten gemeinsamen M erkmale formal
ahnlicher Gefasse das Bild des Typus schaffen konnen, ohne dass ein real existierendes Gefass
in allen Einzelheiten mit diesem „Modell" UlJerein~timrnen rnuss bzio. wird. Als Varianten
eines Typus sind alle Gefiisse zu verstehen, die abhiingig von diesem enlstanden sind und
sich nicht unabhangig voneinander weiterenl1cickeln, sondcrn lediglich in einzelnen Elementen
beabsichtigte Unterschiede aufweisen 9 • Wir sind derselben Meinung mit der Aussage
Hautumms.
Ausserdem bedeutet der Typus auch die Ausfuhr einer bestimmten Ware, die in einem
bestimmten Gebiet erzeugt uxurde, so dass wir sehr aufmerksam sein mussen, wenn wir eine
Amphora einem Typus zuteilen.
Ein anderes Problem ist die Verwandlung der Amphoren in die Datierungsmittel der
Niveaus einer antiken Siedlung. Man weiss dass im allgemeinen, die Amphoren eine langdauernde Verwendung habcn; das erwickt in dem Archaologen grundliche Zweifel in der
Datierung des Niveaus, wo die Amphora entdeckt wurde, wenn er keine anderen Datierungsmittel dieses Niveaus hat 10• Trotzdem, wenn eine grosse Anzahl von Amphoras erforscht
wird, und diese Amphoras aus den geschlossenen Fundkomplexen stammen, konnen diese
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morphologischen Verwandlungen der Amphoren beobachtet werden. Selten erscheinen Amphorentypen, die Jahrhunderle hindurch unverăndert bileben. Die Form der Amphoren wurde
mehrmals verăndert, damit die Amphoren vorteilhaft im Seehandel 11 venvendet werden, und
ihr Fassungsvermăgtn variierte m:eleicht, wegen mancher politischen und wirtschaftlichen
Konjunktur, Vorlăufig, konnen wir behaupten, dass die Amphoren bieten uns die M6glichkeit der Datierung annăhernd wischen 30--<50 J ahren an.
Weiter u·erden wir d1:e Entwicklung der zwei Amphorentypen aufgrund der Entdeckungen von Turcoaia (Troesmis), Tulcea ( Aegyssus), Jurilovca (Argamum), Murighiol,
Constanţa (Tomis), insbesonders in der spătromischen Burgus van Topraichioi-Babadag
analysieren 12 •
Es ist schwer zu erkennen den Prototyp des ersten Typus im heutigen Stand der
Forschungen 13 • Der Prototyp konnte die von uns in Aegyssus entdeckte Amphora sein; diese
wurde von um vor kurzem, in einem Beitrag reroffentlicht 14 • Jmrnerhin ei·ne andere auch
in Aegyssus 16 entdeckte Variante, scheint durch ihren kegelstumpfen und sehr hohen Hals,
eine der fruhesten Erscheinungen der Enf!loicklung dieses Typs zu sein.
Folgendes Moment scheint von der in der Dobrudscha. bei Troesmis 16, Histria 17,
Horia 18 (Taf. 1/1), in Oltenien 19 und l:m Norden des Schwarzen Meeres 20 anwesenden Variante dargestellt zu sein. Die Variante erscheint auch in Kynosoura (Baie de Marathon),
am Mittelmeer 21 , sowie in Rom uio Dressel sie in seiner typologischen Tabelle bei der Nummer 24 einschliesst 22 • Diese Variante enthălt jetzt Stempel und Dipinti, die auf dem H als und
Henkel aufgedriickt wurden; sie wurden weniger in Oltenien, aber in einer ziemlich grossen
Anzahl in der Dobrndscha entdeckt 23 • Bemalte lnschriften erscheinen auch auf den Exemplaren der Form Nr. 24, von Rom 24 • Unter dfrsen Jnschriften, ist die lnschrift Nr. 4873 6101
zu erwăhnen; dieser 6101 war ein Erzeuger oder Topfer, und sein Name erscheint auch in
Oltenien bei Slăveni (ÂIO) 26 • Im Norden des Schwarzen Meeres wurde dieser Name auf
den Henkeln mancher Amphoren aus der Kosinsel in der hellenistischen Epoche, sowie auf
den Henkeln mancher romischen Amphoren gesternpelt, die E. A. Staerman derselben Erzeugern aus der Kosinsel 26 beimisst. Diese Variante gehort zu dem zweiten Jahrhundert; man
glaubt dass .~ie auch in der ersten H ălfte des dritlen J ahrhunderts erscheint 27 •
Im driffn1 J ahrhundrrt glaubm1 1rir dass auch eine andere Amphora eingeordnet sein
muss; diesr 1rnrdc itt Histria rntdeckt (Ta(. I /.3) 11nd 111urdr ron den Verfassern des ersten
Bandes der Monngrr1phir „Histria" im srthsft-11 Jahrhunt/Prf datiPTt 28 • lhre rnorphologische ChnraktPTistikrn: drr hohe, frichtrrformigr Jfund, dcr krgdst11111pfforrnigr Hals. der
mit einrm Kcqclfuss grcndrte ciformige K orpcr. drr Dekor drr w1s breitcn Kanneluren im
mittleren Leibbereich geln'ldet ?Cird, das qrossc Mass des Brhalters, allr iwteidigen fitr Pine
fruhzeitige Da.tiernng. DiP mathematische Berechnung hat rine qrosse Kapazitiit filr diesen
Typ angeu•irsen (95,3 l).
Mitten des 3. Jhs. rrscheint ein neues Kctfrnglied drr Ent1l'ieklllng dicses Typs: 29 das
Mass dieses Gcfiisscs ist rerkleincrt. (Taf.1/2). Die morphologischcn Charakteristiken bleibrn
im allgcmeinen dieselben, der maximrilr Durrhmcsser crschrinl jefzl im Oberleibbrreich. Die
b-reiten Kanneluren rerzicren aueh drn Korper. Dii' Variante wurdc in der Dobrudscha, im
Norden des Schwarzen Merres 30 , und 1·rn ostlfrhen Mittelmeerraum 31 gefunden. Ob11.•ohl die
rnorphologischen Charaklerisliken bei dcn A mphoren aus drr Dobrudscha, aus Athrn und
Olbia idenlisch sind, sind trotzdern die M asse, bzw. Kapaziliitcn verschieden.
l'1'elleicht soll in der zweiten H alftc des 3. Jhrs, einr. kleine A mphora datiert sein, die
im Dor( Komarov, Bezirk Tschemouitz 32 enfdeckt wurde (Taf. 1/4). Der Ton ist rot, die
rnorphologischen Chnrakteristiken sind den vorausgehenden Varianten ahnlich, aber diese
Variante ist von kleinern Mass.
Fur das vicrtc Jahrhundert ist der Typ im Castr.llum von Gornea, in der Burg von
1'opraichioi (Babadag) und in Sucidava bestatigt. Wenn das aus den ersten zwei Befestigungen entstammtc Material bruchstilckhaft ist, scheinf dass das typische Stuck in Sucidava 33
chrirakforistisch fur das 4.Jh.ist (Ta(. 11/1). Er enthalt alle morphologischen Charakteristiken des Tiw~: den trichterformigen Mund, den Kegelstumpfformiqen H als ( etwa 9 cm.
hoeh ). den K orner mit dem mriximalen DurchmPsser, der im Oberteilbereich mit einem Fus-
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schen endet. Im unteren Schulterbereich und im oberen Leibdrittel ist das Gefăss mit Mustern.
dekoriert die mit Kammeingeritzt sind. An jeder Seite des Halses im Henkelbereich erschefrien
zwei Dipinti: ~IO!. Der Verfasser gibt eine langzeitige Datiernng fur dieses Gefăss: 4-6 Jh.
Doch glauben wir dass die Amphora zu, dem 4.Jh. durch ihrem grossen Masse: H = 65 cm.
Dm = 45,5 cm, sowie durch 1:hr hohes und sehr sichtbares Fusschen gehOrt.
Bei Gornea, erwiihnt N. Gudea die Existcnz vieler Amphoren „mit dem kugelfornâg
geendeten Boden" 34 • Der Gebrauch des Materials rnn Gornea ist schwierig, weil der Verfasser
keine Masse dieses Typs a.ngewiesen hat. Das einzige AmphorabruchsWck dieses Typs,
dessen Bild im Katalog erscheint, scheint ein Exemplar mit einem beziiglich hohen Hals,
und tief eingeritzten Ritzen anzuweisen 35 • Diese morphologischen E1"nzelhriten und der
Dekor scheinen der Variante aus dem 4.Jh. spez1fisch zu sein.
Die Burg von Topraichioi liefertc fo den vier Jahren von archaologischcn Ausgrabungen eine grosse Menge vom keramischen Material. Der ron uns hier behandelte Amphorentyp ist einer der am rneisten verbreiteten Typen. Obu·ohl wir kein rollstandiges Exrmplar 38
( Taf. 111/1) zusammensetzen konnten, gibt es zahlrriche t ypische BruchsWcke dfr uns von
der Morphologie der Amphoren am Ende des 4 Jhrs. b1:s zum dritten ricrtel des 5. Jhrs.
informieren. Aus der Analyse der Tafeln mit den. BruchsWcken der L1"ppm und der kleinen
knopfartigen Fusse gehen einige Einzelheiten hervor, d1"e von uns erwăhnt ·1rerden. Der Mund
bleibt trichterf ormig, mit der an der inneren Seite verdickten Lippe. lrie esscheint, 1"st der
Hals bei den Amplwren am Ende des 4.Jhs. etwas hoher, um bei den A mphoren der folgenden
Jahrzehnte, kleiner und breiter zu werden. Der Munddurchmesser hat eine ungefăhr gleichbleibende Grosse: von 34 Exemplaren, haben 19 Stiicke 13/fJ rm, 7 Stucke haben 12-12,5/88,5 crn und zwei Mundbruchstiicke haben 11,3/8,5 cm. Im Mittelpunkt stehen besonders die
Exemplare mit den Durchmessern von 14/10 cm und 13,5/9 cm, die am Ende des 4.Jhs.
datiert wurden. Auch zwei Mundbruchstucke, die auf drrn let.zten Lebensniveau der extra
muros-Zonne entdeckt wurden (das dritte Viertel des 5.Jhs.), sind 5-5,5 cm. hoch, mit
dem Durchmesser von 10/6,5 cm. und 10/7,4 rm. die Lippe ist mm Hal.<{ durch eine tief eingP.schnittene Linie getrennt (Taf. I X/4,5 ).
Aus der Analyse der Tafeln V 111-1 X/2-3 mit drn Durchschnitlen der Knopfe geht
hervor dass die Stucke auf den Niveaus V-III (4/4-4.Jh.-1/4-5.Jh.) sorgfiiltiger
hergestellt wurden 37 • Der kugelformige Knopf mit gerundetem Ende ist vom Korper durch
eine tiefe Rinne getrennt. Die Knopfe '!'om zweiten Nireau ffurden wem"ger sorgfiiltig hergestellt. Sie haben eine Halbkreisform und werden sehr wenig vom Korper der Amphora hervorgehoben. Der Dekor besteht aus Kammrillen, dir dfrhter und dilnner in der Mitte des
5.Jhs. 'UYUTden.
Wir haben wenige lnformationen von den Amphorenkapazitaten dieses Typs, aus
Topraichioi. Auf cinem Halsbruchstuck auf dem Nireau des 3. Jahrzehntes des 5.Jhs.
erscheint NZ <mit brauner Farbe bemalt, zweimal u:iederholt. Wir glauben dass diese lnschrift
die Gefăsska.pazitiit anzeigt (57,5 Sextarien). Auf dem Hals einer anderen Amphora
(nr. 25372) die auf demselben Niveau entdeckt wurde, crscheinen die Schriftzeichen !;!;' ~ <
und !; ; das letzte wurde zweimal wiederholt, aber ubereinandergelegt. Folgende Schriftzeichen
sind unleserlich. Die Gefăsskapazit wurde von 60 Sextarier sein (Taf. 111/2).
Dank den Entdeckungen von Aegyssus, Dinogetia und Tomis, konnen wir die Form
der Amphoren am Ende der 4-5.Jh. kennen.
Bei Aegyssus wurde eine in der ersten H iilfte des 5.Jhs. gebrannte W ohnung entdeckt 38 •
Auf dem Boden dieser Wohnung kam eine Amphora ans Licht, die dem von uns studierten
Typ gehort (Taf. I Xfl, -cJ· Der Ton ist beige-ziegelrot und die Lippe ist mit dem Bruchstuck inv. nr. 25797 (Taf. V I /2) von Topraichioi sehr iihnlich; dieses Fragment wurde auf
dem zweiten Niveau entdeckt ( J ahrzehnte 4. -5. des 5.Jhs.). Die mathematische Berechnung
hat eine Kapazitaf von 41,6 1 angewiesen. Der Amphoraknopf ist auch mit den Knopfen
der Amphoren des zweiten Niveaus von 'I'opraichioi ahnlich (Taf. V111/5-9 ). Die Amphora
von Aegyssus-glauben wir-wird spiitestens in die Mitte des 5.Jh.datiert.
Von Dinogetia haben wir eine a.ndere Amphora dieses Typs 39 • Die Amphora ist
unvollstiindig, trotzdem ist sie sehr wichtig durch die Anweisung ihrer Kapazitiit (mit roter
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Farbe auf dem Hals bemalt: ~~· !l. <). Der Entdecker hat nur die erste Ziffer gelesen
(60 Sextarier ). Die lnschrift wurde erneut von Em. Popescu erklărt. Dieser liest 64 Sextarier 40. Nach dem Buchstab !l. beobachtet man auch das Zeichen <. das von keinem V erfasser
erklart wurde. Unserer Meinung nach, handelt es sich um die Briiche l, so dass die genaue
Gefasskapazitat 64,5 Sextarier (35,281 l) ist. 41 •
Die andere Amphora von Dinogetia 42 hat die Kapazitătinschrift unleserlich, trotzdem,
durch ihre morphologischen Charakteristiken, wird im 5.Jh. datiert. Eine ăhnliche Amphora
wurde auch in V arna 43 entdeckt, die durch ihre morphologischen Charakteristiken auch in
derselben Zeit datiert werden kann (Taf. 11/2).
ln Tomis wurde zwischen den Jahren 1965-68 in den Răumen des sog. Mosaikbaus,
ein Depot mit etwa 120 Amphoren entdeckt. Unter diesen gehoren 29 Amphoren mit lnschriften
des von uns beharulelten Typs. Sie wurden von ihrem Entdecker A. Rădulescu veroffentlicht".
Diese Dipinti und Graffiti wurden erneut von Em. Popescu erklărt und einige von ihnen
korrigiert. Dieser veroffentlicht noch andere sechs Exemplare die demselben Typ gehoren 46 •
Die .Amphoren wurden auch von W. Hautumm beschprochen; dieser zeigt einige Ungenauigkeiten zwischen dem auf dem experimentellen Weg bestimmten Volumen der Amphoren und
der von Graffiti und Dipinti angewiesenen Kapazităt 48 •
Unter den in Tomis entdeckten Amphoren dieses Typs, glauben wir, dass zwei Varianten.
sind zu unterscheiden 47.
Die erste Variante hat einen trichterformigen Mund mit einem bezuglich grossen Durchmesser 48; die Schulter ist sehr breit und der Kugelformige Korper endet mit einem kleinen
K nopf 49 • Das obere Leibdrittel ist mit grossen und dichten Kammrillen dekoriert ( Taf.
11/3). Auf dem Hals ist die Kapazitat von 86 Sextarier (47 l) angewiesen. Die mathematische
Berechnung hat uns eine Kapazităt von 48,3 l angezeigt. Eine grossere Kapazităt hat auch
die Amphora 60 nr. 7210; hier hat die mathematische Berechnung eine Kapazităt von 37,6 l
gezeigt, obwohl die von Dipinti angewiesene Kapazităt 50 Sextarier (27,300 l) ist. Das ziemlich grosse Durchmesser des Mundes, sowie die Ziehensart der Kammrillen năhert sie mehr
zu den Exemplaren der ersten Hălfte des 5.Jhs.
Mit ăhnlichen Ausmassen und Charakteristiken sind auch die in Peloponnes, bei
Halieis entdeckten Amphoren 61 • Die mathematische Berechnung einer fast vollstăndigen Amphora von Halieis hat uns eine Kapazităt von 48 l gezeigt.
Eine zweite im Depot von Tomis entdeckte Variante, die in grosser Menge gefunden
wurde, hat folgende morphologische Einzelheiten: der trichterformige Mund hat nur ein
Mitteldurchmesser von 9,5-10,5 cm; die Lippe hat eine kleinere Hohe als die Lippen der
vorigen Varianten ( etwa 3,5-4 cm) und wird durch eine tief markierte Rille vom Gefasshals
(6-8 cm. hoch) getrennt. Der kugelformige Korper hat das maximale Durchmesser im
Oberteildrittel; dirses vari iert zwischen 37 -40 cm. Die im Schnitt ovalen Henkel setzen auf
die Hals-und Schultermitte an. Der Boden ist abgerundet und endet mit einem kleinen, von
nur 1 cm. hohen K nopf; dieser hat ein Durchmesser von 2-2,5 cm. Die H ohe der Amphora
variiert zwischen 53-58 cm. Die Kammrillen, welche das obere Leibdrittel und den unteren
Schulterbereich verzieren, erscheinen im Durchschnitt spitziger. Die von uns gemachten mathematischen Rechnunqen aufgrund der Zeichnungen rlieser Amphoren, die von Em. Popescu
publiziert 11•urden 52 , haben uns gezeigt, dass die Behalter eine konventionelle Kapazităt
hatlP, die gleich oder qrossf'r als rliP in Sextririen anqewiesene Kapazitat war 61 Die klPinste
Ladung war von 51 Sextllrien (27,846 l) und die grosste Ladung von 64 Sextarien (34,944 l),
das hăufige Fassungsvermogen u·ar von 31-32 l. Die konventionellen Kapazitaten varii1.1ren
zwisehen 27,9-42.4 l., so dnss manchmol bei monchen Amphoren eine Differenz von 8-9 l.
zwischen der maximalen (Konventionellen) Gefasskapazităt und der Ladung der in den
Amphoren eingefuhrten Ware tref{f'n. Die H ersfellung dieser Variante geschah wahrscheinlich
im letzten Viertel des 5.Jhs.-am Anfang des 6.Jhs .. nach der Zerstorung des letzten Niveaus
aus der extra-muros Zonne von Topraichioi. Diese Datierunq ist relativ und ist nur eine
Arbeitshypothese. Die Veranderungen der Amphora hat uns bei dieser Dritierunq eingeflossen:
der Mund, die Lippe 54 , der Knopf des Bodem, alle werden kleiner (Taf. X). Gleichzeitig
bemerken wir eine Erhohungstendenz des Halses, sogar der ganzen Amphora.
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Eine in Histria entdeckte Amphora, ist-so glauben wir- eine Variante die den Obergang zum 6.Jh. darstellt 55 • Durch ihrm morphologischen Charakteristiken, ist sie der zweiten
in Tomis entdeckten Variante sehr ăhnlich. Doch, zwei Einzelheiten dieser Amphora beweisen
dass sie spăter als die in Tomis entdeckten Amphoren, hergestellt wurde. Der Boden enthălt
keinen Knopf mehr, und die Verzierung hat wellenformige Kammrillen im Oberteil des
Leibes; trotzdem sind noch auf der Schulter einige horizontale Rillen (Taf. Il/5 ).
Eine in Capidava 58 entdeckte Amphora auf einem Niveau das in der Mitte des 6.Jhs.
gebrannt wurde, scheint der Prototyp der Variante des 6. Jhs. zu sein {Taf. II/6). Der Ton
ist kaffebraun-rosafarbig, der trichterformige Mund hat denselben Durchmesser (10/7 cm.)
und ist dem Mund der in Tomis entdeckten Amphora ahnlich; trotzdem ist der Mund der
Amphora von Capidava nur 3 cm. hoch. Der Hals ist hOher (10,5 cm.), die Schulter ist breit
und der Korper eiformig. Der maximale Durchmesser liegt im oberen Leibbereich, der Boden
ist sehr abgerundet und enthălt nur einen sehr winzigen K nopf. Der Dekor besteht aus wellenformigen Kammrillen 57 • Die Amphoren erscheinen in zahlreichen Siedlungen in Scythia
Minor: Tropaeum Traiani58, Argamum 59 (Taf. XI/1), Dinogetia 60 , Aegyssus und Murighiol61. I n den benachbarten Provinzen erscheint diese Variante bei Kaliakra 82 , Sucidava 83 ,
sowie im Suden, in Thassos 64 •
Folgende Variante wird von den in Halikarnassos, Samos, Kersones und Histria
entdeckten Amphoren dargestellt. Die ersten Amphoren dieser Variante (im 7.Jh. datiert)
scheinen die in Bodrun (Halikarnassos) entdeckten Amphoren zu sein 85 • Der Munddurchmesser der Amphora ist von 10,5/7 cm. und die H ohe de:r Lippe ist von etwa 2,5 cm. Diese
Ausmasse weisen vielleicht eine fruhe:re Phase dieser Variante an. lhr Fassungsvermogen
ist von 37 l.
Wir glauben, dass auch die Amphoren von Histria 88 und Ke:rsones 67 durch die Form
der Kammrillen und die morphologischen Charakteristiken (der Mund ist etwas enge:r und
die Lippe ist kleiner - cca. 2 cm), in den ersten zwei Jahrzehnten des 7.Jhs. datiert we:rden
konnen.
Ein ausfuhrliches Studium mit einer reichen graphischen Veranschaulichung, ilber
die im Tunnel von Eupalinos aus Samos gefundenen Amphoren, hat W. Hautumm gemacht88.
Bei diesen Amphoren (Taf. Xl/2) bemerken wir die Fortsetzung des morphologischen
Verlaufs. Der Mund dieser Amphoren wird immer wmige:r breiter, der Rand ist kleiner
(cca. 1 cm hoch), der Hals wird immer weniger breiter im unteren Teil, obwohl er kegelstumpf
bleibt; der fast kugelf ormige K orper hat eine sichtbare V e:rgrosserungstendenz des unteren
Teils und der Boden ist abgerundrt, obwohl dieser K orper den maximalen Durchmesser im
Obe:rteilbereich hat. Die Kammrillen sind dunn, und e:rscheinen auf der Obe:rflache des Korpers
und in der Schulterzonne; sie bilden eine 12-15 cm. breite Zonne oder Streifen die 2-3
Kammrillen enthalten. Oft ist der Korper auf seiner ganzen Flăche mit breiten Kanneluren
versehen 69 • Man kann keinen chronologischen Unterschied unter den in Samos entdeckten
Amphoren tun, weil die Mehrheit der von Hautumm entdeckten Behălter aus den zwei Zisternen und ihrem tlbergang stammen 1 0.
Zu derselben Zeit gehoren auch manche im Paphos 71 (Taf. Xl/3) und lstambul72
entdeckten Amphoren.
Die letzten Amphoren der Entwicklung dieses Typs sind die in Agina entdeckten
Amphoren 73 ; diese wurden von ihrem Entdecker im 9. -10. Jh. datiert. Die Lippe ist nach
aussen konkav profiliert, und der Hals ist kegelstumpf, der Korper ist eiformig mii einem
abgerundeten Boden.
Am Ende des Vortrags, rnochten wir die Verănderungen j!!de.c; Teils der Amphoren
dieses Typs hervorheben (Taf. XII). So bleibt der Mund trichterformig, vom 2.Jh. bi8 zum
An(ang des 7.Jhs.; mittels des 7.Jh. und vielleicht im 8. -9.Jh. enthălt dar M und eine wUl.c;fig
verdickte Lippe. Der Munddurchmesser wird kleiner (15 cm. im 2.Jh., 16 cm. im 3.Jh.,
12 -13 cm. im 4. -5.Jh. und 10-9 cm. am Ende des 5..Jhs., bis zum 7-8.Jh.). Die sehr
huhe Lippe im 2.Jh. (13-13,5 cm.) wird in den folgenden Jahrhunderten kleiner (10 cm.
im 3.Jh., 5-6 cm. im 4.-5. Jh., 4,3-5 cm. in der zweiten Hălfte des 5.Jh.r;., 3 cm. im
6.Jh., 2 cm. anfangs des 7.Jhs.) Der H als wird weiter verkleinert: 2.Jh. -20-25 cm; 3.Jh.
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JO cm; 4.Jh., 8-9 cm.; 5.Jh. 5-7 cm.; und wăchst in den 6-7.Jh. bis zum 10-12 cm.;
so wird die V erkleinerung der Lippe durch die Erhăhung des Halses ersetzt.
Die H enkel wachsen oder werden den V eriinderungen des H alses gemiiss verkleinert,
jedoch bleiben sie bestăndig, im Durchschnitt oval.
Der Korper, 1'm 2.Jh. eiformig, uird rnittels des 3.'Jhs. kugelformig; sein maximales
Durchmesser u·ird im oberen Teilbereich geschoben. Mittels des 7.Jhs. uird der tJbergang
Schulter-Korper unenrartet gemachf.
Der Boden des Korpers hat 'lrichfige Verănderungen. Im 2.Jh. wurde der Korper mit
e1:nem ziemlich grossen kegelf ormige Fusschen geendet (cca. 6 cm.), im 3.Jh. uird das Fusschen
verkleinert, in der ersten Hiilfte des 5.Jhs. ist es 2,5 cm. hoch, am Ende des 5.Jhs. ist es 1 cm.
hoch, in drr MWe des 6.Jhs. ist das FU.'ischen cca. 0,5 cm. hoch, und in der zweiten Hiilfte
des 6.Jhs. versch1rindet es, indem der Boden stark abgerundet 1rird.
Der Dekor, aus breiten Kanneluren, im 2-3.Jh. 1L•ird durch Kammrillen (mittels des
4.Jhs.) im Schulter-Le1:b-Umbruch ersetzt. Am Anfang sind diese Kammrillen ziemlich dick
aber in der Mitfe des 5.Jhs. 1rerden .<:ie verdunnt. Im 6. Jh. 1Cerden die Amphoren mit wellenfărmigen Kammrillen rerzierf, aber im 7:Jh. 'll'ird dPr Dekor aus breiten Streifen horizontal
'llifnlaufenden Kammrillen gebildef.

DIE NORMIERUNG DER GEFAESVOLUMINA
Vom Anfang sollen 1rir feststellen, dass die Anlage in der Zeit mancher Amphoren
mit verschiedenen Kapazitiiten im Rahmen derselben Variante schwer zu verwirklichen ist.
Weil die Amphoren sehr lange venrendet ·uwden konnten und die Fundumstănde oft schwer
zu kennen sind, ist es unsicher zu beweisen, da.<:s diese Amphoren in derselben Zeit hergestellt
wurden, oder die Existenz der Amphoren mit rerschiedenen Kapazităten eine in der Zeit
allmiihlich erreichte V erkleinerung ihres Volumens darstellt. Man glaubt, dass die H ypothese
der gleichzeitigen H erstellung der Amphorrn einer Varia.nfe von verschiedenen Kapazitiiten
annehmbar ist 74.
Auf fler Tobelle nr. 1 mit Amphorenvolumina, kann man sehen, dass in fruhromischer
Zeit Amphoren mit riel grosseren Kapazitiiten, im Vergleich mit den Gefăssen der spătromi
schen und fruhbyzantinischen Zeit erscheinen. Trotzdem erscheinen auch in fruhromischer
Zeit Amphoren von kleinen Kapazităten, uie z.B die in Afhen gefundene Amphora 75 • So
z.B., ist im 2.Jh. dos mittlere Fassungsrermogen von cca. 80 l. in der ersten Hiilfte des 3.Jhs.
von 93-95 l., aber in derselben Ze1:t erscheinen auch Amphoren von cca. 30-45 l., die zu
derselben Variante gehoren. Im 4.Jh.und in der ersten Hălfte des 5.Jhs. enthălt die Variante
Amphoren von 47 l. aber auch von 31-35 l. Wie das Depot in Tomis zeigt, erscheint hăufig
die letzte Kapazitat auch in der zweiten Halfte des 5.Jhs.In den 6. -7. J ahrhunderten variieren
din K apazitaten zwischen 37 -55 l., aber fo Sam os erscheinen sehr haufig vemendete Amphoren von cca. 40 l.
Die V olumenangaben wurden in alexandrinisch-italischen Sextarier gemacht 76 • Indem
wir die Tabelle mit Amphorenkapazifăten analysieren, ist es schwer zu beweisen dass nur
Standard angefullte Gefii.sse existierten: Ein-M etretes-Gefasse, Halb-M etretes-Gefasse 77 oder
attisch-sizilische M edimnos-Gefasse 78 • Es gibt viele Amphoren mit Kapazitaten (konventionelle oder in Sextarier angegeben) die der oben angegebenen Fullnormen nicht ubereinstimmen.
Der lnhalt dieses Amphorentyps wurde viel umstritten in der Fachliteratur besprochen. M anche Verfasser haben als Primarinhalt den Wein 79 , die anderen das Ol 80 oder den
Weizen 81 vorgeschlagen. Die letzten zwei H ypothesen scheinen viel begrundeter zu sein.
W. Hauturnrn argumcntiert seine Hypothese, ~rstens, durch den Vergleich des kugelformigen Korpers des Gefâsses zu der spanischen ălamphora, Typ Dr. 20. Zweitens hat er in
Samos Scherben entdeckt, deren lnnenflache mit Resten einer oligen Substanz getrankt
waren 82 • Meiner Meinung nnch, scheint eine Amphorascherbe der Variante des 2.Jhs. (in
Romula entdeckt) mit Dipinti OLEVM zu pladieren 83 •
Aufgrund der Berechnung der auf den Amphoren dieses Typ gefundenen Sextarier,
schlagt B. Botfger als Inhalt dP,ri Weizen vor, die Masseinheit der Kapazitat ist die romische
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Amphom (27,18 l). Auch die Siegel l: oder $ wurdP-n verwendet, mn scxta.rius ad grn11111n
hinzuu:eisen 84 •
Beide Vorschlăge .'icheinen 1ms ll'ilrdig. da.mit wir sie in Betra.cht zielwn. so doss drr.-;
/'rnblem treitrr umstritten bleibt.
Die H erkunft diese.'i Typs ist n1tfh 1t111strifle.n. C. Scorpan schlagt einP- ortlichr H1•rk1mft vor, aber seine Be·wPise sind nichf iihrrzrug11nd 85 • Rottger ·u·eist die Herkunft dPs 1'yp.~
in Bithinien hin, aber er argunwnfirrf srinen Rr1ceis nichf 8 6 . W. Hautumm gibt die Herstrll1111g diesrs Typs im iigaischen Raum 1·ielll'ichf au( Kreta 81 .
Aufgrund dPr au( den :lmphoren der 2. --3. J(/.hrhunderte rntdeckten Stempel sind w/1
111il der Hypothese drr nu11anisclwn 88 11nd su11jetischen 89 Porsdier eini·erstanden. Dir.~1~
yeben als H rrslellungsort d ir K osin.<!el 1111. 89 uis So rrscheinf fo Tyra.o:;, in da hellenistischen Zril.
ein Strmpel Namens ~IO ; in Rom. i111 2. -.3. Jh .. rrschl'1:nt au( dem ,lf ons Teslacr11.•.
rine A111phorn, Typ Dr. 24, mit einr111 Dipinh ~ IOY; dir.~e lnsl'lirift wird Zll'rimal au( eini•1
.1mphorn rrns dem 4.Jh. ron Sw:idarn 11'irdPrlwlt 90 .
Dii• V rrbrritung dirsrs Typw~ i.-;f s1•hr gross, Pr n.'lrhrint sehr hiiufig im ăstlicheu Trr}
d<'s romischrn Reid1rs. abPr rr w11rdr r111fh in Rom, im 2. -3.Jh. rwu-Pndet. 11nd erstaunlith,
1rnrdr a11rh in England und lrland i11 frit.hhyzantinischer Z1•if henutzt 91 .
:1111 J~'ndP der RPschrrih11nq dir.o;r•s .l111phomtyp11.-;, d1U'ch dir Zusnm111rnsrtzuny dct
t1wrpholog1:schen Charnkteristiken dl'I' ui11 11ns hr.~proclwnrn l'11ri11nfrn ..-:ind wir fnst i111stwndP.
(olgPndr Drfinit ion lânZ?ureisPn:
Der Ton drs Typus ist heiq1•-grlhl1f'/1-11·1·irh, odrr rn.w1f11rb1j1-zi1•grlrot-harl. f1•in. 11111.nch11111/ mit rinrni 'll'riss-gelblitlwu t'h1'rz11y. 11brr 111Pist h11t die.-;pr Obrrzug diP Farbe des 1'on~.
/)rr .Uund isf trfrhterf ormig. dir lfrnkel urni im Durthschnift. ,o:;jp sind 1111( den Hnls urui die
Srh11lter111illP 1111gpselzt. DPr K ărpcr ist k1tgclfăn11ig, mit d1•111 11111ximalen Durrlmwsser 111i
ObPrfrdgebiPt .. Er ·wird mit rinr111 /.'iisstlwn odPr Knopf bePndrt. 1md spiiter ver.<u'hll'inhl
diP.o;rr Knopf gănzlich, und drr B11de·11 ist si1irk ahgerundel. Der Dekor be.~teht im 2. -3.Jli.
1111.- J\11np[11rr11 11nd i111 4.-:-7 ..Jh. bPstehl 1111s Kammrillen nur 1111 SchuUer-Leib-Umbru~h.
Dn zweitr Typu~ rr.~cl1rinf 111tclt 1n d1•r 11nliken Dobrudsclw ,-;ehr haufig. ln der Fachli/1·rnl111' in R11miini1'11. ist 1111(1'1' dem Na1t11'll 1·1111 ornlrr ..tmp1wra fJl'krrnnt. dir mii sognw11nlP..11
.. R1ppe11'' ( Dn•hrilft>u) rerzi1•rt 11·1ude 9 2.
/11 dN .11111/yse dl'I' lypologi.w·hn1 /;'11lu·iddu11g die.'ler .-lmphom fussrn 'tl'ir flii( drn
1111'11iioloyisd11'11 Mot1'ria/p11 1111s- de111 1)'11nlP11 dt'I" Dobmdschq, die in unseren Ausgrnbun,qn1.
1'11idrl'kt ·1nmlr11, t'/Jrnso a11f d1•11 .l1111JhiJr1•11 dlrs1's Typw; die .<deh in de-11 L11gern der i"lus1'1'11
1·u11 Hislri11 1111d 1'0111/s IH'{i11d1•11."'
[)er l'orlii11f1'r die.'I'-" '/'yp11s isl 111wh 11il'ltt slr-h1•1 lll'kannl . .·I. L. lakobsou 93 uigl 1•1:111•
.·ih11ltl'11kPif rl11•sr•s Typ11., 11111 1•i111'r .l111phom 1111s d1•r .-lt111'1t1'r .-lgorn an, die i·o11 Robinson
1111 3.Jh. datirrl ·11'!Hdr 94 . Rob/11-'011 9 5 sir/ii d1'11 \'01lâ11f1'1' drr .l111plwrn K 112 in drn .·lmplwren
(;m 1rnd H 20 (l-2 .fli.).
lr. llaul11111111 ql11uhl dass dirst' .-l111pho111 1•111 (;1'fiis.' 1igyplischl'I' Herkunfl ist 96 ; 81·1
I 'orliiufer dirsrs Tyµus i.'l-sriner .llein1111g 1wl'/1- eine 111 811yalo 97 entdeckte Amphor11..
(Ortsrhaft in der Mittr dr.r Strrckr z1ri.<ichr11 ..lss111111 ll11d .-lb11 Simbrl). JVir sind mit.diesn
H ypothrsr. nirht rinrerslllndr.n. Dir Lokanda 1·on 811 yala-ieie K. K ro mer glaubt-wurde End•'
rfrs 3.Jhs„ 111it dr.m Zttriir'kzirhrn drr rămi.w:lwn Oren~e noch Xorden, im Jahre-298 1·e1lossen 98. K. K romrr brtrnthlr.f r1hsirlrtlii:lr dit> Jlii11zr rnn 1'hr.odosins 11 (408-A50) nicht 99 .
Fiir eine spdfr Datienmg drs J,okandrnrirrtels. 1111sser diPssr.r Jlunze, pladiert a111:h d1~1
11 mirei fn1 m1s Risen 1111't r1•rdirkt~n Endrn, dit' jr riuen Schlangenkopf da.rstellen 100 . DiP.-;ei
RPifrn 11'ird in R11etia, ~Vuricum, Prmnonia 1tnd &ythitt Minor, im 4. ..,,-5.Jh. dntierl 101 .
:I urh d1:e M or7J/wlogiP drr .·I 111 plwn1-11',ir d Ît' Zeit:hnung zeigt;scheinl es die A.mphom in d1:n
5. 6.Jh. rinzustrllrm 10 2 . .~
·
DiP friihesten lfrr111plart' d1•.-: Typus rrsrlirinen-glauben wir-im Schiffs1crack vun
l'11ssi „td11 (1'11(. XI IJ/J~.c.2). HiPI' sl1•lle11 sir 1•f„•11 unter 30% iler gelandenen rund 1100
..lmplwrrn dar 103 . D_ie z·1r~i E.frmzilorr, dit' nm dPn Autoren der Entdeckung veroffentlich6
1rurdrn, stellen 111rinrr Mrjn1111y IUJth, Zll'P.i l'ari((.nlen dr.~ Typus dar, dic gl.eichzeitiy im
Cmlm!f 1r(tre11. Der K oriir,r r/rr P/'HfP11 l '11rianle ·11:ird engP.J am Boden 104 , der Bodeu tf1•r
105 . /)er ,l/i.1ndd11rel&messer der ersten Varimite schrint
::·1u•ifr.,, l'orirmlr 'Lhe1:. i.o.:I l1rrifer
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kleiner zu sein (etwa 7 cm); bei der zweiten Variante ist er grosser (7,5-8 cm.). Die Henkel
der beiden Amphoren haben eine mittlere Rippe und der Dekor wird aus breiten Kanneluren
gebildet. Die V erfasser datieren diese Entdeckung in der Z'weiten Hălfte des 4.Jhs.
ln Rom erscheint dieser Amphoratypus au( Quirinal, Esquilin 1 ot1, unter dem Domus
Johannis et Pauli. Derselbe Typus hat die Nummer 34 in der Typentafel Dressels und
wurde chronologisch in das 4.-6.Jh. von N. Lamboglia datiert 107 • Meiner Meinung nach,
konnten wir die Amphora nr. 34 (Typentafel Dressels) durch ihre morphologischen Charakteristiken im 4.Jh. datieren. Die im Weinkeller, unter der Kirche Johannis und Paulis 108,
entdeckte Amphore, hat au( der Schulter auch den Sextariersiegel und die Angabe der Kapazitat Ar< S = 33;5. Aufgrund des M onogramrns datiert der Entdeckter in die zweite
Hălfte des 4.Jhs.; diese Datierung wurde von W. Hautumm kontestiert 109 • Wir glauben
dass dîe Amphora, aufgrund i1irer morphologi,schen Charakteristiken (der Hals fast hoch,
der },fund eng), i'ielleicht 1'.n der zweiten Hălfte des 4.Jhs-ersten Hălffe des 5.Jhs. datierf
wurde. Eine ăhnliche Amphora, d1"e 1·n Rom entdeckt wnd im 5.Jh. daf1"ert tJ)urde, 1"st von
D. Manacorda publiziert 11 0.
ln Rumanien erscheint die Variante aus dem 4.Jh. in Ca.stellum 1~on Gomea m. Der
Mund ist ziemlich klein, dt"e Lippe ist nach au.ssen uie et"n Band verdickt, der Hals 1'.st fast
zylindrisch und im unteren Teil ein 1unig enreitert, der K orper ist eiformig mit dem maximalen Durchmesser im oberen Teil, der Bodenabgerundet 112 • Au( einem anderen Amphorabruchstiick desselben Typus erschet'.nf auch die Kapaâtiif. in Sexfarier Kr = 23 angezeigt 113•
ln den Ausgrabungen des Burgu.~ von Topraichioi bilden diese Amphoren einen der
zahlreichsten Type'YI, die entdeckt u:urden. Et"n solches Gefii.s.~ (Ta(. XII I /4), au.s Fragmenten
zu.sammengesetzf. hat einen gelblichen Ton mit schwarzen Augitkornrhen. Der enge Mund
mit einem bandformigen Rand ist durch eine tief markirrte Rille rom Gefăsshals getrennt.
Der Henkel i.'lt oval im Schnitt mit zwei grossen waa.gerechten Rippen; er setzt weit aussen
au( der Schulter, und unter dem Rand an. Der Korper ist oval. nach unten enger, der Boden
ist abgerundet und endet mit einem kleinen Knopf. Der ganze Korper ist mit breiten Kanneluren verziert. Au( der Schulter erscheint das Zeichen mit rofl'r Farbe fur Sextarius-der
Buchstabe K, der vor einem anderen Buchstabe, vielleichf H steht. Obwohl die mathematische
Berechnung die Kapazitii.t von 18,3 l angezeigt hat, ist es wahrscheinlich moglich, die Zahl
konnte 28 sein. Die Amphora wurde im zweiten Viertel des 5.Jhs. datierf.
Im Burgus erschienen mehrere Mundbruchstucke d1·ese.<: Typus. Ihr Durchmesser
variiert zwischen 7/5-8,5/6 rm (Ta(. XIV/l). Z1rei MundbruchstiJ,cke au( dem letzteu
Niveau des Burgus (Mitte des 5.Jhs.) haben einen Durc·hmes.'ler rnn 9/7,4 cm. (Ta(. XIV/2).
Wie es scheinf, mit dem Anfa.ng der zu·eiten Halfte des 5.Jhs., enceitert sich der Mund dieser
Amphoren. Der Rarul ist nichf mehr bandformig, sondern er u•ird enger und fulliger.
Diese Variante 1rurde auch 1·n Histria gefunden 114 • und 1rurde zu·ischen dem Ende
des 4.Jhs. und dem 5.J11. datiert.
Auch in Histria, in derselben Epoche veroffmtlfrht derselbe Verfa.sser eine andere
Amphora 115 ; diese wurde aus ziegelroten Ton hergestcllf; durch ihre 111orphologischen V erăn
derungen urul durch ihren veranderten Dekor, glauben 1rir, konnfe man sie zum Ende des
5.Jhs. datieren.
Eine andere in Dinogetia enfdeckte Amphora ăhnelt sich morphologisch dem letzten
Exemplar von Histria, aber hat grossere Ausmăsse 116 •
Die Lippe dieser Amphora ist den Exemplaren des letzten Niveaus aus dem Burgus
rnn Topraichioi ăhnlich; sie ist nach aussen verdickt und wenig vom zylindrischen Hals
hervorgehoben. Die Kanneluren verandern sich in den Rippen in der mittleren Zone des
Korpers. Alle diese E1·genheiten scheinen die Amphora von Dinogetia, in die zweite Hălffe
des 5.Jhs. anzureihen (Ta(. Xlll/5).
Meiner Meinung nach, konnen wir auch in der zweiten Hălfte des 5.Jhs., die in
Tornis-Mosaikgebaude 117-und Histria 118 entdeckten Amphoren datieren. Diese Gefăsse haben
noch eine schwache V erengung im unteren Teil des K orpers und der Boden ist abgerundet
und mit einem kleinen Knopf beendet (Ta(. XIII/3).
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Die am Anfang des 6.Jhs. existierende Variante ,ist zuerst durch die in Athen gefundene Amphora exernplifiziert ne. Der Munddurchmesser ha.t auch etwa 8,7-9 cm., der Rand
ist abgerundet und die Lippe endet mit einer Rippe, die sie vom Hals trennt. Der Korper hat
die 'Pendenz z.ylindrisch zu werden. Der Boden ist abgerundet und endet mit einern kleinen
Knopf. Die mit Rippen verzierte Zone im mittleren Teil des Korpers, ·1l'ird grosser. Diese
Variante erscheint auch in der Nekropole ron Ballana 120 •
Die in der Festung von Mun'ghiol rntdeckten Brnrhstucke, gehoren demselben Typu8
und il'erden in die Mitte des 6.Jh.~. datiert. Sie haben im allgemeinen dieselben morphologischen Eigenheiten wie jede der in Athen gefurulenen Amphora. Trotzdern ist die Lippe 1"m
oberen Teil stark abgerundet und rutch aussen konkm• und endet durch eine Rippe ( Taf.
XIV/3). Dcr Mund ist breiter 121 • Der kleinr Knopf im Miffelpunkt des abgerundeten Bodms
t•erschwindet. J.hnliche Amphoren wunlf'n in der Dobrudscha bei Histria 122 , Trorsmis ia:i
(Taf. XV/5), Cernavoda 124 , Oltina 125 , Trnnis-Mosaikgebaude 126 (Taf. XV/1-2). An der
u'estlichen Kuste des Schwarzen Meeres erscheint d1:ese Variante sehr htiufig b1'i Kap Kahakra 127 und wurde an dcr nordlichen Kuste in Chrrsoncs endeckt 128 • Sie ist auch sehr htiufig
im ostlichen Raum des Mittelmecres ( Agypt, Zypern, Chios) 129 •
Die Exemplare dieses Typus, dic in der ersten H tilftc des 7.Jhs. datiert um.rden,
·wurden bei: Murighiol 130 (Taf. XIV/4), mul Histria 131 , in der Dobrndscha, sowie bei
Ya.o;si-Ada 132 (Taf. XIV/6), Samos 133 (Taf. XIV/5), Chersones 13' aber in Krim 135
u·u1'den auch die Amphoren aus der zweiten Hălfte des 7.Jhs. entdeckt (Taf. XV/3-4). Bei
den rnorphologischen Charakteristiken erscltein<'n keinr sirhtbaren Veriinderungen. Wfr
er1rahnf'n trotzdem d1'e Tendenz drs K orpers, manchmal ein leichtes l'erengen im unteren
Te'il zu haben.
NORMIERUNG DER GEFAsSl'OLUMINA KAPAZJTAT
Bezuglich der N ormierung d ieses A mphoraf ypus gibf es Zll'Ci wfrhtige H ypothesen.
Die erste gehort zu Ha1ti11mm 136 der aufgrund drr geschriebenm Dipinfi au( die Amphorcn
dieses Typus von Ballana und Qustul glaubf. da11s es sich 1·on .Artabc (1 Artnlu? = .3,5
Modien = 29,1 l) irn romischen und byzantinischen Agypten gebrauchte Masseinheit fur
Getreide lwndell. Jndem er mathematisch das l'olumen l''l:nrr Amplwra aus Ballmw 137
rechnete, erfuhr er eine Kapazittit von 14,61 l. Eiue ăhnliche Kapazitat be.-:hmmfe rr durch
rnat11ematische Berechnung, bei einem Gefass dieses Typus, das hi Samos entdeckt 'lntrde 138 .
So glaubt er dass die Gefâ8se diP-sPs Typus l Artabe hatil'n und dass die.w~ fur drn Getrcidetransport gebraucht u·urden. W. Hauturnm zeigt aber dass der nbgerundete Rand der Scliliessung des Mundes mit einem weichen Material (Stoff, Leder) hilfte. Dieser war rnif einern
Ban·d oder Kordel verschniirf. Diesc Art, den Mund der Amphora zu sthliessen, 'isf fiir
Haufumm ein Beu·eis dass diese Amphora ein typischer „Getreidecontainer" ist 139 .
Die von uns gemachte mathematische Beredinung der zwei Amphoren von Samos, die
von H autu mm publiziert 'll'urden 140 zrigte nur efo Volumen von 5,4 und 10,3 l an. Wir
stellen uns die Frage, ob 1cir diese nur in Agypten 141 gebrauchte Masseinheit (wie un.o;
die verschiedenen Papyri. Dipinfi und Graffiti zeigen, die hirr gefunden 1curden), oder S'ie
konnten aw:h in anderen Provinzrn ausgebreitet sein.
B. Bottger m analysierte 1•erschiedene Dipinti, dic au( den Amphorni dieses Typus
in Rmnănien und Bulgarien erf!.cheinen. Er machi die Schlussfolgerung, dass fur d'ie Volumenangabe der alexandrinisch-italische .Xestes venrendet u·urde. Die Gefăsse 1l'urden mit
Wein gefullt in einer Menge unter dem Hohlmass des Hrmikadion (20,385 l), Wa.'I hn
Bruttoge1richt dem kleinem Talent entspricht.
Aus der Analyse der Tabelle mif den Ausmassen und Kapaâfiifen der Varianfen
bemerken 1rir, dass die meisten Amphoren nicht rnehr als 18,5 l haben. Trotzdern hat da.o;
Exemplar ron Dinogetia urn 25 l, das zeigf die M oglichkeit, Behtilter solchen Typus, konnen
eine gros sere Kapazitiit haben, als sie B ottger lta festgestellte hat te.
Das Problem muss 1•orerst noch zuruckgestr,llf 1rerden.
Meinrr Meinung nach, aus der Analyse der Dipinti der Amphorcn die in Dobrudscha
entdeckt 1furdrn, erkennt man, dass die Volumenangabe in alexandrim"sch-italischen Xestes
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gernacht wurde. Wir konnen auch behaupten-wie die Tabelle Nr. 2 zeigt-dass in derselben
Epoche und im Rahmen derselben Variante, Amphoren verschiedener Kapazitătan waren.
Obwohl man kennt, wie die V olumenangabe gemacht wurde, wissen fl'ir bisher nicht
die Masseinheit, nach welcher die Amphoren gefullt wurden. In der Tabelle Nr. 2 bemerken
wir, dass es einige Gruppierungen der Amphorenkapazifiiten gibt. So z.B., erscheinen am
hiiufigsten, die Volumina von: 6-6,5 l; 9-10 l: 13-14 l; 17-18 l; ausser dieser Gruppen
erscheinen auch Zwischenkapazităten: 5,4 l; 8,5 l; 12,1 l; Diesen Gruppen wurden Kapazităten ron 2,3,4,5 Congius (Chus) 144 , bz'll'. 6,566 I. 9,846 l, 13,128 l, 16,141 l entschprechen.
Die Amphoren mit Zwischenkapazităten haben vielleicht H:, 2!, 3t Congius. Wahrscheinlich ist das eine Arbeitshypothese, weil es in der riimischen und fruhbyzantinischen Zeit
verschiedene Mass-systeme, jeder Provinz des Reiches cha.rakferistisch, gab 14-5 •
Zum Schluss, kann man sagen. das.~ im Verlauf de-r rier J ahrhunderten die V eriinderungen dieses Gefiisses l'on mittlerer Urosse unter.'!tu:hf werden konnen. Das Gefăss wurde
aus einem beige-ziegelrot oder gelbilchen Ton rriit schwarzen Augitkornchen hergestellt. Der
tJberzug ist gelblich, aber meistens haf dieser Vberzug die Farbe de.~ Ton.'! aus welchem das
Gefiiss hergestellt 1rnrde. Der Mund, im allgemeinen, hntte einen stiindlichen Durchmesser:
7-8,5 cm. aber dieser wurde zeitweilig, im 6„Jh. erweitert; sein Durchmesser hatie 11-11,5 cm.
Die Henkel hatten ununterbrochen sichfbare Rippen. Der Korper, der foi 4-5.Jh. ovoidal
war, 1l'ird im 6..Jlt. fast zylindrisch. abN am Ende des 6.Jhs. und 1:n der ersten Hălfte
des 7.Jhs. hat 1l'ieder eine Verengungsfnulenz de.<1 unteren Korperteiles. Der Boden wurde
jederze1:t abgerundet und rndete bis znr JhttP des 6.Jhs. mit e-i·nem kleinen K nopf. Der Deko·r
veranderte sich von den breiten Kanneluren, im 4. -.5.Jh. bis zu den Rippen in der mittleren
Zone des Leibes und Pngen Kanneluren nuf der Schulter und im Unterteil des Korpers am
Ende de.~ .5.-7.Jhs (iiPzi ilustraţia t'ol. II, p. 679) (.'lche 675).
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5.
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5.
5.
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5.
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5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
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Jh.
Jh.
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Jh.
Jh.
Jh.
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Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
Jh.
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Jh.
Jh.
Jh.

2/2 5.Jh.
2/2 5.Jh.
2/2 5.Jh.
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13,7 Yassi Ada Bass-Duurnik, AJA 75,
1971, 34
14,4 Yassi Ada Ebd.,
2 45 29
Gudea, Al.Jl.J. 21/G
6,4 liornea
8
3 38,5 22
K6 - 29 lo,8li3 18,3 Topraichioi unpublizicrt
4 63
30
7/4,3
Roma
G. De Rossi Taf. 3
/\r< = 33,5 18,2
6
Dinogeţia Barnea, Abb. 47/5
6 63
34
25
8,8/5,5
Rădulescu, Pontica
6,5 Tomis
7 41,6 20
7
8, Taf. 12/1
Sureveanu, Taf. 16/l
4,8
18,1 Histria
28
8 04
unpubliziert
12,1 Histria
9 48
25,8 8,7/6
8,4
13,7 Histria
Suceveanu, Taf. lli/2
10 44
25
Robinson, M - 333
11 49,5 21
9
10,li Athen
Troesmis unpubliziert
12 47
17
30
11,5/5
9,6 Tornis
unpubliziert
13 49
22
8,4/5
Nr. Inv. 7240
Tomis
unpubliziert
14 52
28
17
10,6/8
Nr. lnv. 7889
Gaidukevici, ;\lIA 25
15 45
22,0 7
8,5 Tiritaki
Abb. 150.
16 48
9,9 Cernavoda Rădulescu, Taf. Xl/1
22
9
13,4 Sucidava Tudor, 8ucidava II,
17 40 27 10,5
Abb. 15 d.
8,6
18 51
21
13,3 Sucidava Ebd., Al.Jb. 15 e.
8,4
19 49,5 25
13,6 Oltina
lrimia, Abb. 14
2~
6,5
20 51
9,9 Capidava unpubliziert
lU,7
21 49,G 2li
9,2 Chersones Iacobson, Abb. 2/6
11',I) Chersones El.Jd., Abb. 3/9
22 54
28
iu:
23 53
3U
10:
17,8 ChcrsorH·s Ebd., Abb. 3/8
24 52,8 2li
8,G
Uass, .\IJIJ. li b
14,l lludrun
2:3
25 48
8,G
10,:l 8amus
llautumm, Al.Jb. 168
5,4 Samos
Ebtl., Abl.J. lli'i
26 38/J 17
l,li/8
1 45

4. Jh.

29

--------

---------

4. Jh.
4. Jh.
5. Jh.
4. Jh.
6. Jh.
6. Jh.

5. Jh.
5. Jh.
5.
6.
li.
6.

Jh.
Jh.
Jh.
Jh.

6. Jh.
6. Jh.
6. Jh.
li. Jh.
li. Jh.
6. Jh.
li. Jh.
6. Jh.
6.-7.Jh.
6.-7.Jh.
7. Jh.
7. Jh.
I. Jh.

- - - - ------

NOTE
llurnrc~ti-1\:iiln,

1. A. Radulcscu, 1'011tica, 9, 197li, 99 ff.;
C. Scurpan, Po11tica, 8, Hlli>, 2G3 ff;
ders., Dacia 21, 1977, 269 ff.
2. D. Tudor, Dacia 7-8, 1937-1940, 384
ff.; dcrs., Dacia 11-12, Hl45 -194 7,
174 ff.; ders., Materiale I, 1%3, 701 ff.;
A. Rădulescu, Pontica 6, 1973, 193 ff. ;
Em. Popescu, „InscripJiile greceşti şi

Hl74,

131

ff.;

ders.,

Et11uyu1.-Archiioloy. Z. 21, 1980, 427 ff.;
ders., Hlio li'3, UJ81, 2, 511 ff.
\Vei! drn Handschrift zum Driicken im
Summer des Jahres 1982 ausliefern wurdc,
bedauern wir dass wir das letzete Werk
Biittgers ( Die Geflisskeramik aus dem Kastell
Jatrus, in Iatrus-Krivina, Bd. ll, Berlin
1982, 33-148) nicht gelesen haben.

latine din secolele I V - XIII descoperite
în Româ11ia", Bucureşti, 1976.
3. Ober die Bedeutung der Bestimmung
der Entwicklung eines keramischen Typus
aufgrund der gewiss datierten archă.ulo
gischen Niveaus s. H. von Petrikovits,
Novaesium 5, Berlin, 1972, 118 f.
4. G. Kusmanov, Archeologia 15, 1973, 14 ff.
5. G. Bockisch, B. Biittger, Klio 47, 1967,
209 ff.; B. Bottger, Klio 48, 1967, 251
ff.; ders., Actes du JXe Congres interna-

6. „[(eramika i

keramiceskoe proizvodstvo
srednovekovoi Tavriki", Leningrad, 1979,
5 ff.
7. A. L. Iacobson, SA 15, 1951, 325 ff.
8. W. Hautumm, „Studien zu Amphoren
der spiitr<.imischen und frilhbyzantinischen
Zeit", Bonn, 1981.
9. Ebd., 89.
10. N. Lamboglia, Riv. St. Lig. 21, 3-4,
1955, 245 ff., gibt eine 60-60 jă.hrige

tional d'etudes sur les frontieres romaines,
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25. Gh. Popilian, a.O., 41 f., 'l'af. LXXVl/22.
26. E. A. Staerman, a.O., 40 f., Abb. 5/147.
27. D. Tudor, a.O., 398, aufgrnnd der Schriftwcise der Buchstaben datiert er die Amphoren in der ersten Hălfte des 3. Jhs.
28. Em. Condurachi şi rolab., Histria, I,
Bucureşti, 1954, 458 f., Abb. 384; Die
Amphora stammt aus dem .Museum von
Histria, aber die Verfasser geben nicht
die Fundumstănde dieser Behă.lters an,
sondern sie erwăhuen nnr kurz: 6.Jh.u.Z.
29. Eine Amphora. dieses 'l'ypus wurde von
uns in Peuce 8, 1980, 288, Taf. IV/4,
Xl/3 publizicrt.
30. A. L. Iakobson, I(eramika i keramiccskoe ... , Abb. 2/8.
31. V. Grace, a.O., Abb. 37, Mitte, Massstab
der Amphora ist 1 :15; G. Kapitii.n, in

Periode fiir eine Amphora an; l\L H. Callender, Roman Amphore, 1965, XX ff.
11. So geschah mit den Kos-Amphoren, die
aus dem 3.Jh.v.u.Z. bis zum 1 Jh. u.Z.
ununterbrochene Verănderungen ertragen
haben (V. Grace „Amphoras arid the
ancient teine trade", Princeton, New J ersey, 1961, Abb. 56; fiir ihrc technischen
Vorteile werden diese Amphoren in ltalien
von italischen Herstellem nachgeahmt;
sie werden den Amphorcntypns Dr. 1
ersetzen (A. Hesnard, MEFR.11 89, 1977,
l, 162 f.)
.
12. Die Burg wurde von uns 1978 cntdeckt,
als wir die ersten Untersuchungen ausgefiihrt haben. Ab 1979 fiihren wir die
Ausgrabungen zusammen mit 1\1. Zahariade, von Centrul de Studii şi Teorie
Militară" - Bucureşti aus.
Bis heute,
wurden in der Burg sechs Niveaus identifiziert; von oben nach unten beziffert,
wurden sie zwischen cca. 370-cca. 460
datiert. Das letzte Niveau der Burg wurde
vom Buldozer zerstiirt. In der extra
muros-Zonne erschien trotzdem ein Niveau, das vielleicht im dritten Viertel
des 5. Jhs. datiert wurde, weil in dieser
Zone keine zeitgeniissisc hen Zerstorungen
waren.
13. W. Hautumm, a.O., 50, glaubt (unserer
Meinung nach, nicht richtig) dass die
friiheren Exemplare die Amphoren sind,
die im Wrack von Yassi Ada ent<leckt
wurden; die Amphoren wurdcn im 4. Jh.
von .Bass-Doornick, AJA, 75, 1971, 34
f., Typus III datiert.
14. A. Opaiţ, Peuce, 8, 1980, 298f., Taf. IV/1.
15. Ebd., 2!:H:i f., Taf. IV/3.
16. Ebd., Taf. 1\' /5.
17. 1\1. Coja, Materiale \'I, 1959, 287 ff.,
Abb. 9/1. Das Abbild <ler Amphora wur<le
durch Fotograficrcn cin bisschen deforrnicrt. Hinwcisen zum richtigen Fotografieren einer Amphora, s. .M. Fano,
Quaderni <li Cultura l\lateriale, I, Roma,
1977, 155 ff.
18. V. H. Bauman, Peuce 4, 1973-1975,
68 f., Taf. VI/12.
19. Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, 40 ff.
20. G. D. Belov, MIA 34, 1953, 214 f., Abb.
63; I. V. Zeest, MIA 83, 1960, Taf. 37/90.
21. Fr. Braemer - J. Marca<le, BCH, 77,
1953, 1, 139 ff., Abb. 5/<l.
22. H. Dressel, CIL X.V, 2, Taf. 2.
23. Eine weite Erlăuterung <lieser Stempel
und Dipinti wurde von D. Tudor (Apulum
7, 1968, 391 ff.) und Gh. Popilian, a.O.
gemacht. Wir glauben nicht, dass typologische Klassifizierungen aufgrund der Anoder Abwesenheit dar Dipinti oder Stempel gemacht werden konnen, wie Gh. Popilian teilt die Amphoren mit Stempel
dem 2. Typ zu. Entscheidend in der
Bestimmung der Typen und Varianten
sind, unserer Meinung nach, die morphologischen und technischen Charakteristiken.
24. CIL XV, II, 1, Nr. 4824-25; 4873-77

Recherches
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
4 7.

823

sur les

a111phores

romai11e~,

Collection de l'ccole fran~aise de Rome,
10, Roma, 1972, 250 f. Abb. 11.
Kropotkin in SV OD, Arheologhiceskii
Istocinikov, Moskva, 1970, U f. Abb. 32/li.
D. Tudor, Sucidava III, in Dacia, 11-12,
1945-1U47, 173 ff, Abb. 24/1.
N. Gudca, Gornea - Aşezări di11 epoca
romat1ă şi romană Hrzic, Reşiţ.a, 1977,
60. Die Festung ist von N. Uudea zwischen 294/300-392/400 datiert.
Ebd., 68, 74.
Ich konnte nur elen Oberteil einer Amphora, Inv. Nr. 25834 zusammcnsetzen.
Ihre
Grosse sind: Mund<lurdunesscr
(l\ld) = 13/U cm l die erstc Z.iffer stcllt
<len ăusseren Durchmesser, <lie zweite
Ziffcr - dcn inneren Durchmesser <lar);
Henkel<lurrhmcsscr (ll<l) = 4,5/2,fJ cm;
Hiihe <les Halscs (I-III) = U cm. Obwohl
sic auf dem <lrittcn Niveau (<lie erstcn
J a hrzehntcn des 5. J hs.) crsc hien, wc gen
drs hohen Ilalses unu der dieken horizontalcn Kammrillen wurde die Amphora
vielleicht am Ende des 4. J hs. hergestellt.
Dcr Knopf wurde aufgc<lriickt, um den
im Zentrum d iinneren .Boden zu vcrstii.rken. ~Ianchmal bleibt sugar ein klcinor
freier Ort, der vom Knopf verstopft wur<le,
wie z.il. clic Amphora lnv. Nr. 25815
zcigt (Taf. V111/1).
Wir verdankcn dcm Ilcrrn V. H. Bauman
fiir seinc Erlaubnis, dass ich <licse Amphora
zeichnen konntc ; er hat keinc sicheren
Elemente zu ihrcr Datierung.
I. Barnea, Dacia 10, 1966, 244, Abb. 5/7.
Em. Popescu a.O., 265 ff.
Fur diese Briiche s. U. Wilcken, BJ B,
86, 1888, 238 f.; J. Maspero „Papyrus
grecs d'epoque byzantine (Catalog general
des antiquites egyptiennes du Musee du
Caire), 2, 1913, 25 f., apud W. Hautumm,
a.O., Anm. 158.
I. Barnea, a.O., Abb. 8/7.
A. L. lakobson, a.O., Abb. 2/7.
A. Rădulescu, Pontica 6, 1973, 193 ff.
Em. Popescu, a.O., 99-118, Nr. 66-b,
66-d, 66-g, 66-i 2 , 66-J 7, 66-Ka,
W. Hautumm, a.U., 55 ff.
Wir verdanken dem Direktor des archăo
logischen Museums in Konstanza, A. Rădu-

48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
li4.
65.
66.
li7.
68.
69.
70.
71.
72.

derten vor; W. Hautumm aber, a.O.,
S. 40, schlăgt sie)m 7. Jh. vor.
73. F. Felten, „Alt Agina I, 2, Die christliche
Siedlung", apud W. Hautumm a.O., 40 ff.
74. W. Hautumm, a.O., 53.
75. H. S. Robinson, Pottery of the Roman
Period, The Athenian Agora, Rezults
of E:icavatio11s conducted by t/1e American
School of Classical Studies at Athens,
V, Princeton, New Jcrsey, 1959, Taf. 11,

lescu, dem wir an dieser Stelle nochmals
unsere gratitudine fiir seine gratiozitate
aussprechen mochten. Mit seiner bekannten Liebenswiirdigkeit, hat er mir erlaubt,
die im Mosaikbau entdeckten Amphoren
zu untersuchen und zu zeichnen.
Inv. Nr. 8049: l\lunddurchmesser = 11,7/
8,5 cm.
So ist es bei der Amphora Inv. Nr. 7888
bemerkbar, ich kann leider diese Amphora
nicht sehen. Die Amphoren Inv. Nr.
8049 und 7210 haben keinen Boden.
Em. Popescu, a.O., 102, Nr. 66-d.
M. H. Jamcsun, Hesperia 38, 1968, 340,
Abb. 9; \V. W. Rudolph, Hesperia 48,
1979, 305, Abb. 3/1-5.
Em. Popescu, a.O., zl'ichnet die Amphora
mit lnschriftcn, am ~lassstab 1 :10, weniger :Nr. 66-h (1 :11,6) und ti6-d (1 :11,3).
Das Exemplar lnv. Nr. 8130 ist cine Ausnahmc, weil es cin Konventionelles Volumen, kleiner als <lie in 8extarier angegebene Kapazită.t hat; vielleicht wurde
dil' Amphora nicht richtig gezeichnet
Zum Cntersehil•tl mit den Lippen <ler
Amphoren auf ;\ 1 ,aus <ler e:itra muros
Zone vun Topra1chiui, die vom Hals
<lurch cine tief geschnittene Linie getrcnnt wurden, hat dic Lippe der in Tomis
entdeekten \'ariante, l•inc starke Hinne.
Histria I, 4:1:,, 458, Abb. 383.
Z. Cuvaeef, „Co11/ribu/ii referitoare la
distrugerea Capidarci în sec. l'J'', einen
Hcitrag, <ler bei der Archă.olugiesession,
im Jahrc Hl80 in Konstanza vorgetragen wunle.
Eine ziemlich richtige Ueschreibung der
Eutwicklung der Kamnuillen wur<le von
C. 8curpan, in Po11tica 9, 1976, Taf. 7,
get an.
„Tropaeum Traia11i I. Cetatea,", Bucureşti, 1979, 190, Abb. 167, 170/3; wir
bemerken die Zusammensetzung der horizontallcn Kammrillcn mit den wellenformigen Kammrillen.
Informatives Material von 1\1. Coja, dem
wir auch auf diesem Weg <lanken
I. Uarnca, a.O., 254, Abb. 12/7.
lu unscren Ausgrabungcn.
Gh. Kuzmanov, Arlieologhija 1978, 2,
22 f., Abb. 1/g-j.
D. Tudor, Dacia 5-6, 1935-1936,
Abb. 11/7; Eb<l., Dacia 11-12, 19451947, Abb. 24/2.
G. Daux, BCH 89, 1965, 947 f., Abb. 22,
23.
G. Bass, AA, 1962, 3, 546 f., Abb. 6 a.
Materiale 7, 1961, Abb. 11.
A. L. lakobson a.O., 16, Abb. 3/2, 3.
W. Hautumm, a.O., 10 ff.
Ebd., Kat. Nr. 1-18, Abb, 17-40.
Ebd., 22; Kat. Nr. 6-19, Abb. 23-40.
A. Megaw, RDAP, 1970/1971, 131, Nr. 22,
Abb. 5, apud W. Hautumn, a.O., 192;
A. Megaw, DOP 26, 1972, Abb. 25.
C. Striker, Y. Kuban, DOP 29, 1975,
316, Abb. 15; die Verfasser schlagen die
Datierung zwischen den 8.-9. Jahrhun-

J
76. B. Bottger, Klio 63, 1981, 514, 522;
seine Behauptung ist auch durch unsere
Tafielle bestătigt; hier kann man bemerken dass die Kapazităten in alexandrinisch-italischen
Sextariern angegeben
wcrden, die <ler konventionellen Kapazită.t des Gefasses, mathematisch berechnet, entsprechen.
77. W. Hautumm, a.O., 53.
78. B. Bottger, a.O., 5Hi ff.,
79. G. Bass, a.O., 554, aber ohne seine Behauptung zu argumentieren.
80. W. Hautumm, a.O., 47-51.
81. B. Bottger, a.O., 513-519.
82. W. llautumm, a.O.: cine chemische Laboratoriumsanalysc ist niitig, um diesc
Behauptung zu untcrstiitzen.
8J. Gh. Popilian, a.O., 40, Taf. 76/23.
84. B. Uiittger, a.O., ăla, i">2:Z.
85. C. 8curpan, Dacia 21, 1977, 274.
8li. U. Biittgcr, Ethnu;;r. - Archii.ol. Z. 21,
1980, 437.
87. W. Hautumm, a.O., 45-4li.
88. Gh. Popilian, a.O., 43.
89. E. A. ::>taerman, a.O., 42.
89 bis Wir erwii.hnen dass sich in der Năhe
der Kos-Inscl, im Siiden von Karien, der
Golf und die antike Stadt Keramos befindet;
"Der Name hăngt jedenfalls mit 6
Kepctµ.oi; = Topfererde zusammen" ,cf. Biirchner in HE, XI, Stuttgart, 1922, 255.
90. s o. Anm. 24-26, 33.
91. Ein Bild im grossen und ganzen der Verbreitung dieses Typus, gibt W. Hautumm, a.O., 30-45.
92. C. Scor pan, Dacia 21, 1977, 277
93. A. L. Iacobson, „Keramika .. •", Leningrad, 1979, 13, Typus 9
94. Agora V, 68, K111
95. Ebd., 43, G111 , 48, H 20
96. a.O., 60-62
97. K. Kromer, Râmische Weinstuben in
Sayala ( Unternubien), in Berichte des
Osterreichischen Nationalkomitees
der
UNESCO - Aktion zur Rettung der
Nubischen Altertiimer, 4, 1967, 79, 116,
Abb. 17/3.
98. Ebd., 115 -117.
99. Ebd., 129, Abb. 38.
100. Ebd., 107, Abb. 36/1.
101. C. Preda, Callatis, Necropola romanobizantind, Bucureşti, 1980, 50-51, Anm.
252-258.
102. Wir glauben, dass das Zeichen nach einem
Foto gemacht wurde, so dass das Gefiss
einige Verformungen haben soli ; der
Verfasser gibt uns keine technischen
Detaile iiber die Amphora.
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G. Bass - F. Doornick, a.O., Typus III.
Ebd., Taf. 2/11.
Ebd., Taf. 2/10.
CIL, XV, II, 1, Nr. 4886, ~o. 92-95,
97.
107. a.O., Abb. 2.
108. G. De Rossi, Bull. Arch. Clirist. VI, 1,
1890, 29-apud W. Hautumm, a.O., Kat.
Nr. 93, Abb. 192, 193.
109. a.O., 74-75.
110. Ostia 4, in Stu<li Miscellanei, 23, 1977,
S. 233, Abb. 578; der Verfasser zeigt
auch andere ăhnliche Gefăsse an, die in
Italien entdeckt wurden.
111. N. Gudea, a.O., 59-60.
112. Ebd., 78, Abb., 21/5.
113. Ebd., Abb. 22/1 = 35.
114. Al. Suceveanu, Histria, V I, llucureşti,
1982, S. 116, Taf. 16/3.
115. Ebd., Taf. 16/2; das Zeichen scheint falsch
zu sein, weil es mit dem neben der Abbildung angezeigten l\lassstab nicht i.ibereinstimmt. Die Amphora ist in Wirklichkeit ki.irzer, der Mund ist weit (8,5-9 cm.),
die Kanneluren werden in der mittleren
Zone des Leibes breiter und bilden schori
die sog. „ Rippen".
116. I. Barnea, Din Istoria Dobrogei, 2, Bucureşti, 1968, Abb. 47/5. Wir verdanken
noch einmal dem Professor I. Barnea,
weil er mir erlaubt hat, die Amphora zu
zeichnen.
117. A. Rădulescu, Pontica 8, 109, Taf. XII/1,
1 a.
118. Wir verdanken noch einmal dem Herrn
P. Alexandrescu, der mir hat erlaubte
das archăologische Material aus dem Depot
des Museums von Histria zu besichtigen.
Hier befindet sich auch diese Amphora,
ohne lnv. Nr.
119. H. S. Robinson, a.O., Taf. 32, l\1 333 •
120. Emery-Kirwan, Tlie Roya! Tombs of
Ballana aud Qustul, Cairo, 1938, 401, die
von Robert aufgrund der Schriftcharakteristiken cler Dipinti, in der ersten
Hălfte des 6. Jhs daticrt ist, apud W. Hautumm, a.O., 62, Anm., 152.
121. Inv. Nr. 27615, hat Md = 11/7,6 cm.,
aber erschcinen auch die Amphoren mit
einem kleineren Mund, wie z.B., lnv. Nr.
27614 (Md = 9/7 cm.).
122. Em. Condnrachi, Materiale 7, 1!)61,
Abb. 11.
123. Donaudelta Muscum, lnv. Nr. 3511; wir
kenncn nicht die Fundumstăndc.
124. A. Rădulescu, a.O., 109, Taf. XI/l,l a.
125. M. Irimia, Pontice 1, Abb. 14.

126. Constantzamusrum, Inv. Nr., 7240,
788!>.
127. Gh. Kuzm:1nov, Arhcologlija, Sofia, 1978,
2, 8. 22, Abb. 2.
128. A. L. Iarnbson, a.O., 13, Abb. 2/6. Die
Amphora wird mit einer Mi.inze von
Iustinian I datiert.
129. Fi.ir die llibliographie drr Yerbreitung
dieses Amphoratypus-darunter auch Variante in cler .l\litte des 6. Jhs. - s. W.
Hautumm, a.O., 67-68, und die Amphoren
Kat. Nr. 84-91, die durch ihre morphoJogischen Charakteristiken in der zweiten
Hălfte des 6. Jhs. datiert werden konnten.
130. Ein :Mundbruchsti.ick (Md = 9/6 cm)
erschien auf dem letzten Niveau der
.Festung (lnv. Nr. 27617), mit einer Mi.inze
von Heraklius datiert (613/617).
131. In den Depots des .l\luseums konnte ich
zwei Mundbruchsti.icke sehen, die auf
dem letzten Niveau cler .Festung gefunden
wurden; diese wurden auch mit einer
Mi.inze von IIeraklius datiert, unei haben
die Munddurchmesser von 11/7,6 cm.
unii 11,6/8 cm.
132. U. Bass, AA, 1962, 3, Abb. 6 b.
133. W. Hautumm, a.O., Kat. Nr. 72-7G,
Abb. IG4-16U.
134. A. L. larobson, a.O., 16, Abb. 3/9.
136. I. A. Baranov, Pliska-Prn;lav, 2, Sofia,
1981, S. 60, die Typen 3 und 4 Abb. 2
a/1,8.
136. a.O., 62-67.
137. Ebd., Kat. Nr. 81, Abb. 174.
138. Ebd., 63, Kat. Nr. 75, Abb. 167.
139. Ebd., 64.
140. Ebd., Kat. Nr. 7fJ, 76, Abb. 167-169.
141. Ebd., 63, Anm, li"J6 wo cine reiche Bibliographie fiir Artabe gibt.
142. „Dipi11ti aus latrus", Klio 63, 1981,
2, 8. 520, i'J22.
143. Die mathematischc Berechnung <ler Kapazităt wurde bis zum Mund des Gefiisses
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nuchgeahmt haben, cntspricht der romische Congius dem attischen Chus; s.F.
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OBSERVAŢII PRIVIND EVOLUŢIA A DOUĂ TIPURI DE AMFORĂ
(REZUMAT)
Studiul morfologiei, al originilor şi evoluţiei
un aspect în favoarea celuilalt, astfel că 11u s-au
amforelor 11u a stat decft î11 ultima vreme în
frtregistrat rezultate deosebite.
atenlia arheologilor români. Mai cercetate au
Pentru început autorul caută să lămurească
fost diferitele inscripţii - dipinti sau graffiti noJiunile de „tip" şi „variantă" deoarece foarte
ce apăreau pe amfore. Cercetările arlieoiogitor
frecvent acestea sînt co11fundate. Astfel, el sub~i epigrafiştilor au mers paralel, 11eglijîndu-se
scrie la părerea lui W. Hautumm că „tipul"
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o nouă creştere în sec VI - l'JJ citilÎ an 1012 cm, scăderea î11ălJimii buzei fiind compensată,
se pare, pri11 creşterea înăl/imii gîtului.
Toartele cresc sau scad în fw1c/ie de modificările suferite de git, dar ele rămin constant
orale în secţiune.
Corpul, ovoidal în sec I - li, devine spre
mijlocul sec 111 glob11lar, diametrul său maxim
urcîml spre partea superioară. U modiffrare mai
deosebită suferă spre mijlocul sec l'll, cînd
trecerea de la umăr spre corp se face brusc şi
nu treptat.
Baza corpului suferă modificări: notabile.
Dacă î11 sec li corpul se termi11a printr-un
picioruş couic destul de mare (cca. 6 cm),
Îllccph1d cu sec I 11 picioruşul descreşte, pentru
ca în prima jumătate a sec l- să aibă o înălJime
de 2-2,5 cm, la sfârşitul sec V - 1 cm, la mijlocul sec FI - 0,6 cm, iar î11 a doua jumătate a
sec l' 1 el dispare, baza fii11d puternic rotunjită
sau uşor aplatizată.
Decorul format di11 ca11cluri largi ce acopereau
iutreg corpul, începîud cu mijlocul sec IV este
folocuit cu o zonă de striuri ori::o11tale aflată
pe partea superiuură a corpului şi pe cea inferioară a u111ărul11i; la început destul de groase,
ele se subţiază î11crpilld cu mijlocul sec al V-lea;
dill sec ·rI striurilc încep a fi ondulate cu muchii
ascuJite, dar î11 sec 1'11 se revine la benzile de
slriuri orizontale. După sec 1'11 se pare că
~triurile sfot înlocuite de caneluri largi şi rare.
111 partea a doua a prezentării tipului, autorul face uuelc co11sidera/ii privi11d 11ormarea
rnlu111ul11i vas11l111:, a co11/i11ut11lui şi originii
acestui t1:p. Astfel autorul este de acord că indicarea volumului se făcea î11 sextari alexandrini-italici, dar este greu ca deocamdată să afirmtJm
că existau numai rnsc umplute după norme
sta11dard: vas-melrel, vas l /2 mctret sau recipiet1t de capacitatea u11ei amfore romane cum
afirmă W. Hautu111111 şi 13. Bottger.
Co11ţi1111tul pc care l-a avut acest tip este iarăşi
controversat. U. Bass a propus vi11ul, B. Bottger-grîul, W. H autumm-uleiul. Demne de luat
în consideraţie sînt pentru autor doar ultimile
două ipoteze dar problema încă trebuie să rămină
deschisă. Originea acestui tip este de asemenea
controversată. C. iScorpan propu11e o origine
locală - dar fără argumente plauzibile. B. Bot
tger indică Bithy11ia, dar 11u argumentează afirma/ia. W. Hautumm plasează fabricarea tipului
în spaJiul egeic, probabil fo Creta.
Autorul articolului propune insula Cos sau
spaJiul din imediata vecinătate a acesteia. El
subliniază o posibilă dovadă de conti11uitate a
acestui centru de produc/ie. La Tyras, în epoca
elenistică, apare ştampila cu numele Ll 10 pe
o amforă cosiană: î11 sec 11 e.n. la Sltlveni avem
un dipinti Ll 10 pe gitul unei am(ore variantei
acestui tip; la Roma tot acum, pe o amforă tip
Dr 24 apare un dipinti LlIOY; aceeaşi inscrip/ie se repetă de două ori pe gîtul unei amfore
de la Sucidava ce aparţi11e variantei secolului
IV e.n.
Acest tip este foarte frecvent în partea orientală a imperiului roman dar apare fi la Roma
în sec II - III şi, în rrwd surprinztltor, ajunge
pînd in Anglia şi Irlanda în epoca romano-bi-

reprezi11tă

u11 model abstract, realizat prin combi 11area unor caractere morfologice comut1e fără
fosă ca acest „model" să coincidă, Îll toate detaliile, cu un vas existent Îll realitate. „ Variantele"
tipului sînt formate din toate rasele existente,
luînd 11aştere şi dezvoltîndu-se unele din altele.
De asemenea tipul reprezintă şi exportul unei
anu mile mărfi, produsă într-o airnmită reg1:une,
astfel că trebuie să fim ate11ţi atunci cînd atribuim
o amforă unui a11ume tip.
Autorul tratează două tipuri de amfore foarte
răspî11dite î 11 Dobrogea antică.
Primul tip este cunoscut (pe11tru epoca romano-bizantină) sub nu mele de „am(oră globulară
(sau piriformă) decorată pc umeri cu striuri
realizate cu pieptăn ul". Prototipul acestui tip
ar putea fi amforele descoperite la Aegyssus,
Hona ( Pl. 1/1 ), Histria, în Oltenia şi Nordul
Mării Negre. La Ro111at1, Dressel i11cludc această
variantă în tabelul său tipologic la 1111 mărul 24.
l' aria11ta sa datează cu certitudine în sec l I 11ri111a jumătate a sec. 111.
La 1111jloc11l sec 11 I apare o 11ouă variantă,
yăsilă lfl lfostria (PI. 1/3), î11 11ordul Dobrogei
(PI. 1 /:!) şi Athe11u.
Către sfîrşitul sec 111 - se pare că trebuie
datată o 11ouă varia11tă - de di111c11siuni reduse descoperită la llomaror;o (CeruăuJi) (PI. 1/4).
Pc11tru sec n · tipul este atestat Îll forti(icaJiilc
de la iSucidal'U, Uoruea, lJabadag (Topraichioi)
(PI. 11/1).
111 prima j11111ătatc a sec r - apare o nouă
variantă, descoperită fodcosebi i11 burgul de la
Topraichioi, Aegyssus şi Tomis ( Pl. 111 IX).
l'aria11ta din a doua ju111ătate a sec "V esk
foarte bine ilustrată pri11 descoperirile făcute
Îll aşa numitul Edificiu cu mozaic di11 Tomis
(PI. X).
O a111foră

găsită la Capidava şi datată la
t111jloc11l sec I 'I coustituic după autor varianta
tipică pentru sec l'l (PI. 11 /6 ). Ea a apărut
în 111ure număr î11 săpăturile executate la Aegyssus,
Arga mum, M uriglliol, Tropaeum Traia11i
( Pl. XI/1) - în Dobrogea precum şi la Capul
Caliacra.
Către sfirşitul sec l'I şi sec Vll apare o 11ouă
t:aria11tă, descoperită mai ales î11 Crimeea, Sat11os, I'uphos.
111 încheierea prezentării cvoluJiei morfologice
a tip11l11i autorul recapitulează modificările
suferite de fiecare parte a amforei ( Pl. Xll)
Astfel gura se menJine (n formă de pîlnie din
$CC li şi pî11ă la începutul sec al V11-lea, ca
treptat, spre mijlocul sec V 11 şi probabil in
sec Vlll - IX - prin micşorarea buzei - să
den"11ă cilindrică. Diametrul ei descreşte de la
15 cm în sec 11, 16 cm fo sec 111, ajunge la
13-12 cm fli sec n· - V şi 10-9 cm la sfirşitul
sec V - sec Vli - Vlll e.11. Buza foarte
(naltă î11 sec 11 (13-13,5 cm), scade in sec III
la 10 cm, î11 sec IV - V la 5-6 cm, în a doua
jumătate a sec V la 4- 3,5 cm, sec V I - 3 cm,
foceputul sec V 11 - 2 cm, iar spre sfirşitul
sec V11 şi î11 sec V llI ajunge sub forma unui
111a11şo11 înalt de cca 1 cm.
Gîtul suferă şi el un proces de micşorare:
sec I - li - 20-25 cm, sec III - 10 cm,
sec I V - 8 cm, sec V - 5 - 7 cm, inregistrează

zantină.
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Autorul incheie dind def iniJia acestui tip:
argila este bej-gălbuie moale sau roz-roşie, dură,
fi11ă, uneori cu un înveliş alb-gălbui (sec II II I), dar de cele mai multe ori înrelişul este
propriu. Gura este pîlniformă, toartele ovale îu
secJiune, au ataşul superior pe gîtul tronconic
şi cel inferior pe umărul larg al amforei. Corpul
este globular cu diametrul maxim la partea
superioară. El se termină cu un piâornş conic
sau buton, pentru ca î11 faza finală baza să fie
puternic rotunjită. Decorul, format di11 caneluri, acoperea tot corpul fn sec li - III e.11.,
iar cel din striuri numai partea superioară a lui,
în sec IV - l'li.
Cel de-al doilea lip este cuuoscut în literatura
de specialitate din Româ11ia sub numele de
amfore ovale decorate cu aşa numitele „coaste".
Precursorul acestui tip nu este cunoscut încă
cu certitudine. A. L. I acobson 1:11dică am(ora
K 112 de la Athena, pubhcată de H. S. Robinson.
Acesta di11 urmă vede la rî11dul său desce11de11tul
a111forei Km - în amforele Gun şi H 10 datate
in sec I - II e.n. W Hautumm indică o origine egipteană Această ipoteză este coutestatti
de autorul articolului care crede că cele mai
timpurii exemplare ale t1:pului stiit amforc!L
descoperite î11 epava de la Yassi Ada (Pl. XIII/
l, 2), datată în a doua jumătate a sec IV. e.11.
1'ot din această perioadă sînt şi amforele descoperile la Roma, ele ocupînd poziJia 34 fo tabelul
tipologic al lui Dressel.
ln România, varianta din sec IV - prima
jumătate a sec l' apare la Gornea, Sucidava,
1'opraichioi, Histria ( Pl XllI/4).
ln a doua jumătate a sec V amfora apare
deja cu unele modificări la Histria, Dinoge/ia
şi Tomis ( Pl XIIl/5).
l' ari anta prezentă în sec V I este bine exemplificată de amfora descoperită de H. S. Robi11so11 Îl! Agora Athenei ( M 333). Amfore aproJiiate de recipientul athenia11 au apărut în
tiumcroase localităJi antice din Dobrogea, Iii
Capul Caliacra, în Nordul Mării Negre, bazim1l oriental al Mării Mediterane.
Cu foarte puJine modificări apare varianta
di 11 sec l' 11 descoperită în Crimeia, Y ass1:
Ada şi Samos.
ln partea finală a tratării celui de al Ii-lea
lip autorul se ocupă de normarea volumului
rnsului. El prezintă ipoteza lui W. Hautumm,
care arată că pentru normare se folosea artabc,
o 1111itate de măsură pentru cereale utilizată

iii Egiptul ro111a11 şi bizantin. O altă ipoteziJ
este aceea al ui B. Bottger care arată că indicarea
volumului se făcea fo scxtari alexandrini-italici,
msele fiind umplute fntr-o canl!"tate care era sub
măsura

de capacitate a H emikodion-lui
(20,385 L).
Deşi este de acord cu părerea lui B. Bottger
î11 privinţa indicării volumului,
autorul arată
că existau recipiente, ca cel de la Dinogeţia
( Pl Xlll/5) a căror capacitate depăşea 20 l.
111 privinJa co11Ji11utului, autorul menJionează
ipoteza lui W. Hautu111t11, după care acest tip
ar fi fost destinat transportului de cereale, precum
şi presupunerea lui B. JJotlger care
indică
ri11ul drept cot1Jinut al acestui tip.
Autorul articolului consideră că deocamdată
problema trebuie să rămfoă deschisă.
!11 privinJa unităJii de măsură după care
se făcea umplerea, autorul cons1:deră că este
rorba dt Co11gi11s-ul roma11 sau Clius-ul attic.
Autorul îşi sprijină aserJiunea pe calculele
rnatenwtice efectuate la aceste am(ore şi prezentate
în tabelul 11r. 2.
Astfel el arat1i că cel mai des apar volumele
de 6-6,5 1, 9-10 1, 13-14 1. şi 17-18 1;
fii afara acestor grupe apar şi valori intermediare
de 5,4 1, 8,5 1, U litri. Acestor grupe le-ar
putea corcsp1111de valori de 2, 3, 4, 5 congius,
amforele cu valori i11tcr111edfore fiind, probabil,
de 1,5; :!,5; 3,5 co11gius.
ln concluzie autorul arată că acest recipient
de dimensiuni mijlocii a putut fi urmărit de-a
lungul a patru secole. El este realizat dintr-o
argilă bej-cărămizie sau gălbuie, cu incluziuni
foarte mici de culoare 11eagră. Exteriorul este
uneori acoperit cu o angobă gălbuie, dar de cele
mai multe ori este o angobă proprie. Gura, tn
general, ci avut un diametru constant 7-8,5 cm,
dar aceasta s-a mărit temporar în sec V I, cînd
a atins 11 -11,5 cm. Toartele au avut tot timpul
pervuri procminwte şi au căzut în general pernendicular pe gîtul şi 11111ărul vasului. Corpul,
ovoidal Îll sec. IV - V e.11., devine aproape
cilindric în sec. V I, pentru ca spre sflrşitul
sec. V I şi ! a sec. V 11 să se observe din nou
tendinţa de strîngere a părJii inferioare. Baza
a fost rotunjittl tot timpul şi se termina pfntJ
către mijloc11l sec. l' I printr-un mic butnoaş.
Decorul a evoluat de la caneluri largi în sec. IV V e.t1. la „coaste" în zo11a mediană, combinate
cu caneluri pe umăr şi partea inferioară a corpului, la sfîr~itul sec. I' - sec. l' II e.n.

LA VENUS DE IAZURILE
V. H. BAUMANN

Au printemps de 1979, le veterinaire N. Dragomir de C.S .. U. - Valea Nucarilor
faisait don au Musee de Tulcea de deux pieces archeologiques trou1·ees dans les limites de
sa commune. Jl s'agit de la tete d'une statue feminine de marbre (inv. 4885 )1 et d'un bronze
fi,gure (inr. 4884). Celte derniere piece rPpreseute une divinite femim:ne. La statuette a ete
mise mt jonr a un endroit situe a la limite nord-ouest du village de I amrile, la ou les spfrialistes ont localisc nne vaste aggldmeraticm d' epoque romaine.
De toide eridence, le bronze de I awr~le represenfe Venus. Le corps nu de la deesse suggere le mou.vement plutOt que le repos: jambe dr01:te, legerement en reimite, fendue comme
pour prendre appui, la hanche saillante et jambe gauche pliee du jarret, le talon 1111 peu,
releve (f'ig. 1 a et b), le corps tont entier portant sur sa droite.
Pamne baissee et doigts refermes sur un objet mm:ntenant dispnru., le hras droit fa1:t
un angle de 90° au. coude. Des fraces de lhne sur les doigfs montrent que l'objet retenu dans
cette main a ete enleve par une intervention etrangere. Pour ce qui est du bras gauche, il a
ete brise a la lwuie'ltr de l'epaule des la periode antique. Sa tete Ugerement pn1chee a droife, la
deesse tienf ses regards fixes demni elle. L'objet qu'elle refe11m:t de sa mm:n droi"te demit servir
a cacher ses seins, cependant que de la main gauche elle recourrait son sexe.
Le risage ornle, d'express1:on serieuse, est ew:adrc d'une chtrelure abondante qu'une
raie mediane departage. Par deranf, les meches sont rfonies de maniere a former un ronleau,
alors que le reste de celte cherelure s'ammase sur la nuque en chignon (tutulus). Deux
meches legerement ondulees retombrnt sur les epaulPs denudces. Les grands yeux en arnande
d'un parfait nafurel, les pupillPs et l'in:s mow·hefe conferent au 1·isage ttne certainP severife,
attenuee par le nez dro1:t aux f?:nes rwrines ef la priite bmwhe dont les Ut'res pleinPs et sPnsnelles sont legerement enfrom;ertes. Sur sa tete, la deesse porte un beau. diademe en rroi.'lsnnt
de lune (stephane), ome d'incis1:ons reproduisanf un rnofrf floral.
Pour ce qui r.'lf des propori1'ons, l'arti:ste treafeu.r de afte am1-re fm·t prewi;e d'une parfaite conna1ssanee des eanons class1·ques. Le corps de la deesse est bien celui d'uur femme,
a l'anaiornie typique, la muswlalme de l'abdomen legeremeut accui;ee el m·ec un infime decalage entre la largeur des epaules (3,6 cm.) el celle du bassin (3,4 cm.). Sa tete mesure 2,5 cm.
de haut, ce qui multiphe par 7 donne la hauteur totale de la statuette: 17,5 cm. D'aitlre part,
la hauteur de la tete egale la longumr du pied et celle du tors la largeur des epaules.
C'est nn fait generalement connu que les representations de Venus dans son hypostase
pudica, fort nombreuses dans lrs provinces romaines, constifuaient un sujet de predilection
pour la toreutique romaine 2 • La type de la Vrnus pudica denude, a lui seul, oftre nne grande
variete iconographique meme en ce qui ronr'.erne ses fraits caracferfr1t1:ques: le geste pudique,
a position du corps el celle des jambes. Par exemple, dans le cas du geste pudique, il peut
mettre en jeu soit Ies deux maim - generalement, la main gauche recouvrant le sexe et la
droite cachant les seins -, soit une seule main, a l'ordinaire la gauche, le bras droit, coude
replie, elani fendu en avani et un peu de cote. Parfois nu.ssi, mais fort rarement ( domme
dans le cas des bronzes de Salerne et de V1'erme) 3 , c'est la main droite qui execute le geste
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pudique. La position des jambes peut elle aussi etre traitee de diflerentes manieres, l' e,quilibre du corps prenant appui tant-Ot sur la jambe droite, tantot sur la jambe gauche '·
En Roumanie, les exemplaires les plu.s rfossis ont ete trouves en Transylvanie a
Potaissa (Turda) 5 , Ulpia Traiana Sarmizegetusa 6 , Gilău 7 et Apulum (Alba Iulia) 8 •
Cette sorte de bronzes ai·ec la representation de Vemts ont ete m?·s au. jour aussi en Dobroudja
a Tomis et Urlufo. dans le voisinage d'Adarndisi 9 • Chacun de ces produit,s de la toreutique
romaine - tous execu.tes suivanf la technique a cire perdue. - represente une aufre rariante
du type Vrnus pudica. Les analogies qu'on leitr irouve dans les mdres pror1.'nces de l'Empire
temoignent, d'un câte, qn'il s'agit du meme modele iconograpMque ei, d'un autre oofe, de leur
comrmme origt'.ne d'un ou plus1:eurs centres f,()re11i1:qu.es du vois1:nage. En effet, les excellenies
analogies etnbliN: pnr D. Isac de Cluj po11r la Venus de Gilău, iro?1vees par lui aZaldopaca
en Mesie wperieme et a Tac (Gorsi11m-Hercttha) er1 Pminonfr 1:nfer1:eure 10 et daiees de
la premiere moit1:e du I Je siede. metfPnt en lumiere, a 11ofre aiis, anssi le fait que nous avo11s
aflafre a des produiis originafres des cenires r01.s1:m: SO?IS le rapporf geograpMqne ci apparenies au point de rne artistique.
Les meillmres analogies pour la stal1tetfe de Iazw·i:lr sont egalement fournies par la
sen:e iconograph1:qne de D. !sac. q1â r(}mporle la variante de la Venus pudica executant de
son bras gauche le gesfe pudique, alor.<: qn'elle fend son bras droif derant elle el nn peu de râie.
La a1:flerenre Piiire nofrp pi)w ei Trs nufrrs bronzes analogues resi'.de dans la posifion de la
main dr01:te. Par ailleurs, quand il s'ngit d'encadrer cei e:rrrnplafre dans ladite serfr, on peut
com:iderrr comrne rnracten:stique,S l'npress1:on du iisage, m:nsi que - et surtout - certains
details de sa tete, idenfique.~ a ('et.IX qn'on peut relet'PI' chez les Venus de Sarmfregei1tSa,
Gilăn, Zaklopaca ef Oorsimn. De rneme que ces e:remplairrs. la Venus de Iamrile est un
produ1'.f d'imporlation. sort1: de qiielque centre foret1,fiq1i.e de Gaule et date urs le rniheu du
IJe siecle de n.e. 11 Nous mentionnerons a l'appm: de cetfe assertion l'aspect exterfrur de la
piece. le fini dn iravail, la patine brune du bronze jaundfre de qualife superieu.re, typique
pour les prod1âfs mms des terri'.ioires de la. Gau.le aux Jer· - Jle siecles. D" l'am:.~ des spf>cial1:stes franţais, ceffţ> qualile snperieure d?t bronze est due a l'abse11ce du plomb dans son
alliage, mr 1:'esf lu.1: qui acdlere d'habitudr l'oxyd.at1:011 el confribue ir. la drgradahon de
l'aspecf des pieces respectives 12 .
P11r la beault;, Nqu.ilibre, l'harmom~ de ses proporhons, la Vem1.s de Iazurile s'impose
entre les bronzes romains comme l'm1 des produifs les plus re1tSsis du pairim01·ne tultnrelartistique de Romnm1ie. ll y a aussi une portee speciale qui s'atiache a la presence de celte
piece rntive a lazurile. En eflet, com'rmP le culte de Venus etm'.f ctroitement he a l'epanouissement de l' Ernpire, tres populaire et benefil"ianf d'une large diflusion a trai:ers ioutes ses
proi."l:nres, 1:l exprirnait aussi l'adhesion a l'idee romairie des direrses populaiions habitant
ces ferritofres. D'nufre part. la troui·aille de Iawn:le temoig11e de la presence d'un noyau, de
colons de l'Empire a proximUe de la rive septentrionale du lac de Halmyn·s, dans mie zone
OU. des pro.~pecf1'011s ar<'hcnlogiqnes 011( loralise 1111 dense peuplement romain. (vezi ilustraţia
p. 694)
NOTES
4. Cf. D. Isac, Venus de Gilău. Aspecte de
iconografie romană provincială (La Venus
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bronz şi argint de la Apulum ( Quelques

1. Ce

morceau de sculpture reprrsente un
portrait funeraire. Mise nu jour en 197&,
a un point de la limite meridionale de la
rommune Valea Nucarilor, elle est comprise
dans l'etude Piese sculpturale şi epigrafice
î11 colecţia .Muzeului: de istorie şi arheologie
din Tulcea (Pieces statuaires et epigraphiques de la collection <lu Musee <l'histoire
et <l'archeologie de Tulcea), publiee dans
le present volume ( B-3, fig. 15 ).
2. Cf. S. Reinach, Repertoire de la statuaire
grecque el romaine, II, 1, 1897, p. 250354; III, 1904, p. 109; IV, 1910, p. 217.
3. Ibidem, II, 1, 1897, p. 253, no 5 et p. 354,
no 3.
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~l.

objets en l.Jronze et en argent d' Apulum)
Apulum, XV, 1977, p. 217 et p. 218, fig. 2.,
M. Irimia, Bronzuri figurate (Bronzes
figurcs), 1966, Constanţa, pp. 20-21, nos

10-11.

rn.

La Venus de Zaklopaca: M. Velickovic,

Petits bronzes (igures en .M usee N atio11al,
Ilelgrade, 1972, no 55 (Kosmaj); La Venus
de Tac: Fitz Jeno, Gorsium-Heraclia, Szekesfehervar, 1976, pi. XIV (sans dimen-

sions) - cf. D. Isac. op. cit„ p. 167.
11. Les quatre piilces de bronzes sont apparenMes etroitement, aussi bien sous Ie rapport
technologique (moulage en cire perdue),
que - et surtout - au point de vue des
details tels: position de la. tete, expression
du visage, etc. Pour ce qui est de la datation et de !'origine, voir D. Isac, op. cit.
pp. 167 -168.
12. S. Boucher, Les bro11zes figures dat1s le
monde romain, Apulum, XV, 1977, p. 270.

UN EROS TROUVE A V ALEA TEILOR
DEPARTEMENT DE TULCEA
GAVRILA SIMION
II s'agit d'une statuette de bronze, ciselee apres coulage. Ses dimensions actuelles
sont d'environ 14 cm., comme suit: 5,5 cm., le torse proprement-dit; 3,7 cm. le cou et la
tete, coiffure y compris; 5,3 cm. la jambe picd pointe; scs bras et mains mesurent: 6 cm.
(4+2) le bras gauchc et 5,5 cm. (4+1,5) le bras droit; quant ses ailes, bien qu'elles paraissent inegales du fait de lrurs positions respcctives, ellrs sont chacune de 4/2,2 cm.
Cctte figurine Pst unc rcprcscntation juvenile, voire enfa.ntine, comte tenu des normes
en usage dans l'art antiqnc pour cettc sortc de statucttcs - par exemple, dans notre cas,
la presencr de la. houppr surmontant le front. Trois boucles composrnt cette houppe,
partir desqucllrs drnx meches epaisses descendecs sur Ies tcmpcs, rrcouvrant Irs orcilles,
vers la nuqur, Cil largcs ondulations; de chaque cote de la raic qui separe Ies cheveux
au sommct de la tete Ies incisions se multiplient suggerant l'abondance de cctte chevelure,
disposee sur la nuquc cu deux rnngees de trois bouclrs chacune. Lrs ailes, fixers a la hautcur
des omoplatcs, sont rrnducs dans drs positions naturrllrs, prrsqur horizontalr ccllr de
gauchc, plutf>t incline1' crllr rlP droite, dP manierr a s'harmoniser avrc la position des
bras: lisses rt legerrnwnt conwxrs sur Icur facr superirurr. Ies concavites de la face inferieurc sont incisecs de manierr ;\ rcproduirr lrs plunl<'s qui lrs composent. Crs plumes ne
sont guerr nniformrs, pr(•srntant unc ccrtairn' divcrsite tant sons Ic rapport morphologique,
qu'cn cr qui concrrne h· nombrr clrs incisions qui Ies suggerent. A la basr drs ailcs on pcut
distinguer tont d'abord Ir contour ct Ies nrrvurrs dP 5 duvrts disposes sur deux ranga:
4+1 rt 3+2, constituant le point dr depart des plumcs reproudites grâcr au mcme cn~em
ble d'incisions et toutcs orienters vers la pointc drs ailcs.
Le visage ovale offrc des joues rondes surmontecs d'un front large et separecs par un
nez droit; la bouchc rst petite, avec des levrcs pleincs; de grnnds ycux avcc l'iris piquete
s'abrittent dans des orbites ncttcment accusees. L'exprcssion est celle d'un enfant en
train de devenir adolescent. Une vrille de vigne retombe en sautoir depuie l'epaulc
gauche, serpcntant naturrllemcnt et servant de support deux feuillrs de vigne et deux
grappcs de raisin, disposees alternativement; cette vrille remonte partir de la hanche
droite, pour travcrser le dos du personnage ct rejoindre son extremite initiale, de l'epaule
gauche, mais cctte fois-ci en ligne; droite ct sans sa charge de grappes et de feuillage.
Quant aux grappes de raisin susmentionnees, la premiere retombe sur !'abdomen et se
compose de seulemcnt quatrc protuberances perlees, alors que la seconde, disposee plus
bas, s'averc plus riche (9 protuberances perlees) ct d'une forme plus suggestive.
Tcndu dcvant, a l'horizontale, le bras droit semble tenir dans sa main une bouteille
(similaire a quelque bouteillc ordinaire en usage de nos jours) ou, peut-etre, s'agit-il d'une
come d'abondancc que notre pcrsonnage s'appretait A cffrir quelqu'un. Le bras gauche
replie pour former un angle presque droit, rcproduit la position naturelle de quclqu 'un
soutenant une charge pas trop lourde - vraisemblablement une petite patere d'offrandes.
Bien que cette derniere se soit perdue, la concavite de la paume, ainsi que de legeres traces
de frottcment sont autant de preuves certaines de son existence. II manque Acette statuette
la partie inffaieure de la jambe gauche, brisee des la periode antique.
Sous le rapport artistique, nous avons affaire une piecc digne de retenir l'attention.
On y note d'embiee la parfaite harmonic de toutes Ies parties qui la composcnt, tant
sous le rapport de leur formes qu'au point de vue de !curs dimensions. L'ensemble suggerant
le mouvement sa.ns cffort particulier repose sur la jambe gauchc, qui polarise toutes Ies
lignes de force des difMrentes parties du corps, Ies muscles participant au mouvcment y
compris et le regard aussi. La ligne sinueuse du torse, qui ne manque pas de traits athletiques, mais rendus avec maîtrise et moderation, assure l'equilibre de l'ensemble et le
naturel du mouvement, lent, comme instinctif meme.
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Ccttc piecc srmble rrpresrnter Eros ou plutot quelque genic de la riche saison
automnalc 1 .
Jusqu'a present, dans la litterature specia.lisec nous n'avons trouve aucunc piece
en tout point identique a la notrc. Sa plus prochc analogic, surtout au point de vue du
mouvm1cnt, rt de I'attitudr, srmblc etre rcpresrnter par la piece de Châlon-Sur-Saone
figurant au repertoire de Salomon Rcinach 2 • Les srules differenccs resident dans la disposition drs elements decoratifs ornant Ir corps du diru. Chrz la piecr de Châlon, ii a la taille
prise par unr crinturr (prut-etrc cgalrmrnt un sarmrnt de vignc) a laqurllr est suspenclu
un voile faisant dr largcs plis, Cl'prndant qur notre pieee porte Ir meme sarmrnt, avec des
feuilles ct des grappcs dP rnisins, rn sautoir, Ies dcux bouts formant un noeud, comme unr
echarpr. Pour le rcstr, on y retroun da.ns Ies deux cas Ies memcs traits juveniles attribues toujours aux inrngcs d'Eros-cnfant 3 , avce Ies chevcux longs rt bien coiffes, dont l'une
des bouclcs est attachfr ele manierr a surmontn Ic front - coiffure conventionnelle
de l'art romain quand ii s'agit de represt•ntatiorn; enfantines 4 • Ajoutons encore que Ies
trnits du visage, tres nets, rnppellent un negroidP.
Cc deta.il, ainsi que la. presc·ncr d'une come cit' l'abondance et celle supposee d'une
petite patcrP avec des offrnndes qu 'ii dcvait tPnir dans sa main gaucht•, nous incitcnt
pcnscr quP la piecc dl' ValPa Teilor virnt de quPlque erntre de production mediterrancen. Quant a la trchniqur dl' la ciselure l't surtout drs elemcnts caracteristiqucs de ses
traits artistiques, notrr piece exprinll' unr tradition hellenistique - c'est pourquoi nous
pcnsons pouvoir l'eneadn•r au point dP nie chronologique dans la periode roumainc
de haute cpoquP, c'pst-a-dirt• dPS Jer - Jic sfoeks de notrc ere 6 (wzi ilustraţia p. 693).

a

NOTES
4. Ch. Darmeberg et Edm. Saglio, Dictionnaire
des Antiquites, I, Paris, 1877, p. 1358,
fig. 1809; C. Pop, Ctteva reprezentări figurate romane din jud. Hunedoara, Sargetia,
IX, Deva, 1972, p. 69, ct fig. 5.
5. C. Pop, op. cit., p. 70, date l' Eros ele Micia
des He - IIIe siccles de n.e. Les elements
artistiqucs de cette derniere pieces la font
attribuer ă. unc periode ulterieure par rapport a celle de notre pirce.

1. At1tique inlaglios, i11 tl1e llcrmilage Collcclio11,

Leningrad 1976, p.103 et fig.103: nne gemme
datre du 1er siecle av.n.i•. repn"sente un
Genic tenant dans ses mains des epis ele
blc ct un pain; v. aussi G. llorster, Statue11
au( Uemme11, Bonn, 1970, S. G5.
2. llepertoire de la slatuairc grecque el romai11c,
I I, 2, Paris, 189, p. 44 7, fig. G.
3. Salomon Reinaeh, op. cil., p. 430 et suiv.,
le chapitre intitulc • Eros-enfant o.

UN EROS DESCOPERIT LA V.ALEA TEILOR - JUD. TULCEA
(REZUMAT)

buclate peste urechi spre ceafiJ. De o parte şi de
alta a cărării din creştetul capului, densitatea
de inâzii redă Îtl mod sugestiv abundenţa părului,
care la cea(ă se tra11sformă intr-un aranjame11t
de onduleuri dispuse pe două rinduri, a trei
bucle fiecare. Aripile, prinse de omoplaţi, au
poziţiile fireşti către orizontalitate cea stîngt'i
şi spre oblicitate cea dreaptă, în raport şi în
deplină sincronizare cu poziţia braţelor. Suprafeţele de deasupra aripilor sini netede şi uşor
conve:i:e, pe cînd concavităţile de sub ele prezintd
imitaţia penelor. Formele de redare a penelor
nu sînt uni(orme la ambele aripi, ele di(erenţiindu-se atit ca aspect, cît şi ca intensitate a
inciziilor. La baza aripilor se disting mai intfi
conturul şi nervurile a 5 fulgi dispuşi pe doud
rinduri (4 + 1 şi 3 + 2), de la care pornesc
penele orientate către vfrful aripilor, redate şi
ele prin acela,i sistem de incizii.
Faţa este ovală cu fruntea latd, obrajii bucă
laţi, nasul drept, gura mied cu buze groase,
ochii mari cu irisul punctat şi orbite accentuate.
Are o e:i:presie de copil a cdrui mrsttl trece ct'Jtre
adolescenţă. De pe umdrul stîng cade peste piept
Cn diagonaltl şi intr-o formll. ondulatorie naturalll.

Este o statuetă di11 bronz, găsită de locuitorul
Barbu Gheorghe din salul l "alea Teilor, în
punctul denumit de localnici Lozova. Piesa
este o descoperire destul de veche, î11ainte de
1955 şi după îndelungate tratative cu noul
posesor s-a reuşit ca fo 19G5 să fie înscrisă in
colecţia
muzeului din Tulcea.
Analizată sub raport tehnic, statueta a fost
realizată prin turnare şi apoi cizelată, măsurind
o înălţime de 14 cm (la situaţia actuală). Trupul
(torsul) propriu-zis ajunge la 5,5 cm, capul
impreună cu gîtul şi coafura - 3,7 cm
iar
piciorul - măsurat în poziţia lui cu forma sa
prelungită - 5,3 cm. Mina stingiJ are o lungime
de 6 cm (2 + 4 cm) iar mina dreaptă 5,5 cm
(1,5 + 4 cm). Aripile cu poziţiile lor t1euniforme dau iluzia optică a unei inegalităţi. Dimensiunile lor sini tnsă egale, de 4/2,2 cm.
Figurina este o reprezentare juvenilă şi chiar
de copil, dacă este să ne orientdm după criteriile folosite in reprezentările din arta antictJ,
in cazul nostru - prezenţa moţului deasupra
frunţii 1 (parietalului). Acesta este format din
trei bucle de la care pleacă peste ttmple cite o
şuviţd mai groasd şi se revarsd tn onduleuri
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î11tre toate păr/ile co111pot1elltc şi wişcarca pe care o
face fării î11cordare şi supraefort, ci lentă, instinctivă chiar. Aşa cum am spus, sculptura 1"eprezi11tă pe Eros şi mai degrabă im yenius, creaţie 11
u11oti 111p ului: bogat al toamnei 1 •
O analogie întocmai cu această piesă nu a111
găsit pfnă acum î11 literatura de specialitate.
Cea mai apropiată asemii11are şi mai ales în
mişcare şi ţinută am putut să o facem cu descoperirea de la Chalon-sur-Sa611c publicată îu
repertoriul lui 8alomon Reinach 2 • Difere11/ierea
c011stîud doar f11 amplasarea eleme11lelor decoratire ce împodobesc corpul zeului, piesa de la
Chalon fii11d Îllci11sii Ici brîu, poate tot 1111 vrej
de vi/ă de carr este pri11s şi flutură î11 onduleuri
largi o năframă, pc cî11d figuri11a 11oaslră poartă
vrejul de vi/ă cu fr1111zc şi struguri petrecut
peste 11 măr şi piept, h10dînd11-şi capetele peste
coapsa pfriorului drept, identic 1111ri eşarfe.
111 rest, aceleaşi: trăsături ti11rreşli atribuite ca
de altfel Îll toate cazurile Erosului-copil 3 , cu
părul lui1g, ordmiat, ondulat şi cu b11cla strî11să
moJ deasupra fnw/ii - formă co11rc11Jio11ală
folosită Îll aria romană 1·11 se 11111 disti11cti v în
·reprezentarea copiilor 4 •
Trăsăturile figurale ale piesei tlOastre ~e cvide11Jiază cu claritate şi pot fi ascmă11atc cu cele
ale unui 11rgroid.
Acest aspect, ca şi prcze11Ja comului abundc11ţei şi presupusa mica patera cu ofrande care
probabil a existat în mîna slîngă 11e determină
să apreciem că piesa de la Valea Teilor provine
dit1tr-tm centru de fabricaJie mediteranean.
Analizată sub raportul teh111cii folosite în cizelarea ci şi mai ales a elementelor care defi11esc
trăsăturile sale artistice, se poate afirma că figurina noastră păstrează trudi/ia expresivită/ii
artei elenistice, fapt ce ne deter111ină să o încadrăm cro11ologic î11 perioada romană timpurie,
a sec. I - II e.n. 0 •

o coardă de vi/ă de vie din care se formează Îll
aiternan/ă două frunze cu doi ciorchini de struguri. Aproape de şoldul drept, coarda este arcuită
in direc/ie inversă, rididndu-se pe spatele personajului pentru a se uni pe u111ărul stî11g cu celă
lalt capăt, fără ca să mai păstreze formele ondulatorii şi fără încărcătura de struguri şi frunze.
Primul ciorchine ce cade pe abdo111e11 este redat
doar prin patru proeminenţe perlate, pc dnd
cel de jos este mai bogat (9 perle) şi forma boabelor
de struguri mai marc şi mai sugestirii.
Bra/ul drept este hitins î11 faţă pî11ă la pozi/ia
orizontală, Jinfnd fo minii o butelie (asemănă
toare unei sticle obiş11uite din zilele noastre)
sau poate cornul obu11de11ţei pe care caută să-l
tnmfneze unui alt perso11aj. Braţul stfog este
fndoit de la cot, formind 1111 unghi aproape drept,
poziJie firească ce ex pri mă 1111 efort - 11u prea
mare, de susţinere a unei: greută/i, probabil o
patera mică în care se aflau ofrande. Certitudinea că îu această mînă se află o oarecare povară
este sus/inulă de co11caritatea palmei bra/ului
şi chiar de urmele tt11ei uşoare frecări ce se mai
păstreazii încă în acest loc. Partea inferioară a
gambei piciorului stfug prezi11tă ruptură di11
anticii ii ate şi lipseşte.
Analizată sub raport artistic, sculptura constituie o realizare ce rc/i11e toată atenţia. Proporţiile di11tre toate membrele corpului şi tors
sînt perfect echilibrate ca forme şi dimensiuni.
1n mişcarea sa întreaga greutate a trupului cade
pe piciorul sting, sincronizînd î11să în jurul
acestui centru toate păr/ile trupului şi toată
muşchiulatura care participă la acJimll', inclusir
privirea. Totul se află într-o mişcare i11ertă care
nu apelează la cfort deosebit. Linia sinuoasă a
torsului din care 11 u lipsesc trăsăturile atletice,
reliefate de alt(el cu aleasă şi măsurată modula/ie
mai ales în muşchiulatura pieptului şi a abdomenului, dau lucrării o armo11ie şi un echilibru

]1iOTE
1. Antique intaglios, in tlrn Hermitage collection, Leningra<l, 197li, p. 103 şi fig. 103,
un<le pe o gemă <latatii sec. I î.e.n. ne apare
reprezentat Genius, purtînd în mîini spice
de griu şi J..IÎine; v. şi G. Horster Statuen
auf Gemmen, Bon, ll:J70, S 65.
2. Rcpertoire de la statuaire greque et romaine, II, 2, Paris, 1898, p. 44 7, fig. 6.
3. Salomon Reinach, Op. c., p. 430 şi urm.,
capitol intitulat u Eros - enfant ~.

-!. Ch. Darmebcrg et Edm. 8aglio, Dictionnairc des antiquitcs, 1, Paris, 1877, p. 1358,
fig. 1809; C. .Pop, Cîteva roprezcntari figurate romane <lin j u<l. Hune<loara, 8argetia,
IX, Deva, 1972, p. G9 şi fig. 5.
5. C. Pop, Op. c., p. 70, <latcază Erosul <le
Ia Micia în sec, II - III e.n., piesă ale
cărei elemente artistice o încadrează într-o
etapă ulterioară aceleia ce face obiectul
comunicării noastre.

EIN EROS AUS VALEA TEILOH (BEZ. TULCEA)
(ZUSAMMENFASSUNG)
Ein Einwohner des Dorfes Valea Teilor,
trecktem Full sogar 5,3 cm hat. Die Iinke Hand
namens Barbu fanJ eine bronzene Statue an
hat 6 cm. (2 + 4), wăhrend die rechte Hand
der Stelle, welche die Einheimischen nennen.
5,5 cm. lang ist (1,5 + 4). Die Fltigel erwecken
Es handelt sich um einen ziemlich alteu Fun<l,
den Eindruck ungleich zu sein, infolge ihrer
vor 1955, und erst nach langen Verhandlungen
unterschiedlichen Lage. In Wirklichkeit aber
mit dem neuen lnhaber gelang es dem Museum
sind sie gleich, d. h. 4/2,2 cm.
- im Jahre 1965 - den Eros fiir seine SamDie Arbeit bietet eine jugendliche oder somlung zu erwerben.
gar kindliche Darstellung des Liebesgottes,
Die Statue, jetzt in Hohe von 14. cm., wurde
nach <len antiken Darstellungen desselben
zuerst gegossen und erst dann fein ziseliert.
zu urteilen, gekennzeichnet in unserem Fall
Der eigentliche Korper erreicht 5,5 cm„ derdurch das groBe Haarbiischel auf der Stirne.
Kopf, zusammen mit Hals und Kopfhaar,
Diese besteht aus drei Locken aus denen Haarhat 3,7 cm., wii.hrend das Bein mit ausgesstrii.hne iiber die beiden Schlii.fen verlaufen
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uncl nach hinteu iiber die Ohren zum Nacken
hin Wellenlocken bilden. Auf beiden Seiten
des Scheitels wird der Anschein eines dichttn
Haarwuchses, durch eine grofie Anzahl von
Einschnitten erweckz, welche sich dem Nacken
zu in zwei Wellenreihen, jede mit drei Locken,
verwandeln. Die Fliigel sind an elen Schulterblăttern befestigt; cler linke Fliigel wirkt
fast waagerecht, wăhrend cler rechte Fliigel
schrăg aus gerichtet ist. BeidA stehen im richtigen Verhăltnis zur Lage cler Arme. Die Fliigelflăchen sind glatt und leicht nach aufien
gewiilbt, wăhrend dcrcn unterer, ausgehiilter
Teii federartig wirkt. Das Gefieder ist nicht
glcichmăBig ausgcfiihrtg worden. Zwischen den
beiden .Fliigeln bestehen Unterschiede hinsichtlich cler Form und der Anzahl der Einschnittte.
Am Fliigelansatz unterscheidet man vorerst
die Ellen von fiinf Fliigelfingern in doppeltcr
Aufstcllung (4 + 1 und 3 + 2), aus denen die
Federn ht•ra usragen, welche d urc h diesel ben
Einsdrnitte wicdergcgeben werdcn.
Das Uesicht ist oval, mit hoher Stime, pausbăckig, mit gerader Nase, kleineru Mund un
dickeu Lippen, gro6en Augen, hervorgehobener Hegcnbogenhaut und betonten. Augenhiihlcn. Es hat den Ausdruck eines Kiodes das
sich dem J iinglingsalter năhert. Uber die
linke Schulter fii.llt schrii.g eine Weinrebe,
bestehcnd aus zwci Weinblăttern und zwei
Weintrauben, auf dic llrust. In der Niihe cler
rechten Iliifte schHi.gt sie einen Bogen und
steigt auf elen Itiicken bis zur Jinken Schulter
empor, wo sie sich mit dem anderen Rebenende vereinigt. Der Riickcnteil verlii.uit aber
gerade und besitzt wcrde Blă.tter noch Trauben.
Die erete Traube, welche auf den Bauch
fălit, besteht bloB aus vier perlenformigen
Erhebungen, wiihrend die zweite, untere,
reichhaltiger ist (9 Perlen); auch sind die einzelnen Trauben griiBer und wirkungsvoller
dargestcllt.
Der rechte Arm ist waagerecht nach voroe
ausgestrcckt, în der Hand mit einem flaechenii.hnlichen Gefii.6, oder vielleicht mit dem Ful!horo, der jemandem anderen gereicht wird.
Der fast rechtwinkelig gebogene Arm bcfindet
sich in der natiirlichen Lage um ein Gewicht
ertragen zu kiinnen. Wahrscheinlich handetl
es sich um eine kleioe Patera in der sich kleine
Opfergaben befanden. Die Tatsache, daB der
Handteller geiiffnet ist und Spuren einer
leichten Abwetzung trii.gt, fiihrt zur GewiBheit, daB er auch tatschlich ein Gewicht getragen hat. Der untere Teii des linkeo Untarschenkels fehlt und wurde noch in der Antike
abgebrochen.
Von kiiostlcrischen Standpunkt aus gesehen

bilclet die Statue eine beachtliche Leistung.
Das richtige Verhii.ltnis zwischen den Gliedern
des Kiirpers ist sowohl hinsichtlich der MaBe
als auch der Ausmafie beachtet worden. Das
ganze Gewicht des Kiirpers falit auf den linken
Fufi, der im ~1ittelpunkt der Bewegung steht,
mit dem die Gesamtheit der Korpermuskeln
verbunden ist und auf elen auch cler Blick
gerichtet ist. Alles befindet sich io einer trăgen
Bewegung, die keine besondere Anstrengung
erfordert. Der Rumpf weist athletische Zuge
auf, die aber ăuficrst fein in elen lhust- und
Bauchmuskeln umriBen sind. Die ganze Arbeit
wirkt harmonisch und ausgegli1:hen. Auch
scheint die Btwcgung ohne jeglichcr Spannung
unJ besonderer Anstregung, ungezwungen und
instinktmăBig, gemacht worden zu sein. Wie
gesagt, das Werk stellt dcn Eros und eher
noch cinen Geuius, eine Schopfung des ernttreid1en Herbstes, dar 1•
Einc Analogie zu diesem Stiick konnte ich
bislang in dcr Fachliteratur nicht finden.
Am ăhnlichsten durch Beweguug und Haltung,
scheint eioe von Salornoo Rcinach in seinem
Repertorium veriiffcntlichte Entdeckung von
Chalon sur Saone zu sein 2 • Der Unterschied
besteht nur in der Anbnngung cler Verzierungselemente des Uotteskiirpers; wii.hrend
beim Stiick aus Chalon cler Giirtel von einer
Weinreberanke, an der ein, in weiten Schwingungen flatterndes Tuch angebracht wurde,
dargestellt ist, verlii.uit bei unserer klcinen Statue die Weinreberanke mit Blii.tter und Trauben liber Schulter und IJrust, wobei die Enden,
identisch wie bei einer Schii.rpe, sich iiber elen
Oberschenkel des rechten Fufies verknoten.
Im iibrigen kommen dieselben jugendlichen
Gesichtsziige vor, die în allen Fii.lien mit Eros
als Kind a in Verbindung gebracht werden:
langes, ordentlich gewelltes Haar mit der
Locke zu einem Schopf liber die Stirn gebunden-eine konventionelle Form uer Kinderdarstellung in der riimischen Kunst 4 •
Die eigentiimlichen Kennzeichcn uuseres
Stiickee lassen sich deutlich erkennen und
konnen mit einem Negroiden verglichen werden.
Diese Tatsache zusammen mit cler Anwesenheit des Filllhornes und die vermutlich in
der linken Hand gewesenen Patera mit Weihgeschănken, gestatten fiir das Stiick aus Valea
Teilor, einen mittelmeerischen Herstellungszcntrum zu vermuten. Die Analyse ihrer Meisseltechnik und vor aliem die Kennzeichen
ihren Kunstmerkmale, veranschaulichen eine
Aufbewahrung helenistischer Kunste:x:prisivitii.t,
ein Umstand der uns zwingt eine zeitliche
Einstuiung in die friihriimische Zeit, im I - II.
Jh., anzunehmen.

ANMERKUNGEN
1. Anlique intaglios, in the Hermilage colleclion,
• Eros-enfani •.
Leningrad, 1976, S. 103 und Abb. 103, wo
4. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire
au( einer Gemme aus dem 1. Jh. v.u. Z.,
des antiquites, 1, Paris, 1877, S, 1358, Abb.
ein Genius mit Ăhren und Brot in den Hănden
1809; C. Pop, Cîteva reprezentări figurate
dargestellt ist., siehe auch G. Horster, Statuen
romane din jud. Hunedoara, Sargelia, IX,
au( Gemmen, Bonn, 1970, S. 65.
Deva, 1972, S. 69 und Abb. 5.
2. ltepertoire de la statuaire greque et romaine,
5. C. Pop, a.a.O.S. 70, daliert den, im Vergleich
zu unserem Stuck spăteren, Eros aus Micia im
II, 2. Paris, 1898, S. 447, Abb. 6.
3. Salomon Reinach, a.a.O., S. 430 ((, der Kapite&
II - III. Jh. u. Z.
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DOUĂ AMULETE DE STICLĂ

DIN NORDUL DOBROGEI
CRISTI NA

OPAIŢ

Printre materialele ieşite la iveală ca urmarr a cercetărilor întreprinse în cursul
anului 1981 la Tulcea-Aegyssus şi Babadag - Topraichioi Sl' nwnără şi două obiecte din
sticlă cu caracter de amuletă. Este vorba de o mărgea-medalion. descoprrită la Aegyssus
şi un pandantiv, descoperit în burgul dr la Topraichioi.
Am considerat necesară o scurtă prrzPntarr a lor, dată fiind rnritatra descoperirilor
de acest gen pe teritoriul Dobrogei. 1
Mărgeaua este din sticlă neagră-olivi>, ~trăbătută orizontal de două orificii. Decorul
a fost ştampilat, fiind cruţată o bordură îngustă (0,1-0,2 cm), în relief. Deşi de dimensiuni
mici (dimeatrul: 1,4-1,5 cm, grosimr: 0,3 cm), motivul ştampilat este îngrijit reprezentat.
Este vorba de un cap de bărbat, în profil. sprr dreapta, cu păr scurt. buclat şi barba
scurtă.

Ni se parc deocamdată dificilă idrntif icarea pmmna.jului rPdat (împărat? persoană.
zeitate?).
După contectul arheologic în ca.rr a apărut. mărgeaua-mrdalion se datPază la
sfîrşitul sec. al IV-iea - începutul secolului al V-lea l'.n.
În România mărgele asemănătoare au irşit la iveală pînă acum doar la Callatis. 2 •
Mai numeroase sînt cele din Ungaria (la Dunaujvaros-I11tcrcisa, Gyor, Keszthely-Dobogo
şi Szony-Brigctio) 3 , Austria (la Carnuntum-Nirdcrostrrrrich, Eisenstadt-Umgebung,
Mullendorf Burgmland, Lrithaprodcsdorfburgrnland şi Pottsching-Zillingthal) 11 în
Italia (Aquilcia şi Roma) 5 , Franţa. (Dirulouard-Scarponne) 6 , Jugoslavia (Rudine
b. Rusanovici, Split, Sisak) 7 şi din Ku11sthistorischrn Museum din Viena 8 •
Este vorba, probabil, de un obirct la modă în acra \rrcme în imperiu 9 , p1ttruns şi
jn Dobrogra.
Întrucît numărul descoperirilor el!' acPst gPn de pP tPritorinl ţării noastre este redus,
ni se pan• deocamdată dificil a face prezumţii privind originea lor. Totuşi trebuie reţinută
ipoteza. originii lor pannonice 16, bazatrt pc frrcnnţa drscoperirilor din această zonă.
Cel de-al doilra obiect la care nP vom rrfl'ri rst<' pandantivul descoperit în burgul
de la Topraichioi. EstP din sticlă alburiP, cu diametrul de 0,8 cm, grosimea 0,3-0,6 cm,
iar înălţimea de 2,8 cm. Pandantivul a fost turnat, iar motivul ştampilat, pr margine
fiind cruţată o bordură de lăţime inegală (0,1-0,3 cm), în relief.
Scena reprrzrntată, destul de comună în iconograf ia paleocreştină, este aceea a lui
Daniel în groapa cu lei 11 . Daniel, în picioare, cu braţele ridicate în atitudinea de rugăciune,
gol, este încadrat de cei doi lei, văzuţi din prof ii. Modul de reprezentare al acestei teme
din simbolistica crrştină se încadrează în tipul crl mai simplu şi mai răspîndit din vremea

particulară?

paleocrrştinismului 12.

Analogiile cele mai apropiate pc care Ic-am găsit pentru pandantivul nostru sînt
reprezentate de pandantivele de sticlă drscoperite în Dalmaţia 13 precum şi în Siria 111 •
În ceea cc priveşte datarea, ea rstc dată de contextul arheologic în care a fost
descoperit pandantivul, respectiv mijlocul srcolului al V-lea e.n.
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Pare să fie vorba de o categorie de obiecte destul de răspîndite în lumea romană
tîrzi<·. cu centrul de producţie undeva în Orient (Egipt sau Siria?) 15
Important pentru noi este faptul că c vorba de o amulrtă care, ehiar dacă în mod
sigur a fost importată, arc reprezentată o scenă creştină şi nu lega.tă de altă credinţă.
Ea se adaugă şirului de obiecte cu caracter creştin descoprrite pc teritoriul ţării noastre,
fiind deocamdată singura de acest gen. Aceste obiecte de rult presupun un număr mare de
c~re~tini în rîndul populaţiei autohtone.
Cele două piese prezentate nr-ar putc·a. ajuta. odată eu înmulţirea descoperirilor dr
acest gen, la stabilirea unor căi romrrciale între Scythia Minor şi celrlalte provincii alr
imprriului (vezi ilustraţie p. 695 ).
NOTE
Piuă

acum pot fi

menţionate

~enad

de la Callatis, vezi C. Preda, Callatis.
N ccropola romano-bizantină, Ed. Arademi!'i

Cambi, Certains objels de i·erre de la
Bassc A11tiquile avec represefliatio11s (iguratircs au M usee archeologique de Split;

HSR, Bucureşti, 1980, p. 55
2. Ibidem, p. 55, p. 103, pi. XXIX şi pi.
LXXVI
:3-8. T. E. Haevernick,
Trilobiter1perler1,
Folia Archaeologicn, 25, 1974, Hudapest,
p. 105 sq
!J. Ibidem, p. 109
10. Ibidem, p. 111
11. Mulţumim prof. I. Harnea pentru informaţiile bibliografice
12. Ca brol-Leclercq,
Diclionnaire d' Archeologie chretienr1e el de Liturgie, voi. I\' -1.
p. 222

Arheoloski \' estnik, Acta Archaeologica.
XX\', 19i4, p. 156
14. Bachir Zouhdi, Medaillo11s • penda11tifs • en
t'erre du Musee Natioflal de Damas, Annales
du I' Congrls de I' Association internationale pour l'histoire du verre, Liilge,
1978, p. 61
15. Nenacl Cam bi, op. cit., p. 156; Barliir
Zouhdi, op. cit., p. 64; J. Philippe, Le
Monde Byzat1tin dans l'Histoire de la
l'errerie (l' -XrI• siecles), Bologna, 19i0,
p. :38

1.

13.

doar celt'

DEUX AMULETTES EN YERROTERIE DU NORI> DE LA DOBROUD.JA
(RESVME)

L°ar/icle lraite de deUX objc/s e11 l'Crrotrrie a
caractere d'amulettes: une perle-medaillo11, trouvee
a Aegyssus-Tulcea, et un pendentif mis au
pour dana le bourg romaifl de basse t!poque, a
Topraichioi-Babadag.
Dr pelites dimensioris (1,4-1,5 cm. dt' diam.:
0,30 cm. d'epaisseur ), la perle de t•erre, d'ur1
riofr-olive, est timbree de l'image d'u11e tete
d'homme. Celte piece a ete datec de la fin du

n·· debut du

p siecle de n.e.
E11 verre blarichâtre, le pendentif, avec le
cliamelre de 0,8 cm. et la hauteur de 2,8 cm„
s'orne d'u11e scene rattachee a l'iconographie
paleoclirt!lie1111e: Daniel dans la fosse aux lious.
L'objet re111u11te a uue periode situee vers le
milieu du V• siede de n.e., faisant partie de fo
serie d'objet s de caractere chretien mis au jour en
territoire roumain.

ZWEI GLASAMULETTE AUS DER NORDLICHEN DOBRUDSCHA
(ZUSAMMENFASSUNG)
Es werden zwei Glasgegenstii.nde mit den
Merkmalen eines Amullets vorgelegt und zwar:
ein in Tulcea gefundenes Perlen-Medaillon
und ein im spătromischen Wachtturm von
Topraichioi-Ba badag entdeckter Anhănger.
Die Perle, welche aus dunklem, olivenfarbigen Glas besteht, ist klein (1,4-1,5 cm im
Durchmesser und 0,3 cm. im dick), Sie îs
mit einem aufgedriickten Mii.nnerkopf verziert

und muB dem Ende des 4. oder dem Anfange
des 5. Jahrhunderts zugewiesen werclen.
Der Anhănger aus wei.Blichem Glas hat einen
Durchmesser von 0,8 cm und eine Lănge von
2,8 cm; als Verzierung dient das altchristliche Motiv des Daniel în der Li:iwengrube.
Er gehiirt der ersten Hâlfte des 5 Jahrhunderts
und vermehrt um ein weiteres Exemplar die
Anzahl der auf dem Boden unseres Landes
gefundenen christlichen Gegenstănden.
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DINOGETIA III*
Precizări cronologice
ALEXANDRU BARNEA

Între anii 1976-1981 am reluat, cu unele întrrruprri şi la amploare rrdusă, cercrtă
rile din fortificaţia romano-bizantină de la Dinogrtia, în sectorul D, în sud-vestul acestuia,
cu alte cuvinte în zona cPntrală a aşrzării, undr locuirra bizantină din secolrll' X-XII
fusese drja cercetată şi înregistra.Hi cu mai mulţi ani în urmă. Crrcetarra. carr continu!'i.,
are ca scop cunoaşterea cit mai exactă a rvoluţiri aşrzării roma.ne tîrzii în acPst punct,
unde secţiunile dectuate ( S. 1-3) au intersectat strada principală orirnta.tă SE-NV şi
o parte din clădirile adiacente, surprinzînd parţial în 1978 strada NE-SV, IJl'rprndicularri
pc cca principală. În campaniile din 1980-1981, S.3 a fost prrlungită piuă în zona porţ.ii
mici de vrst, ajungîndn-sc cu ra aproximativ perprndicular pr incintă, imediat la norei
faţă dr deschiderra porţii carr fusef'e mai de mult crrcetată. Cu prilrjul săpăturilor efectuate în ultimii ani, am putut constata că. atît strada principală cit şi locuinţrle adiacrntc
dinspre NE şi SV au rîte trri fazr principa.Jr dr folosirr. În mai multr porţiuni, prf'te
arsura şi dărîmăturile rxistrntr ca. urman~ a incrndiului şi distrugrrii din vremra lui
Iustinian, am putut rrmarca un nivel drstul de greu sezisabil, care Remnifică o a patra
fază. Aceasta rste mai slab rrprrzrntată şi a fost drja analizată parţial în rnpoa.rtrlr de
săpături privind Dinogetia şi prrcizată cronologic în studiul carr a stabilit a.nul 559 cn
dată a incrndirrii DinogPtici: „Se trouva.nt la prrmit.~rr sur Jr chrmin dr~ rnvahisscurH
(este vorba, precum se ştiP, dr kutrigurii conduşi de Zabrrgan ), la cite de Dinogetia. plus
faible et probablerncnt attaquee par surprisr, rn a braucoup souffcrt. nr pouvant jamais
plus se relever au nivrau de sa situatio1~ m1terirure sa drstruction. Au-dessus des rnines
nivelees on a construit, par-ci. par la, surtout dans la moitie nord de la cite, oii IP tPrrain
etait plus 6lrve, d'autrrs edifices rn pirrrr, mais suivant um· trchniqm· inf eriPHTP avcc
des pierrcs ct drs rares fragmrnts dr briqurs lies a la trrrr noirP, quc nous attribuons du
point dP VUr stratigraphiquc aUX drrnierCS trois OU quatrr dcccnnies du VIe sieclP ... 1 ".
„Sub această înfăţişare săracă, viaţa a dă.inuit - cum am spus - pînă la sfîrşitul secolului al VI-lra (cel puţin). în timpul împăratului Mauriciu Tibrriu (582-G02), dP <·înd
datrază şi ultimele monrde descoperite printre ruinele ci" 2 • După rum sr ştir, aceraşi
distrugere a fost înrrgistrată ulterior şi în alte crntrr dobrogrn<', între ean• crl mai limpede
la Histria, undr a şi fost rrconfirmată de curînd 3 •
Nivrlul din secolul al IV-iea al străzii principalr. care folosrştr stînca i1ivrla.tă şi
acoperită cu o lutuială subţirr, se află la cca. 2,60-2,80 m adîncirne faţă dr cota dr la
care au fost începutr săpăturile înaintra crrcrtării straturilor de locuire bizantină tîrzir.
Strada este uşor albia.tă către centru şi pavată ici-colo cu pietre mici şi fra.gmcntr de
cărămizi, ţigle şi ceramică. Matrrialclc arheologicr, puţine la număr şi foarte fragmrntate,
descoperite pc nivrlul de călcare din secolul al IV-iea al stră.zii, certifică datarra şi funcţio
narea ci între Ppoca Diocletian-Constantin cel Mare şi a doua jumătate a secolului al IV-lra
cel mai tîrziu, mai precis pînă la sfîrşitul domniei lui Valens. Pe nivelul străzii s-au descoperit, între altele, şi fragmrntele unri farfurii din pastă roşir, de tipul „ARS", databilă
după Hayes în secolul VI 4 , dar existentă la Histria încă din faza II B, care sc închrie
tot la Valens 5 , potrivit şi cu datarea lui Waage pentru aceeaşi categorie de platouri 6 .

a

339

Acrstei fazr îi urmează una intermediară reprrzentată printr-un strat de lut cu
puţină arsură şi dărîmături, gros dr cca. 0,20-0,30 m, rezultat pr cît se pare în urma unei
nivelări a străzii cr Ya fi succrdat o distrugere şi, probabil, o abandonare temporară a
locuirii crl puţin în această zonă, după carr strada a fost rdolosită. Existenţa unui alt
strat, subţirr şi discontinuu, dl' dărîmflturi şi arsură nivelate precedînd reconstrucţia
din Ppoca Anastasius-Im:tinian. prrsupunr două rtape ale prrioadei cuprinsr între sfîrşi
tul st•colului al IV-lra ~i sfîr~itul srcolului al V-lra. Ar fi Yorba, aşadar, de înregistrarea.
la Dinogrtia a dour1 distrug<·ri. Prima rstr databilfl la sfîr~itul domniri lui Valens, în anul
378 şi a fost deja obsrrvatft aici, dar ~i în genrral în alte aşPzări din PPninsula. Balcanică 7 •
Cra dr a doua sP lragă cPI mai probabil dr efrctrle inrnziri hunicr de la mijlocul s!'colului
al V-lea 8 , remarcate stratigrafie între• altrlc la Histria 9 şi la fatrus 10 .
Pentru prrioada de pl'stP un srcol

implicată

în

discuţia

de mai sus. am

obţinut

prin

săpăturile din nltimrlr campanii, modicr dar de drta.lin. precizări cronologice noi. În
porţiunea d1·znlită prin sreţiunilc S. 1-2, strada principală este limitată la nord-est
şi sud-,rest de resturile zidurilor legate cu mortar anwstecat cu cărămidă pisată şi pietricele
a dour1 rdificii a căror rxtensiP dineolo dP limitele săpăturii încă nu o cunoa~tem. Am putut
surprindr numai laturilr dirn;prr stradă, iar în cursul săpăturilor din 1980 şi 1981 (în
1979 ccrcetărilr au fost întrerupte din lipsă de fonduri), prin continuarea S.3 şi înlăturarea
martorilor S. 1-2 şi S. 2-3 (rcamintrsc aici că Rreţiunilc, paralelr. au avut cite 2 m
lăţimi'. iar martorii dintrr rlc citr 1 m). parţial, limitele dr nord-nst, cătrP strada. NE-SV.

Î1161pPrPn. aproapP intrgral drznlită a rclificiului dr la :'\E dr strada principală a oferit
o situaţir rrva mai clară, în srnsul distincţiei între prima şi a doua fază menţionate mai
i;us. Aici. dupr1 mwlc modificări intcrnwdiarc ale edificiului din sprolul al IV-IPa pc care
încă 11u IP-am putut dPtrr111ina cu exactitat1• în timp, tHt construit, la încPputul rpocii
Anastasius-Instinian în acrraşi încăperr cu dimrnsiuni intrrioare dl' 4,f>O x 4 111, o alta
mai mică dr cca. 3,GO x 3,GO 111, avînd dr acrast1L dată ziduri lrgatr cu pfunînt galben, ceva
ma.i subţiri: rea.. 0,GO rn faţă de cea. 0,70 m. Laturile nou construite sînt cele dinspre strada
principală, drci sud-vrst, şi rcsprrtiv sud-rst, ruina zidului dr sucl-vrst folosind ca un
i;prijin răt.n• stradă, la ninlul dr că.I care al străzii corespunzător rpocii, adică primei
jumătăţi a secolului al VI-lra. Fundaţia zidurilor noi nu a fost adîncită, stînca fiind foarte
aproapr, ci a fost a.~rzată dirret pr nivelul de călcarr anterior, sezisat foartl' clar aici, în
stradă şi în altl' punct!'. PP acest ninl am descoperit. împrăştiatl>, cca. GO monl'dc de bronz
- eifra estP aproximativă datorită consrrvării foarte proaste a unora dintrr ele - care,
în măsura posibilităţii idPntificării lor, oferă un criteriu important de datare a fazei a
dona drja menţionate mai sus 11 • Astfel, în ansamblu, monrdelc identificate sînt (•mise
dupr1 PVPnimrntul pr cari' istoriografia antică şi conform ri şi cca. modrrnă, îl numeşte
'·dPzaAtrul dl' la Adrianopol" din anul 378 12 şi prelungesc faza care ne interesează pînă
cătrl' mijlocul sr<·c lului a.I V-ll'a. Cu <tlte cuvinte, microzon;i ccrcrta.tri, centrală fiind,
ne-a. putut informa preliminar şi asupra situaţiei generale aşezării, cu atît mai mult cu
cit nivrlul rPsprrtiv aparr ~i în secţiunea străzii principalr, aeolo unde acrasta. din urmă
Sl' intl'rsrckazr1 ('li strada ~E-SV. Sr înregistra deci, o activitate dPstul dr intensă în
pPrioada eupri11să aproximativ între domniile împăraţilor Tlwodosius I (379-395) şi
Theodosius al II-ka (408-450).
Încăprrra crrcetată la sud-vrst dr strada principală a.parţinr unui rdificiu mai marc
can sr întinde, cu frontul lui dr nord-vest, lung de cca. 25 m, care mărgineşte stradela
NE-SV pînă la poarta mică, dl' pr latura de vrst-sud-vrst a incintei. astupată într-o
t'poci1 tîrzir. Stradrla NE-SV a fost şi ra folosită în etapei!' cuprinse între secolul al
IV-lra şi al VI-lra inchtsi,·, ca acces către clădirile adiacente ci şi cfttrc poarta mică.
Intrnrra dl' nord-v('st a încăprrii amintite mai sus prrzintă şi ca dealtfel, fazele respective;
am putut dl' al'wmrnra observa. unrlc modificări corcspunzînd cclc~i dr a. doua faze, în
special către sud-vest, undr o repa.raţie sau compartimentare îi aparţine. Aici, la legătura
zidului cu i11trnn· dinsprr nord-vest al încăperii următoare către sud-vest din acelaşi
Pdificiu. surprins!' în caseta S. 1-2, cu cel de sud-vest al încăperii dinspre strada principală, am drsco1writ o monedă de bronz de la. Honorius databilă aproximativ între anii
1
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13 . Deci, o refacere în cuprinsul acrstui edificiu a avut loc tot în fa.za din prima
a secolului al V-ka rrmarcată şi la clâdirea de la. nord-est de strnda principală.
La capătul de sud-vest al stradelei perpendicular<' pe strada principală., situaţi;t
ilustrată pînă aici a devenit nu doar mai convingătoare', dar şi mai interrsantă în urma
prelungirii secţiunii S. 3 în 1980-1981 pînă la zidul dr incintă a.I cetăţii. S-a putut astfel
constata că în această zonă a funcţionat în secolul al IV-iea un edifieiu care, după distrugerea din anul 378, a suferit modificări importante, cuprinse şi ele în modificărilr constructive
şi de nivelment din apropierea porţii mici. Aici s-a concentrat dealtfel cercetarea din 1981,
extremitatea secţiunii acoperind şi o mică porţiune a extremităţii stradelei; un segment
al acesteia din urmă împreună cu poarta fuseseră deja degajate cu mai mulţi ani în urmă,
după ce, la iniţierea săpăturilor de la Dinogetia, fusese urmărit trasrul incintei. În porţiunea
pe care am sondat-o cel nrni rrcent, am dPscoprrit, parţial, ruina unui edificiu care se
închidra în apropierea porţii mici de pc latura de vest-sud-vest a incintei, lăsînd, lîngli.
acest zid, un interval larg de cea. 1,10-1,15 m - media, ţinînd seama de nen•gularităţilc
zidului clădirii, rstc dr cca. 1,12 m. Grosimea zidurilor, lega.te cu mortar, este de cca. O,G2 m
pentru cel cu dirrcţia NV -SE şi de cca. 0, 70 m pentru cel cu direcţia. NE-SV. Pc podeaua.
de lut a încăperii, atît cit a fost dezvelită prin S.3, care prezintă şi ea două subfaze pînă
acum nesemnificative cronologic, am drscoperit, pe lingă alte fragmente ceramice specifice secolului al IV-iea, două amfore aproape întregi, piriforme alungite, avînd caneluri
mari şi rare, fundul terminat cu un buton, iar pereţii groşi de cca. 1 cm. Au fost lucrate
dintr-o pastă aspră, roşie, acoperită parţial cu vopsea albă. Dimensiuni: înălţime, cca.
0,60 m; diametrul maxim, cca. O,lG m; diametrul gurii, cca. 0,80 m. Astfel de amfore sînt
databile în secolul a.I IV-iea, a doua jumătate, pînă la începutul secolului al V-lea inclusiv 14 • Dealtfel, pe aceeaşi podea de lut, în apropierea amforelor, am descoperit o monedă
din bronz, destul de prost conservată, emisă cel mai probabil sub Constantius al II-iea 15 •
Aceste elemente, împreună cu observarra profilului de nord-vest al srcţiunii S.3 şi celelalte date arheologice cunoscute pînă acum, permit concluzia că edificiul a suferit daune
importante cel mai tîrziu la sfîrşitul domniei lui Valens, în anul 378 16 • În afara dărîmă
turilor nivelate peste ruină, distrugerea este marcată şi de un strat subţirr, foarte tasat,
de cenuşă care acoperă în bună parte podeaua de lut a porţiunii dezvelite a edificiului.
După distrugerea acestuia, o parte din ci, cea de lîngă incintă, pe o lungime de peste 5 m
a fost lăsată cîtăva vreme în paragină, apoi desfiinţată şi nivelată cu molozul din dărîmâ
turile proprii şi din zidul de incintă şi apoi cu lut galben adus pe o grosime cuprinsă între
0,50 m şi 1 m. În nivelarea cu lut s-a descoperit o monedă de la Honorius databilă între
anii 395-402 17 , indicînd efectuarea operaţiei după această dată, probabil sub Theodosius I,
contemporană deci cu refolosirea sau reparaţiile clădirilor lîngă strada principală observate
în campaniile precedente şi drscrise mai sus. De asemenea, în molozul acoperit cu lut, au
apărut alte două monede mici din bronz, databile şi ele între sfîrşitul secolului al IV-iea
şi începutul celui următor. Elementele de datare descoperite în această microzonă duc,
pc lingă cele afirmate şi la concluzia că, după anul 378, cel puţin în această arie, construcţi
ile distruse au fost lăsate în părăsire timp de aproape două. decenii sau oricum o perioadă
aproximativ apropiată pînă la nivelare.
Prin modificarea construcţiei de care ne ocupăm aici, a fost lăsat un spaţiu mai larg,
neconstruit, în faţa extremităţii edificiului de pe latura de sud-est a stradelei ce accede la
poarta mică, avînd lăţimea, de la zidul de incintă către nord-est, de peste 6 m. Acest
spaţiu, a cărui extensie către nord-vest încă nu este cercetată, a fost din nou nivelat cu
lut la începutul epocii Anastasius-Iustinian, între timp, după cum am putut observa în
profilul secţiunii S.3, înregistrîndu-se o folosire a lui destul de îndelungată, succedată de
urmele unei alte distrugeri. Aceasta din urmă este marcată de un strat subţire de resturi
lemnoase carbonizate şi cenuşă care acoperă nivPlul de călcare de peste lutul adus şi
este databilă, în lipsa altor elemente deocamdată, pe la jumătatea secolului al V-lea sau
chiar ceva mai devreme dacă se are în "."ederc momentul înregistrat de izvoare al prezenţei
hunilor la Dunărea de Jos 18 • Resturile dărîmăturilor provenite din incintă se întind
subţiindu-se către interior la cca. 2,50-3 m, iar peste ele, un strat subţire de lut ar indica

395-402

jumătate
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folosirea spaţiului respectiv, neamenajat, pînă Ia nivela.rea de la sfîrşitul secolului al V-Ieaînceputul secolului al VI-lea. Utilizarea nivelului corespunzător acestui strat de nivelare a
fost întreruptă de incendiul din anul 559 19 , în urma căruia se înregistrează un strat gros
dr cca. 0,30-0,50 m, format din chirpici ars la roşu şi sfărîmat, resturi de suprastructură
<le la clădiri şi dărîmături. Peste acesta, un strat subţire şi uşor nivelat marchează urma
locuirii din ultima parte a secolului al YI-lea şi începutul celui următor, care nu pa.re, cel
puţin aici, să înregistreze un final violent. Dca.ltf el, legat de această constatare, am observat
pc profil că perioada cuprinsă între părăsirea aşezării în secolul al VII-iea şi revenirea bizantină din secolul al X-lea este marcată dr dărînrnrea incintei peste nivelul amintit. Aria
dr lingă incintă la care m-am referit a fost din nou nivela.tă cu lut galben adus la reocuparea
fortăreţei în timpul lui Tzimiskes, după care locuirea bizantină s-a desfăşurat pc acea.stă
ninlarr. În ea, pe lingă numrroasr bordeir. au fost tftiatr foartr multe gropi de provizii
şi resturi menajere, în acelaşi timp sau succesiv 20 • Cazul a douri gropi succrsivc a fost
înrrgistrat chiar în profilul de nord-vest al srcţiunii S.3, corespunzînd Ptapelor deja studiate
alr stăpînirii biza.ntinr la Dinogctia.
În concluzir, se poatr distinge acum, în urma ultimelor cercetări arheologice, o
situaţie cronologică mai bi nr documentată JW care, fireşte nu o consider definitivă, ci
su~crpt ihil11. dr îmbunătăţiri şi nuanţări prin eerertărilc viitoarr planificate la Dinogetia..
Iată a~adar ordinea fazrlor stabilitr în aetnalu I stadiu al rrrertării: I. de la începutul epocii
Dominatului pînă la ~fîrşitul domniri lui ValPns (378); II. sfîrşitul secolului al IV-iea. sfirşitul seC'olului al V-ka: aeeastă Ptapă rst1•, rum s-a Yăzut mai sus prin observaţiile
din aria SPl'ţionării "trăzii prineipa.lr şi C'Ca a porţ.ii dP nl't, divizibilrt, rr,;ppctinlc faze
putînd fi numitP II.A şi Il.B. Limita dintrP a('('sfra ar fi dP ,;ituat nu eu mult înaintea
jumătăţii srC'olului al V-ka. III. rpora Ana::tasiu~-Iu~tinian pînă la. <fotrugPrl'a din anul
559; IV. ultinwle patru clrcPnii alt• srcolului al VI-lra pînă la începutul secolului al
VII-iea; V. PJlOl'a stăpînirii bizantinr din SPcolPlr X-XII.
Aerastă propu nrn• de cronologi<' a u nPi aşrzări fortif icatl' de pe limesul dunărean
de importanţa Dinogrtiei reprrzintă dl' fapt trecerea nPCP:mră la o ca.litatr nouă, pc care e
astăzi în măsură să nP-o of rrc acumularra în timp şi rnlum rezultatrt în urma rercrtărilor
arheologice sistematice de aici, mai vechi ~i mai noi. Reluate <'ll aceastrt finalitate la
Dinogrtia dr srmnatarul acestor rîncluri. cir se adaugă rezultatrlor <·crcPtărilor din alte
aşezări dobrogenr valorificatP prin publican· în ultimii ani, frtcîn<l posibilă o reluare a
cronologiPi fortificaţiilor de la Dunărea de Jos înccpîn<l cu primele semne ale dominaţiei
roma.nr, pînă la rădrrea Jimcsulni dunr1rran şi la restaurarea lui de către bizantini. Înccrcli.ri
as<>mănătoare s-au mai frtcut, fir prntru resprctiva perioadă de peste un mileniu, fie
pentru etape alr acrstui răstimp sau anumitr zone ori numai aşczări 21 şi, în general,
rlc concordă cu încheirrilc carp urmrază, prin care se aduc uncie completări sau rectificări
potrivit descoperirilor mai noi dr la Dinogetia şi din altr locuri.
În stadiul actual al ccrcetririlor dispunrm, cum se vede, de propuneri mai numeroase
pentru rpoca romană tîrzie. Situaţia era şi de aşteptat, datorită specificului însuşi a.I
~rtpăturilor arhrologicc pc de o pa.rtr, iar pr de alta refacerii masive a fortificaţiilor
1 îrzii prste cele anterioare sau construirii unora noi, aşa cum ar rezulta piuă acum în unele
1-;Lzuri. Pentru moment, doar la Tropaeum Traiani 22 , Sacidava23 şi Histria2' s-au
înr.crcat cronologii prntru epocile Principatului şi Dominatului, iar în ultimul caz (în
;~fa.ra Dinogetici), s-a. inclus şi epoca bizantinr1 tîrzie.
Tabelul de faţrt este în fond o reprezentare sum uă. a cîştigurilor de pînă în prezent
ale cercetărilor arheologice şi ci va suferi, probabil, modificări noi. Deocamdată, însă, fazele
propuse acum, care în multe cazuri corespund cu niveluri identificate în mai multe aşezări
~i sînt deci de considerat ca valabile regiunii în general, sînt justificate prin descoperirile
arh<'ologice şi prin coroborarea lor cu datele istorice. Astfel, prima fază propusă are în
wdPre pătrunderea, deja din a. doua jumătate a secolului I î.c.n. nu numai a. mărfurilor
romane, dar şi a romanilor înşişi la Dunărea de Jos, proces ce se încheie cu anexarea
teritoriului Dobrogei cel mai tîrziu în a doua jumătate a secolului I e.n. A doua fază
este reprezentată de evoluţia teritoriului dintre Dunăre şi Mare ca teritoriu deja
roman, pînă. la extinderea, sub Traian, a stăpînirii Imperiului, odată cu Da.ciile, dincolo
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de Dunr1re. Evoluţia şi prosperitatea lumii romanP îşi spune cuvîntul şi pe teritoriul
Dobrogei, prin eforturile constructive, primele mai clar sezisate arheologic, din epoca
Antoninilor, al cărei avînt la Dunărea dr Jos este întrrrupt în jurul anului 170, în vremea
şi clin pricina invaziei costobocilor. f rnomen înregistrat arheologic şi Ppigrnfic. Epoca
S1·nrilor, din nou prosperă, pînă la atacurile gotice dr la mijlocul secolului al III-iea.,
1·onstituie o a patra fazft clPstul de binr obsrrvată în mai multr aşezări. Înclin să cred cA
n·znltatrlr ultimrlor cercrtări, precum şi a.le celor viitoarl' vor fi în măsură s:i. acorde a.cestei
perioade un volum constructiv mai marc dccît cel considerat pînă de curînd. Cca de a
cincea fază nu împlineştr încă un acord general: <'Str dr considerat mai curînd o etapă dr
trPtcrc către <'poca Dominatului, cu care începe a şase;~ fază, şi pentru ca.re documentarea
drvinP. rum dPja am arătat. mai complrxă şi m(l.i completă. Deşi unii autori disting două
fa.zr în răstimpul dintrr încrputul Dominatului şi sfîrşitul domniei lui Valens (distincţir
opt·ra.tă şi la Dinogetia.. dar înc1t frtrft consecinţ(' eronologier scmnificatin; ,.. mai sus)
c·onsidrr încă insuficiPntr probclr pentru o a.tare diviziun<', drept carr intrrvalul pomrnit rrprrzintă era dP a şasra fază în propuncrl'a din talwl. crl mai hine reprrzrntată
din punct de YPclerc constructiY 26 • Ca şi aceasta din urmri. a şaptea faz~t a fost şi ca, cum
s-a văzut, bi1w documentată la DinogPtia şi se închcir nu eu urnit înaintra jumătăţii
secolului al V-lea, a opta fiind cuprinsă întrP nltimii ani a.i domniei lui Tlwodosius' al
II-iea ~i încrputul C<'lei a. lui Anastasins. O t>poe:t rlin nou pru.;pcră şi dr activitatr constructiv11 intensă rstr a noua fază, rlP la Anast:tsius b Iustinian inch1Riv, închriată în mai multe
11~czări din Dobrogea cu o distrugere violentă, datată, cum precizam în cronologia de la
Dinogetia, la 559. A zpcea fază, dr încadrat între domniilr lui Iustin al II-lra şi Mauriciu
TibC'riu (pînă. în 602). a fost întrrruptă în unrle aşrzări în drceniul al IX-IPci. al secolului
al VI-lra. În sfîrşit, o a unsprezecea fazft, care mareheazrt începutul secolului al Vii-lea
fări"i a mai dispune de rlement<' sigure pentru finalul ei, nu pare să depăşească, în fostele
a~c'zări fortifira.tr care cad trrptat în ruină, jumătatea secolului. Revenirea bizantină de
la ~fîrşitul srcolul11i al XI-iea. reviriment pentru aşezările fortificate dr pe malul dr<'pt a.I
nu nării şi, parţial ~i de la ~farea Neagră, reprezintă cca de a douăsprezecea. şi ultima fază,
c·onsidrrntrl aici unitar. dP~i stratigrafic ea apare divizibilă în studiile de specialitate 28 •
PrilPjul propmwrilor dr eronologi<' dobrogeană din partea a. doua a prezentului
studiu mi s-a ofrrit cu or;t.zia prrcizărilor pc c·arP Ir-au adus săpăturile din ultimii ani de
la Dinogf'tia deja expu~<'. Lr-a.m prrzentat C'a JW o rezultantă a stadiului actual al cercetărilor, susceptibilă oricîncl de amPliorftri prin studii viitoarr. Fără a neglija. deci acest aspect
al modificărilor viitoare. uncie iminPntc dupr1 cnm deja rPzultă din expunerea de mai sus,
este posibilă o generalizare 1w11tru aria Dunării de Jos a ordonării pe care am propus-o
acum. În cadrul ci, fireşte', nu pot fi ncglijatP difcrrnţelr specifici', sezisa.bilc încă din stadiul
prrzrnt, de la o zonă la alta şi de la o aşezare la alta.
Totuşi, în nevoia unui limbaj comun reprezentat printr-o cronologie general va.la.bilă pentru perioada şi teritoriul avute în nderc, folosirea unui asemenea cadru de referinţă arheologic şi istoric validat prin descoperirile arheologice înseşi, devine de azi
înainte tot mai necesară. (vezi ilustraţia p. 697)
NOTE
• Studiul precedent a apărut sub titlul Dinogetia, 1978. Raport privind săpăturile arheologice din sectorul D, via principalis (II),
în volumul Materiale şi cercetări arheologfre.
A XIII-a sesiune anuală de rapoarte.
Oradea, 1979, p. 205-20G, neilustrat, şi
reluînd o parte din notaţiile primului
raport, care a rămas în manuscris. In studiul
de faţă reiau o serie din datele precedentului,
publicat fără avizul subsemnatului.
1. I. Barnea, Dacia, N. S., X, 1966, p. 258;
idem, în DID, II, p. 429-430; idem, By-

zantina, 10, Thessaloniki, 1980, p. 241242.
2. Idem, Dinogetia, Meridiane, Bucureşti,
1969, p. 14; idem, Byzantina, 10, 1980,
loc. cit.
3. Gh. Poenaru-Bordea, Pontica, 4, 1971,
p. 326-327; Alexandru Suceveanu, Histria V I. Les thermes romains, Bucureşti,
1982, p. 91.
4. J. W. Hayes, Late Roman Pottery, Londra,
1972, forma 105, 6.
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TABEL CRONOLOGIC: tOMPARATIV

Faze propW!e

Histria
romanii.
tîrzie
(1971)

Tropaeum Traiani
(1979)

Sacidava
(1980)

Iatrus
(1979)

1. a II-a
ium. jum. le.n.

-

I

-

-

2. de la
anexare la
Traian

-

II. A

-

-

3. AD.tonini -170

-

II. H

-

IX

4. Severi

-

III

-

5. a II-a
jum. IIIsfl.rşit III

-

-

6. încep.
Dominat
- 378

7. sf. IV-jum. V

Limes Scy- Histria
thiae
thermae
(1980)
(1982)

-

-

-

l. A

-

II. Traian170

I. B

-

VIII: HC.
III pini la
251/67

III. sfîrşitul
sec. II jum. sec. III

I. C

-

Vil

IV. a II-a
jum. III 295

II. A

-

VI. sf.
III - 332

V. sf. III 332

II. B

I

III

II. A

I. începutul
anexării

Traian

VII .. pri·
ma JUm.
IV

VI 383/
395420/50

8. jum. V- Anastasius

V. a II-a
jum. V

9. Anastasius - Iustinian (559)

IV.
527?-543/4
sau
561/2

IV. A

IV. B

(pină
după.

V

Iustin II

10. Iustin
II - Mauriciu Tiberiu

III.
565/6-?
li.

VI. A

11. inc. VII

I. după
592/3 VII

VI. B

12. X -XII

-

-

A. plnA.
la jum.
IV

Dinogetia
(1982)

-

B. a II-a V. Constanjum.
tius II IV 385/6
410/20

VI. 332-378/85

c.

423- IV1 . Arca<lius 448/9
Theod. II

VII. sf. IV
- jum. V

IVI. TheoD. 1·
jum. V dosius II - al II- Anastasius
lea sfert
VI

VIII. 450-491

D.
al III. A
Ii-lea
Anastasius
sfert VI - Iustinian
- a II-a
jum. VI

IX. 491-559

IV. A

III

I I. Iustin II
- Mauriciu
- Tiberiu
(602)

X. Iustin II
- 586/7
(sud) sau
602

IV. B

IV

(VII Ia - 11.
- VIII) -614 şi 640

XI. 602615/41; XII
şi XIII

-

-

••

-

E.

F

şi

-

G.

(X-XII)
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-

II. B

V.

V.

6. Al. Suceveanu, op. cit., pi. 4, faza II. B, 4;
pentru această fază v. mai jos în tabel
rubrica Hi.stria thermae. Un studiu al ceramicii de la Dinogetia împreună cu ilustraţia
corespunzătoare se află în
pregătirea
subsemnatului.
6. F. O. Waage, Ceramics at1d Islamic Coins,
în Antioch on the Ornt1les, I\', 1, Princeton,
1948, 802K (sec. IV - V).
7. I. Barnea, în DID, li, p. 393-401; Al.
Suceveanu, op. rit., p. 35 şi 89 (v. şi tabelul);
V. Velkov, Cilies fo Tlirace arid Dacia iu
late antiquity, Amsterdam, 1977, p.
8. I. Barnea, op. cit., p. 406-408; Idem,
Byzantina, 10, 1980, p. 241
9. Al. Suceveanu, C. Scorpan, Pontica, 4,
1971, p. 167 -168; Gh. Poenaru Bordea,
op. cit., p. 324-326.
10. J. Hcrrmann, în latrus-Krivina, I, Berlin,
1979, p. 12-13.
11. Aceste date apar şi în raportul (II) mai
sus citat.
12. Ammianus Marcellinus, XXXI, 13; I.
Barnea, în DID, li, p. 400-401.
13. Identificarea o datorez lui Gh. PoenaruBordca, căruia ii mulţumesc şi pe această
cale, pentru respectiva monedă precum şi
pentru cele de mai jos.
14. lnrudită. cu tipul XXII după C. Scorpan,
Dacia, N .S., 1977, p. 283, cu analogii la
Atena şi Sozopol; amforele de la Dinogetia
reprezintă o variantă. din secolul al IV-iea
(a doua jumătate}, apropiată. formei din
IGLR, 68, de la Tomis.

15. Identificată de
Gh.
Poenaru-Bonlea
16. V. nota 12.
17. Identificată de Gh. Poenaru-Bordca.
18. I. Barnea, op. cil., µ. 407, conform şi informaţiilor lui Priscus, eitat acolo de autor.
19. V. notele 1 şi 2.
20. Pentru datarea aşezării bizantine, cronologie, situaţie stratigrafică etc. V. Dinogelia, l, Bucureşti, 1967, p. U-29 şi passim şi I. Ba.mea, Byznntina, 10, 1U80,
p. 243-246.
21. Al. Suceveanu, C. Scorpan, op. cil.; M.
Sâmpetru, SCIV, 22, 1U71, 2, p. 217245 (în i;pecial problema sec. VI - VII);
C. Scorfan, Limes Scythiac, ll.A.R., Internationa Series, 88, Oxford, 1980, p. 134 136 şi passim pentru aşezări fortificate
diverse.
22. Ioana Bogdan Cătii.niriu şi Al. llarnea in
Tropaeum Traiani, I. Cetatea,

23.
24.
26.

26.

Bucureşti,

1979, p. 35-46, cu ilustraţia aferentă, in
special fig. 8.
C. Scorpan, op. cit., p. 71.
Al. Suceveanu, C. Scorpnn, op. cit.; AI.
Suceveanu, op. cit., p. 14-39 şi 76-92.
Există totuşi date, oferite mai alee de surse
literare şi epigrafice, pentru o etapă constructivă. la Valene: I. Barnea, SCIV,
18, 1967, 4, p. 663 şi urm., folosind informaţiile date de Themistioe (Or. X, 13Gd,
138b, p. 163-164 şi 207-209), precum şi
inscripţia reluată. in IGLR, 170.
V. nota 20.

DINOGETIA III. PRECISIONS CHRONOLOGIQUES
(RESUME)
III. - Periode Anastase - Justinien, jusqu'
aux ravages de l'an 559.
I V. - Les quatre dernieres d&ennies du
V Je siecle jusqu'au seuil du V lle siecle. Les
dom1ees recoltees jusqu'a present ne suggerent
pas d'etapes intermediaires dans la zone recemment exploree durant la periode respective.
V. - Periode de la domination byzantine
des
-Xlle siecles (l'objet de la presente
etude etant fourni par la basse-epoque romaine,
l'auteur a renonce aux mentions se rapportant
a des faits deja connus; v. note 26 ).
La seconde partie de l'etude traile des conclusions de l'auteur concernant Dinogetia, conclusions qu'il compare a d'autres documents arcMologiques du meme genre releves dans la region
du Bas-Da11ube. La reunion des re(ereuces essentielles la concernant permet l' etablissement
d'une chronologie generale de la zone respective
pour une duree de plus d'un millenaire, a .~avoir
(voir ci-dessus, ainsi que le tableau):
1. Seconde moitie du Jer siecle av.n.e. premiere moitie du Jer siecle de ri.e.
2. Depuis l'annexion de la Dobroudja jusqu'a
Trajan.
3. L'epoque des Antonins depuis Trajan
(commencement du Jie siecle) jusqu'en 170.
4. Epoque des Severes.

Les recherches archeologiques pratiquees par
l'auteur ces-dernieres annees (1976-1981),avec
quelques repits, sur la chantier de Dinogetia
(Garvăn, commune de Jijila, departemet1t de
Tulcea), secteur D, rendent possible l'etablissement de la chronologie de celte agglomeralion
durant l'intervalle des JVe- V I' siecles de n.e.,
sur des bases solides, bien fondees et verifiees.
Quant aux phases de son developpement, telles
qu'elles se aegagent de la recherche, elles sont
1usceptibles d' etre ameliorees et nuancees par
des recherches
venir. Ajoutons encore qu'
elles ne portent pas sur la periode du Principat, attestee dans celte agglomeration, mais
n'of(rant pas des temoignages parfaitement
clairs dans le secteur qui nous occupe. La succession des phases precisees en accord avec les
dernieres recherches serait la suivante:
I. - Commencement du Dominat jusqu'a la
fin du regne de V alens.
li. - Fin du JVe siecle jusqu'a la fin du Ve
•iecle; cette etape, ainsi que tendent a le prouver
les remarques faites dans le secleur de la rue
principale et de la petite porte ( ouest), serait
divisible, en: phase li. A et phase 11. Il, dont
la limite les separant pourrait se situer peu
avani le milieu du
siecle.
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5. Seconde moitie du IIJe siecle jusqu'a ta
fin de ce siecte.
6. Debut du Dominat jusqu'en 378; certains etements suggerent d~a ta possibihte de
proceder a ta division de celte phase en phuieurs
etapes.
1. Fin du JVe siecle jusque vers le milieu du
V• siecte.
8. Milieu du P siecle jusque vers t'an 491.
9. Epoque d'Anastase - Justinie11 (dans bien
de cas jusqu'en 559 ).
10. Justin II - Maurice-Tibere.

11. Commencemenl du V II• siecle 12. X•-Xlle siecles (dans certains cas meme
au-dela; la aussi s'applique l'e:iplication donnee
a ta ve etape de Dinogetia, a laquelle correspond
celte phase).
Toutefois, cette chronologie, valable pour les
sites f ortifies et au sein de laquelle ne sauraient
manquer les differences spfrifiques, est elle
awsi susceptible d' ameliorations par suite des
futures recherches. Il convient neanmoins de
souligner le besoin de plw en plus pressant de
disposer d'un langage commun de reffrcnce
archeologique et historique.

DINOGETIA III
CHRONOLOGISCHE BESTBfMUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)
(Geru„ Jijila, llcz. Tulcea)
Die, in Dinogctia, in den letzen Jahren im
Sektor D
durchgefiihrtcn Ausgrabungen
(1976-rntil, mit einigen Unterbrechungen),
fiihrtcn zu cinigen eichercn chronologischen
Bestimmurgen fiir clie Entwicklung Jer Siedlung im IV - VI Jh. Die so erhaltenen chronologischcn Stufen, kiinnen durch die zukiinftigen Forschungen vcrbessert werden. Sie
bezichen sich abcr nirht auf <las auch hier
anwesende Prinzipat, dic in cler erforschten
Zone nich so klar zum Ausdruck kommt. Nach
den bisherigen Ergebnissen, konnte folgende
Stufenreihenfolge festgestellt werden:
I. vom Anfang des Dominats bis Eude der
Herrschaft von Valens (378);
II. Vom Ende des IV Jh. bis zum Ende des
V. Jhs.; Auf Grund der Beobachtungen die
bei der Sektionierung der Hauptstrasse und des
kleinen Tores (Westtor) gemacht werden konnten, wird eine Unterteilung dieser Stufe in II a,
bis um die Mitte des V. Jhs., und Ilb, von der
Mitte bis zum Ende des V. Jhs., vorgeschlagen.
III. Die Zeit Anastasius-Justinian bis zur
Zerstiirung aus dem Jahre 559;
IV. Die letzten Jahrzehnte des VI. Jhs.,
auf Grund der bisherigen Beobachtungen,
kann man keine Unterteilung dieser Stufe
durchfiihren.
V. Die Zeit der byzantinischen Herrschaft
aus den X-XI Jh. (Da dieser Beitrag der
epătriimischen Zeit gewidmet ist, werden die
echon bekannten Unterstufen dieser Zeitspanne nich mehr erwii.hnt ; siehe Anmerkung
26).

Im zweiten Teii des lleitrags, werJen die
letzten Schlussfolgerungen der Grabungen von
Dinogetia, mit andercn Entdcckungen aus dem
Gebiet cler Unteren Donau verglichen. Es lii.sst
sich dabei eine allgerneine Chronologie der
betrcffenden Zone, auf die Dauer eines Jahrtausends, aufstellen (siehe auch die Tabelle);
1. Mitte des I. Jhs. v.u.Z. - erste Hălfte
des 1.Jhs.u.Z.
2. von der Anexion der Dobrudscha bis
Traian;
3. Zeit der Antoninen von Traian (Anfang
des Il.Jhs.) bis 170;
4. Zeit der Severer
6. zweite Hă.lfte des IIl.Jhs.-Ende des
111.Jhs.
6. Anfang des Dominate bis 378; auf Grund
einiger Elemente, konnte man auch eine Unterteilung dieser Stufe durchfiihren.
7. Ende des IV.Jhs - bis zur )littc des
V.Jh.e
8. Mitte des V.Jhd. - ungefăhr 491.
9. Anastasius-Iustinian (in vielen Fă.lien
bis 669)
10. Iustin II-Maurikios-Tiberios
11. Anfang des VIl.Jhs.
12. X-XII.Jh. (in vielen Fii.lien auch spă.ter;
mit der Erkliirung der ihr entsprechenden V.
Stufe von Dinogetia).
Diese Chronologie, giiltig fiir die befestigten
Siedlungen, auf miigliche lokale Unterschiede
eei nur hingewiesen, kann durch die zukiinftigen
Forschungen verbessert werde, sie ist aber
fiir eine allgemeine archii.ologische und historische Redensart von ausgesprochener Wichtigkeit.

CÎTEVA SECVENTE
DENDROCRONOLOGICE
,
DIN PERIOADA FEUDALĂ TIMPURIE, DIN
ASEZAREA
DE LA GARVĂN
,
EUGEN

COMŞA

Pe şantierul arheologic dl' pe popina „Bisericuţa" de la Garvăn (judeţul Tulcea),
f'fcctuate vreme îndelunga.tă sub conducerea prof. Gh. Ştefan, în cuprinsul stratului feudal
timpuriu au fost cerceta.te numeroase complexe rcprC'zcntatc prin locuinţe de diferite
tipuri şi gropi obişnuite şi altelr pentru păstrarra grînclor. În toate acestea s-au descoperit
cantităţi mari de materia.le arhrologice. Acksea din pămîntnl dC' umplutură se scoteau la
iveală şi bucăţi de cărbunP.
Cu prill'jul activităţii melP pc acel şantiPr, în anul 1953, atenţia mi-a fost atrasă
de bucriţi de cărbune, mai mari sau mai miei, cc se găseau în cuprinsul sectorului B.
Atunci am cercetat cu atPnţiP o sPric de cărbuni şi am constatat că pc ei se văd clar inelele
de cre~tcre anuală. Drept consecinţă, am ales mai multe bucăţi de cărbuni, mai mari şi
mai bine păstraţi, cu scopul de a face pe ei măsurători, în vederea definirii unor secvenţe
şi transpunerii lor ca diagramP dcndrocronologice.
Din seria de măimrători - destul de numeroase - făcute la începutul lunii iulie
Hlo3, pentru această notă am a.Ies şase secvenţe, calculate pe cărbuni ce au fost strînşi de
noi din săpăturile efectuate în cadrul sectorului B (de sub conducerea noastră) al
i;a.ntierului.
'
Toate cele şase probe au fost alese din bucăţele de cărbuni, din lemn de stejar
(Quercus sp.), pe care se vcdC'au şi se delimitau foarte clar inelele de creştere anuală.
Menţionăm că acestea se deosebesc între ele în ceea cc priveşte grosimea, în funcţie de
multiple cauze. Principa.lii factori sînt cei din doml'niul climei: regimul de precipitaţii
şi temperatura, determinate, în principal, de cantitatea de radiaţie solară din fiecare an.
Cele şase probe analizate au fost găsite în cuprinsul stratului de cultură feudal
timpuriu, din secolele X-XI e.n., din partea de nord-est a sectorului B. Subliniem că în
porţiunea dată nu se aflau resturile nici unui bordei distrus prin foc, cu inventar bogat,
datînd din secolul al XII lca.
Bucăţile de cărbune pc care am făcut măsurătorile au avut mărimi diferite şi
cuprindeau deci un număr mai marc sau mai mic de inele de creştere anuală.
Rezultatele măsurătorilor făcute asupra celor şase probe sînt următoarele:
- Prima probă cuprinde 10 inele de creştere anuală, cu grosimile de: 1,2; 1,1; 1,9; 2,2;
2,3; 1,5; 2,0; 1,5; 1,7; 1,8 milimetri (vezi diagrama nr.1).
- Proba doua cuprinde 12 inele de creştere anuală, cu grosimile de: 2,0; 1,6; 2,9; 2,8;
2,8; 1,6; 1,9; 2,6; 2,1; 2,0; 2,1; 2,5 milimetri (vezi diagrama nr. 2).
- Proba treia cuprinde 15 inele de creştere anuală, cu grosimile, de: 4,9; 3,6; 3,0; 2,5;
3,2; 4,5; 3,0; 1,6; 2,0; 1,6; 1,6; 1,3; 2,2; 2,0; 1,8 milimetri (vezi diagrama nr. 3).
-- Proba patra cuprinde 17 inele de creştere anuală, cu grosimile de: 3,0; 2,G; 2,5; 3,2;
4,0; 2,5; 1,4; 2,0; 1,7; 2,0; 2,1; 2,1; 2,2; 1,7; 1,5; 1,5; 1,1 milimetri (vezi diagrama nr. 4).
- Proba cincea cuprinde 18 inele de creştere anuală cu grosimi ci ele: 4,2; 2,3; 2,2; 3,8;
4,0; 3,2; 2,0; 2,5; 2,2; 2,1; 1,8; 2,1; 1,7; 2,0; 2,1; 1,8; 1,6; 1,4 milimetri(vezi diagrama nr. 5).
- Proba şasea cuprinde 19 inele de creştere anuală, cu grosimile de: 1,0; 1,2; 1,0; 1,4;
1,2; 1,0; O, 7; 0,6; 0,5; 0, 7; 0,8; 0,8; 1,5; 0, 7; 1,0; 1,3; 1,4; 1,1; şi 1,4 milimetri (vezi.
diagrama nr. 6).
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Repetăm precizările făcute şi la celelalte note (privind dendrocronologia) predate
acum la tipar, că pentru a scoatr cit mai clar în evidenţă deosebirile în privinţa.
grosimii inelPlor de creştere anuală, fiecare milimetru din grosimea lor l-am reprezentat
pe diagramele noastre, prin cite 10 cm măsuraţi pe axa verticală, iar pe cealaltă axă
(cea orizontală) am indicat, la intnvale <le cite 1 cm, numărul anilor corespunzători
probei. La toatr cPle şase diagrame s-a aplicat acelaşi procedpu.
Cele şase probe măsurate au un număr redus de inele de creştere anuală, deşi par
a fi puţine ca număr de probi· şi de inPle dr creştere. Ple îşi au inlportanţa întrucît sînt
primele secvenţe dcndrocronologicr rl'f eritoarr la epoca feudală timpurie de pe teritoriul
ţării noastre. După cum s-a arătat, ele datează din i;rcolele X-XI r.n. Ordinea. lor cronologică încă nu o c;unoaştem, oricum rlr au foi;t sm·cpsive. Nu errdem că provin din acelaşi
trunchi dP copac. Ele nu pot fi prea depărta.te în timp una de alta.
Dacă analizăm cu grijă secwnţele şi Ic comparăm între ele, constatăm unele
caractere specifice.
Trei seevenţe prezintă o variabilitate d('OSPbită a grosimii inelelor de creştere anua.lă.
Ne referim la secvenţa treia, în cadrul căreia primul inel de creştere a ajuns la 4,9 mm
grosime, pe cînd cel subţire (al 12 lea) avea de-abia 1,3 mm. Secvenţa. patra la care cel mai
gros inel de creştne (al 5-lca) este de 4 mm, iar cel mai subţire (a.I 17-Jea) era de numai
1,1 mm. La secvenţa. cincra, primul inrl d<' creştere are grosimea de 4,2 mm, iar cel
mai subţire arc numai 1,4 mm. La. celelalte trei secvenţe va.ria.bilitatea este mult mai redusă:
la proba 1 este cuprinsă între 2,3 mm şi 1,1 mm., la proba 2 între 2,9 mm şi 1,6 mm şi la
ultima probă (a şasea) <le la 1,5 mm pînă Ia 0,5 mm.
Dacă interpretăm istoric secvenţele analizate rezultă că în perioadele reprezentate
prin probele 3-5, condiţiile de climă, respectiv precipitaţiile au fost foarte variabile.
Erau ani cu precipitaţii foarte abundente, alţii din ce în ce mai secetoşi şi urma iarlşi
o „culme" înaltă. La aceste secvenţe este greu de precizat „culmile" corespunzli.toare începutului şi sfîrşitului ciclului solar de ra.dia.ţie. În schimb, probele 1,2 şi 6 oglindesc o situaţie
mult mai calmă, cu variabilitate redusă, a.m zice normală, a condiţiilor climei. La secvenţa
6 par să se deosebească şi „culmile" obişnuite ale ciclului de radiaţie solară.
Pentru moment, secvenţele analizate mai sus sînt ca nişte „cărămizi" izolate, cu
o poziţie neclară în cadrul secolelor X-XI e.n. Prin cercetările viitoare din nordul Dobrogei, din aşezări similare sau din zonei<> vecine din Muntenia, se vor putea face alte ana.lize
şi realiza alte diagrame pentru aceleaşi srcole, iar probele descrise de noi aici vor putea fi
încadrate, în ordinea firească, la locul lor.
Considerăm această notă ca o modestă contribuţie la realiza.rea., într-un viitor cît
mai apropiat, a cronologiei absolute (pe baza dendrocronologiei) a istoriei noastre (vezi
ilustraţia p. 701).

pînă

QUELQUES SEQUENCES DENDROCHRONOLOGIQUES DU HAUT MOYEN-ÂGE
DECOUVERTES Ă GARVĂN
(RESUME)
En 1953, ont m pr~leves si:i: ~chantillons de
charbon de chene, provenant de la partie N-E
du secteur B.

neau:i: de croisson. Trois ~chantillons pr~sentenl
une grande varialions en ce qui concerne le•
pr~cipitalions. Les autres trois refletenl dea pAriodes climatiques • calmes o. Les ~chanlillons
~:i:amin~s datenl du X 1 -XI• s ecles.

Les sequences onl: 10, 12, 15, 17, 18, 19 an-

FEW DENDROCHRONOLOGICAL SEQUENCES FROM EARLY FEUDAL PERIOD
IN GARVĂN SETTLEMENT
(RESUME)
In 1953 were crowded, from the NE-ern
part of B sector, six teste (oak coals) for dendrochronlogical measurements. Realized sequences have: 10, 12, 15, 17, 18 and 19 yearly

growing rings. Three of them present a great
variability of precipitations and the others
three reflecte "calm" periods. The analized
tests dates from X-XI century.
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NOI DOVEZI DE LOCUIRE PE TERITORIUL
ACTUAL AL SATULUI ENISALA ÎN MILENIUL
I e.n.
GHEORGHE MlNUCU-ADAMEŞTEANU
ERNEST OBERLANDER TÂRNOVEANU

Satul Enisala este situat pe malul lacului Babadag, la 8 km de oraşul cu acelaşi
nume. Primelr menţiuni arheologice datează încă din veacul trecut, construcţia unui drum
care trebuia să lege satul de oraşul Babadag, dînd la ivPală numeroase obiecte din ceramicii.,
monrdr şi fragmcntr arhitrctonice 1 .
În acreaşi perioadă - 1897-1898 - în cadrul unui plan mai vast de cercetare al
antichităţilor dobrogene, P. Polonic ajunge în zona Enisala, lăsîndu-ne primele mărturii
drsprr crtăţilc romane de aici 2
Primele săpftturi arheologicr sistematice se fac în preajma celui de al doilea război
mondial, la crtatea medievală, ele fiind continuate, cu lungi pauze, în anii 1963-1968,
1977-1979 3 •
Într-un alt punct, pc Valea Netului, s-a săpat o marc necropolă getică din sec. IV
î.e.n. din carr s-au cercetat prste 300 de morminte'·
Un alt cimitir - daco-roman - din sec. I-II e.n. a început să fie cercetat în punctul
„La Biserică". Celor 48 dr morminte investigate în anii 1967 -1968 de către Mircea
Babeş 5 , campaniile desfăşurate între anii 1977 -1981 le-au adăugat încă 112, astfel incit
numărul total al complexelor cercetate se ridică în prezent la 160 8 • Mormintele dacoromanc sînt suprapuse şi în marc parte distruse de un cimitir medieval din care s-au
dezvelit pînă în prezent 219 morminte din src. XV -XVIII7.
Acestora li se pot adăuga săpăturile de salvare din punctul „Palanca.", ale căror
rezultate au rămas în partr irwdite 8 •
Din simpla enumPrun a crrcrtărilor arheologice observăm că zona Enisala s-a bucurat
de o atenţie deosebită din partea arheologilor, vestigiile de aici eşalonîndu-se din neolitic
şi pînă în feudalismul tîrziu.
Rezultatele cercetărilor arhcologicr sr completează în chip fericit cu o seric de
descoperiri monetare - tezaurr sau monede izolate - care vin: să îmbogăţească cunoştin
ţele noastre despre locuirra din zonă 9 •
La acestea nr propunrm să adăugăm un număr ele încă 23 de monede romane şi
bizantine descoprrite pr raza satului în perioada. 1977-1981, lot ce aduce unele date
interesante despre vicţuimt din timpul primului mileniu şi începutul celui de al doilea.
Lotul se compunr clin:
A. -

Monede romane (sec. II-IV) - G rxemplarr
1) Antoninus Pius - 1 AE
2) Licinius I - 2 AE
3) Urbs Roma - 1 AE
4) Constantius II - 1 AE
5) Valens - 1 AE

B. -

Monede bizantine (sec. VI-XI) -17 exemplare
1) Justinus I - 3 AE
2) Justinianus I - 3 AE
349

3) Justinus Il - 5 AE
4) Mauricius Tibcrius - 3 AE
5) Focas - 2 AE
6) Follis anonim Thomson, cls. C - 1 AE
Monedele romane (II-IV) se alătură unor descoperiri mai nchi care documentează
existenţa unor aşezări romane în vatra. satului actual. Primele monede au fost publicate
încă din secolul trecut de P. Polonic, descoperirile fiind eşalonatr cronologic dr Ia Augustus
pînă la Constantin 20.
Crrcetările arheologice intense din ultimele două decenii au făcut să crească simţitor
numărul monedelor introduse în circuitul ştiinţific. Cu ocazia săpăturilor din 1967-1968
din punctul „La Bisrrică" au fost achiziţionate> mai multe monede: 1 denar de la M. Antoniu
(anii 32-31î.r.n.).1 denar dr argint de> la Hadrian şi 10 monede de bronz de la Licinius
pînă la Valrntinian I 11 • Din lotul de faţă, follisul emis dr Licinius în anul 313 a fost
descoperit într-un mormînt mc>dieval, la picioarrlc cc>ltti înhumat, monrda fiind antrrnată.
în momentul săpării gropii mormîntului. Celelalte monede. tu Pxcrpţia cPlei de Ia Valrns,
au fost descoperite la cîtrva sutr de mrtri vc>st dP necropola din sc>c. I-II e.n.
Pc baza acestor descoperiri monetare, la carr se adaugă matPriah• ceramicr rezultate
în urma unor perirghrzr. se poate constata rxistrnţa unc·i aşezări alr cărei începuturi sr
pot plasa în sec. I î.e.n. 12 • În această fază, nucleul aşezării sr parr că se găsea Ia nord
dr necropola da~o-romană (sec. I-II). pr malul Jarului Babadag. În sec. I-II r.n.,
aşezarea contemporană cu nrcropola sr va drplasa spre sud, zonă în can sînt documrnt<1tr
ziduri cu mortar şi mai multe chiupuri 13 . În src. III-IV. aşrzana se va întindr sprr
vest, sprr centrul satului actual. Intrrrsant dr srmnalat C"ă majoritatra descoperirilor
monetare provin din acrst intrrYal de• timp şi mai alrs din src. IV, perioadă carp r:>tP
acoperită foarte binr din punct dr vednr numismatic ~i prin dPscoperiri din altr punct" u.
Majoritatea monrdrlor sînt din src. VI-YII şi pro,·in din zona cetăţii romanobizantinr din punctul „Pcştrra", numită convenţio11al în litrratura de sprcialitatr
„Enisala I". Pînă acum sr cunoştra. de aici o singură monrdă dr la Justin I. la care sr pot
adliuga mai multr monedr din src. VI-VII aflate la Muzeul din Galaţi 16 .
Moncdelr asigură funcţionarea crtăţii în tot scC". YI ~i la. încrputul see. VII. Lipsa.
monedelor lui Anastasius sau Tiberius II Constantin poatr fi întîmplătoare şi lipsită
de semnificaţir istorică, oricum acrstr monrdr fiind CPVa mai rnrc· în cadrul dcseoprririlor
dobrogene 16 •
În cadrul drscoperirilor de la Enisa.la, ca de altf PI în tot rrstul Dobrogei, pc primul
loc se află monedele emisr de atrlierul <le la. Constantinopol. .Nicomcdia şi Cyzicul sînt
şi ele bine plasate, dar în a doua jumătate a sec. al VI-h•a se pan· că Thrssalonicul a. avut
un rol destul de important în crra ce priveşte asigurnrra unor nominaluri mai mici (mai
ales 1/2 follis).
De o rnarr importanţ[t sînt monrdelr lui Focas, eiirorn li se adaugă şi emisiuni de
la Heraclius 17 , fapt cc prrlungeştr funcţionarea fortificaţ.iPi dP la Enisala I pînă în dN'l'niul al II-iea al src. al VII-lra.
Prin aceasta este documrntată o nouă fortificaţii' nord-dobrogrană carl' continuă
să existe şi la începutul src. VII 18 •
În perioada cc urmează, după cum se constată şi în restul teritoriului dobrogran
monedele devin foarte rare. Continuitatea de locuire este asigurată de o aşezare cr a fost
descoperită în punctul „La Biserică". Aici a fost drzvelit în anul 1981 un cuptor menajer
din lut cc avea două vetre. Pc baza materialelor ceramice (reprezentate în exclusivitate
de fragmente de oale borcan) descoperite în groapa cuptorului sau antrenate în gropile
mormintelor medievale, aşezarea se poate data în src. IX. avîndu-şi începuturile foarte
probabil în ultimele decenii ale sec. VIII 19•
Ultima descoperire monetară o reprezintă un follis anonim el. C (1034-1042).
Moneda s-a descoperit la poalele cetăţii medievale, în punctul „Palanca". Aici s-a efectuat
mai demult o săpătură de salvare, autorul lor anunţînd că s-au descoperit şi materiale
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din perioada fct~ditlă-!:tiinpltrio, rcZtlltatrle rămîhîi1d însă iiieditn 20 . t:it ajutorul ar('~t.oi
monrdc sr pOăto pre<1irn acum ('ă. aşezarea dr aici dtttc>ază' din Sl'C. XI.
În a<·cst srr:ol s1! ohscrv„1. 1111 rpvirihwnt îi1 toată zona înwci11ată, dcscoprriri :~rhcolo
~irP ~i numismati<"n.fiii'ld <·1111oscutr lâ. Sa.ri<"hioi 21 , Babadag 22 ~i G :\fartic 2:i.
Dr~i 111odPst·. lot11l 111011Pta.r rl1· la E11isala 1w oferă diHr. 1101 ean· llP p_Prmit să n·1·011sti·
tuim mai fidel evoluţia lo<"uirii î11 <tl'Pa.stă aril' dl'-a. lungul unui mil1'11Î11 î11trPg. (vpz
ilusrraţ.ia \'ol. I L p. 7.H\,) ( C:..\T..\l.Of~
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NOTE
2. Al. S. Ştefan, Cetăţile rom1111e de la E11isala.
Studiu acrofutografic, în RM~I MIA, XLVI,
2, 1977, p. 15.
a. ~lircea Petrcscu-Dîmboviţa, I 11re11tarul materialului arheologic de la Rezidenţa regală
di11 U11laţi, Buc., 1940, pp. (j - 7; I. Barnea,
Ştefan Ştefănescu, Di11 istori11 Dobrogei,
III, llue., 1971, p. 380 şi urm.; Radu Ştefan
Ciobanu, Cetatea Enisala, în BMI, XL,
l, 19il, pp. 21-30; I. T. Dragomir,
Cetatea medievală de la Enisala, Utielte,
arme şi obiecte de podoabă, în Danubius,
VI-VII, 1972-1973, pp. 29-48; idem,
Descoperiri liallstattie11e fo incinta cetăJii
medierale E11isala, în SCIV A, 25, 1974,

::\loncdele notate cu asterise în catalog sint
tlustrate în planşe.
Intr-o formă prescurtată lucrarea a fost
prezentată la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului
l\"aţional de
Istoric RSR, din 2G-2i
febr. 1982.
1. „La poalele muntelui pc care se văd încă
ruinele cetăţniei Eracleea de lingă Enisala
s-au găsit cu ocazia săpăturilor unei şosele
ruinele unei vechi construcţiuni, schelete,
oale şi o piatră frumos sculptată, ce probabil a făcut parte din frontispiciul unei
măreţe construcţiuni din antichitate" în
ziarul „Centrul Dobrogei" <lin 15 iunie
1898, Babadag.
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Geta (211-212), o monedă Urbs Roma
în anul 332 şi o monedă. de la Cor1sta nti11s li (346-361), inv. 42464, 4246().
Moneda do la Geta este singura descoperiri'
din sec. III. Ultimele 3 monede au fost
identificate de Cristina Opaiţ.
15. E. Oberliinder Târnoveanu, op. cit., p. 507,
nr. 103; Al. S. Ştefan, up. cit., p. 121 şi
nota 4(); vezi şi notit 17.
16. Gh. Poenaru-llordea şi V. I-1. llaumann,

l, pp. 131-136; A.I S. Stefa n, op. cil.,
p. 24; Silvia Bara~rhi ~i Gh. I. Cantacuzino, Cercetările arheologice di11 cetatea de
la R11isala (1976), în Peure \"III, HJ80,
pp. 459-471.
4. G. Simion, Despre cultura gelu-dacă di11
nordul Dobrogei în lttmilla descoperirilor
de la Enisala, în Peuce li, pp. (ji\-129,
idem, Les getcs de la Dobroudja septentrionale du V I-e au I-e siecles ar.11.r., în ThraroDacica, Buc., 1976, pp. 11:1-163.
.J. Mircea llabrş, Necropola daco-roma11ă de la
Enisala, în SCIV, 22, 1, 19il, pp. 19-4G.
li. Mihaela Mănucu Ada meşteanu, .V ecropola
d11co-roma11ă de la E11isal11, co111. Saric/1ioi,
jud. Tulcea, în Peure IX, sub tipar.
7. Gh. Mfmucu Adame~teanu, 1'iecropola medievală de lu Enisala. Raport prelimi11ar
(1977), în Peuce VIII, l!J80, pp. 473-496;
idem, 1\' ecropola 111cdievalii de la Etiisala.
Raport prclimi11ar asupra ca111pa11iei din
anul 1978, în Materiale Oradea, 1979,
pp. 379-38;); idem, Xecropola medievală
de la E11isala, în :Materiale Tulccn, 1980,
pp. (i19-625.
8. Elerni Lăzurcă şi Gh. l\lănucu Adameş
teânu, }.; oi descoperiri la Enisala, jud.
Tulcea, în Materiale Tulcea, 1980, pp.
146-156; Cercetările întreprinse aici de
S. l\lorintz au

rămas

emisă

1lfo11cde ru11ia11e şi biza11li11c provet1ite din
nordul Dobrogei, în Peuce I V, 1973 -1975,
pp. 164-165. De aici provin şi două monede mai timpurii de la Traian şi Constantin I
(cf. TIR L 35, p. 40).
li. Monedele au fost identificate de noi in
colecţia l\luzeului <le istoric din Galaţi
prin amabilitatea Anetei Anghel, că.reia îi
mulţumim

încă

odată.

Ştefan, op. cit., p. :!O, cu o remarcabilă intuiţie datează ultima etapă. de utili-

18. Al. S.

zare a cetăţii prin ser. VI. Alte centre din
nordul Dobrogt•i ca re l'Ontinuă. să existe şi
la începutul sec.
\'II: Agyssus - A.
Opaiţ, .-leqyssus 76. Raport preliminar în
Pontica, X, 1977, pp. 309-310; E. Obcrlănder Târnoveanu, ..llo11cdc biza11tine din
sec. l'11 - X descoperite fli nordul Dobrogei.,
în SCN, VII, 1980, p. 163, nr. 1 - Heraclius; Murighiol - :\L. Zahariade, Al. Suceveanu, A. Opa.iţ, Cristina Opaiţ, F. Topoleanu, Ş1111tiernl arheologic M urighiol, jud.
Tulcea, comunicare susţinută. la o XVI-a
Sesiune anuală. de rapoarte privind rezuJ •
tatele cercetărilor arheologice din anul
1981, Vaslui, 1982; Capul DolojmanArgamum-, Maria Coja, Cercetări t1oi Cn

inedite.

9. A. Aricescu, Tezaurul de semr1e de schimb
pre111u11etare de la E11isala în SCN, 6, 1975,
pp. 17-24; E. Oberlă.nder Târnoveanu,
..,tspccte ale ci rculaJiei monedei greceşti
în Dobrogea ele 1'iord (sec. V1-1 i.e.n.)
în Pontica, 11, 1979, p. 74, nr. () şi 6 şi
notele 79, 80; Octavian Iliescu, lnsemnări
pri1:itoarc la descoperiri monetare (li), în
SCN, II, Hli'i8, p. 4j(j; idem, L'hyperpere
byza11ti11e au JJus-JJanube du. Xl-e au
XV-e siecles, în RESEE, i, 19li!:I, 1, p.117;
idem, Emisi1111i 11w11etan• ale oraşelor medievale Dunărea de Jos, în Peuce II, 1971,
p. 263; Gh. Papuc, Cîtcva monede feudale
din Ţara Romanească şi Moldova, descoperite Îtl Dobrogea, în Pontica 3, pp. 390396; G. Custurea, Tezaurul monetar de la
Enisala (sec. XV-XVII}, în Crisia VIII,
1978, pp. 531-536.
10. Al. S. Ştefan, op. cit., p. 15.
11. M. llabeş, op. cit., p. 21 şi nota 10-11;
Gh. Poenaru-Bordea, Cfteva date noi privi11d
circula/ia denarilor romani republicani in
Dobrogea, în Pontica V li, 1974, pp. 225226.
12. M. Babeş, op. cit., p. 21 şi nota. 11
13. Cercetări intreprinse de
Gh. Mănucu

aşezarea

greco-romaniJ de la Capul Dolojman·
Argam11m (? ), în BMI, XLI, 1972, 3,
p. 40 - Focas; Nufăru - B. Mitrea, Decouvertes recentes et plus anciennes de monnaies anhques el byzantines en Roumanie,
în Dacia, NS, 10, 1966, p. 42, nr. 56 lleraclius.

19. Gh. Mă.nucu Adameşteanu, CercetiJri C•
trcpri11se la Enisala, punctul „La Biseric4"
fo a11ul 1981, comunicare eueţinutii; la
Sesiunea anuală de la Vaslui, 1982.
20. Săpături efectuate de S. Morintz, conform
SCIV 21, 1970, 3, p. 499 nr. 51.
21. Irina Oberlă.nder, Târnoveanu şi E. Ober·
lă.nder Târnoveanu, Aspecte ale civilizaţiei
geto-dacice dir1 Dobrogea în lumina cercetărilor dit1 aşezarea de la Sarichioi. (sec.
IV -II f.e.n.), în Peuce VIII, 1980,
p. 78.
22. Al. Popeea, şi V. II. Baumann, Monede
bizantine anonime şi ski(ate în colecţia
Muzeului din Tulcea, în Peuce VI, 1977,
p. 208, nr. 12, E. Oberliinder Târnoveanu,
op. cit., p. 509, nr. 143.
23. Un follis anonim, Thompson, CI. B (10281034). Monedă inedită. aflată. în colecţia

Adameşteanu.

14. E. Oberlă.nder Târnoveanu, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei, în
Peuce VIII, 1980, p. 505, nr. 78, 79; la
acestea putem adăuga un lot important de
monede precum şi alte 3 monede descoperiri de ultim moment intrate în colecţiile muzeului din Tulcea. şi descoperite în
zona. de vest a satului. - o monedă. de la

Institutului de Arheologie Bucureşti, donată.
de E. Oberliinder Târnoveanu în anul

1974.
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D'AUTRES TEMOIGNAGES ATTESTANT L'HABITAT HUMAIN DANS L'ACTUEL
TERRITOIRE DU VILLAGE ENISALA PENDANT LE PREMIER MILLENAIRE DE
NOTRE ERE
(RESUME)
Le prese11t arlicle publie 23 111011naics antiques
el byzantines recuperees dans Ies limites terri-

toriales du t'illage d'Enisala au cours de la periode
1977 -1981. Ce lot monetaire of(re quelques donnks interessantes concernant l' habitat de l' endroit pendant le premier millenaire de t1otre ere
et au commencement du deu:âeme. Sous le rapport chronologique, ces pieces de monnaies
a'khelonnet comn1e suit:
A - Monnaies romaines ( 11'-H"• sfrcles de
de n.e.): 6 e:cemplaires.
Liste des monnaies respectives:
I) Antonin le Pieu:c - 1 AE
2) Licit1ius Jrr - 2 AE
3) Urbs Roma - 1 AE
4) Conslance II - 1 AE
6) Valens - 1 AE
B - Monnaies byzantines (VI•-XI• siecles):
17 e:cemplaires.
Liste des mot1naies rupectives:
I) Juatin Jtr - 3 AE
2) Justiniet1 Jtr - 3 AE
3) Justin II - 5 AE
4) Maurice-Tibere - 3 AE
5) Phocas - 2 AE
6) Follis anonyme, Thompson CI. C - 1 AE
Les monnaies romaines susmentionnees (I Jt IV• aiecles) rejoignent certaines trouvaillea anterieures attestant la presence d'une agglomtration

romaine au centre meme du i-illage actuel. Fondes sur quelques trourailles antt!rieures el sur une
serie de fragmenls cera111iques, nous sommes n
meme de situer Ies debuts de celte agglomeration
au Ier siecle av.n.e. Au cours des siecles suivants,
celte agglomeration aurait ava11ce vers le centre
du village actuel pour aboutir au terme de son
e:cistence dat1s la seco11de moilie du rre siecle
de n.e.
Les mo1111aies byza11ti11es (VI•-VJI• siecles)
doivent avoir pour origit1e la citadelle romanobyzantine situee au lieu-dit • Peştera• et que
la litterature specialisee designe par le nom conventio11nel d'• Enisala I •. l'omme au:c motmaies
de Phocas s'ajoutent encore quelques pieces
d'Heraclius, ce fait tfo1oigne de l'e:cistence d'une
tiouvelle forteresse dans le nord de la Dobroudja
au V II• siecle.
La derniere trouvaille est representee par un
follis anonyme, ci. C (1034-1042), trouve au
pied de la forteresse medievale, au heu-dit • Palanca •. Grâce a cetle monnaie, on est a meme de
preciaer que l' agglomeration localisee par la
auparavant serait datee du XJe siecle de t1.e.
Bien que modeste, le lot monetaire d'Enisala
of(re, comme on le voit, des donnees susceptibles
de contribuer cJ Utle restitulion plus fidele du
developpemet1t de l'habitat au cours de tout un
millenaire de vie dat1s la zone en questfon.

NEUE DEWEISE FCR DIE BESIEDLUNG DES HEUTIEGEN GEBIETES DES DORFES ENISALA
IM. I JAHRTAUSEND U.Z.
(ZUSAMMENFASSUNG)
Ee werden 23 antike und byzantinische
Miinzen publiziert, die auf dem Gebiet des
Dorfes Enisala, zwischen 1977 -1981, cntdeck:t wurden. Sie bringen nene Daten fiir dic
Besiedlung im ersten Jahrtausend und am
Anfang des zweiten Jahrtausends. Die Miinzen
verden in ihrer chronologischen Reihe vorgefiihrt:
A). Romische Munze11 (II-IV Jh.u.Z.) 6 Stiick.
1) Antoninus Pius - 1 AE
2) Licinius I - 2 AE
3) Urbs Roma - 1 AE
4) Constantius II - 1 AE
f>) Valens 1 AE
B) Byzantinische Milnzen (VI-XI Jh.) 17 Stiick
1) Justinus I - 3 AE
2) Justinianus I - 3 AE
3) Justinus II - f> AE
4) Mauricius Tiberius - 3 AE
f>) Phocas 2 AE
6) Unbekannter Follis, Thompson CI. C 1 AE

Die rtimischen Miinzen (11-IV.Jh.) zusammen mit ălteren hier gefundenen Miinzen, bezeugen die Anwesenheit auf dem Gebiet des
Dorfes Enisala einer rtimischen Sicdlung. Auf
Grund einiger En<leckungcn und Keramikbruch8tiicke, kann der Anfang dcr Siedlung
im l.Jh.v.u.Z. datiert werdcn. In den nachfolgendcn Jahrhunderten hat sich die Siedlung
gegen dem Dorfzentrum deplasiert. Das Ende
der Siedlung kann am Ende des IV Jh. fixiert
werden.
Die byzantinischen Miinzen (VI-VII.Jh.)
stammen aus der byzantinischen Festund aus
dem Fundort „Peştera" oder „Enisala I" (in
der Fachliteratur). Zu den Phokas-miinzen
gesellen sich auch Herak.liusmiinzen was auf
die Anwesenheit einer neuen Befestigungsanlage am Anfang des Vll.Jh. hinweist.
Die letzte Entdeckung, ein unbekannter
Follis, ci. C (1034-1042) entdeckt in der
Burg von „Palanca", datiert die hier vorher
identifizierte Burg vor dem XI.Jh.
Wen auch bescheiden, bringen die hier
vertiffentlichen Miinzen, nene Daten fiir die
Entwick.lung der Besiedlung in diesem Gebiet
wăhrend eines ganzen Jahrtausends.

ASPECTE ALE RITULUI SI
, RITUALULUI ÎN
LUMINA DESCOPERIRILOR DIN NECROPOLA
MEDIEVALĂ DE LA ENISALA
GH. MlNUCU-ADAMEŞTEANU

În rîndrui!P c·r urmrază înrrrcăm să completăm datt'lc refrritoarr la. necropola
medievalri din punctul „La Biserică" prin publicarra unor materiale rrzulta.tc
în urma săpăturilor întrrprinsr a.ici dr rrrcetătornl Mircra Babr~ în perioada anilor

sătească

1967-1968 1 (PI. I)
După o lungă pauză, încrpînd cu a.nul 1977 cercrtările au fost rrluate prin campanii
arheologice ce s-au succrdat anual, excrpţic făcînd anul 1980, în cursul acrstorn reuşin
du-se să se dra răspunsuri la principa.Jrle problrmr ridicate de această staţiune 2 •
Din păcatr. rxtindrrea satului actual în zona ocupată de necropolă prrcum şi amenajările gospodărc~ti inrvita.bilc au făcut ca o marc parte din morminte i;ă fie distruse
sau să devină imposibil de cercetat (PI. II). Zona afretată dr acrste amenajări moderne
a deranjat mai ales mormintclr din perioada de început a necropolei, astf ci că. datele
obţinute în perioada 1977-1981 sînt destul de puţine. Din fericire, cercetările din anii
1967-1968 s-au făcut înainte de extinderea satului şi multe din mormintele dezvelite
ne a.duc date importante dcsprr încrputul funcţionării necropolei.
În C'Ontinuare 11c nm ornpa dr m01mintclc descoperite în anul 1967, materialele
rezultate fiindu-ne pm:e la di~poziţ.ir rn mult! amabilitate dr autorul săpăturii, cercetli.torul Mircea Babeş 3 .
În anii 1967-19()8 au fost df'sco1writP (i!) de rnormintr, din care au fost cercetate 304 •
Adîncimca înmormîntltrilor variază întrP 0,70-1,30 m ş. O clasificare <L mormintelor
pe virate şi sexe scoate în evidenţă numărul mare al mormintelor de copii - 15 - şi doar
4 de femei şi 2 bărbaţi, la un număr de 9 morminte neputîndu-se face încă precizări 8 •
Toate mormintele au sicrie <lP lemn dP stejar, majoritatea foarte bine păstrate.
Inventarul funerar - întîlnit la 20 din cele 30 de morminte - format din monede,
accesorii vestimentare ~i podoabe, a permis încadrarea cronologică a cimitirului în sec.
XV-XVIII.

Monede
Au fost descoperite în total 14 exemplare, din care 10 turceşti şi 4 ungureşti. Cea
mai veche monedă este un denar unguresc de la Matei Corvin (1482-1486), iar cea mai
nouă este un aspru emis de sultanul Ahmed III (1 707). Celelalte monede sînt repartizate
astfel: 2 denari ungureşti de la Matei Corvin (1489) şi 1 de la Vladislav II (1490-1497),
8 aspri turceşti de la Soliman I (1520-1566) şi 1 aspru de la Ibrahim I (1640)7. Monedele
au fost puse cite una în mormînt, în majoritatea cazurilor în mină sau pe piept. Ca o
excepţie notăm mormîntul V la care s-au găsit 6 monede de la Soliman Magnificul 8 ,
acestea fiind depuse pe gură. Asupra acestui obicei foarte rar întîlnit în necropolele
medievale tîrzii vom reveni în partea a doua a lucrării.
În cadrul inventarului funerar, podoabele reprezintă categoria cea mai importantă,
remarcîndu-se prin numărul mare de piese şi prin varietatea lor.
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Mărgele

S-au găsit în 5 morminte, fiind datate în sec. XV -XVI. Numărul lor variază destul
dr mult, de la 11 sau 19 bucăţi la 315, în majoritatea cazurilor fiind găsite în jurul capului.
Dimrnsiunile destul de mici şi locul descoperirii ne arată că acestra se prindeau pe un acoperămînt de cap şi doar rareori, în cazul celor de dimensiuni mai mari, ele formau coliere.
Crle mai multe sînt din pastă de sticlă sau, mai rar, cochilii de mrlcişori. Au o formă
rotundă, sferică sau puţin turtită la capete, discoidală, paralelipipedică, cilindrică şi au
culori ce acoperă o gamă largă: alb, galben, nrdc, albastru, maron.
Mărgelele sînt frccnnt întîlnite în inventarul necropolelor mcdievalr. Din secolele
XIV -XVI s-au găsit la Dărmăneşti 9 , Hlinrra-faşi 10 sau Suceava 11 •

Cercei
Reprrzintă categoria cea mai importantă şi poate fi împărţită în mai multe grupe.
1. - Cercei simpli - executa.ţi dintr-o verigă simplă din aramă şi, mai rar, din argint.
rnul din capete este lăţit prin ciocănire şi apoi îndoit, formînd o mică buclă. S-au găsit
în 5 morminte şi sînt dataţi în sec. XV -XVI. Dimensiuni: veriga. groasă-2/1-1,5 mm,
diam. 12-25 mm. Acrst tip de cercei arc o largă circula.ţie în timp, pentru secole mai
apropiatr sau eontP111porn11i cu cri dr la Enisala. drscoprriri similare s-au făcut la Păcuiul
lui Soare 12 şi Drobpta Tr. Suvrrin 13 •

2. - Cen·1>i cu unul din capete induil fonnfnd 1111 .,S". S-a gi1sit un siugur Pxrmplar din
argint în mormîntul XIII. împrrunr1 cu 3 crrni din catrgoria. menţionată antrrior. Dimen:-iuni: vrriga groasă 1 mm, diam. 12 mm. Acrst tip dr crm·I „str rarartrristic sec. X-XII.
Dintrr localităţilP rn drscoprriri asemănătoarP menţionăm doar dteva: Bihana a,
Arad 16 , Cluj-Mănăştur 16 , Zăbala 17 • Acest tip rste întîlnit în mod excepţional şi la începutul srr. al XIII-lra, rrapariţia sa în iwc. aJ XVI-lra constituind o descoperire izolată.
Prntru prrioada sre. XIV-XVI, descoperiri similare nu cunoaştem în nici o parte a ţării.
3. - Cercei cu pandantir globular. Cercrlul este format dintr-o nrigă rotundă în secţiune
care străbate un pandantiv globular alcătuit din două semisfere unite prin 3 sau 5 fire
ml'talicr a.Ir c-ăror capetr sr înfăşoară pr verigă dr o parte şi de alta. a sferei. S-au descoperit
3 rxemplarc din a.ramă sau aramă argintată; o pcrl'che în rnormîntul VUI şi unul în
mormîntul XXVIII (PI. IIl/l, IV 1). Dimensiuni: gr. vrrigă 1 mm, diam. 25-30 mm.
Cerceii sînt dataţi în src. XV -XVI şi aparţin unui tip ce cunoaşte o largă circulaţie,
fiind întîlnit frrcvent în inventarul funerar dr la Enisala 18 sau în mormintele medievale
din Dobrogra, Muntrnia şi Moldova. În acest sens, pentru sec. XIV -XV putem menţiona
drscoprririlr dr la Păcuiul lui Soarr 19 , iar pentru sec. iW XVI-iea pc cele de la Govorasat 20 •

·t - Cercei „wşulrţ". S-a găsit un singur exemplar, din argint aurit, în mormîntul IX.
Veriga este simplă, circulară în secţiune. La extremităţi are două cercuri realizate din
unirea a 7 grupuri de cite 5 granule. Pe centru acestea sînt unite între ele prin alte două
1·t~rcuri din sîrmă foarte fin împletite. De o parte şi de alta a coşuleţului, pe verigă, este
înfăşurată o sîrmă de acelaşi tip. Lingă coşuleţ, dar în partea opusă urechiuşii de prindere,
;1
fost lipită o mică plăcuţă dreptunghiulară. Pe fiecare margine are cîte o piramidă
din 5 cerculeţe grupate 3 +2 realizate din aceeaşi sîrmă foarte subţire. Prin orificiile celor
:i cerculeţe de la baza piramidei trec firişoare de sîrmă care fixează apoi plăcuţa de verigă.
Dimensiuni: diam. cercel 23 mm, diam. coşuleţ 9 mm, gr. verigă 2 mm (PI. III/3; IV 3).
Pa baza descoperirilor similare din alte necropole din ţară, cercelul poate fi datat în sec.
XY -XVI. În sec. XV îl găsim la Drobeta-Tr. Severin 21 , iar în sec. XVI la Măicăneşti 11
~i Giurgeni-Tîrgul de Floci 2a.
5. - Cercel cu „rozete . S-a găsit un singur exemplar din argint aurit, tot în mormîntul IX.
Corpul cercelului este din tablă subţire de argint. Prin ciocănire i s-a dat o formă paralelipipedică, cu colţurile uşor rotunjite. La partea superioară a fost lipită o fîşie de tablă
îngustă, dreptunghiulară, pe care au fost lipite două tubuleţe obţinute din alăturarea
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mai multor fire de sîrmă. Întrr eh'. cu ajutorul unri tije, sP prindra vrriga. crrcrlului.
Pe feţele laterale au fost lipite două cercuri din sînnft foarte fin rfumcitri în care au fost
încadrntr două rozete cu cite 8 petale, rPa.lizatr dintr-un fir ~ubţirP, clrrptunghiular în
secţiune. La partra infrrioarl'l, st' află o altă rozrtă., cr seamănă rn o floarr deschisă. Este
lucrată din fire subţiri, foarte fin răsucite şi ::;r parc că prindPa o pintrri care acum lipscştr.
Dimrnsiuni: h = 19 mm, t = 13 mm, h cu verigă = 30 mm, rozrte latPralc diam. = 9 mm,
rozeta inf. diam. 6,5 mm. h = 4 mm. (PI. IIl/2; IV/2). În matt'rialrlr ce nr-au fost arrri;ibile, atît cPle publicate cit şi cele nrpublicate, nu am găsit analogii cu aceastft pirRă.
De acera el poatr fi datat doar indirect pc baza. asocirrii eu cprcrlul coşukţ datat în src.
XV-XVI, descoperit tot în M IX.
Alături dr descoperirile menţionat!' pînă acum. ne mai reţin atrnţia. cîtcva obit>ctc
cc constituie o apariţie rnră în inventarul funerar mrdirval. Astfel, în mormîntul XIII un mormînt de frtiţft - era drpusă. lingă cap o cană Iucratrt la Iznik. Arc corpul sferoidal
cu gîtul înalt cilindric, uşor rvazat spre gură şi cu buza ~or rotunjită. Fundul cstr inelar,
uşor înălţat. Toarta se prinde de buză, iar cu ataşul infrrior dP pîntrc. Estr lucrată dintMm
caolin alb-gălbui şi foartr fin. Atît la infrrior cît şi la PXtrrior arr un smalţ alb, dat într-un
strat gros şi uniform. Exerpţir facr doar pa.rtra infrrioară a pieiorului earr a rămas
nesmălţuită. PP un fond cobalt-închis sînt lăsatr în alb motin floralr. Contururile florilor
sînt marcate cu o culoare nragră, iar crle dP pe mijlocul vasului au centrul colorat cu un
roşu-violPt. Pr toartă. la. extPrior, are un motiv rPalizat din mici dungi pimdelr de culoare
nra.gră. Mormîntul şi irnplieit eana sînt datatt' <·n un drnar dr argint dl' la Mat.Pi Corvin
(1489), inv. 4455. Dimrmiuni: h = 10 em, diam. max. 7.f) cm. diam. fundului 4,5 <·111.
PI. IIl/4
În Dobrogra, eeramiea orirntală nu a fost studiată pînă în prrzent, descoprririle
fiind destul d<' puţine. DintrP a.rpstea putem menţiona materia.Ir el<' la Tnlcea-Argyssus 24 ,
Enisala 26 şi Topraichioi 26 • Descoperiri numeroasP care au făcut obiectul unor cereetări
remarcabile avrm în :Moldova. 27 • Printrr matrrialelr drscoperitr la Sucrava - într-un
complex datat spn· mijloeul sec. XVI - avpm şi singura analogic de la noi clin ţară prntru
vasul de la Enisala, 28 cana din Moldova avînd însă dimrnsiuni mai mari. Pt·ntru analogii
mai timpurii. a doua jumătate a src. XV şi încrputul src. XVI. rxistr1 nrntPria.lr în
muzrele din străinătate 29 •
Privită sub alt aspect, cana ridică şi a.Jtp problemP: pn·zpnţa ecramicii în morrn inte
mrdit'valr.
La Enisala dintr-un total dp 219 morminte cercetate, dt•sco1H·riri simila.n• (cPrnmică)
avem doar la. două morminte: M 115 şi !II 185.
În anul 1979, JH' sicriul unui mormînt dr frrnric - M 115 - s-a găsit o ulcicf1 c·u
toartă. Vasul estr lucrat dintr-o pastă bine frftrnîntată, ars oxidant; a.re buza înaltă,
cu marginea rotunjită de la carr porneşte o toartă lată cam cu ata.şul inferior se prinde
sub zona diametrului maxim. Vasul arr corpul bombat în rrgiunra mrdiană şi sr termină
cu un fund drrpt; la intPrior Pste dat cu un smalţ galbPn-portoealiu JH' earP-1 întîlnirn
şi la rxtcrior, pc toartrt, şi pr jumătatea superioară a corpului unde rste dat în mod
neuniform. Peste el s-au trasat cîtrva dungi neregulate de smalţ verzui. La intPrior şi la
exterior, vasul prezintă urme de ardere secundarft carp indică că a fost folosit pPntru
arderra unor cărbuni. Inv. 27647, dimensiuni: h = 8,5 cm, diam. max. = 9,2 cm, diam.
fundului = 6,5 cm. PI. 111/5
În anul 1981, la drzvelirea unui mormînt dr adolescrntă - M 185 - s-a găsit în
partea drraptă, în zona pieptului, fiind protejat cu mina - un ulciorns lucrat din pastlt
roşie. Gura, <ll buza trşită oblic spre int.Prior, rstr deformată. La 1,5· cm sub buză a.re
o prorminPnţă bine marcată dr care sr prinde o toartă al cărri ataş inferior cade P" umăr.
În partea opusă are un cioc de scurgere carr, ca şi toarta, a frn;t spart ritual. Decorul este
rrprczcntat de o bandă de 3 crrcuri incizate neregulat. La intrrior si la exterior t'St.P dat
cu un smalţ verde-închis, proeminenţa de sub buză marcînd la ext~rior limita smaltului.
Dimensiuni: h = 13,5 cm, diam. max. 9 cm, diam. fundului 6 cm. Inv. 27058. Pe 'ba.za.
amplasă.rii mormîntului în necropolă, ulcioraşul poatt' fi datat în sec. XVII. PI. 111/G
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Eşalonate cronologic, descoperirile de acest fel de la Enisala se încadrrază în sec.
XV -XVII. În această perioada, practica depunerii de vase în morminte cstr foarte rară
şi reprezintă o excepţir. La noi în ţară cunoaştem cîteva descoperiri care se circumscriu
primri părţi a. intrrYa.lului rrspectiv - sec. XIV -XV. În Moldova, la Dărmăneşti Piatra-Neamţ apar vase în două morminte: în 1\1 13-un mormînt dublu cc conţinea.
scheletul unei femei şi al unei fotiţr, găsim la picioa.relr femrii o oală-hore.an. O situaţie
similară întîlnim la M 15, un mormînt dublu - bărbat şi femeie - unde Yasul este depus
tot lingă schc!Ptul dr fcmric 30 • Tot în Moldova, la Hudum (jud. Botoşani) „o descoperire
dr un intrres apartr este jumătau•a. infcrioarrt de la un V<LS borean .... găsit în M 11 dublu - în partea stingă a scheletului de femcir" 31 . în Banat semnalăm o singură descopcrirP - o cană - dcsprr carr nu putrm da şi alte a.mănunte (sexul persoanei sau
locul amplasării vasului în mormînt 32 ), situaţie vaia.bilă şi prntru drscopcririlc din Ţara
Românească. La. f"rtăţeni. în cimitirul aşezării. s-a găsit o cană cu toartă datată în
sec. XIV. Tot aici, într-un mormînt cu lrspezi de piatră, pc pirptul celui înhumat se afla
o oală-borcan în care se păstrau oa.sete unei păsări depuse ca ofrandă, complexul funerar
datîndu-sc cu o monedă bizantină din sec. XIII 33 • În Muz1·ul din Cîmpulung sea flă un
pahar, datat în sec. xnr. lucrat din pa.stă cenuşie,('(' a fost grtsit într-un mormint săpat
pr trritoriul oraşului.
Singurul cimitir în care s-a găsit un număr mai mare dr vasr estr cel dP la Craiova Fi11tîna Obrdeanu. Aiei a.u fost săpatr 108 mormintr din src. XI\' -XV în earr s-au găsit
depust· 9 oale-borcan 34 .
În afara graniţelor ţ[1rii noastrr. drscoprririle III' confirmr1 aePca.şi situa.ţii'. Pentru
SPe. XIV -XY anm sPmnalatP vase în nrcropolP din Iugosl;n·ia 3 s - la Brrsto\·ik as,
la BisPrica ~f. Prtru. lingă. Nod Pazar 37 , la \'inca 38 : în lrniunra ~ovirtică s-au făcut
descoprriri în ('rinl!'ea., la,_Funa 39 , la car<' mai putem adăuga rw crlr din Grrcia. de la ~a.
Ionic 40 . Pentru SN'. XVI-XYII nu cunoa~trm dreît o singură drs!'oprrirr, în Polonia,
în cimitirul de la Hrvcowcr 41 •
Din C'Plr spusP pinf1 acum rrirsr că practica drpu11rrii dP ,·as„ în morminte rstc
foarte rar întîlnită în src. XIV -XV şi a.parc cu totul intîmplător în prrioada următoarr,
set. XVI-XVII. ('prnmica. sr întîlneştr la noi în ţ.ară cu prrcădrrt• în rnormintPlc de femei,
Ya.st•lr fiind dcpust• în zona ~oldului sau la picioare (în Iugoslavia vasPIP sr întîlnrsc numai
în mormi11trl<' 1fr eopii).
AcPst obieri trebuii· pri,·it ca o rrminiscPnţă a unor tradiţii păgine păstratr dr-a
lungul v1·a.c·urilor în sinul comunităţilor unrnnr.
Tot aşa trrhuir priYită şi descoprrirra singulară din anul 19G7: la mormîntul V
::;-au găsit depuse p<' gură li monede'.
După cum se ştiP, clrpun1·rc·a. monrdri în mormînt, <'a obol a.I lui Charon, a fost
preluată de daco-grţi din contactrlc cu civilizaţia greco-romană. La noi în ţară printre
primelt> descoperiri se numără celr dr la Callatis, din sec. IV î.r.n., unde obolul lui Charon
estr documentat în două mormintr 42 • La Enisala, în necropola getică din sec. IV î.r.n.,
s-a găsit o drahmă histriană 43 • În anul 1975 s-a descoperit la Ciucurova un mormînt
getic de incincraţ.ir în inventarul căruia se afla şi monedă dr bronz histriană 44 • Acestea
r<'prezintă clrscopcriri izolatr, ahia. după cucerirea Daciei de cătrr romani, obiceiul avînd
să se grnrralizezr, drscoprriri sugestive făcîndu-se la Soporul dP Cîmpie şi la Obreja.
ambele cimitire ale populaţiPi locale datîndu-se în sre. II-III r.n. 46
Din acra.stă prrioadă datra.ză primele mărturii despre dcpuncrra monedelor pc
gură. La Potaissa-Turcla, în f,'Ura unui mort s-a descoperit depusă o monedă de la Traian 46 •
La Constanţa, în timpul săpăturilor dr salvare întreprinse în anul 1981 pc bulevardul
1 Decembrir - 1918, s-a drzvelit un schelet cr avea pe gură o monedă din sec. II e.n. 47
În anul 1980, pr platoul de est al cetăţii Tropaeum Traiani - Adamclisi s-a drscoperit
un mormînt ele f rmric cc avea depusă pc gură o monrdă din sec. III c.n. 48 •
)fult urni tîrziu, incepînd cu src. XI, depunerea monrdei devine o caracteristică
constantă ce o găsim documrntată pînă în sec. XIII, ca arie geografică descoperirile concentrîndu-st• în Transilvania. La Zăbala, dintr-un total de 192 dr mormintr cercetate, s-au
găsit monPdC' în gură la 22. 49 La Alba Iulia, în ccrcetărilr mai vechi, s-au drscoperit
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26 de morminte; dintre acestea 5 aveau în gură moneclr emise de regii maghiari, înccpînd
cu Coloma.n (1095-1114), şi tcrminînd cu Andrei II (1205-1235) 50 . La Sintion (Oradea),
în anul 1955. s-a aflat în gura unui mort o monrdă de la Ladislau I (1077 -1095), a.ceasta.
fiind una din cele mai timpurii descoperiri 61
În celelaltr regiuni alr ţării descoperirile au un carncter izolat. La Cetăţeni, la un
mormînt de la. jumătatea. sec. al XIII-iea, s-a găsit un denar ungurC'sc, în mormîntul
rC'sprctiv fiind dC'pUs şi un fragment dintr-o monedă bizantină 52 • La Suslăncşti - situaţie unică pînă în prczC'nt - s-a descoperit în gura. unui mort un inel; în cazul de faţă
acC'sta a înlocuit moneda 53 .
În Moldova dcscoprririlC' sînt ceva mai tîrzii, respectiv sec. XIII-XV, la aceasta
contribuind drsigur şi absenţa mormintelor dintr-o perioadă mai timpurir. La Părteştii
dP Jos (SucC'aYa.) s-a dC'scopC'rit, în anul 1952, într-o movilă un schelet cc avea între
maxila.rr o mo1wdă tătărC'ască bătută în timpul hanului Tuia Buga (1287-1291)". La
Hudum, jud. Botoşani în unul din cele' 4 morminte' în <'<UP s-au găsit monede s-a. aflat
în gură o monrdă dr Ia. Alexandru cPI Bun 05
Cronologic, ultima dcscopnire s-a făcut tot în Transilvania.. La Sopor-lacobeni.
s-a.u găsit întîmplător două morminte: la cPI dr f rmrie s-a găsit în gură o monedă de la
Ferdinand I, emisă în anul 1543 56 •
În rrgiunile înncinatc ţării noastrr drscopcririlC' de acelaşi fel se circumscriu acelora
limitr cronologicr. Printre CC'lr mai vrchi dPscopcriri se numără crlr din Cehia de unde
proYinr o monedă dr la Henric I (948-9i"l5 )5 7 • La. sfîrşitul sec. X şi începutul celui următor acest obicPi este documentat şi în mormintele din Polonia., Ungaria şi Iugoslavia.
Limita cronologieă superioarr1 o constituir prima jumăta.tr a. sec. XIII, sec. XI-XII
rrprC'zrntînd rpoca. dr ma.ximă înflorirr a acestui obicPi 58 • În Iugoslavia avem şi monede
mai tîrzii, dr la sf. sC'c. al XIV 59 , prntru <"a în Slovacia să aflăm monede la morminte
din src. XVII-XVIII so.
La toatP acrstC' mormintP. de la. noi clin ţară sau din afara grnniţelor, rHt depus
doa.r o monedă. Ca o cxccpţ.ir, întîlnim uneori cite :3 monede. Triplul obol îl g1t8im în
Moravia la Hodonin, (3 monede de la Ştefan I) şi în Slovacia - La Nitrn - unde s-au
găsit monrdC' <lin srr. al XIII-IC'a. 61 •
Din cr!P spusr pînă acum 8e pot tragP cîteva concluzii. Moneda în morminte, ca
obol a.I lui Charon, apan• sub influenţa civilizaţiei greco-romane. Primele monede pc gurii.
Ic găsim încă în sce. II P.n. dar obicriul C'Ste carncteristic sec. XI-XIII. descoperirile
cC'le mai numrroase făcîndu-sc în Transilvania şi numai izolat în Ţarn Românca.scit şi
Moldova. În mod rxcrpţional, în loc dr monedă se pot depune şi podoabr, respecitv
inele. În gcnrral se clrpunca. o singură monrdă ~i foart1• rar cîte 3, un număr de 6 monede
fiind atrstat numai la Enisala. Crlr mai tîrzii descoprriri de la noi din ţară sînt cele din
~C'(~. XVI şi ele trebuie privite ca reminiscenţe ale unui obicei des uzitat în sec. XI-XIII.
În final putem conchide că cercetările din anul 1967 a.u fost deosebit de fructuoase
prntru cunoaştrrca vieţii comunităţii rurale de la Enisa.Ia.
În primul rînd trrbuie sublinat faptul că dcsfăşurnrra lucrărilor arheologice într-o
perioadă cînd necropola nu era afectată dr rxtinderra satului actual a. permis obţinerea
dl' date rderitoare la primrle înmormîntări cc s-au efectuat aici, cercetările ultJC'rioare
contribuind prPa puţin la cunoaşterea acestei Ptape.
Dacă la acrasta adăugăm şi uncie aspecte mai puţin întîlnitc în cadrul ritualului
din 1wcropolc!P medievale - prczrnţa. ceramicii în morminte sau depunerea monedelor
pc gură - putrm spune că rrzultatcle din anul 1967 au contribuit în mare măsură la
cunoaştcna unor aspecte particulare' ale ritului şi ritualului practicat de acea.stă comunitate
sătească (vezi ilustraţia p. 711 ).
NOTE
1. M. Babeş, Necropola daco-romană de fo
E11isala, în SCIV, 22, 1971, 1, pp. 19-46.
2. Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Necropola
medievală de la Enisala. Raport preliminar

de săpătură (1977), în Peuce VIII, 1980,
pp. 473 -496; idem, Necropola medievală
de la Enisala. Raport preliminar asupra
campaniei din anul 1978, în Materiale,
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Oradea, 1979, pp. 379-385; idem, Necromedievală de la Enisala, în Materiale
Tulcea, 1980, pp. 619-625.
3. Materialele au intrat în colecţia Muzeului
Deltei Dunării, excepţie făcînd monedele
tare se află la Institutul de Arheologie din

pola

Bucureşti.

4. Extinderea satului în perioada 19691!J76 a dus la distrugerea mormintelor
rămase necercetate.
5. ln lucrarea de faţă vom insista doar asupra
problemelor noi ce s-au ivit; o serie de
aspecte - dispunerea şi orientarea mormintelor sau alte lucruri legate de ritual 1·c sînt deja cunoscute nu le vom mai
repeta. Pentru aceasta vezi şi nota 2.
6. Scheletele se află la Centrul de rereetâri
biologice din laşi - la cercetătorul Dan
Botezatu în vederea determinărilor antropologice.
1. )[onedele au fost identificate de dr. l'. Preda
~i dr.
Gh. Poenaru-llordea cărora le
mulţumim şi pe această cale.
ti. Autorul descoperirilor - Mircea Babeş a numerotat mormintele cu rifre romane,
marcaj r.e care l-am pă.strat în lucrarea
de faţă. lncepînd cu anul 1977 mormintele
medievale au fost notate cu cifre arabe iar
rde daco-romane cu cifre romane.
9. \'. Spinei, Secropola medievală de La
l'. NeamJ - Dărnufocşti, în Mem. Antiq.
1, HIG9, fig. 3/3.
lU. Şantierul arheologic Hli11cea - laşi:,
în
SCIV, \', 1954, 1-2, p. 244.
11. SCIV, IV, 1953, 1-2, pp. 361-362.
12. Petre Diaconu, Silvia llaraschi, Făcui ul
l11i Soare. Aşezarea medict•ală 11, Uuc.,

l:>.

16.

l 7.

18.

19.

şi

urm.

la - b

şi

:l/2.

31. \'. Spinei şi Rodica Popovici Baltă, Principu/ele rezultate ale săpăturilor de la Hudu111Botoşu11i di11 anii 1970-1972, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 128.
32. Ilie Uzum, Gheorghe Lazarovici, Ion Drago1nir, lJcscoperiri arheologice în hotarul
satelor Uoniea şi Sicheviţa, în Banatira II,
197:3, p. 412.
3:-l. Lucian Chiţescu, Cercetări arheologice Iii
CelăJe11i, j11d. Argeş, în Cerc. Arb. II, Uuc.,
1976, pp. 178-181.
34. Informaţii C. Tă.tulea căruia îi mulţumim
pentru amabilitate.

35. Dusira Minie, Keramike posude kao grob11i
prilozi 11a sred11ovekotmim nekropolita "
i'irbia, în GGB, XXV, 1978, p. 87-95,
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ASPECTS DU RITE ET DU RITUEL A LA LUMIERE DES TROU\'AILLES l>E
LA NECROPOLE MEDIE VALE D' ENISALA
(RESUME)
L'auteur public lcs dalfs obte11us a la
suite des recherches praliquees d11ra11t la periode
1967 -1968 par M. Babeş et rcstes i nedits j usqu' iJ
present. Sur les 30 sepultures medievales cxplorecs 20 eta.ic11t richement mcubtees de monnaies,
acccssoires t'estimentaires ci bijoux, ce qui a
permis la datalion de ces lrouvailles aux X V'XV llle siecles.
Pour ce qui est des 11101111aies, 011 a recupere
14 pieces (10 turques el 4 ho11groises) s'eclielo11na11t co111111e suit: 3 11101111aies de ...Uatthieu
Corvin (1482-1489) et 1 de Fladislav li
(1490-1497 ), 8 aspres de Soli111a11 Ier (15201566), un auire d'lbrahim I" (1640) et 1111
autrc d'Ahmed III (1707 ). Generalement, ces
monnaics etaie11t deposecs en u11 seul exemplaire
dans la maiu du defu11t. Dans un seul cas, 011
a trouve 6 pieces de monnaie deposees sur la
bouche.
A part les 11w1111aies, 011 a c11core trouve des
perles ( XVC - XV Je siecles ), des boucles
d'oreille (Xl'• - XVJe
siecles) - autrement
dit de ces categories d'objets tres frequents dans
le mobilier f unerafre des tombes medievales.
Outre les vestiges deja mention11es, 11otre
attention a. ele encore retenue par quelques
trouvailtes qui ne se f011t jour que rarement dans
les sepultures medievales. Par exemple, la tombe
XLII a lirre une cruclie d'lz11ik Pl. 111/4.

La prese11ce d' u 11e 11101111aie de Jlatthicu Corvin
(1489) offrc une datalio11 sître pour cette tombe.
Sur le total de 219 tombcs explorees durant la
periode 1977 -1981011 siy11alera d'autrcs lrournilles similaires da11s le cas des to111bes 111 115
l'l. 111/5 el 111 185 Pl 111/6 . .t1 e11 juger d'apres
lrs analogies relevees e11 Rou111a11ie et iJ l'etra11ger
( Yougoslavie, Urcce, URSS et Polog11e), si
Ies reâpic11ts s'averc11t JJlutât rares dans lcs lom•
bcs des XI J'r - Xl'• si1:clcs, leur prcse11cc au
XVJc -Xl'll• siecles par111i le mobilier fun~
raire rcv u 11 caractere exec ptionnel. Celte coutu111e dceta dane Nre co11sideree comme une
reminescvrcc de quclqucs lraditions paien nes,
conserveenau fil des âges par Les communauMs
lmmaines.
C'est de ce 111e111e oeil qu' il co11vie11t de regarder
fo prescnce des 6 pieces de mo11naics deposecs
sur la buche du de(1111t enterre dans la tombe
111 V, fouillee e11 1967. Comme on le sait l'obole
de Charon depose da11s la tombe sous la forme
d'une pii:ce de mo1111aie a ete adopte par Les
Daco-Uetes a la suite de leurs contacts at'CC la
civilisation greco-romaine. Les premiers t~
moignages cn ce sens ont ete foumis par Ies
necropoles de Callatis et d' Enisala ( IVe siecle
av.n.e.). Au 11c s1:ecle de n.e. est attestee la
coulumc de deposer une piece de mon11aie sur
la bouche du defunt. Celte pmtique devie11dra
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constante plus tard, du XI• jusqu'au XIJ/e
siecle, attestee notamment et1 Transylvanie. Dans
le~ autres regions du pays, en Valachie et Moldavie, les trouvailles de celte sorte prennent un
ca raetere (ortuit.
Dans Ies regions limitrophes de la Roumanie,
les trouvailles se rangenl dans Ies memes limites
chronologiques - dans la pluparl des cas s'agis-

sant d'u11e seule monnaie. A titre exceptionne 1
on signale par(ois le triple obole, mais la presence de 6 pieces de monnaies n'est attestee
qu'a Enisala. Les trouvailles les plus recentes
en date sont du Xl' Je siecle - elles ne sauraienl
elre considerees autremenl que comme des reminisce11ces d'ur1e coutume (requenle aux Xfe XII I• siecles.

ASPEKTE DES RITUS UND DES RITUALS IM LICHTE DER FUNDE AUS DEM
MITTELALTERLICHEN GRABERFELD VON ENISALA
(ZUS.HlMENFASSUNG)
De r \" erfasscr veroffentlicht die Ergebrusse
der Grabungen von M. Babeş in den Jahren
19ti7 -1968, die bisher nicht bekannt waren.
In 20 von den 30 untersuchten, mittelaltc.rlichen Grăbern kam ein reiches Inventar zum
\" orechein, welches aus Miinzen, Kleidungsstticken und Schmuck bestand und die Datierung der Funde in <las 15. - 18 Jhdt gestattet
haben.
\'on den Miinzen wurdcn H gerettet (10
tiirkische und 4 ungarischej, in <ler folgen<len zeitlichen Urdnung: 3 l\liinzen des :\lathia~
Corvinus (1482-1489), 1 des Wladyslaw II
(1490-1497), 8 Aspern des Soliman I (15201566), I Asper des 11.irahim I. (1640), 1 Asper
des Ahmed II l (170i ). Gewtihnlich wur<le cine
cinzigc Miinzc in dic Ila nd des \" erstorbenen
gclegt. llloB în einem einzigcn Falie wurden
G :\liinzen auf dem :\lund der Leiche gefunden.
Au!lcr den :\liinzen w1mlen auch Perlen gef undcn (15-IG Jhdt), Uhrgehănge (lf>-Hi.
Jhdt); diese Schmuckstiicke erscheinen oft
in den mittelalterlichen Grăbern.
AuBcr den erwăhnten Uegenstănden, wurden
;rnch einige ungewiihnlirhe Funde fiir cin mittelalterliches Grab gemat'ht.. So z.U. im Grabf'
XIII wurde eine Iznik-Kanne gefunden, die
in Ankniipfung an cine Miinze des Mathias
Corvinus (1489) datiert wurde. Von einer Gesamtzahl von 21!J Griibern die im Zeitraume
Hlii -1981 untcrsucht worden sind, crschienen ăhnlirhe Funde bloB in dcn Grii.bcrn
l\I 115 und M. 18;1. In Anlehnung an die Funde
in Rumănien und im Ausland (Jugoslavien,

Griechenland, UdSSR und Polen) kann man
folgern, da.fi im 14-15. Jahrhundert die Behălter selten in elen Grii.bern erscheinen, im
lG. - 17. Jhdt aber bilden sie eine wahre
Ausnahme. Dieser llruach wird ala ein Ober1.ileibsel der alten heidnischen Brauche, die
sich jahrhundertelang în den manschlichen
Gemeinschaften erhalten haben.
In gleicher Weise miiBen auch die 6 Miinzen auf dem Mun<le des Toten verstanden
werden, die im Grabe M V 1967 gefunden
wurden. llekanntlich wurde der Obolos des
l'haron, die ins Grab gelegte Miinze, von
elen Geto-Dakern angenommen, in.folge der
lleziehungen zur griechisch-rtimischen Kultur.
Die ersten Beweise dafiir lieferten die Grii.bo
berfelder von Kallatis und Erusala (4. Jahrhundert v.u.Z.). Im 2. Jahrhundert u.Z. wirde
der Brauch bezeugt, dem Toten eine l\Iiinze
auf den Mund zu legen. Diese Sitte wird spii.ter
stii.n<lig befolgt, vom 11. bis inH 13. Jahrhunclert, in.sbesondere în 8ieben1Jiirgen. Io den
anderen Gegenden des Landes wird er nur
zufii.IJig eingehalten. In den benachbarten
Gebieten Rumii.ruens wur<len solche Funde
im gleiehen Zeitraum gcmacht, wobei in den
meisten Făllen es sich um eine einzige Mtinzc
handelt. Nur in Ausnahmsfallen wird ein
dreifacher Obolos verzeichnet, wăhrend 6
Miinzen bloB in Enisala bezeugt sind. Die
jiingsten Funde stammen aus dem 16. Jahrhundert und kiinnen nur als Nachk.lang eiuer
verbreiteten Sitte în den 11. - 13. Jahrhun·
derten angesehen werden.

DIN NOU DESPRE V ASELE SFEROCONICE ÎN
LUMINA DESCOPERIRILOR DIN NORDUL
DOBROGEI
GHEORGHE MlNUCU-ADAMEŞTEANU

La înct>putul secolului trt'cut, mai prrcis în a.nul 1802, francezul P. Denon publica.
„Voya.ge dans la basse et hautl' Egypte"; printre alte materia.le el da şi desenul unui vas
sf eroconic, acesta rl'prezentînd moml'ntnl introducerii lor în circuitul ştiinţific. 1
Au urmat apoi a.ltr descoperiri carr au acoperit o vastă arie geografică: Egipt, Siria,
Pall'stina, Iran, Asia Crntrnlă. Caucaz. bazinul fluviului Volga, CrimN'a, Bulgaria şi
România.
Pînă de curînd, descoperirile dl' acrst frl de la noi din ţară se rezumau la cîtcva
exemplarr. În anul 1949, la Dinogl'tia-Garvi'1n s-a găsit un vas cenuşiu cu fundul drept,
datat în sec. XI 2 • Acrstuia în campaniile arhrologice cr au urmat, i s-a adăugat, un
alt ext'mplar, cu pereţii mai subţiri, fări't gît şi gură, bordeiul în ca.re a fost găsit fiind
datat în src. XI-XII3. Cîţirn ani mai tîrziu, în anul 1957, a. fost descoperit întîmplător
la Năncşti, jud. Vrancra, un n,s sf l'roconil' întreg, lucrat dintr-o pastă de bună calitatl',
carr în urma ardrrii căpătasP o <·uloan' găllmi<'. Pe baza unor fragmrnte cl'rnmice găsite
în aceeasi zonă, vasul a fost datat în ~l'C. X--XI4.
În 'anul ] 97() la Muzeul din oraşul Tnlc<'a au fost aduse două vase sferoconicc descoperite în comuna Nufăru, jud. Tulera, localitatP aflată pc braţul Sf. Gheorghe, la 11 km
drpărtare dr oraşul Tukra 5 . Din investigaţiilr frteutc în anul următor a rricşit că cele
două. vasr făc<'au parte dintr-un dl'pozit, <'a.rl' fusrsr împrăştiat de săteanul în curtea căruia.
fuseseră dcscoperitr şi, cn toatP pforturilP dPpusP, n-au putut fi recuperat<' decît 12 vase
întregi şi fragmentan, din peste 20 cîtr f nspsrră iniţial.
În funcţil' dl' compoziţie ~i <·uloarl'a pa~tei, formă şi decor, vasele sferoconicc din
<lc..pozitul dr la Nufăru pot fi împărţit<' în mai multi' grupe:
I. - Prima. grupi't şi cea mai munrroasă, euprinde 8 l'Xrmplarc. Vasele sînt lucrate dintr-o
·pastă bine frămîntată, foartP dură, de tuioare ccnu~iP cu reflexe verzui. Ele sînt lucrate
la roată dar neîngrijit, aproape toatl' adn<l o formă asimetrică. La exterior au un slip
cenuşiu, la euloarr, lustruit. Toate au gîtul scurt, gura semisferică, ca o ciupercuţă iar
ca o caractrristică generală au canalul 1h• scurgere al gurii foarte strîmt, Corpul globular
se termină cu un fund ascuţit sau teşit 6 • DPeorul, întîlnit numai la cîteva vase, este amplasat în zona mediană. Majoritatea au o canelură orizontală, circulară (PI. I/1-3; VII/
1-3, şi numai la un singur exemplar găsim două linii orizontale incizate, ce sînt unite
cu linii scurtr, verticale (PI. II/2; VII/4).
II. - în grupa a doua includrm un vas lucrat din pastă de culoare bej-cărămizie, cu multă
mică şi care sr caracterizeazft printr-o duritate mai scăzută. La exterior are un slip lustruit,
la. culoare. Are gîtul scurt şi capul semicircular: corpul sferic, alungit puţin la ambele
părţi se termină cu un fund drept. Este lipsit de decor. (PI. III/3; VIII/3)
III. - A treia grupă, ca şi precedenta, este rrprPzrntată de un singur vas. De culoare
bej, cu mică, cuarţ şi calcar în compoziţie, pasta foarte bine arsă a căpătat o duritate
mare. Gîtul tronconic se îngustează şi se rotunjeşte spre gură, iar corpul sferic se trrmină
cu un fund ascuţit Vasul, spre deosebire dr celelalte exemplare, este împodobit eu un
decor bogat, îngrijit cxreutat. Corpul rste împărţit în cinci r<'gistrr, de dungi VNticale
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incizate cu un obiect cu vîrful lat. În fiecare registru este un motiv în formă de ciorchine
de strugure realizat din rozete cc-au fost imprimate cu ajutorul unui tipar. (PI. III/4;

VIII/4).

IV. - în a patra şi totodată ultima grupă includem două vase cc diferă ca pastă şi formă,
elementul caracteristic constituindu-l smalţul verde cu care RÎnt acoperite> pr tot corpul.
1) Vas din pastă de culoare cenuşiu-deschis, care se deosebeşte însă de cele din prima
grupă prin compoziţ.ie şi printr-o duritate mai mică. Are gîtul scurt şi se termină cu un cap
semicircular. Corpul sferic, cu un diametru mai mare în zona mediană, sr trrmină cu un
fund teşit. Pe tot corpul a fost acoprrit cu un smalţ vrrdr-măsliniu, păstrat parţial
(PI. llI/2 : VIII/2).
2) Vas din pastrt 11rgricioasă eu mult eakar în compoziţi<'. Arr gîtul scurt şi ca.pul
scmieircular. l'nwrii binr marcaţi, se continuă drept în partl'a. mediană uşor evazat ~i
nu rotunjit rn h.1 <:rlelaltr rxrmplare. Partf'a infrrioară lipsr~tr. (PI. 111/1; VIIl/1).
Numărul marc dr vase găi;ite, sprranţa că s-ar mai putPa rreuprra şi altele, precum
şi necesitatea nrificării contextului nr-au drtPrminat să rfectuăm un sondaj în curtea
sătranului undr au fost deseoprritr.
În primăvara anului 1980 am trasat o secţiune de 8 x 2m . oriC'ntată E- V (lungimea şi amplasarea ri fiindu-ne impuse de configuraţia. trrrnulni).
Spre surprinderra. noastră. primele vri;tigii drscopPritr cu acrst prilrj aparţin u1wi
nrcropolr car<' a supra.pus loeuin•a din zonă. S-au drz\'l'lit 11 mormintr de rit creştin
cu innnt.ar sărăcă<"ios printrr ('a.rr sr află ~i 2 monrdr. La. )f 2 a apărut o monrdă de bilion - Imitaţie la.tină dr tip D - aparţinînd cronologic primri jumătăţi a sec. al XIII-iea
La 1\1 10 s-a descoprrit o monrdă bizantină skifată !'misit la Constantinopol de Isaac II
Comnenul (1185-1195) 7 • Bazîndu-nc pc crlc două 11101wdr SC' poate a.prrcia. că nrcropola
a existat între sfîrşitul sre. al XII-lra. şi prima jumătatl' a. s1·1·. al XIII-iea. 8
Mormintrlr au deranjat loeuirca din zonă, rrprrzrntată. ('U rxcPpţia. unor frngmrntP
de brăţări din sticlă. numai dr crrnmieă fragmentară. c·p poatl' fi împărţită în două mari
catrgorii: ceramică Iorală şi crramică de import.
I. Ceramica locală. În proporţir dr cca î5% ecra.mita cll'seo1H·ritrt sP încadrPază în aerai:;tf\
categoric. După formă distingem două tipuri: oala-borcan şi castronul. Lucrată din argiliL
obişnuită, cwamica arc în compoziţir nisip mărunt, calca.r şi rochilii pisate. Decorul cstP
reprezentat cll' linii orizonta.Ir incizatr combinatr ca una sau mai mult<' linii în val.
În ea.drul a.crstci grupr SC' rrma.reă o eategoriP a.partc>, lucrată dintr-o pa.stă grosolană. eu pPn·ţii groşi şi drni,·rlaţi şi eu un decor sărnC' şi stîngaci cxceutat.
II. Ceramica de import. Aici am inclus crramica Rmălţuită, amforrlP şi „ceramica roşie".
1) Cern mieri smiil(uitii. Fr«gmrntelr crramicr dr aerst tip nu sînt prra numeroasr,
numă1ul lor mic fiind comJH'nsat orccum de o destul dr nrnrl' rnriPtatc de forme şi culori.
a. - Ceramica cu smalţ i:erdr-mă8linfo. Toată provinr dP la uleioarc lucrate din pastă
cenuşir. lînul clin fragrnrnte rstr dPcorat. cu o bandă dP c·;t.11l'luri CP este încadrată dr baghetr în rPlid 1·.p SC' trrmină la rnpPtr ru butoni.
b. - Crramicn monocromă. ~Jatcrialrlr arrst1·a. ~înt c·l'IP mai numrroasr, după formă
putînd fi împărţite în două eatc·gorii:
- vase deschise. Toate fragrnrntclP sînt lucra.tP din rnolin şi smălţuite lct interior cu smalţ
galben-verzui sau nrde.
- ulcioare. DPscoprririlc de acl'st frl SP limitează la. două fra.gmrntc lucrntl' dintr-o argilă,
bună, roşie, datP la rxterior cu un smalţ portocaliu eu nuanţr maronii. Pr corp au aplicatP
baghetl· cP sînt drcoratr prin imprPsiune cu linii oblice.
c. - Ceramica cu decor pictat. Ca şi pînă rnm, fornwlP rxistcntP sînt rcprczcntatP
de ulcioarr şi vasr deschise.
- ull'ioarP. Dintr-o argilă bună, arsă reductor, sînt ~mălţuite la rxtcrior eu un smalţ
verdc-înehis. Cu un smalţ de accra.~i culoarr, dar ck o 1ma.nţă deschisă sînt pietate cercuri
eoncl'ntricc, cc suprapun pc partra. mediană, două ca.1wlnri orizonta.IP.

- vase deschise.
- Fund de Yas din argilă de <"uloarc roşie. La. interior arc un smalţ galben-maroniu
peste carr sînt trnsr cu cornul dungi de culoa.rr albă cc pleacă radial din centrul vasului.
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- Fragmente din caolin stropite la interior cu mici pete neregulate de culoare
La exterior au un strat subţire de smalţ verzui.
- Fragment din caolin cc arc pe cele două f cţc un smalţ gălbui ce arc în compoziţie
mici pete roz-negricioase.
2) Amfore. Fragmentele din această grupă fac parte din tipul larg răspîndit al amforelor cu torţile supraînălţate. După pastă, buze, torţi, şi decor acestea au fost împărţite
în două gru pc:
a. - Amfore lucrate dintr-o pastă bună, untoasă, de culoare ga.lbcn-portocaliu, cu
buza ră-,frîntă la exterior ca. un manşon şi lipită de o toartă plată care se înalţă puţin şi
apoi cade oblic pc umăr. Cra mai marc parte a corpului este netedă, cxccpţ.ic făcînd
umărul si fundul care sînt decorate cu caneluri orizontale.
b. ·_ Amfore lucrate dintr-o pasă mai aspră la pipăit şi cc,·a mai închisă la culoare.
Buza mică este îngustă şi răsfrîntă pc loc, fiind „îngropată" de cele două torţi masive,
ovale în secţiune. Decorul realizat din caneluri drsc este repartizat pe aproape tot corpul.
3) „Ceramica roşie". Aici am inclus o seric de materiale cc sr deosebesc net de cele
descrise pînă acum. Dintr-o argilă de bună calitate, cu pereţii subţiri, vasele sînt lucrate la
roată rapidă şi arse uniform cfipătînd o culoare roşie-cărămizie.
Cu excepţia unei buze de la un ulcior trilobat în rest nu putem spune nimic sigur
despre forma lor.
Decorul, uneori rşalona.t pr mai multr rrgistrr, cuprinde douft motiv!' de bază:
linia în val şi canelura carr se întîlnesc într-un număr destul rlr marc de combinaţii.
La acrstr;i, sr mai a.d;, ugă dungi oblicr. lustruite pc care Ic întilnim spre partea
infrrioară a rnselor .
Încadrarea cronologică a materialelor din aşrzarc se poate face dPstul de uşor,
descoperirile în ansamblul lor fiind sugestive.
Lipsa ceramicii dccorn!P cn rotiţa dinţată, a. căldărilor de lut precum şi a amforelor sferoidale, atît de caracteristice în nordul Dobrogei pentru sfîrşitul sec. X şi jumă
attecc auil următor 9 , ne fac s[t fixăm începuturile locuirii medievale din această zonli.
pc la jumătatea sec. al XI-lra. Sfîrşitul ei trebuie să fi avut loc pc la jumătatea sec. a.
XII-iea sau cel mai tîrziu în primrle decenii ale celei de-a doua jumătăţi a sec. al XII-iea
Primele înmormîntări am văzut că au fost practicate începînd cu ultimul sfert al sec.
al XII-lea, între sfîrşitul locuirii şi apariţia necropolei trebuind să mai fi trecut o perioadă
de cîţiva ani.
în urma acestor descoperiri se pot data şi vasele sferoconice găsite în anul 1976,
apartenenţa lor la nivelul de locuire anterior necropolei fiind confirmată şi prin descoperirea în sondajul nostru a unui fragment din fundul unui vas de acest tip, lucrat din pastă
cenuşie. Pc baza celor spuse pînă acum putem încadra aceste vase intre jumătatea sec.
al Xi-lea şi jumătatea sec. al Xii-lea.
La aceste descoperiri se ma.i adaugă cîtcva făcute în cursul anului 1981, cu ocazia
lucrărilor de canalizare ale comunei 10•
Pe U1 Gr.16 11 s-a găsit un fragment din corpul unui vas sferoconic lucrat din pastă
cenuşie. În acelaşi complex s-au mai găsit fragmente de amfore piriforme cu torţilc supraînălţate şi buza răsfrîntă în formă de guler precum şi un fragment de buză de căldare
de lut. Buza teşită orizontal, are în secţiune forma unui dreptunghi ; la interior are o
urechiuşă formată din două părţi semicirculare, perforate, între care se află o şănţuire.
La exterior, sub buză, are un decor în formă de „ghirlandă" (PI. VI/2). Bazîndu-ne pe
aceste ultime descoperiri putem data groapa pe la mijlocul sec. XI 12 •
Tot pe U1 - a fost dezvelită o parte din podeaua unei locuinţe (L 11 ), din lut bine
bătătorit. Spre nord şi sud, podeaua a fost perforată de două gropi menajere. În groapa
dinspre nord, la O, 70 m adîncime, în pămîntul negru, s-a găsit un vas sferoconic dintr-o
pastă roşcat-cenuşie, cu gîtul spart, în poziţie culcată (PI. V/1; VI/4). La 0,10 cm deasupra
lui s-a descoperit cu ulcioraş acoperit cu un smalţ verde-măsliniu (PI. V/4; VI/1), ce era
introdus cu partea inferioară într-o oală-borcan de dimensiuni mijlocii. Vasul-borcan
era şi el culcat pe o parte. Oala este lucrată dintr-o pastă cărămizie, ce are în compoziţie
nisip şi cioburi pisate. Este lucrată grosolan, cu o formă neregulată. Buza răsfrîntă la
gălbuie.
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exterior este• rotunjită şi se continuă eu un gît sc.-und şi cu un corp sferoidal ce arc diametrul
maxim în regiunea umerilor. Deeorul - executat neglijent - este reprezentat de o linie
în val, sub buză şi o linie dreaptă în zona diamPtrului maxim. (PI. V/2; VI/3). Dcscoperirilr de acrst fel sr încadrează la sfîrşitul srt. XI şi prima jumătatP a sec. al Xii-lea. 13
A treia şi ultima. drscoperirr dP la Nufăru. din anul 1981, este gura unui vas sferoconic lucrat din pastă cPnuşie găsită în r 2 • Gr. 14 . Gura este semicirculară şi se încadrează
tipologic în grupa I-a. Fragmentul s-a găsit la -1,45 m: la -1,130 ms-a găsit o farfurie
pictată, iar la -1,80 m un vas-borcan întrrg.
Farfuria este din pastă de ruloare roşir. bine arsă şi arc în compoziţie bobiţe mari
de calcar. Buza, uşor arcuită, se răsfrînge oblie spre exterior, subţiindu-se spre margine.
Inelul de susţinere este foarte puţin marcat fiind înalt de numai cîţiva milimetri. La interior şi la exterior este dată cu angobă de culoare albă. Peste ea - la interior cit şi pe
marginea exterioară a buzei - are un smalţ maroniu-roşcat. Decorul, de culoare albă,
este executat cu cornul. Sub buză, la interior, are o dungă lată, orizontală. Cca mai mare
parte a farfuriei este decorată cu lujeri stilizaţi ce încadrează un motiv central: o rozetă
ce închide în mijloc un cerc haşurat cu linii orizontale şi verticale (PI. V/3; VI/13).
Borcan-lucrat din lut amestecat cu nisip, calcar şi ierburi uscate; ars oxidant a
căpătat o culoarr roşcat-cărămizir. Aie gîtul srund cu buza răsfrîntă. la exterior, cu marginea rotunjită. Umerii, putrrnic boltiţi, marchrază zona diametrului maxim, vasul îngustîndu-sc apoi destul de mult spre fund. Sub buză este decorat cu benzi scurte de linii
în val. Corpul vasului, pînă aproape de fund, rste decorat cu benzi de linii orizontale,
trasate ncglijrnt. (PI. V/5: VI/5).
Cronologic, groapa nu pan' să depăşea.sC'ă primele decrnii ale sec. al XII-iea, un prim
argument constituindu-l lipsa erra.mi<"ii grosolane atît de răspîndită la mijlocul
Sf'C.

XII 14 •

Făcînd un prim bilanţ al drscopcririlor din comuna Xufăru observăm că în perioada
1976-1981 s-a descoperit un număr de 16 vase sfrroconicr întregi sau fragmentare. Ele
au apărut în complexe arheologicr cr Br succed de-a lungul unui srcol (jumătatea sec.
XI - jumătatra sec. XII).
O altă catrgorie o constituie drscoprririle cu caracter întîmplător făcute în nordul
Dobrogei. În anul 1964 în oraşul faaccea, pe strada Vlad Ţrpeş, au fost drscoperite, două
vasr sferoconicr. Fnul a fost recuprrat de prof. Ion Barnra dr la Institutul de Arhrologic
din Bucureşti şi se află în prezent la Muzrul de arheologie din oraşul Tulcea 15, celălalt
a intrat în colrcţia particulară a dr. Dorin Nicolae din acela.şi oraş 18 • Cele două vase
sînt a.srmănătoarr ca forml'i, singurrlr drosebiri constituindu-le pasta din care sînt lucrate
şi decorul. Vasul de la Muzeul din Tulcra rste lucrat dintr-o pastă de culoare bej cu nuanţe
spre cafeniu, cu gîtul tronconic rotunjit la gură. Corpul sf eroi dai se termină cu un fund
ascuţit. Pc uml'ir arc o nervură subţirr, circulară. Corpul vasului este împărţit în cinci
registre de grupuri de cîtr trei linii incizate nrtical. Fiecare din acestea este decorat cu
motivul ciorchinelui de strugure realizat din cerculeţe imprimate în pasta crudă (PI. IV/2;
VIII/7). Al doilea vas este lucrat dintr-o paBtă fină cenuşiu-deschisă, foarte dură. ArC'
gîtul tronconic ce se rotunjrşte la gură şi corpul sfcroconic. Pc umăr arc o şănţuire orizontală, circulară. Pe corp în jumătatea superioară este decorat cu motivul ciorchinelui
de strugure realizat din cerculeţe obţinute prin apăsarra unui beţişor gol la interior în
pasta crudă. La capătul inferior al fiecărui ciorchine şi în spaţiul gol dintre aceste motive,
tot din cerculeţe, este realizat un motiv în formă de rozetă (PI. IV/1; VIIl/6).
Tot de la Isaccea, dar din zona cetăţii, provine un fund teşit, de la un vas sferoconic
de culoare cenuşie, descoperit în a.nul 1980. 17
Un vas întreg, descoperit în oraşul Babadag, a fost a.dus la Muzeul din Tulcea în
a.nul 1977. Lucrat dintr-o pastă bej-închis, va.sul este acoperit la exterior cu un slip la
culoare, care în uncie Jocuri a fost distrus. Aie gîtul tronconic, îngustat şi rotunjit la gură
şi corpul sferoconic. La baza gîtului a.re o canelură circulară. În registrul superior a.I corpului este decorat cu motivul ciorchinelui de strugure obţinut din cerculeţe imprimate în
pasta crudă. La partea superioară primul rînd de cerculeţe este continuu (PI. N/3; VIIl/5).
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O ultimă descoperire din nordul Dobrogei pr°'·inc clin zona corn. Greei. Estr un
vas întrrg cc a fost găsit în anul 1972 de un sătean şi sr a.firi în prezent în
colecţia prof. Barbă din oraşul Tulcra. Lucrat clin pastă crmtşir, dură, arc gîtnl scurt
şi gura semicirculară; corpul globular se t<'rrnină eu un fund trşit dn'pt (PI. IV/4: VIII/8).
În sudul Dobrogei drscoperiri similare s-au făcut numai la. Păcuini lui Soan· 18 .
Din enumerarra descoprririlor mrnţionate pînă acum rriPS<' di va.srlc sfcroeonicP
cu excepţia celui de la Nănrşti din Moldova, provin din Dobrogea.. Drscoprririle sînt
eşalonate pc linia Dunării între Păcuini lui Soa.rt' şi Nufărn. Din intrriorul provi1H·iei
avem doar două deseopcriri. La Greci 19 , localitate situată nu drparte de Dunăn, s-a
găsit un vas a cărui provenienţă trrbuic că.utată la Trorsmis, aşrzare bizantinrt importa.ntrt
din vecinătate 20 • A doua drscoperire, era de la Babadag 21 , trebuie lrgatrt clP oraşul
Isaccea, centru eomrrcial şi politic însemnat din perioada bizantină 22 , crle douri oraşe
fiind legate prin drumul cr mergea pc valea Taiţei. Ca formrt şi cleeor, vasul an' analogii
aproaJ!.e prrf retP cu descoperirile făcutr în a.nul 1964 în oraşul Isaccra.
Inc·crdnd să facem o clasificare a drscoperirilor de la noi din ţară, în funcţie dP
formă, pastă şi decor. putrm srt Ic împărţim în nrni multe grupr, în cadrul prinwi grup<'
detaşîndu-se mai rnultP subgrupe.
I. - Vase cu gura ca o srmisff'ră sau ca o <~iuprreuţă. Aici intrrt ma.re;L majoritate a ntselor;
luînd în c·onsidrraţir şi pasta sr pot obţinr rnu.i multe subgrupe.
1) Vasr din pastă cenuşie foarte dură. Constituie era mai nu111eroasr1 subgrupă:
8 vase din depozitul de la Nufăru, un f111Hl dr ms găsit în a.nul 1980 în sondajul făcut
în locul de unde proYcnca depozitul, la c·.an· sp mai adaugă îner1 dour1 drscopcriri din
aceeaşi localitate făcute în anul 1981: un fragnwnt găf'it în U 1 , Gr. 16 şi altul în U 2 , Gr. 14,
La acestea se alătură vasul descoperit la Garvăn-Dinogctia în anul 1949 un fragment descoperit la cetatea Isaccea şi cel de la Grrei. avînd în final un număr de 14 vase
sf eroconicc întrrgi sau fragmentare cc provin din 4 localităţi.
2 Vase lucrate din pastă bej-cărămizie sau nrzuir. Deşi difrră oarrcum ea formă,
includrm aici un vas din depozitul de la Nufăru (nzi grupa II dP la Nufăru) şi vasul
descoperit în :Moldt>va, la Năncşti.
3) Vase smălţuite. Din această subgrupă fac parte cele două Y<tse din depozitul
de la Nufăru. Forma şi pa.sta celor două va.sP diferă, indieîncl provenirnţa din două c·.<·ntrc
diferite, lucru ce este valabil şi prntru cele două vase din subgrupa 2.
II. - Vase cu gîtul tronconic şi gura rotunjită. Spre deosebire de cele descrise pînă acum,
care nu sînt decorate sau au un decor simplu şi sărac, acestea se remarcă printr-un decor
bogat, îngrijit executat. Numărul lor relativ mic, dif crcnţele mici de pa.stă, decorul relativ
asemănător, toate acestea ne-au determinat să înscriem într-o singură grupă următoarele
vase: un vas din depozitul de la Nufăru (încadrnt acolo în gr. III-a), cele 2 exemplu.re
descoperite în oraşul Isaccea şi vasul dr la Babadag 23 •
Vasele de la noi din ţară au analogii într-o serie de descoperiri ce provin de pe o
mare întindere geografică şi acoperă cronologic o mare perioadă.
în Bulgaria, la Pliska, cercetările arheologice din anul 1948 au dat la iveală partea.
superioară a. unui vas cu capul semicircular, datat în sec. XI-XII, el alăturîndu-sc unor
descoperiri mai vechi 2 -'. Mai multe vase apropiate ca formă de acesta se păstrează în
Muzeul din Silistra, după formă şi culoarea pastei fiind datate în sec. IX-Xl26 •
. Vase lucrate din pastă cenuşie cum sînt cele din grupa I-a şi care s-au găsit în număr
mare la noi în ţară au analogii numai în oraşul Biliar, pe Volga 26 • De remarcat că descoperirile de aici sînt singulare în zonă, cele din oraşele învecinate - Bolgar sau SaraiBerke - fiind total deosebite 27 • Privind sub acest aspect, s-ar putea ca vasele din pastă
cenuşie de la Nufăru sau din celelalte puncte din Dobrogrea. să provină din acest oraş.
Un argl_!ment în plus l-ar constitui şi faptul că şi vasele de acest tip de la Biliar sînt fără
decor. În stabilirea unor similitudini complete sîntem împiedicaţi de faptul că pe vasele
din oraşul de pe Volga sînt incizate diferite inscripţii, lucru ncîntîlnit pe exemplarele de
la. noi din ţară. Acestea nu ar reprezenta singurele descoperiri cc provin din oraşele bulgăreşti de pe Volga, la Dinogetia-Garvăn fiind semnalate şi alte materiale ce provin
din centrele de pe Volga: Bolgar sau Biliar 28 •
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Vasele im1ălţuite constituie o categoric mai rar întîlnită. Descoperirile arheologice
scrise ale vremii le documentează prezenţa cu precădere în Asia Centrală 29 •
Exemplare izolate întîlnim în bazinul mijlociul al fluviului Volga 30 sau în Bulgaria, un
rxemplar fiind semnalat în muzeul din Silistra. 31 •
Ceva mai clară parc să fie problema pentru vasele din grupa a II-a cu gîtul tronconic
şi drcor bogat. Acrstea sînt larg răspînditP în Asia Centrală, fiind caracteristice pentru
această zonă; Horczm, TaşkPnt, Merv sau Saraicik sînt numai cîteva dintre aceste centre a2 , cronologic vasele fiind datatP în SPC. XI-XVI 33 • Invazia mongolilor în primdP
decenii ale sec. XIII-iea a antrenat din acrste centre numeroşi meşteşugari, siliţi să-i
urmeze pc cuceritori în înaintarea lor 34 • Aşa se rxplică apariţia acestor tipuri dP vase la:
Madjar - în a doua jumătate a sec. al XIII-lra şi în sec. XIV 35 , prrzPnţa aeestora în
ora.şui Bolgar 36 , sau dcscoperirilP din Crimrra, din sec. XIV - dP la tPtatra Albă 37
sau Orhriul Vechi 38 •
Numai aşa se poate Pxpliea şi prPZPnţa ,·aselor de la Isaccra sau Babacbg 39 , un
trrmen antrquen putineiu-I eonstitui sec. al XIV-iea. Dar nu trebuie uitat 61 un astfel
dr rxrmplar s-a gftsit ~i la ::\uff1ru, fiind datat în src. XI-XII. De aceea pentru vasele
dr la Isaeera şi Babadag propu1H•m o <latarr mai largă. rrsprctiv src. XI-XIV.
YasrlP lucratP din pastă c·c·11nşie de la Grpei şi de la cl'tatca Isaccl>a, ţinînd srama
d1· dPscoperirilc de la l\ufi1ru şi Gan-ăn-Dinogetia, crrdcm că pot fi datate în sec. XI-XII.
l\"u (•xeludcm îm;ă posibilitatc>a, urmî11d ca cercetările viitoar<' să-şi spună euvîntul,
ca nnPlr 1·xc·rnplarP sft fi fost lucratr în zonă. Astfel rstP cazul vasului de la DinogctiaGarvăn dPf>c·operit în anul 1951, în bordPiul nr. 80. În depozitul dr la Nufăru Pxistă un
vas lurrat dintr-o pastă dr culoarr cenuşir-dpschisă, carr nu arc duritatea celorlalte vasl',
dcosrbindu-sr prin consistc•nţa pastei şi culoare.
Vasul sr dcta~<·ază şi prin forma. sa, avind diametrul drstul de marc în zona mediană.
Un ultim p]Pmrnt pr carr-1 considPrăm hotărîtor pentru stabilirea provrnicnţci sale
dintr-un a.tPliN local. cstP smalţul verde-măsliniu cu care este acoperit pc tot corpul,
elrment caracteristic întîlnit pP Cl'ramica cl' provine din atelierrlc de la Dunărea de Jos
în src. X-XII. 40
Şi în sfîrşit, o ultimă problemă, carr continuă să fie viu discutată, aceea a destinaţiei
lor. Francezul P. Denon, primul care a publicat un astfel de vas, luînd în considerare
orificiul foarte strîmt al gurii şi capacitatea. mică îl găsea impropriu oricărei întrebuinţări.
De atunci au fost emise tot fel ul de ipoteze, majoritatea însă dovedindu-se nefondate. 41 .
Capacitatea mică, pereţii foarte groşi ~i gitul îngust au făcut în mod just să se presupună că rrau folosite ca recipiente pentru lichide sau alte substanţe preţioase.
În anul 1871, Cestner a găsit pe fundul unor vase de la Ierusalim biluţe de mercur,
în anii următori descoperindu-se chiar un vas plin cu mercur 42 • În anul 1908, pc cînd se
făceau săpături la Moscova s-a găsit un alt vas plin cu mercur 43 • Un vas cu mercur şi
datat cu monede ale hanilor din Crimeea s-a găsit la Eski-Krîm 44 •
La aceste descoperiri arheologice se adaugă şi mărturii din documentele vremii.
Învăţatul Abul-Fazeia Hobeişa ibn Ibrahim Tiflisi, cc a tritit la Konya în a doua jumă
tate a sec. al XII-iea, a scris un tratat „Descrierra trhnologici", în care încearcă să
cuprindă toate laturile ştiinţei şi tehnici de atunci. În carte Yorbeşte despre vase cu gîtul
strîmt şi fundul ascuţit ce erau folosite ca recipiente pentru prepararea de medicamente
în componenţa cărora intra şi o cantitate însemnată de mercur 46 . Medicul armean din
Evul Mediu - Amir Dovlat - prezintă în tratatul de medicină „Anghitaţ Aspet" circa
20 de medicamente în care era folosit mercurul 48 • Mercurul se întrebuinţa şi în diferite
preparate cosmetice, prezenţa sa avînd darul de a albi pielea. 47
Într-un amestec de aur şi mrrcur se întrebuinţa de către bijutieri la aurirea unor
obiecte 48 • Numărul mare de vase găsite în oraşele de pc Volga, în zona unde sînt atestate
cuptoare pentru rl'ducerea minereului, a dus la concluzia că mercurul a fost întrebuinţat
şi în această ramură 49 •
Cu toate aceste întrebuinţări multiple, totuşi nu se poate explica prezenţa unui
număr foarte mare de vase în unele oraşe, cantitatea de mercur fiind mult prea mare:
la Bolgar s-au găsit peste 900 de vase întregi şi fragmentare 60 , la Oren-Kala numai
şi mărturiile
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lingă cuptoarele din sC'c. IX s-au
numărul lor a depă~it 100 62 , iar

descoperit 350 de vase întregi şi fragmentare 61 , la Biliar
la Tripoli, în anul Hl74 s-au clcscoprrit la fundaţia unei

casc 60 de vase 63.
·
De accC'a, cu toatC' că încr1 nu s-au dC'scoperit dovrzi concrete, credem că. aceste
vase C'rau întrebuinţate şi pentru transportul difrritelor parfumuri şi produse cosmetice.
O dovadă, indireetă, o constituir unelr analize cr s-au făcut la. Institutul dr Fizică şi
lnginrrir Nuclrară de la Măgurc•lc. Analiza făcută în fluorPscPnţă de raze X a dovedit
la rxernplarele cercetate că nu au conţinut mercur. DP acet•a credem că vasrlc îngrijit
lucrate cu decor bogat erau folosite pentru transportul parfumurilor şi a produselor
cosmetice. Celelalte vasr, fără drcor. nnrle asimrtricc. puteau fi folosite pPntru transportul mercurului 64 •
În final ne rxprimăm speranţ,a eă cele cîtPva elenwntr noi JH' ea.re le-am adus au
contribuit la clarificarea unor probleme legate de prezenţa şi datarea vaselor sfcroconice
la noi în ţară, urmînd ca viitoarele cereetări arheologicr ~ă lămurească crlelalte aspecte
rămase încă nerczolvatC'. (vezi ilustraţia p. 7L5).

CATALOG
Grupa I-a

Subgrupa b

Subgrupa n

1.

1. Nufăru - 1976, depozit - inv. 1935,

I 12 cm, DM 9,2, cm; I gît 1,8 cm,
Dcanal gură 1,2 cm, PI. I/1
2. Nufăru 1976 - depozit, inv. 20551,
I 12 cm, DM 9,5 cm, I gît 2 cm,
D. canal gură 0,9 cm PI. Il/4
3. Nufăru 1976 - depozit, inv. 20939,
I-11,8 cm, DM-9,6c m, I gît 2,4 cm,
D canal gură 1,3 cm, PI. 1/4
4. Nufăru 1976 - depozit, inv. 20940,
1-12 cm, DM-9,5 cm, I gît 2,8 cm,
D canal gură 0,9 cm PI. 11/1
[>. Nufăru 1976 - depozit, inv. 20941,
I-11,8 cm, DM-9, 1 cm, I gît 2,8 cm,
D canal gură 1,3 cm PI. 1/3
· G. Nufăru 1976 - depozit, inv. 20942,
1-11,7 cm, DM-9,6 cm, I gît-2,4
cm, D canal gură 1,2 cm PI. ll/3
7. Nufăru 197ti - depozit, inv. 27061,
I-9,3 cm (fără gît şi gură), DM-9,4 cm
8. Nufăru 1976 - drpozit, inv. 27161,
fragment corp, PI. L/2
9. Nufăru 1980 - curte depozit, sondaj, inv. 27181, fragment fund.
10. Nufăru 1981 - U1 , Gr. 16 , inv. 27182,
fragmc•nt corp.
11. Nufăru 1981 - U 2 , Gr 14 , inv. 27183,
fragment gură
12. Isaccea - 1980, cetate, inv. 27184,
fragment fund
13. Greci 1972 - colecţie particulară
Tulcea, prof, Barbă, 1-12,5 cm,
DM-9 cm, I gît-2,4 cm, D canal
gură 1,2 cm PI. IV/4

Nufăru 1971i - drpozit, mv. 20552,
1-11.5 rm, DM-8,9 cm, I gît
1,7 cm, D cana.I gură 1 cm, PI. ill/3

Subgrupa c
1. Nufăru. 1976 - dC'pozit, inv. 20943, I
1-11,7 cm, DM-10,8 cm, I-gît' 1,5
cm D canal gură 1 cm PI. III/12
2. Nufăru 1976, depozit, inv. 27160,
fragmentar, I gît 1,8 cm, D canal
gurri 1,3 cm lll/1

Grupa a I I -a
Nufăru, 1976 - depozit, inv. 27159,
I-12,5 cm, DM-9,4 cm, I gît 1,3cm,
D gură O, 7 cm PI. III/4
2. Isaccea oraş 1964 - inv. 27769, 1-11,6,
DM-8,8 cm, I gît-1,8 cm D canal gud.
O, 7 cm PI. IV /2
3. IsacePa oraş 1964, colecţie particulatră
Tulcra., dr. Dorin Nicolae, 1-12,1 cm,
DM-9,1 cm, I gît-1,8 cm, D canal
gură 0,7 cm, PI. lV/1
4. Babadag, 1977, inv. 2628 - I 14,5 cm,
DM 9 cm, I gît 3 cm, D canal gură
1,2 cm, PI. IV/3

1.

Diverse
1. Nufăru 1981 U 1 , L 11

- inv.
27092,
I 8,5 cm, (lipsă gîtul şi gura) DM 9,8 cm,

PI. V/1
Notă:

I - înălţimea
DM - diametrul maxim
D - diametrul
ANEXA 1 - Rezultatele analizelor întreprinse la IFIN - Măgurele pe 4 vase
sferoconice
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folosită

Concentraţie

Elemente

METODICA DE LUCRU

6.04
0.61
9.42
63,95
38.48
217.13
13.70
35054.54
15.37
0.04
104.88
2.89
1.16
39.87
1.01

SM
LU
TH
CR
LA
AS
SC
FE
SC

Cn analiza prin activare cu neutroni

- Metoda de lucru folosit!. este analiza
prin activare cu
neutroni.
Metoda relativă implică folosirea unui
etalon ce conţine cantiU.ţi cunoscute din
elementele ce trebuie determina.te ca.re se
activează împreună cu proba.
Etapele de lucru au fost urmli.toa.rele:
- S-au cîntărit cantităţi de ordinul
sutelor de micrograme forma.te din fragmente de ceramică.
Cantităţi de a.cela.şi ordin de mărime
s-au cîntărit şi din etalon.
Probele se împachetează in foiţe de
Al de grosime - 20µ. Marcarea foiţei
de Al.
- Probele împreună cu etaloanele au
fost introduse la iradiat în reactorul
VVRS la un flux termic de l,2.10 11 n/cm 9 .e
- Timpul de iradiere este de ordinul
a 40 h ti = 40 h.
- Probele au fost lăsate la răcire
pentru a reduce fondul produs de> izotopii
de viaţă scurtă (Mnli8 , NaH).
Acesta este timpul de aşteptare ta~
150 h, şi reprezintă timpul fizic scurs
de la terminarea iradierii pin li. la. efectuarea. măsurătorii.
Cind se urmlreşte determinarea. Na ti
Mn se fac mlsuritori speciale la poşta
pneumatira.
- Se mlsoară activitatea. indus!L în
probele etalon şi în probele necunoscute
cu ajutorul unui lanţ de detecţie.
ln măsurătorile efectua.te s-a. folosit
un detector de Ge(Li) cu o rezoluţie de
3,5 Ke v şi un volum de 60 cm 3 •
Concentraţia. elementului necunoscut
este proporţională cu mărimea picului,
respectiv cu aria. corespunzătoare.
Calculul concentraţiei multielement s-a
făcut după un program de prelucrare
calitativă şi cantitativă a spectrelor y,
elaborat de secţia. I IFIN.
Rezultatele obţinute s-au dat în ta.belele:
instrumentală relativă

co
FE
co

NA
LA
NA

PRO BA 900 - Vas din depozitul de la
Nufăru

lucrat din

Elemente

pastă cenuşie.
Concentraţie

20.94
1.93
9.24
78.10
92.31
18.35
29.31
67240.00
34.52
0.09
256.03
6.61
0.35
93.38
0.14

SM
LU

TH
CR
LA
AS
SC
FE
SC

co
FE
co

NA
LA
NA

PROBA 901 - Vas descoperit la Isaccea
lucrat din

Elemente

pastă cenuşie
Concentraţie

SM
LU
TH
CR
LA
AS
SC
FE
SC

15.13
1.99
9.20
66.26
66.16
30.45
19.00
41491.09
21.40
0.23
152.06
17.95
0.11
55.26

co
FE
co

Executant Dr. S. Apostolescu
Cerc. şt. Elena Popescu

NA
LA

PROBA 631 - Vas din depozitul de la

PROBA 902 - Vas din depozitul de la

Nufăru

Nufăru

acoprrit cu

smalţ

verde
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acoperit cu

smalţ verde-măsliniu

Concentraţie

Elemente
SM

de la vasele sferoconice iar în dreapta
limitele între care oscilează valorile înre~istrate Ja analiza. ceramicii din cuptoarele de la Nufăru. De aici reiese cu
claritate că doar vasu) acoperit ru smalţ
verde-măslinin se încadreazâ în aceste
valori.
Din compararea. rezultatelor dr la. arrstc
piese cu a.nalizele ef ectuatP la matPrialPle
cera.mirP descoperite într-nn romplrx de
cuptoare din corn. Nufăru (Sl'C'. X - X I) se
pot dPsprinde citeva. conclnzii.
1) La nici unul din vasPlr analizate
nu s-au dPscoprrit urmr dP mncur.
2) Vasul cu smalţ verde-măslinin a fost
lucrat la Nufăru, dnpă cum nP arat.ă
compoziţia argilei carp Pstr aer1·a~i cu cca
a vaselor analizatP din eomplPxnl de
cuptoare.

6.03
0.52
9.00
103.30
34.98
8.22
12.77
30802.19
13.31
0.05
96.76
2.66
0.93
34.99
0.76

LU

TH

CR
LA
AS
SC

FE

SC

co
FE
co
NA

LA

NA

Pentru comparaţie dA.m ma.i jos un
tabel ce arc trecute în stînga rezulta.tele
631

Sm

6.04

Lu
Th

Cr.

0.61
9.42
63.95

La

38.48

As 217.13
Se

13.70

Fe 35.054
Se

15.37

Co 0.04
Fe 104.88
Co 2.89
Na
1.16
La 39.87
Na
1.01

900

901

902

20.94
1.93
9.24
78.10
92.31
18.35
29.31
67.240
34.52
0.09
256.03
6.61
0.35
93.38
0.14

15.13
1.99
9.20
66.26
66.16
30.40
19.00
41.491
21.40
0.23
152.06
17.95
0.11
0.11

6.03
0.52
9.00
103.30
34.98
8.22
12.77
30.802
13.31
0.05
96.76
2.66
0.93
34.99
0.76

ceramica din cuptoare
6.30- 8.37
0.37- 1.21
7.40- 15.42
30.71-142.44
31.73- 49.10
4.81- 13.11
7.88- 20.39
31.160- 43.003
7.88- 20.39
1.67- 3.68
99.90-131.69
1.67- 3.68
0.70- 1.22
3.71- 50.67
0.47- 0.99

NOTE
1. R.
iz
2. I.
le

M. Djampola<lian, S(erocom:ceskie sosudi
Dvina i Ani, în SA, 1958, 1, p. 208.
Barnca, Byzance, Kiev et l'Orient sur
Bas-Danube du X• au XII• siecle.

4. Victor Spinei, Unele probleme privind vasele
s(ero-co11ice, SCIV, 21, 2, 1970, p. 264.

In această lucrare se face o prezentare
detaliată a problemelor ridicate de vasele
sferoconice, la care se adaugă o bibliografie
foarte bogată. In timpul relativ scurt
care s-a scurs de atunci nu s-au mai publicat
în literaturn străină materiale care să
schimbe datele problemei. De a<·eea noi
ne vom opri în această lucrare mai ales
asupra unor aspecte ridicate de noile
descoperiri de vase sfcroconicc din nordul
Dobrogei şi nu vom mai relua o seric de
probleme prezentate <le autorul mai
înainte menţionat.

Presant~

au X• Congres <les Sciences
Historiques, Rome, 1955, Extras p. 910 şi fig. 5/13; Gh. Ştefan, I. Barnea,
Maria Comşa, Eugen Comşa, Dinogetia,
I, Buc. 1967, pp. 275-276 şi fig. 164/14.
3. Şar1tierul Garvăn (Dinogetia), în SCIV,
III, 1952, pp. 370-371, şi fig. 18/5; Dinogetia, I, p. 276. Pentru o datare mai tirzie sec. XIII - vezi Petre Diaconu, Despre
datarea nivelului
de la Dittogelia -

„locuinţelor indendiate"
Garvăn (ju<l. 'fulcea),

SCIVA, 26,.3, 1975, p. 392.
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19. Tot de la Greci provine şi un tezaur din
49 de monede bizantine din sec. IX - XI,
descoperit în anul 1961, cf. B. Mitrea,
Descoperiri recente ş1: mai vechi d~ monede
a11tice şz: bizanti11e Îll R. S. Romdma SCIV,
16, 1965, 3, p. 618; Dl D, III, p. 23, pp.
329-330.
20. Gh. Mănucu A<lameşteanu, l:rme de locuire
din perioada fc11dal-timp11rie la Troesmir,
Peuce, VIII, 1980, pp. 230-247.
21. Pentru descoperirile de la Babadag din
perioada feudală vezi St. Olteanu, Evoluţia procesului de organizare statală La
est şi sud de Carpa/i î11 sec. IX - Xll',
în Studii 24, 19îl, 4, 71, pp. 760- 761
şi punctul 160 pc hartă. Se mai pot adăuga
şi rîteva <lesroperiri numismatice: o monedă
de la Vasile II, aflată Ia Instit. de Arheol. inv. 7327 rnnform Gh. Poenaru-Bordea,
Al. Popeea şi R. Orheşanu, CirculaJia
monedei biza11ti11c fo Dobrogea de la A11astasi11s la Alexios I (498-1095), precum
şi rîteva monede anonime ce se află. în
rolerţiile muzeului <lin 'fukea - inf.
E. Uberlăndl'r T1îrnoveanu.
22. I. llarnea, Soi descoperiri la Soviodunum,
Peuce \'I, l!l77, pp. 103 -122, unde s~
găseşte şi bibliografia mai veche - vezi
notele 1 ~i 2.
23. Nu am inclus în areastă clasificare vasul
descoperit la :'\ufăru în anul 1981 în
U1 L 11 - care se deosebeşte prin pastă. de
toate celelalte exemplare; lipsa capului şi
a gîtului, lurru valabil şi pentru exemplarul descoperit la Garvăn în anul 1951, în
bordeiul 80, com1tituind alte piedici pentru
înradrarea acestora.
24. St. Stancev, Razkopkii i novo otkrihi
materialii t' Pliska prPZ 1948 g, în Izvestia - Sofia, XX, 1955, p. 203 şi fig. 19/4.
25. Mag<lalina Stanceva, ](ame11t1i kf!Lpi za
sferocotzusi ol i:'Jofia, în Arheologlua, III,
191.il, 1, p. 26. Autoarea nu face însă nici
o precizare asupra pastei şi formei vaselor
sferoconice aflate în Muzeul din Silistra.
Credem însă ră datarea lor trebuie restrinsă la sec. XI, fiind greu de presupus
că. vasele au putut să ajungă aici într-o
perioa<lii anterioară, ştiut fiind că caţe
mai timpurii exemplare s-au descopenţ
în Asia Centrală. în sec. IX, iar cele mai
vechi descoperiri din oraşele bulgare de pe
Volga datează. din sec. .X. Aceeaşi observaţie este valabilă şi pentru vasele sferoconice descoperite la Sofia şi datate în
sec. IX - X, cf. Magdalina Stanceva,
Lju<lmila Danceva-Petkova, Sur la surface habitee de Sredec au JXt - XIV• s,
în Izvestia-Sofia - XXXV 1979, i· 117
şi fig. 4. Pentru o încadrare mai tuzie la
vasele sfero-conice de la Sofia pledează.
şi un vas asemănător descoperit la Dinogetia şi care provine dintr-un bordei datat
în sec. XI - XII sau chiar XIII - vezi
şi nota 3.
26. R. .M. Djanpoladien, op. cit., p. 207.
27. Ibidem

5. Primele informaţii despre aceste vase ne-au
fost furnizate de colegii V. H. Baumann,
şi Andrei Opaiţ, cărora le mulţumesc şi
pe aceast~ cale.
. .•
6. Unii auton fac deosebm mtre ,-asele sferoronice cu fundul ascuţit şi cele cu fundul
plat ~I. H. Seyrig în lucrarea sa „Flacons?
Gre11ades? Eolipiles ?" în, Syria _XX~VI_,
Paris, Hl09, p. 81~ no~a 3, . prec_1zeaza c~
în lucrarea sa 1a m d1scuţ1e numai
vasele cu fundul ascuţit. Autorul crede că
vasele rn fundul plat pot avea aceeaşi
întrebuinţare dar la fel de bine pot fi
folosite şi la altreva. ln cazul de faţă noi
nu facem nici o difcrenţ.iere intre aceste
tipuri de vase. Atit rele cu fundul ascuţit,
rare sint majoritare, rit şi cele cu fundul
plat, sînt lucrate ~in !1ceeaşi ~astă. ia~
prezenţa celor două. t1pun d~ v~se m acelaş_1
depozit la ~ufii.ru ne arata_ l'a putea~ sa
aibă o întrebuinţare comuna. U menţmne
s-ar putea face numai la grupa vas~l~r cu
gîtul tronconir care toate se terlllJna cu
un fund ascuţit.
1. }lonedele au fost
ideutifiratr de Ernest
Oberliin<ler Târnoveanu.
8. Pentru o descriere amănunţită a descoperirilor de ait·i vezi Gh. l\lănucu A<lamcş
teanu, Raport preliminar asupra cercetd-

rilor arheologice efectuate Îll com. N~făru
(jud. Tulcea) i11 a1111l 1980, Comumcare
susţinută la sesiunea anuală
de la Braşov - martie 1981.

9.

10.

11.
Ul.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

de rapoarte
:
Di11oyetia, l, pp. 196-:Wa şi pp. 249257.
În primăvara anului 1981 a fost prez~nt
în corn. Nufăru pentru a salva materiale
şi informaţii ştiinţifice un colectiv de la
~luzeul
Deltei Dunării Tulcea format
din Gh. Mănucu Adameşteanu, llihacla
~Iii.nucu Adnmeşteanu, I. Vasiliu. Cu intermitenţe au participat şi Cristina Opaiţ,
Andrei Opaiţ şi Florin Topoleanu.
Complexele arheologice au fost notate în
ordinea în care au ieşit pe fiecare uliţă,
areasta prescurtîndu-se cu lit_era li._
Dinogetia, I, p. 204, p. 227 ŞI pp. 2<J7 -.
259. Pentru căldările
de
lut vezi
P. Diaconu, Cu pr11are la problema
căldtlrilor de lut în epoca feudal-timpurie
(sec. X - Xlll), SCIV, VIU, 3-4! 1956,
pp. 421-439; idem, ]( voprosu o. glrneani/1
kotlch 1111 teritorii R.V H, Dacia, VIII,
1964, pp. 249 - 260.
.
Dinoyetia, l, p. 186, grupa VI, varianta 4,
p. 203 şi p. 232.
Idem, pp. 174-176, grupa Y, subgrup~ A~
varianta 1, fig. 112/11; p. 243; vezi ş1
nota 13.
)lulţumim şi pe această cale prof. J. Barnea, pentru informaţiile puse la <lispoz~ţie.
Ne exprimăm şi pe această cale recunoştmţa
faţă <le dr. Dorin Nicolae care ne-a pus cu
generozitate la dispoziţie materialele aflate
în colecţia sa.
Fragmentul a fost găsit <le colegul Florin
Topoleanu.
Informaţiile ne-au fost date de
prof.
P. Diaconu.
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28. I. Barnea, Dinogetia - ville byzantine du
Bas-Danube, Byzantion, 10, Thesalonik,
1980, p. 284.
29. E. V. Rtveladze, Sferokoniceskie sosudS
iz Madjear, S. A. 4, 1974, p. 281; O. L. Vilcevski, Sferokoniceskie sosudî v peredt1eaziatskom lraktate po priklad11oi telmologhii
XII v; în S. A. 19lil, 2, p. 211.
30. S. E. Mihalcenko, Sferokonusî povolja, în
K.S. - Moscova, 1974, 140, p 47.
31. Mag<lalina Stanceva, loc. cil.,
32. E. V. Rtvela<lze, op. cit., p. 284.
33. Printre cele mai tîrzii sînt vasele descoperite la Saraicik, datate inclusiv în
sec. XVI, cf. P. Aganov şi M. Kodîrbaev,
SokroviscPa drevnevo Kazahstan, Alma Ata,
1979, p. 186 şi fig. 1, 3.
34. B. D. Grekov, A. I. Iacubovski, Hoarda
de Aur şi decăderea ei, Buc„ 1953, paseim.
35. E. V. Rtveladze, op. cit., pp. 280-284.
36. O. S. Xovanskaia, Novîie dat111îie o gorode
Bolgare, în K. 8. Moscova, XXXVIII,
1951, pp. 120-127; idem, Goncearnoie
delo goroda Bolgara, în MIA, 42, 1954,
pp. 358-359 şi pp. 364-365 şi fig. 16/1.
37. B. Slă.tineanu, Ceramica românească, Buc.,
1938, p. 204 şi PI. VI/b; N. Constantinescu,
ContribuJii la cunoaşterea ceramicii bizantine de la Cetatea Albă ( Belgorod Dt1iestrovski ), în SCIV, X, 1959, 2, p. 444.
38. Idem, pp. 444-445 şi fig. 5; G. D. Smirnov, Arheologhiceskie issledovm1ia Starovo
Orheia, K. S. Moscova, 56, 1954, p. 27.
39. Despre celelalte vase sferoconicc descoperite
la noi în ţară s-a presupus că au fost aduse
prin intermediul pecenegilor sau cumanilor sau prin schimburi l'omerciale, lucru

40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
l'>l.

b2.
53.
54.

ce credem că este valabil şi pentru exemplarele descoperite Ia Nufăru, Isaccea - cetate
şi Greci, adică pentru cele
datate în
sec. XI - XII. Vezi Di11ogetia, I p. 276,
V. 8pinei, op. cit„ pp. 263-264.
P. Diaconu, Dumitru Vilceanu, Păcuiul
lui Soare. Cetatea bizantină, I, Buc., 1972,
pp. 102-106; Corina Nicolescu, Ceramica
românească tradiţională, Bur., 1974, p. 32,
49. Vezi şi anexa 1 cu analizele efectuate.
R. N. Djanpoladian, op. cit., p. 208; vezi
şi V. Spinei, op. cit., passim.
R. N. Djanpoladian, op. cit., pp. 208211, George Perrot et Charles Chipier,
Histoire de l'Art da11s l'Antiquite, tome IV,
Paris, 1887, p. 459.
R. N. Djanpoladinn, op. cit.,
N. P. Sîcev, K voprosu o bulgarski sferoconiceskih sosudah, în K. S. Moscova,
XIV, 1947, p. 71.
O. L. Vilcevski, loc. cit.,
R. N. Djanpoladian, op. cit., p. 210.
Idem, p. 209
B. A. Rîbakov, Remeslo drev11ei Rusii,
Moscova, 1948, p. 81.
S. E. Mihalcenko, op. cit., pp. 49- 50
Ibidem
N. R. Minkevici - Muetafaeva, Raskopki
goncearnth pecei na gorodisce Orcu - Kala
( Raskop IV), în MIA, 67, 1959, pp. 174 185.
S. E . .Mihalcenko, loc. cit.
R. M. Djampoladian, op. cit., p. 208.
E. V. Rtveladze, op. cit., p. 282; R. M. Djampoladian, op. cit. p. 210; P. Aganov
şi 1\1, Kodirbaev ,loc. c1:t.

ENCORE UNE FOIS SUR LES VASES SPHEROCONIQUES
A LA LUMIERE DES DECOUVERTES DE LA DOBROUDJA

(RESUME)
En 1976 on a decouvert accidentallement,
Aux vases decouvertes a Nufăru 011 ajoute
dans la localite Nufăru ( dep. de Tulcea) w1
d'autres, trouvcs occasionnellement dans le nord
dep6t de vases spheroconiques. On en a r&upcre
de la Dobroudja: deux provenant de l'actuelle
12 vases entiers et fragmentaires, qu'on peut
viile d' Isaccea, PI I V /1, 2; V I II /6, 7; un fragment
ranger, compte tenu de la pâte et du decor, en
provmant du site de l'ancict1nc Isaccea, deux
4 groupes. Pl I - III; V II, V III/1-4. On
autres exemplaires entiers, prove11ant de Babaremarque les vases du I ve groupe, qui sont
dag PI IV/3; VIII/5 et Greci. Pl IV/4; Vlll/8
recouverts d'un email vert, differemment nuance.
Compte tenu de la forme ci du decor, on a
Pl III/1,2.
range cette categorie de vases en deux groupes,
dont le premier comprend plusieures variantes.
Afin d'obtenir des dates supp!Cmentaires, on a
Sur la foi des decouvertes de Nufăru et de
ef(ectue sur place un sondage ayant les dimensions
Dinogetia - Garvăn on a date Ies vases du prede 8 m x 2 m. Dans celte occasion on a decouvert
mier groupe, caracterises par une tete demi-cirune necropole datant, selon les monnaies, de la
culaire et la pauvrete du decor, aux XI• - XII•
fin du XIIe - debut du XIIle siecle. La necrosiecles, e11 Ies rattachant a la presence des petpole superpose un niveau d'habitation dont le
chenegues et des ouds ou aux echanges
debut est a dater au milieu du XI• siecle et la
commerciaux.
;in au milieu du siecle suivant. L'appartenance
Les vases deuxieme groupe se detachent par
du dep6t des vases spheroconique a ce niveau
leur col tronconique a la bouche arrondie et par
est temoignee par la decouverte d'un fragment
le decor riche et soigneusement execute. La pred' un tel vases.
sence d'u11 tel exemplaire parmi Les vases du
En 1981 un collectif du Musee du nelta d11
dep6t
de Nufăru impose une premiere limite
Danube a ef{ectue a Nufăru une fouille de sauchronologique, a placer aux XI• - XIIes siecles.
vetage qui a livre d'autres vases spheroconique
La large dif(usion que ce type a connu auz
entiers ou fragmentaires, datant, aussi, du
XIII - XIV• 8 siecles dans Les villes situees
milieu du Xle jusqu'au milieu du XIJe siecle.
sur la Volgue et les sites de Crimee, ou ils arrivent a l'occasion de l'inv11sion des tartarea,
Pl V/l, Vl/4
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revelent des circonstances semblables pour leur
presence a Babadag et Isaccea, en sugerant
comme limite chronologique superieure les
XIII• - XIV• siecles.
Sur la foi des analyse en :c-(luorescence e((ectuees a l' Institut de Physique ei Inginerie
Nucleaire de Bucarest ii n'y a pas de traces de
mercure a l'interieur de ces vases. Celte remarque
ainsi que le grand nombre des exemplaires
decouverts, qui rendent peu probable l'hypotht!se

d'une uhhsation singuliere de ces vases, conduisent l'auteur a proposer la suivante distinction
parmi Ies vases spheroconiques etudies: Ies vases
dont le decor est plutOt pauvre ou meme absent
peuvent avoir servi au transport du mercure,
tandis que les exemplaires temoignant d'une
certaine preoccupation pour leur aspect exterieur auraient servi en tant que recipients destines a conlenir des s1tbsl-0nces cosmetiques.

WIEDER -OBER DIE KUGELKONISCHEN GEFĂSSE, IM LICHTE DER
ENTDECKUNGEN AUS DER NORDDOBRUDSCHA
(ZUBAMMENFASSUNG)
Im Jahre 1976 wurde in der Gemeinde
Bez. Tulcea, zufii.Uigerweise ein Depot
mit kugelformig-konischen Gefă.ssen entdeckt.
Es konnten 12 ganze und in Bruchstiicke
erhaltene Gefii.sse gerettet werden, welche auf
Grund uer Form, Psta und Verziehrugn in
vier Gruppen eingeteilt wurden. Taf l=III;
VII; VIIl/1-4. Die Gefâsse der vierten Gruppe
heben sich durch das verschiedenartig nuancierte griine Email hervor. Taf III/!, 2
Um zusii.tzliche Daten zu erhalten, wurde
ein Schnitt (8 x 2 m) auf der Fundstelle gemacht.
Man hat dadurch cin Grii.berfeld, der durch
die ll1iinzbeigaben am Ende des XII. und
Anfang des XIII Jh. datiert wird, entdeckt.
Dieser iiberlagert ein Wohnungsniveau aus
der Hălfte des XI. - Hii.lfte des XII Jh.,
dem auch die kugelformigkonische Gefii.ss,
wie das durch ein, în diesem !'\iveau gefundenes Gefăssbruchstiick veranschaulicht wird,
angehiiren.
Im Jahre 1981 hat ein Team des Museum.s
der Donaudelta, eine Rettungsgrabung durchgefiihrt, mit welcher Gelegenheit weitere
kugelformit-konische Gefă.sse entdeckt wurden,
die gleich denen aus dem Depot, zwischen
der Hii.Ifte des XI und Hii.lfte des XII Jh.
datiert werden ki:innen. Taf V/1; VI/4
Neben diesen, kann man noch andere, aus
Zufallsfunden stammende Gefăsse, aus andcren
Ortschaften
Norddobrudschas
aufzii.hlen:
Isaccea - Stadt - 2 Gefii.sse, Taf
IV/1,2
VIII/6,7
Isaccea-Burg - ein
Bruchstiick,
Babadag- ein Gefii.ss, Taf IV /3; VIII/o Grecicin Gefăsse. Taf IV/4; VIII/8
Auf Grund der Form und Verziehrung, hat
man die Gefii.sse aus der Dobrudscha in zwei
Nufăru,

Gruppen gegliedert, wobei die erste mehrere
Untergruppen aufweist.
Ausgehcnd von den Entdeckungen von
Nufăru und von ii.lteren Entdeckungen aus
Dinogetia - Garvăn, sind die Gefii.sse aus der
e:sten Gruppe. durch cine~ ha:lbkugelform.igen
Korper und emer armen \ erziehrung gekennzeichnet und im XI - XII Jh. datiert. Diese
gelangton hier durch die Vermittlung der
l'etschenegen, Uzen oder durch den Handel.
Die Gefii.sse der zweiten Gruppe kennzeichnen
sich durch einco kegelstiimpfigen Korper,
abgerundeten Mundoffnung ~orgf.ii.ltige . re~che
Verziehrung. Die Anwesenhe1t emes ernz1gen
Exemplar im Depot von Nufăru spricht f~r
eine erate Datierung ins XI - XII Jh. D1e
besondere Verbreitung, welcher dieser Typ in
den Stadtcn an der Volga oder in der Crim, wo
sie durch die Tataren gelangten, im XIII XIV. Jh. aufweist, beschrii.nkt die Datierung
der Gefii.sse aus Isaccea und Babadag ebenfalls
im XIII - XIV Jh. und zwingt uns in den
Tataren die Vcrmittler sehen. Auf Grund der
Analysen die beim Institut for Kernphysik
Bukarest unternommen wurden, konnte festgestellt werdeo, dass die Gefii.sse Quecksilberspuren enthielten. Auf Grund dieser Tatsache und da ihre Zahl fiir eine einzigartige
Beniitzung zu gross ist, unterscheidet der
Verfasser mehrere Funktionen dieser Gefisse.
Die Gefii.sse mit armer oder ohne Verziehrung und nicht sorgfii.Itig hergestellt, dienten
zum Quecksilberbeforderung, jene mit reicher
Verziehrung als Behii.lter ftir kosmetische
Erzeugnisse.

ELEMENTE DE CULTURĂ BIZANTINĂ
LA GURILE DUNĂRII
GHEORGHE MlN UCU-ADAMEŞTEAN U

În timpul împăratului Ioan Tzimiskcs, după o lungă întrerupere de mai bine de
trei secole, Imperiul bizantin reuşeşte să recucerească teritoriul dintre Dunăre şi Marea
Neagră 1 • Revenirea stăpînirii bizantine marchează începutul unei noi epoci înfloritoare
pentru aşezările de pe aceste meleaguri 2 • Refacerea vechilor fortificaţii <le pc linia Dunării
şi instalarea unor garnizoane importante, noua organizarr. administrativă a provinciei
sub numele de Paristrion sau Paradunavon, vor aduce liniştea necesară unei vieţi economice prospere 3 •
Cercetările arheologice desfăşurate în ultimii ani aduc dovezi grăitoare despre
explozia economică şi demografică pc care a cunoscut-o provincia 4 •
Dintre materialele rezultate în urma cercetărilor arheologice sistematice sau provenite din descoperiri întîmplătoare, ne-am oprit asupra unei categorii de obiecte care
a sfat mai puţin în atenţia cercetătorilor de la noi din ţară: crucilc-relicvar 6 •
Toate exemplarele - în număr de 18 - provin din localităţi de pc malul Dunării,
fiind repartizate după cum urmează: Capidava - 2 exemplare, Beroc - 1 exemplar,
Isaccea - 13 exemplare, Nufăru - 1 exemplar, Victoria - 1 exemplar. Materialele vor
fi descrise pe localităţi, în ordinea amplasării acestora pc Dunăre, respectiv din amonte
spre aval 6 •
CAPIDAVA
Cercetările arheologice sistematice întreprinse în această fortificaţie dunăreană au
dat la iveală mai multe cruci rclicvar. Din descoperirile din ultimii ani publicăm două
exemplare 7 •
1. - Cruce relicvar ce are redat în relief, pc avers, imaginea lui Hri~tos crucificat, îmbrăcat
în collobium şi cu picioarele sprijinite pe suppedaneum. Capul, uşor aplecat spre dreapta,
are deasupra o cruce. Din cauza uzurii, trăsăturile feţei nu se mai disting iar pe braţul
drept are un orificiu. Crucea are braţele uşor evazate spre capete, cele scurte rcmarcîndu-se printr-o lăţime mai mare. Dimensiunile: L. = 6,8 cm (5,5 cm fără urechiuşele
de prindere), l. = 3,5 cm. MINA-Constanţa, inv. 13. 798. Descoperită în anul 1974, în
sectorul I, caroul 154, bordei 180 (Pl. I).
Crncea este menţionată în două lucrări fără a avea o descriere complctă 8 • O cruce
identică cu aceasta publicată anterior are ambele feţe şi a fost datată în sec. XI e.
Exemplare asemănătoare s-au găsit şi în alte localităţi dobrogene: Dinogetia-Garvăn şi
Păcuiul lui Soare, ambele exemplare fiind datate în sec. XI 1 0. Singura piesă descoperită
într-o necropolă este cea de la Piatra Frecăţei, exemplar la care întîlnim, de asemenea,
deai;;upra carului o cruce. Piesa este datată larg, sec. X-XII, dar încadrarea cronologică
a necropolei permite o restrîngere a datării, respectiv sf. sec. X - începutul sec. XII 11 •
Tirul acesta de cruce este destul de des întîlnit, descoperiri sugestive fiind făcute
în Bulgaria. La Preslav în necropola 1, s-a găsit o cruce identică ce era dcpu ;ă într-o
urnă de incineraţie, criteriu pe baza căreia se poate data la sfîrşitul sec. IX şi jumătatea
sec. X 12 • Un alt exemplar, descoperit tot la Preslav, la mînăstirea Vîlcaşina, se datează
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la sfîrşitul sec. IX şi începutul sec. X 13 • rn alt exemplar s-a găsit în Cehoslovacia. într-o
necropolă din sec. IX-X. 14 • O cruce identică cu cea. de la Capidava s-a. găsit la Vezsto,
într-un mormînt în care se mai găseau două monede de la. Ladislau I 15 • O cruce ce îl
are reprezentat doar pc Cristos s-a găsit într-un mormînt la Szentes-Szentlaszlo, cimitirul
funcţionînd la sfîrşitul sec. X şi începutul sec. XI 18 • Ultimele descoperiri pc care le menţionăm sînt din Iugoslavia. La Nis-Jagodino :!ifalo, în cimitirul cc a existat pînă la sfîrşitul sec. VII s-a. descoperit o cruce cc pa.r1· să fie una. din celr mai timpurii exemplare
cunoscute 11. La Demir Kapija a fost găsită întîmplător o crucr de dimPnsiuni mici, datarea
în sec. IX-X fiind asigurată pr baza analogiilor 18 •
Din dcscopPririle prezrntatc pînă acum, reisc că, pc baza analogiilor de la noi din
ţară, crucea-relicvar dr la Ca.pida.va s-ar putra. data în sec. XI. Luînd în considerare şi
celelalte drf:coperiri din cetatea dl' la Capidan, înclinăm să atribuim piesa unei perioade
mai largi - sec. X-XI - perioadă în ra.rr sr circumscriu şi majoritatra pieselor descoperite în afara teritoriului ţării noastre.
2. Cruce re.icvar gravată, păstrată în întregime; pe a.vers este redat Cristos aureolat, cu
barbă şi îmbrăcat în colobium. Pe braţele laterale a.re incizată inscripţia. NIKA. Pe
revers apare Maica Domnului orantă; în nimb deasupra. capului arc patru puncte dispuse
în cruce. La capătul superior al braţului a.re inscripţia din patru litere MTPV, forma
prescurtată de la M~TIJP 0e:ou. Personajul este îmbrăcat cu un vcşmînt lung, strîns
la mijloc cu un cordon. La ca.petele braţelor laterale a.re cite o jumătate de cerc acoperitli. cu haşuri verticale sau puţin oblice. Braţele crucii se cvazrază uşor sprr capete. Dimensiuni: L = 7,3 cm, I = 4,5 cm. Aversul se găsrştc la MINA Constanţa, inv. 13958. Reversul
se a.flă în Muzeul cetăţii Capidava Crucea a fost descoperită în anul 1970, în S1, caroul

152, PI. V ; VI.

La Capidava, acra.sta reprezintă singurul rxemplar cr a.re figurile incizate, celelalte
cruci a.vînd figurile redate în relief 19 • In încadrarea cronologică sîntcm ajutaţi de descoperiri similare cc s-au făcut în alte aşezări. La Garvă.n-Dinogetia s-a găsit o jumătate de
cruce, ce arr incizat, foarte slab, un personaj ca.re, după inscripţia prescurtată de deasupra,
a fost idrntificat cu Maica Domnului, crucea datîndu-sc în sec. XI-XII 20 • Alte cîteva
a.scmrnPa piPsP s-au descoprrit la Păcuiul lui Soare una dintre acestea fiind data.tă în
src. X-XI. ~i se ;,propil' ea ieonogrdir cir rxemplarul de la. Capidava 21 •
Sprr dl'osPbirr cir erucilr ru figuri în rrlid, la <'arl' ~nalogiile pot mrrge pînă la
identitatr, în eazul crucilor in!'izatc situaţia l'St1· total difrritf1. Din numărul dl'stul dl' 111arr
de cruci Ul' acPst frl Cl' au fost publieatr pînă arnm, foartP ptLţine sr „apropie'' dl' rxemplarul dr la CapidnYa. La Razgrad, în Bulgaria, în muzPul din lucalitatr SP află o cruce
cc a.rr reda.tă pr Maica Domnului. după cum ne spmw inseripţia d1· drai;upra <'apului 22 .
De la Smirna (Asia. Mi<'ă) s1· rnnosc foartr multe eruei l'l' •~u fost atribuite perioadc•i de
început a c·irculaţici crurilor relicv<tr sec. V I- VIII 23 • Din u;•ra~i pcrio:idă semnalăm
cîtcva cxc•mpla.re din Italia - muzPrlr din Rrggio Calabria t'au Capodimonte - Napoli 24 •
Ceva mai tîrzii - Rec. IX-XII - sînt df'Rcoperirile de la Ragusa Tuia şi Roma 25,
din Bulgaria 26 şi din Grrcia, dr la Corinth 27 •
Crucile rclicvar graYatc au avut o largă circulaţie în timp şi spaţiu. încadrarea lor
cronologică numai pe baza analogiilor, fiind deosebit de difieilă. MajoritatPa. exemplarelor nu au înrrgistratc condiţii clare de descoperire şi doar cîtrva. bcnrficiază de condiţii
stratigrafice sau clemrnte de datare sigură. De aceea încadrarea cronologică, numai pe
baza analogiilor, este, în cazul de faţă, prea puţin sigură şi neconcludentă. Singurul
element pc care-I pu.tem folosi este încadrarea. cronologică a fortificaţiei din care provine.
Ţinînd seama de acest criteriu şi de celelalte descoperiri cunoscute, putem data această
cruce în sec. X-XI.

Beroe
Cruce relicvar cu reprezentări în relief, păstrată în întregime. Pe avers este prezentat
Cristos răstignit cu capul uşor aplecat spre dreapt<.t. şi cu barbă; este îmbrăcat cu collobium, fără mîncci, care din cauza uzurii piesei se distinge foarte greu. La capetele braţelor scurte sub palmele lui Hristos, apar capetele a două personaj!' în timp ce la extre·
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mităţile braţelor lungi sînt dourt busturi. Pc rcvl·rs
orantă cu patru busturi la capetele crucii, atît pc
ee cei patru Evanghelişti. C'rncra rstc într-un stadiu
şterse şi perforată în cîteva locuri 28 . Dimensiuni: L

este reprezentată Maica Domnului
avrrs dt şi pP rcvrrR fiind vorba.
avansat de uzură cu figurile foarte
= 7,5 cm, l =4 em, gr. =0,8 cm,

MDD, inv. 28259, PI. II, 1 a-b
Crucea reprezintă singurul PXemplar găsit la ceta.tr: informaţiile clP8Jffr crtatca
Beroe în perioada bizantină (src. X-XIn Be limitrazri la eîtc,·a. dPscoprriri întîmplă
toarc şi rămîn nrconcludente 29 •
Analogii întîlnim la Garvăn-DinogPtia - unde s-au găsit trei exemplare, din care
unul cu o monedă de la Constantin VIII (1025-1028) 30 • La Păcuini lui Soare s-au găsit
două exemplare datate în sec. XI 31 • Alături de acrstca mai putem mrnţiona cîtev:L piese
care provin din descoperiri întîmplătoau sau au fost găsite în condiţii cc nu permit o
datare exactă. Vom înc<'pe cu menţiona.na. reverrnlui unei cruci rPlicvar descoperită la
Hîrşova 32 • O altă piesă a fost drscoperită într-un mormînt pr insula BisPricuţa, în 'faţa
cetăţii greco-romane de la Capul Dolojman, aceasta fiind prima cruce relicvar descoperită
în Dobrogea 33 • Ea reprezintă şi singura descoperire de pe limes-ul maritim şi una din
puţinele piese provenite dintr-un mormînt. Acestora le putem adăuga o ultimă descoperire
din Moldova, zonă în care crucile relicvar de tip bizantin sînt foarte rare 3'.
Această categoric de cruci este bine cunoscută, cei patru Evanghelişti apărînd frecvent pc crucile relicvar. În Bulgaria s-au făcut descoperiri la Pirdop 36 , la Razgrad, în
timp cc de la Preslav, una din cele două capitale din vremea primului ţarat bulgar, provin
mai multe exemplare 36 • La acestea adăugrim o cruce descoperită la Yakimovo, care
prezintă analogii pină la identitate cu cea de la Beroe 37 • Nici una din piesele prezentate
pină acum nu beneficiază însă de clemente de datare sigură. În cazul pieselor descoperite
la Preslav, dezvoltarea deosebită pe care a avut-o oraşul-capitală în sec. IX-X oonstituie un indiciu de prim rang pentru datarea exemplarelor de aici. Dacă luăm în considerare şi data creştinării oficiale a bulgarilor coroborată cu momentul cînd oraşul a devenit
capitală, putem restrînge această datare la sf. sec. IX - sec. X. Privind astfel lucrurile,
putem afirma că majoritatea descoperirilor provin din sec. X - perioadă de maximă
înflorire a capitalei şi doar cîteva piese se pot atribui sec. XI. Acest secol constituie
un termen final pentru circulaţia în Bulgaria a crucilor relicvar de acest tip.
Din URSS, de pc litoralul Mării Negre (Chcrsonrs), provine o descoperire mai \'eche
ce a fost datată începînd cu sec. XI 38 • Situaţia rstr mult diferită în Ungaria, unde majoritatea exemplarelor provin din morminte, pr('zcnţa monrdelor sau altor clemente de inventar
permiţînd o încadrare strînsă. Cea mai timpurie parc să fie crucea descoperită la Tiszaeslar
(sec. X). Din secolul următor datează crucea relicvar descoperită la Tiszorvcny. Din
aceeaşi categorie care a fost datată pc baza analogiilor în src. X-XI, există un număr
nrn.re de cruci la Muzeul din Budapesta 39 •
În Iugoslavia, la Crkvina, s-a găsit într-un mormînt un fragment de cruce rclicvar
ce a fost datat în sec. IX-XII, în funcţie de perioada de funcţionare a necropolei 'o.
în muzeul din Zadar se află reversul unei cruci care a fost datată de primul său editor
în sec. X-XI, în timp ce S. Ra.dojcik o datează mai timpuriu 41 • De o datare timpurie
(sec. VII-VIII) beneficiază şi cruce de argint descoperită pe malul Dunării la Radna '2.
Acest tip a cunoscut o circulaţie largă în timp şi în spaţiu, după cum ne demonstrează descoperirile prezentate pînă acum ; în Dobrogea prezenţa sa este legată de revenirea Imperiului Bizantin la gurile Dunării şi încadrarea cronologică se rcstrînge la o
perioadă destul de scurtă, sf. sec. X-XI.
ISACCEA.
Aici s-au găsit cele mai multe cruci relicvar (13), piesele impresionînd prin varietatea.
formelor şi reprezentărilor.
1) Cruce de dimensiuni mici, păstrată cu o singură faţă pe care este redat Cristos
răstingnit, cu capul drept şi picioarele uşor desfăcute. Faţa este acoperită cu o barbli.
stufoasă, element ce se întîlnrşte mai rar. Este îmbrăcat cu un colobium fără mîneci, ce
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cade în falduri. L = 47 mm (36 mm fără urechiuşă); I = 32 mm; gr. = 3 mm, MDD,
inv. 26047. Crucea a fost găsită la cetate, în timpul unei cercetări de suprafaţă.
Piesa are analogii perfecte la Păcuiul lui Soare, unde s-a găsit un exemplar ce se
datează în sec. XI. 43 Cruci encolpion asemănătoare s-au descoperit şi în alte aşezări din
Dobrogea, pe baza lor, exemplarul acesta putîndu-se data în sec. XI", Pl. I, 2.
2) Cruce de dimensiuni mari din care se păstrează doar partea de jos a unei feţe; pc
ea este redată în relief un personaj îmbrăcat cu colobium din ca.re s-a păstrat doar partea
inferioară. L = 30 mm; I = 25 mm, gr. = 5 mm, MDD, inv. 26776. Fragmentul provine
din colecţia Liceului din Isaccea şi a fost găsit la cetate, Pl. I, 3.
Fragmentul aparţine unui tip frecvent întîlnit şi se poate data în sec. XI.
3) Cruce de dimensiuni mijlocii păstrată în întregime. Pe avers apare Cristos cu capul
uşor aplecat spre drl'apta; este îmbrăcat cu un colobium cu mînecă. scurtă, ce cade în
falduri bogate pînă la glezne. Lingă mina dreaptă se distinge cu greu un bust (Fecioara),
în timp ce în partea stingă, unde trebuia să apară bustul Sf. Ion Boteză.torul, reprezentarea s-a ştl'rs. Deasupra capului este redată în relief o cruce cu braţe egale. Pe revers
apare Maica Domnului Orantă, îmbrăcată cu un veşmînt ce-i cade pînă la glezne. La
fiecare capăt al braţelor apare cite un bust (cei patru evangheli5ti). L = 73 mm (60 mm
fără urechiuşă, I = 38 mm, gr. = 5 mm, MINA Constanţa. Exemplarul a fost achiziţi
onat ca provenind de la cetatea Isaccea, Pl. II, 2a-b.
4) Cruce de diml'nsiuni mari, păstrată cu o singură faţă pc care este redată Maica Domnului Orantă; veşmîntul, cu mînl'că lungă, pare să fie strîns la mijloc cu un cordon, şi
cade în falduri bogate pînă spre glezne. La extermităţile braţelor crucii apar bu8turile
cl'lor patru evanghl'lişti. L = 80 mm (60 mm fără urechiuşă),l = 36 mm, gr. 5 mm.
Piesa se păstrează în Col. DN şi s-a găsit la cetate, Pl.
5) Reversul unei cruci în stare avansată de uzură, păstrată cu partea superioară. Pe ea
distingem cu greutate pe Maica Domnului Orantă iar la capete, busturile evangheliştilor.
L = 45 mm, I = 39 mm, gr. = 3,2 mm, MOD, inv. 4071. Piesa a fost găsită întîmplător
la cetatea Isaccea, PI. III.
6) Cruce păstrată în întregime dar într-o stare avansată de uzură, motiv care face
destul de grl'u vizibile rl'prezcntărilc de pe cele două feţe. Pe avers apare Hristos răs
tignit, cu capul uşor aplecat într-o parte. Pe revers este redată. Maica Domnului Orantă
şi cu cite un bust la capătul fiecărui braţ al crucii. L = 40 mm (32 mm fără urechiuşă),
I = 21 mm, gr. = 6 mm, Col. DN, Tulcea. Piesa a fost găsită la cetatea Isaccea, PI. III.
Ultimile patru cruci encolpion prezentate se pot data pe baza analogiilor în sec. XI 46 •
7) Cruce întreagă ce are un decor identic pe ambele feţe, motiv ce ne împiedică să
precizăm cu exactitate care este aversul şi care este reversul. Într-un chenar, ce urmăreşte
conturul crucii, se află înscris un motiv cruciform, totul fiind realizat din mici puncte
incizate. Pe una din feţe, cercul din mijloc s-a şters din cauza purtării piesei, fapt ce ne
determină să presupunem că aceasta este reversul. Pe cealaltă faţă, de-a lungul braţului
superior, au fost zgîriate mai multe litere dispuse pe două rînduri: PrHI (literele din
primul rînd sînt tăiate de o linie puţin oblică); dedesubt apar următoarele trei litere:
XPH. Un ultim semn - aceasta putînd fi şi numai o simplă incizie - apare sub cercul
din mijlocul crucii: <. Prezenţa literelor pe această faţă ne face să credem că ea reprezenta aversul. L = 82 mm (67 mm fără urechiuşă), I = 45 mm, gr. = 7 mm, Col. DN,
Tulcea. Piesa a fost găsită întîmplător la cetate, PI. IV; VI, 2.
Crucile de acest tip sînt destul de rare iar analogiile întîlnite nu merg niciodatA.
pînă la identitate. Un exemplar decorat, pe una din feţe, cu un motiv cruciform, realizat
în aceeaşi tehnică, s-a glsit la Garvăn-Dinogetia 47 ; la aceasta se pot adăuga cîteva
descoperiri din afara teritoriului ţ'irii noastre '8. Pe ba.za acestor analogii şi luînd în
considerare şi perioada cînd ~irculă crucile cu decor geometric, putem data exemplarul
de la l~accea în sec. XI-XII.
9) O jumătate de cruce păstrată într-o stare avansată de distrugere; pe ea apar motive
geometrice realizate din cercu:·i şi linii frînte, dispuse fără o ordine anume pe toatA.
suprafaţa. La partea superioară apare litera X prescurtarea de la cuvîntul Cristos.

m.
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L = 37 mm (fără urechiuşă, l = 28 mm, gr. = 3,1 mm, MINA Constanţa. Achiziţionată
ca provenind de la cetatea Isaccea., PI. IV.
Această piesă reprezintă un exemplar mai rar întîlnit, motive asemănătoare întîlnindu-se pe cruci descoperite la. Dinogetia-Garvăn dar realizate în altă tehnică (sec.
XI-XII) 49 • Alte două piese s-au găsit în Bulgaria, la Pliska (sec. X-XI) 6 0 şi respectiv
Diadovo, (sf. sec. XI - sec. XII) 61 , acestea constituind ultimile descoperiri de acest
foi pe care le cunoaştem.
Pe baza celor menţionate pînă acum putem conchide că şi a.cest exemplar se poate
da.ta în sec. XI-XII.
10) Cruce de mici dimensiuni deteriorată. de trecerea. prin incendiu care a distrus aproape
în întregime decorul. Pe una din feţe, în centru, s-au păstrat două cerculeţe mici incizate; trei din braţele crucii au capetele distruse; în forma păstrată crucea are urmli.toarele dimensiuni: L = 30 mm, l = 21 mm, gr. = 6,5 mm, MINA Constanţa.. Achiziţionată ca provenind de la cetatea. Isaccea, PI. VI, 1.
11) CrucP de mici dimensiuni, trecută prin foc ca şi precedenta, fapt cc a făcut ca trei
din brnţclc crucii sâ fie distruse în proporţii diferite; după braţul inferior, singurul p!strat
în întregime, se constată că braţele se lăţeau spre extremităţi. Din decor s-a păstrat, în
centru, un cerculeţ incizat cu un punct în mijloc. Dimensiuni: L = 30 mm (lungimea
rrală 3G mm), I = 18 mm, gr. = 5 mm, MINA Constanţa. Crucea a fost achiziţionată ca
provenind de la cetatea Isaceca, PI. IV, 1.
Aceste două cruci encolpion, ca şi cele două prezentate anterior, se pot data în sec.
XI-XII, perioadă cînd acest tip cunoaşte cea mai ma.re răspîndire.
12) Cruce întreagă cc arc doa.r unul din braţele laterale deteriorate. Este unul din puţinele
exemplare ce nu arc decor; braţele se lăţesc uşor spre ca.pete. Dimensiuni: L = 53 mm
( 45 fără urechiuşă), 1 = 35 mm, gr. = 4 mm, col. DN, Tulcea; descoperită la cetatea
Isaccea, Pl IV, 2.
13) Cruce fragmentară asemănătoare, prin formă şi lipsa decorului, cu precedenta.
L = 37 mm; 1=25 mm; gr. = 9 mm. inv. 30184 - MDD. Descoperită întîmplător la
cetatea Isaccea.
Crucile fără decor constituie o categorie întîlnită mai rar. La noi în ţarii, descoperiri
similare s-au făcut la Păcuiul lui Soare şi se datează în sec. XI 53 • Cele mai multe piese
s-au găsit în Bulgaria. dar provin din contexte cc nu au permis o încadrare cronologică
exactă, datarea lor în sec. X-XI făcîndu-se pe baza analogiilor 64 • Piese asemănătoare,
datate tot în sec. X-XI, s-au mai găsit în Ungaria. 66 , Iugisla.via 56 şi Grecia 6 7.
În acest context, credem că piesele de la Isaccea. se pot data în sec. XI.
NUFĂRU.

În anul 1979, s-a executat în centrul comunei fundaţia pentru un bloc, prilej cu
care s-a recuperat o cruce relicvar cu aversul întreg şi reversul păstrat doar cu jumă
tatea superioară. Pe avers este reprezentat Cristos răstignit, cu capul aplecat spre umărul
drept, avînd deasupra. soarele şi luna. În jurul mijlocului are înfăşurată o fişic de îmbră
căminte, lungă pînă la genunchi - perizom. Pe revers apare Maica Domnului Orantă.
Dimrnsiuni: L = 50 mm (fără urechiuşă 43 mm), l = 29 mm, gr. = 3 mm, MDD, inv. 28260,
PI. ID.
Crucea se dif ercnţia.ză de celelalte piese prezenta.te pînă a.cum prin faptul că Cristos
nu mai apa.re îmbrăcat cu colobium ci cu perizom. Situaţia. este destul de rar întîlnită,
singura analogie de la noi din ţară fiind găsită la Medgidia 58 • La aceasta putem adăuga
cîteva descoperiri din Bulgaria cc sînt da.ta.te în sec. IX-XIV 69 •
Luînd în ansamblu datarea a.cestor piese, putem spune că exemplarul de la Nufăru
se poate da.ta în sec. XI, cu posibile prezenţe în prima parte a sec. XII 60 •
VICTORIA.
Cruce din bronz păstra.tă cu o singură faţă pe ca.re este gravată imaginea unei persoane în poziţie Orans. În jurul capului a.re aureolă iar ca îmbrăcăminte are un veşmînt
lung ce-i ca.de pînă la gleznă fiind decorat cu linii ondulate. Piesa este lucrată într-o tehnic~
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îngrijită

de mina unui nwştrr rxpcrimrntat, fapt ce ne dovedeşte că provine dintr-un
atelier constantinopolitan. Dimrnsiuni: L = 78 mm (68 mm fără urrchiuşă); I = 46 mm,
gr. = ;3 mm, MDD, inv. 28261, Pl. V/2
Crucea a fost găsită întîmplător, în anul 1980, în satul Victoria, corn. Nufăru. Cercetările de suprafaţă dectuatr în zona n·spectivă nu au dus la depistarra altor materiale
arheologice, fapt carr ne prrmitr ~ă acrrdităm idePa că pirsa s-ar putPa să provină din
inventarul unui mormînt.
Cruci rncolpion gravatP. CP ~t· apropie foartr mult de exemplarul dr la Victoria,
A-au drscoprrit Ia Păcuiul lui Soan• şi sr datrază în src. XIII 61 • O altă piesă s-a găsit
întîmplător la A<ljud, în Moldova., încadrarea cronologică fiind drstul de largă (X-XII) 62 •
Piesr i;imilarr s-au descopPrit pe trritoriul Rusiei - Chrrsones 63 , în Bulgaria. Doina Roşiţa, Preslav, Pirdop, Hisar, etc. şi se datrază în sec. IX-XI 64 • Cele mai multr
exemplare şi care beneficiază de o datare mai timpurir (sec. VI-VIII) provin de la
Smirna 66 •
Luînd în considerare ac<•ste descoperiri, cre<lrm că putem data crucea de la Victoria
în sec. X-XI.
Prin prisma celor arătatr mai sus se pot desprinde cîteva idei mai importante
referitoare la prezenţa crucilor encolpion pe teritoriul Dobrogei.
Se observă cu uşurinţă că, din punct de vedere geografic, aria de răspîndirc este
restrînsă pc IimPs-ul dunărean, foarte rar putîndu-se consemna descoperirea unor piese
în interiorul provinci<'i (corn. Ciobanu, jud. Constanţa.) şi pe limes-ul maritim (insula
Bisericuţa 66 •

Crucile encolpion s-a.u găsit în marea. lor majoritate în oraşele - cetăţi dunărene
numai în mod excepţional în m<'diul rural (corn. Ciobanu, jud. Constanţa, sat Victoria jud. Tulcea).
Foarte rar se constată prezenţa lor în inventarul mormintelor, descoperind izolate
făcîndu-se la Beroe - Piatra Frecăţei, pe insula. Bisnicuţa şi, probabil Victoria 81 •
Privind descoperirile de pe întreg teritoriul ţării noastre, observăm cli. în Cîmpia.
Munteniei 68 şi în Transilvania 69 apar descopniri izolate, numărul lor este ceva mai marc
în Moldova 70 şi Banat 71 , marea. majoritate a descopeiririlor concentrîndu-se în Dobrogea.
Apariţia lor în provincia. dintre Dunăre şi Marea Neagră este legată de momentul
revenirii stăpînirii bizantine în anul 971, cînd împăratul Ioan Tzimiskes reuşeşte să recucerească această vrchc provincie a Imperiului Bizantin. Circulaţia lor va cunoaşte o
maximă intrnsitatc în sec. XI, perioadă din care provin cele mai multe descoperiri, după
care numărul lor va fi în continuă scădere, dispariţia lor totală putînd fi consemnată în
sec. XIV, de cînd datează ultimile descoperiri de acest fel făcute la cetatea Enisala 72 •
Duprt tehnica. de lucru i::e pot împărţi în două mari categorii cruci cu figuri în relief
şi cruci gravate.
şi

- Cruci encolpion cu figuri tn relief.
Majoritatea descoperirilor prezenta.te de noi se înscriu în această categorie, ele constituind, din punct de vedere iconografic, un grup destul de unitar. Pe o faţă este reprezentat Cristos răstignit, în timp cc pc cealaltă apare Maica Domnului Orantă; pe avers
sînt reprezentate uneori la extremităţile braţelor laterale două siluete reprezentînd
Fecioara şi Sfîntul Ioan Botczătorul sau mai multe busturi de Evanghelişti 73 • Deasupra
capului lui Cristos sînt redate motive diferite ca Soarele şi Luna 74 , o cruce sau simple
cerculeţe. Pe revers apar cei patru Evanghelişti, busturile lor fiind înscrise uneori în
medalioane.
Acest tip de cruce relicvar este cunoscut din descoperiri făcute pe o largă arie geografică, primele datînd încă din secolul trecut?&. Cronologic, se poate urmări o evoluţie pc
mai multe secole; iconografia, deşi rămînc în linii mari aceeaşi, ne oferă elemente ajutătoare.

Unul din cele mai vechi exemplare - sec. VI-VIII - pare să fie o cruce encolpion, din bronz argintat, cc a fost descoperită în Italia la Roma. Pe avers este redat Cristos
răstignit cu două siluete la capetele scurte ale crucii şi ru o inscripţie. Deasupra capului
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apar soa.rPle şi luna împreună cu titulus-ul ; Cristos sr sprijină pc un suppedancwn care are
dedesubt capul lui Adam. Pe rrvcrs apare Maica Domnului cu pruncul în braţe şi cu
busturile crlor patru Evanghelişti înscrisr în mrdalioanr 76 • Piese asemănătoare mai întîlnim în Italia 77 , şi în Grecia 79.
Datarea mai timpurie a acestui grup dr piese estr impusă de anumite clrmcntc
ieonografice şi detalii; imaginilr sînt redate foarte clar şi au toate elcmrntelc iconografice: Christos stă pc suppedaneum carr arr drdrsubt capul lui Adam; deasupra capului
lui Cristos este redat titulus-ul, ia.r sub braţr arc o inscripţie lizibilă; pc revers Maica
Domnului cu pruncul în braţe, imaginr care nu rste întîlnită ultrrior decît foarte rar;
îmbrăcămintra diferă dr cea care apare pc pirsclr din sec. X-XI. La început, această
categorie este destul de slab reprezentată, numărul exemplarelor crcscînd brusc în preajma
sec. X 80 . Acum se renunţă la tipul dr cruce cu figuri gravatr, în favoarea tipului cu figuri
în-rrlief 81 • Acrsta trebuir să fi fost şi momr-ntul în care s-a produs o schimbare şi în rolul
trncilor rncolpion. Dacă pînă acum rlr erau purtate cu prrcădere de prelaţi sau de cîţiva
rcprrzcntanţi ai claselor conducătoare şi rrau drstinate să închidă în ele anumite rrlicvc 8111 ,
în perioada următoare, ele vor dipăta. valoarr prin ele însele (prin forma lor), fiind purtatr
dr reprezentanţi ai tuturor păturilor socialr. Situaţia este confirmată, pc de o parte, prin
faptu I că reprezentările iconografice devin tot mai simple (dispare aproape cu totul
ti:tulus-ul sau este redat doar într-o formă asemănătoare celei iniţiale, suppedaneul dispare
sa.u, cînd rămîne, este doar uşor schiţat, capul lui Adam nu mai apare de loc), pc de altii.
partr, figurilr principale sînt redate mai schematic: la busturile Evangheliştilor rareori
i:;r mai pot distinge chipurilr şi nu dr puţine ori la. extremităţile braţelor scurte ale crucii
apar numai capetele acestora, toate acestea constituind totodatli, şi argumente care ne
permit să apreciem că se trecuse la o producţie „de scrie"
Crucilr se lucrau în număr marc în cîteva ateliere concentrate în Constantinopol,
fapt ce nr este confirmat de analogiilr cr mprg pînă la identitate între exemplare cc a.u fost
găsite în zone gpograficC' foarte îndepărtate'.
Numărul destul dr mare al descoperirilor ne obligă să luăm în considerare şi posibilitatra existenţei unor atelirrc locale, concluzie către care ne conduce şi apariţia unor piese
lucrate în mod grosolan şi m o evidentă tentă provincială 83 • Cronologic, acest tip nu
depăşeştr graniţa sPcolului XI, în srcolul următor fiind întîlnitc foarte puţine asemenea
exemplare, tipologic impunîndu-sc crucile' m motive gravate.

Cruci cu figuri gravate
Descoperirea unui număr deosebit de marc dC' exemplare în Syria şi Palestina. a
impus concluzia că tipul a fost produs în această zonă, în perioada de început a circulaţiei
crucilor relicvar (src. VI-VII).
Această categoric rstc foarte bine documrntată printr-un număr marc şi variat de
descoperiri făcute pc o arie geografică foarte largă, într-un mare număr de centre din
rindul cărora se detaşează Smyrna. Pc avrrs este redat Christos răstignit, sprijinit pe
suppeda.newn, avînd deasupra capului titulus. LatPral apar două siluete şi, foarte rar,
bi1s.turile celor patru Evanghelişti. Pc rcvrrs, Fecioara este reprezentată cu pruncul
în braţe 84 •
Crva mai tîrziu, figura lui Cristos este înlocuită cu diferite motive geometrice sau
eu un sfînt al cărni nume apare deseori înscris deasupra capului. Cel mai frecvent îl întîlnim pc sf. GheorghP şi ma.i rar pr sf. Ioan, Ştdan, Petru, Dimitrie şi într-un singur caz Veronica 80 •
Din păcatr, piesele de la Smyrna nu pro\'in din descoperiri arheologice care să le
fi asigurat o încadrare cronologică ci, în majoritatea cazurilor, au fost obţinute prin achiziţii 86 • În acest context, nu se pot face precizări cu privire la momentul apariţiei motivelor geometrice sau a figurilor de sfinţi. Oricum, se pare că obiceiul se va generaliza prin
sec. X-XI.
Acest tip de piese continuă să fie cunoscut prin intermediul atelierelor constantinopolitanc care, după cucerirea „Locurile Sfinte" de către arabi, vor continua să producă cruci de acest fel.
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Tipul este bine cunoscut în Bulgaria, într-un număr mic el fiind documentat şi în
U.R.S.S., Iugoslavia şi pe teritoriul ţării noastre. La noi în ţară, numărul pieselor de
factură bizantină este destul de redus, limitîndu-se la cîteva descoperiri făcute la Victoria.
Păcuini lui Soare şi Adjud, ele fiind caracteristice secolelor X-XI.
Incepînd chiar cu secolele X-XI, vor circula şi piese care se aseamănă din punct
de vedere iconografic dar care sînt lucrate mai puţin îngrijit, de o mină mai puţ.în sigură
şi care par să ne indice că au fost executate în ateliere locale. Din această categorii' par
să facă parte piesele găsite la Capidava, Isaccea, Garvăn-Dinogestia, Dăneşti, etc. 87 •
In această perioadă finală întîlnim şi cruci encolpion cu motive geometricr sau
care sînt complet lipsite de decor.
Pe baza celor arăta.te mai sus putem desprinde, foarte pc scurt, următoarele concluzii:
1) Într-o primă etapă, crucile encolpion sînt de provenienţă syro-palestiniană, după care
a.u fost lucrate în atelierele constantinopolitane. In perioada de maximă răspîndire - sec.
X-XII - unele au putut fi lucrate şi în ateliere locale provinciale.
2) La început au fost folosite pentru păstrarea relicvelor, fiind destinate preoţilor
sau unor reprezentanţi ai păturilor superioare, după care sînt folosite de către toate
păturile sociale.
3) În perioada de început, nu se poate vorbi de prezenţa unui singur tip dr erucc
encolpion. Cele două categorii au coexistat, mai nurneroaBe fiind cele cu figuri gravate,
pentru ca în secolele X-XI să devină preponderente crucile cu reprezentări în relief.
In continuare (sec. XII-XIV) vor fi folosite crudle cu figuri gravate. Perioada de sfîrşit a
circulaţiei lor o reprezintă sec. XIV, după care crucilr encolpion sînt documentate cu
precădere în complexe funerare tirzii, în care sînt reîntrebuinţate. (vezi ilustraţia p. î25 ).
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Zsusza S. Lovag, Byza11tine Type Reli-

quary Pectoral (}rosses iJI the Hui1garian
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National Museum, în Folia archaeologica
XXII, p. 148; Szell Marta, XI Szadi
temetok &entes Kărnyeke11, în Folia Archaologica, III-IV, 1941, p. 259.
16. Magda von Barany-Oberschall, loc. cit.,
Zsuza S. Lovag, loc. cit.,
17. Nagy Tibor, in Folia Archaeologica I-II,
1939, pp. 226-228, fig. 1, 2.
18. Blaga Aleksova, Demir Kapija, în Dissertationes I, 1966, p. 99, PI. XXI/281.
19. Gloria Ceacalopol, Crucea relicvar de la
Capidava, în SCIA, IX, l, 1962, pp. 192194. Aceeaşi cruce relicvar este menţionată
şi de Radu Florescu, Capidava, Ed. Meridiane. 1965. O confuzie independentă. <le
voinţa autoarei s-a produs la ilustrurea
articolului Maria Munteanu, Mărturii creş
tine păstrate fo Muzeul de Arheologie ConstanJa, in De la Dunăre la Mare. Mărturii
istorice şi monumente de arid creştit1ă, Galaţi
1967, pp. 98-104. La p. 104 autoarea menţionează o cruce <le bronz pe care este repezentat Cristos răstignit, ce fusese publicată anterior de R. Florescu, N. Cheluţa
Georgescu, op. c-it., p. 431. Cei care au
redactat volumul au ilustrat la fig. 35 o
cruce, lingă care au scris „cruce relicvar
- Capidava". De fnpt este o cruce simplă
decorată în tehnica niello ce a fost descoperită la Garvăn - Dinogetia, cf. Di110getia I, fig. 191/17.
20. Dinogetia, I, p. 362.
21. P. Diaconu, Silvia llaraschi, Păcuiul lui
Soare, II, Buc., 1977, p. 129, fig. 100/6.
22. Olcel na Razgradskovo arheologhicesco drujestvo, VII, 1930, pp. 5-7, fig. 1 b.
23. Oskar Wulff, Altchristliche und Mittelalterliche byzantinische und italieniske Bildwerke. Teii I, Altchristliche Bildwerke,
Berlin 1909, p. 195 şi urm., pi. XLV.
24. Angelo Lipinsky, Encolpia cruciformi orie11tali riel M useo N azionale di Reggio Calabria,
în Bolletino delia Badia Greca di Grottaferrata, N. S., XIII, 1959 - BllGG, I,
pp. 77-87, II, pp. 107-115.
25. Elio Galasso, Orificeria Medioevale i11
Campania, 1969, pp. 37-38, PI. XIV;
Angelo Lipinsky, L' Arte orafa bizantina
nell'ltalia Meridionale e nelle !sole. Gli
apporti e la formaz-io11e delle scuole, în Atti
dell I, Convegno Storico Interclesiele,
Bari, 1961, Padova, 1971, p. 1474; Tabernacolo, altare e sua capsella reliquiaria
it1 s. Stefano presso Piano Roma110 în
Bulletino di Arheologia Cristiana, seria
quarta, Anno 8esto, Roma, 1888-1889,
pp. 154-162, pi. XI/2.
26. Iulia Vileva, Srednovekov11i krîstove-eucolpioni ot Naţionalnata hudojestvena galeria,
în Arheologhia, 23, 1981, 1- 2, pp. 72 84, fig. 6.
27. Gladys R. Davidson, Cori11th XII. The
minor objects. Princetowrţ New Jersey,
1952, pp. 257-258, pi. 110.
28. Crucea a fost descoperită în anul 1979 în
perimetrul cetăţii. Pentru alte descoperiri
de la Beroe vezi nota 11.
29. Ernest Oberlii.n<ler Târnovcanu, loc. cit.

30. Di11ogetia I, p. 360, fig. 193/9; fig. 193/10
- nu a pare menţ.ionat în text; al treilea
exemplar (fig. 191/20) reprezintă cea mai
veche cruce rclicvar descoperită la Dinogetia şi a fost publicată pentru prima dată
<le Gh. Ştefan, Ditiogetia I, în Dacia 19371940, VII-VIII, p. 417, fig. 23/22 şi
27/2.
31. Petre Diaconu, Dumitru Vilceanu, op.
cit., p. 161, pi. XXIX/1, a-b, 2 a-b; I.
Barnea. op. cit., p. 166, pi. 69/2 a-b, datează exemplarul mai mare într-o perioadă
mai largă respectiv sec. XI-XII.
32. N. Harţuche şi F. Anastasiu, Catalog selectiv al colec/iei de arheologie al Muzeului
Brdilei, 1976, p. 270-271, catalog 559.
33. P. Nicorescu, Un croiz - reliquaire de
Dobroudja, in In memoria lui V. Pârvan,
Buc., 1934, pp. 222-226.
34. Crucea se află la Muzeul <lin Vaslui şi a.
putut fi studiată prin bunii.voinţa colegei
Ru"andra Alaiba căreia ii mulţumim şi
pe această cale.
35 . .Mutafciev P., Elenskata Jirkva pri Pirdop,
l.B.A.D., V, 1915, pp. 73- 74, fig. 4 7/
l, 4, o.
36. Otcet . .. , p. 7; Sonia Gheorghieva, Kristove
- encolpio11i ot sred11ovekoven Preslav, in
Izledvania v ceeti na aka<l D. Decev,
Sofia, 1958, fig. 1/3, 9.
37. Atanae Milcev, Ra11nosrednovekovt1i bulgarschi nakiti i krbtove enkolpior1i ot Severazapatna BClgaria, Arheologhia, V, 1963,
3, pp. 30-31 şi fig. 9; pentru varianta în
limba germană vezi Slavia Antiqua, XIII,
1966, fig. 8.
38. Kondakov N. P., Iconografia Bogomater6,
I, p. 261, fig. 166.
39. Magda von Barany - Obcrschall, op. cit.,
p. 217, fig. 65/b; Z. Lovag, op. cit., p.
148, fig. 2-3; llekescsaba cf. Barany,
ol. cit., p. 216, fig. 63/c; Dunanpentele,
c . ibidem, p. 217, fig. 6li/a-b şi Z. Lovag,
op. cit., p. 148, fig. 81/4 a, b ), Eger cf. M.
Barani, op. cit., p. 217, fig. 64; Sztiny
cf. ibidem, p. 217, fig. 66/2 şi Lovag, op.
cit., p. 148, fig. 2/1; Tapiobicske, idem,
p. 148, fig. 2/2; Vezsprem cf. Barani, op.
cit., p. 217, fig. 66/c, Gerevich, M agyarorszag I, 1938, pp. 200-201, fig. CCXXX/4,
datează crucea de la Vezspren în sec. XII
acesta fiind singurul caz rîn<l o cruce <le
tip bizantin cu figuri în relief este datată
în Ungaria în sec. XII.
40. Irma Cremosnik, lzvestaj o izkopavar1ji111a
na Krvini i Lisicicima cod Conjika, în
Glasnik Zemaljskog Muzeia u Sarajevo,
Nova serija IX, Sarajevo pp. 218-219,
fig. 5.
41. Muzeji i zbfrke Zadra, Zagreb, 1954, ~i
fig. la p. 115; S. Radojcik, Bronza11i
krîstovi - relikvijari iz ranog srdnjeg vekri
u !Jeogradski Zbirkata Îll Zbornik za Umet11osto Zgodovino, 5-G, 1959, p. 126.
42. Stare Berdapu ... pp.116-117, pi. LXXXV
/1-2.
43. Petre Diaconu, Dumitru Vilceanu, op. cit.,
p. lGl şi pi. XVIII/7 a-b. ,
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datare care în cazul de faţă ni se pare
cea mai corectă.. Ultimul exemplar pe
care-l prezentăm a fost descoperit la
Cavarna. Vezi: Milko l\lircev, Gorana
Tonceva, Dimită.r Dimitrov, Bizone-Karvuna, în Izvestia Vama, XIII, 1963, pp.
97 -98, fig. 71/2. Trebuie precizat de la
început că această. cruce encolpion a fost
descoperită. într-o locuinţă împreună cu un
alt exemplar de tip „kievian". La p. 97
nota 1, singuru.I loc unde se fac referiri
cronologice se spune că aceste cruci au
circulat în Bulgaria şi se face trimitere la
articolul de sinteză. al lui Mijatev (în
treacăt fie spus, Mijatev arată. că în general
crucile encolpion au circulat în sec. VIXI \', dar nu face o referire anume la vreun
exemplar pe care să.-1 dateze în sec. XIIXIV). Prezenţa crucii de tip „kievian"
la care se adaugă materialele ceramice din
locuinţă, pe rare înşişi autorii le datează.
începînd cu ser. XII - cf. pp. 73- îli şi
pi. \' 11/6, V111/1 - re1trîng datarea la
sec. XII- XI\'. Dacă luăm în considerare şi
faptul că crucile de tip bizantin cu figuri
în relief nu se întîlnesc nicăieri în Bulgaria după sec. XII, putem afirma atunci
că cele două cruri encolpion se pot data
ln sec. XII.
tiO. Interesant de semnalat faptul că Cristos
îmbrăcat ru perizom este frecvent întîlnit
pe erucile relicvar de tip „kievian".
61. P. Diaconu, Silvia Baraschi, op. cil., p. 131,
fig. 100/1, 102/1. Crucea „a fost găsită.
în condiţii stratigragice neclare" şi datată
„cu rezervele cuvenite, în sec. XIII".
Ea se datează, de fapt, în ser. XI, după
cum o dovedesc şi trimiterile ce- se fac
în text. Vezi notele lOă, lOG - Pirdop,
Hisar şi Ad.iud. 1n nota 106 se spune că.
cele mai apropiate analogii se întilnesc la. o
piesă păstrată in muzeul diu Stara. Zagora.
Aceasta a fost desropcrită întîmplător şi
datată în ser. XII I - X I\', încadrare cronologică. ce 1111 este susţinută de nici o
altă descoperire similară. din Bulgaria,
toate descoperirile de acest fel avînd ca
limită. cronologică. maximă sec. XI (vezi
Christo Barinkliev, Mintcho Dimitrov,
Dimitrie Nicolov, M usee Nalio11al de Staru
Zagora, Sofia, 1965, p. 158, nr. 91.i). Celelalte cruri descoperite la Stărmen, Enisala - după cum recunoaşte şi autorul
- sînt lucrate într-o altă manieră. ~i comportă o altft discuţie (vezi consideraţiile
finale din areastă lucrare).
62. G. Coman, Evoluţia culturii 11111/eriale din

44. Vezi discuţia de la crucea nr. 1 de la Capidava.
45. Vezi discuţia de la crucea relicvar de la
Beroe.
46. Vezi discuţia de la crucea relicvar nr. 2,
de la Capidava.
47. Dinogetia I, p. 360, fig. 192/10. Crucea este
menţionată. şi inclusă în datarea generalii
a crucilor relicvar descoperite aici, sec.
XI- XII. Datarea este menţinută. şi în
Arta creştină, II, p. 140, pi. 56/3, nota 45.
48. Musee de Kazanlîk, Sofia 1967, categoria
114 p. 164.
49. JJinogetia, I, p. 31.i2, fig. 192/12, 13; Arta
creştină, voi. II, p. 140, pi. fJ4/4. Aici se
mai menţionează. şi un exemplar asemănător
descoperit în corn. Ciobanu.
50. St. Stanccv, Materialki ol dvortovaia je11ter
u Pliska, în Izvestia Sofia, XXIII, 1960,
p. 28, nr. 62, fig. 3 b 1.
51. Boris D. Borisov, Srednovekor:nolo sclisc~ i
r1ekropol vfrliu selifcata moghila do s. Diadoi.:o, în Expediţio Thracica, 3, Sofia
1982, p. 48, pi. 8ă a.
b2. Vezi notele 47, ăl.
5il. P. Diaconu, D. \'îlceanu, op. cit., p. 161,
pi. XX Vlll/3; P. Diaconu, Silvia llaraschi,
up. cil., p. 129, pi. 100/3. Un exemplar
fragmentar căruia nu i se cunoaşte locul
de descoperire, dar care provine din Dobrogea, se găseşte la .MINA Constanţa (L =
b5 mm, l = 34 mm, inv. 4ti22).
b4. Z. Kurnatowska, Styrmen tiad Jantra, în
Ossolineum, 1980, p. 12ti, fig. 34/197,
alte două exemplare se află în muzeul din
Preslav rf. S. liheorghieva, op. cit., p. 608,
fig. 3/4ă iar alt exemplar la Sofia cf. Iulia
Vîleva, op. cit„ p. 83, fig. 13. La nota 8:1
Bînt menţionate două. piese inedite ce au
intrat in colecţiile din Sofia şi Hascovo.
oă. ~l. Barany, Oberschall, op. cil., p. 222,
fig. 68 r; '/,. Lovag, up. cit .• p. 14ti, fig. 1/1.
56 . •Vakit 11a tlu Srbije, Liublijana, 1982,
rateg. 399-Cezuva.
57. Gladys R. Davidson. op. cit., pp. 257 258, pi. 110/2067.
58. Exemplarul este inedit ~i se găseşte în
eolerţiile MI;\' A Constanţa.
Ml. St. Stanc·ev, op. cit., p. 28, nr. ti3, fig. 3/2
b; Totiu Totev, Prouci11va11ia t' grobişata
na Preslar prez 1963 i 1964 g, în lz\•estia
Sumen \', 1972, p. 52. Deşi crucea a fost
desroperită într-o locuinţă cu materiale
din ser. IX-X, ea este datată „tipologic" in see. XI. Pentru un alt exemplar
descoperit la Preslav vezi S. Gheorghieva,
up. rit., fig. 1/ă; Bozcna Danielzyk, Wiroby
z 111/edzi i je:: sfopo!I" z m:zesnosred11iou·iecz11ego grodzisk<' re Styr111e11, in Slavia Antiqua,
XVI, 1969, p. 268 şi Z. Curnatowska,
up. ~ii, p. 151, fig. 51, pi. XL\'. În primul
articol crucea descoperită la Stirmen este
datată tipologic după sec. X (datarea este
făcută şi pc baza analogiilor ru descoperirile
de la Garvăn-Dinogetia, unde nu întîlnim
însă cruci encolpion de acest tip), în timp ce
în a doua lucrare, groapa în care a fost găsită.
crucea este încadrată în see. X (p. 71,

Moldura de sus în lu111i11a
logice cu privire la sec. r

cercetărilor

- r 1II,

arheo-

în l'llem.

Antiq. 3, 19"/1, p. 490, fig. 7/11; Răzvan
Theodorescu, Un 111ile11iu de arfă !a 1Jut1ărea
de Jos, Dur., 1976, p. 144; Dan Gh. Teodor,
Teritoriul . .. p. 110, fig. 40/2; V. Spinei,
Două

e11colpioa11e bizantine descoperite Cn
Moldova şi cîteva observa/ii pe marginea
lor, în SCIVA, 32, 1982, 2, p. 186-190.
63. F. F. Korzuhina, O pamiat11icali korsunskovo dela • 11a Rusii, în V.V. XIV, 1958,
pi. I /:1.
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68) sau a unor piese care au continuat !IA
circule mult timp după ce a încetat confecţionarea lor, ilustrativă. în acest sens fiind
prezenţa unor cruci de tip „kievian" în
inventarul unor morminte medievale din
Moldova (vezi nota 70).
73. Apariţia. busturilor color patru Evanghelişti, înscrişi sau nu în medalioane, nu
credem cii. ponte constitui un indiciu pentru
o anumită clasificare (Vezi M. Barany,
- Oberschall, op. cit., care
formează
grupa lb, Ic în funcţie de aceste criterii.
llusttuile apar dela început, după cum o
dovedesc uncie exemplare timpurii descoperite la Roma (vezi passim) şi Smyrnri
( Volb~ch, OJ~· •cit, c~teg. 2ţ'>08) şi le
mtilmm pina. m per10ada fmalâ, dupfL
cum ne-o dovedesc numeroasele exemplaro
din sec. X-XI, dcscor.eritc in România,
Bulgaria, Ungaria, etc. În sec. X-XI sint
numeroase descoperirile de cruci encolpion care se aseamănă pînă. la identitate
în redarea personajelor principale, ca.re
uneori au redato busturile evangheliştilor
şi alteori nu - vezi M. Barany - Oberschall, fi~. 62/a,b - fără busturi şi fig.
66/a,b cu busturi şi P. Din.conu, D. Vilceanu, op. eil., pi. XXIX/3, fără busturi şi
şi pi. XXIX/1 b cu busturi.
74. După. unii autori, Soarele este l>rezentat
in faţa Lunii ca o simetrie, fără mei o altă
semnificaţie
(vezi IC
Wessel,
Frilh
Byzantinische Darstellut1g der Kreuzigung
Khrisli, în Rivist& di Archeologia Cristiana, XXXVI, 1-2, 1960, p. 60). După.
alţi autori, aceştia fiind şi cei mai numeroşi,
Soarele şi Luna sint simboluri astrale
ce au fost preluate din vechea artA romani
'i însoţesc numai scena RAatignirii ca
imagini de aeternitas a lui Cristos, a monarhului divinizat, prin aceasta accentuindu-se importanţa cosmică & morţii sfinte
a lui Cristos. Vezi L. H. Grondijs, Le
.Soiei! el la Lune dans les acenes de Crucifi:z:iori, în IBAI, IX, 1936, Actes du IV-e
Congres International des Etudes Byzantines, Sofia, sept. 1934, voi. I, p. 260264; Andre Grabar, MARTYRIUM. Recherchea sur le culte des reliquea el l'arl
chretiene antique. II-e volume. ICONOG RA PIIIE. Paris, 1946, p. 179, 306, nota
3; Hans Peter L'Orange, Der spătattli1'e
Bildschmuck des Konstar1tinsbogens, Herlin,
1939, p. 174.
76. Tabernacolo, altare e sua capsella reliquaria in s. Stefano, presso Piano
in Bulletino di Archeologia Cristiana del
Comendatore Giovanni llattista de Rosei,
Seria Quarta, Anno Sesto, Roma, 18881889, p. 154-162, fig. 3-3a..
76. E. S. King, The dale and provenance of a
Bronze Reliquary Crosa in the M useo
Cristiano, în Pontificia Accademia Romana
di Archcologia Memorie, voi. li, p. 193 -204, pi. XXIV/1.
77. Angelo Lipinsky, Enkolpia cruciformi ori
enlali nel Museo Nazionale di Reggio Cala
bria, I - II, in Bolletino delia Ba.dia Greca
di Grotta.ferrata, NS, XIII, 1969, p. 71

64. D. Ovccarov, 8rednovekov11i 11ekropoli ot
Tfrgovişko, Preslav, voi. II, Sofia, 1971i,
p. 223, fig. 3 - Doina Roşiţa; S. Gheorghieva, op. cit., fig. 3/1, - Prc~la v; Mutafc·icv l' ., op. cit., fig. 4 7/6, l'irdop; IC Madjarov Ksnorimska perislilna sgrada v Xisar,
in Archeologhia, 1/67, pp. 63 -50, fig. 8.
6f1. Oscar Wulff, op. cit., voi. I, pi. XLV;
F. F. l\orzuhina, op. cit., pi. 1/2.
lili. I. llarnca, Arta creştinrl, voi. II, p. 140;
P. N icorescu, loc. cil.
67. Nu am inclus aici piesa descoperită la
Păcuiul lui Soare unde se constată o refolosire a unei cruci encolpion timpurii
într-un mormînt tîrziu.
68. Tn Ţara Românească. descoperi.rile se î.nc~
drcazil. în sec. XV-XVI ş1 const1tulll
apariţ.ii izolat~ şi nesemnifica.t.iv.c p~nţru
circulaţia nucilor enl'olp1on. Vcz1 Aristide
Stefă.nescu, Cercetarea i1atttlui medieval Mrlneşti de pe Colenti11a (sec. XIV-XVI),
in Muzeul Nnţionnl, II, 1975, pp. 387 393, la care se adaugă un exemplar găsit la
Tirgul de Floci - Giurgcni - informaţie
J,ucian Chiţcscu.
69. ln Transilvani& semnalăm doar cîteva.
cruri de tip „kievian" (sec. XII - XIII),
vezi, Cercettlrile arheologice privind isloria
veche a RP R, Buc., 1953, p. 787; M. Rusu,
Cetatea M oigrad şi por/ile M eseşului, in
Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. Prof.
Ştefan Paicu, Cluj, 1974, pp. 267-268,
M. llarany - Oberechall, op. cit., p. 22~.
70. Descoperirile din Moldova se car&ctenicază printr-un numAr relativ mic de cruci
cnrolpion bizantine in raport cu cele d~
tip „kievian", vezi C. Mă.tasă, Cercettln
din preistoria judeţului NeamJ, in BCMI,
1938, XXXI, 97, pp. 131-132, fig. 81;
I. Ioniţă, Stlptlturile de salt-are de la Trifeşti, în Materiale, V III, 1962, p. 737, fig. 6;
Da.n Gh. Teodor, Cele mai vechi urme creş
tine diff Moldova, in Mitropolia Mohlovei
şi a Sucevei, In.şi, 1974, L., VII-VIII,
p. 669 şi urm.; idem, Obiecte de cult din
1ec. XII-XIII pe teritoriul Moldovei,
in Mitropolia Moldovei şi a Sucevei, LI,
1976, 1-2, p. 74 şi urm.; V. Spinei, Unele
considera/ii cu privire la descoperirile arheologice din Moldova din sec. al XII-iea
p'nă (n prima jumătate a sec. al XI V-lea,
in SCIV, 21, 1970, 4, pp. 696-618; idem,
Les retations de ta Moldavie avec Byzance
et la Russie au premier quart du I I-e millenaire a ta lumiere des sources archfologiques
in Dacia, NS, XIX, 1976, pp. 227-242.
71. Adrian llejan - Petru Rogozea, Deacoperiri arheologice mai vechi şi mai recente,
prefeudale 1i feudal-timpurii fo Banat,
in Studii şi comunicări de etnografie şi
istorie, IV, Caransebeş, 1982, pp. 214216, pi. I- III.
72. DID, III, p. 401, fig.128/3; I. T. Dragomir,
Cetatea medievattl de la Enisala. Unelte,
arme şi obiecte de podoabă, in Danubius
VI- V I I, 1972-1973, p. 42, fig. 18/20,
19/17. Tn restul ţării, după sec. XIV, putem
consemna prezenţa sporadică a unor exemplare tirzii în Ţara Românească (vezi nota
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numele de Mihail, moment ce marchează
data creştinării oficiale a poporului bulgar, acestea reprezentînd o consecinţă.
firească a unui lung proces istoric. (vezi
P. Petrov, La politique etrangere de la
Bulgarie au mi:Llieu du IX-e siccle el la conversion des bulgares, în llyzantino-bulgarica, II, 1966, pp. 41-52; I. Duicev, Au
lendemait1 de la conversion du peuple bulgare. L' Epilre de Photius, Lille, 1951,
Melangee des Sciences religieuses. Extrait,
pp. 211-226; idem, Testimoniama epigrafiea delia missio11e di Formoso, vescovo
di Porto in Bulgaria, în Medioevo bizantino-slavo, Roma, 1965, pp. 186-192;
idem, Les Slaves et Byzances. Eludes
Historiques a l'occasion du XJ-e Congres
Jnternational des Sciences Hislorique1,
Stockholm - Aout, 1960, Sofia, 1960.
Separatum, p. 43; I. Snegarov, Xrislian1tvo
" Bdlgaria predi pokrislvaneto Kniez Borisa ( 865 ), in Godişnic na Duhovnata
akademia, XXXI, 1955-1956, V, pp.
195-220; V. Gyuzelev The adoption of
Christiat1ily in Bulgaria, Sofia, 1976;
D. Obolensky, Tlie Empire and ils Northern
Neighbours, in Cambridge Medieval Hietory, IV, part. I, Cambridge, 1966, p. 498
şi urm.).
Într-o perioadă imediat următoare (867874) consemnăm creştinarea eirbilor (vezi
Dj. Sp. Radojicik, La date de la conversion
des Serbes, în Byzantion, XXII, 1952, pp.
253-255; I. Duicev, U11e ambasade byzantine aupres des Serbes au IX-e siecle, în
Medioevo bizantino-slavo, I, Roma, 1965,
pp. 221-230; Vladislav Popovic, Episkopska selişla u Srbiji od IX dio XI veca,
în G.G.B. XXV, 1978, pp. 33-40) pentru
ca la efirşitul sec. următor să consemnăm
creştinarea principelui Vladimir (989) (vezi
D. Obolensky, op. cit., p. 511 şi urm.;
idem, Byzance et la Rusie de Kiev, în
Byzantium and the Slave: collected studies,
London 1971, p. 25 şi urm.; 111. V. Levcenko, Ocerki po istorii russko - vizantiiskih otnoşenii, Moscva, 1956, pp. 840886). Sfirşitul acesta de veac este marcat
şi de creştinarea maghiarilor, acţiune ce
fusese începută. cu multe decenii înainte
(vezi G. Obolensky, The Empire . .. , p. 509;
V. Laurent, L'eveque des Tttrcs et le proedre de Turquie, in Bulletin de la section
historique
de l'Accademie Roumaine
23/2, (1943), pp. 147-158; N. Oikonomides, A propos des relatio11s ecclesiastiques
enlre Byza11ce et la Ho11grie au Xl-e siecle:
le mitropolite de Turquie, RESEE, IX, 1971,
pp. 527-533; Gyula Moravcsik, Byzance
et le Christianisme hongrois du moyen age,
în XVI Cursu di cultura sull'arte ravenatte e bizantina, Ravenna, 1969, pp.
313-341.
81. O statistică a descoperirilor pe categorii,
care nu are pretenţia să fie exhaustivă,
ne relevă date interesante, În acest sens
vom analiza descoperirile din Bulgaria
Iugoslavia, România şi Ungaria. În primela
două, crucile encolpion apar în secolul IX,

şi

fig.;
Gabriele Marzano. lL Museo
Provinciale Francesco Ribezzo di Brindisi,
1961, pi. V -VI; }.fusei d'ltalia . •lleraviglie d'llalia. Brindisi. Museo archeologico provinciale, Calderini, 1976, p. Vili.
Un alt exemplar din care se păstrează.
reversul se află. în muzeul <lin Siracuza,
sala XVIII.
79. J. Travlos - A. Frantz, The Ch11rc/1 of
St. Di011ysios the Areopagile a11d the Palace
of the Archbishop of Athens in the 16th
Cenlury, in Hesperia XXXI\', 3, pp. 104168, pi. 43/b. '.încadrarea cronologică a
acestei cruci la sfîrşitul sec. VI şi începutul celui următor este întărită. şi de alte
piese din inventarul mormintelor (vezi
pi. 43/a), motiv pentru care nu putea fi
de acord cu l. Barnea care în Dinogetia I
p. 362, nota 7 crede că datarea s-a fii.cut
în mod greşit. Descoperirea unui exemplar
asemănător la Dinogetia, datat cu o monedă
de la Alexios I (1081-1118) conform
Dinogelia 1 p. 3ti0, fig. 193/6 - nu vine
în contradicţie ru descoperirile menţionate
pinii. acum, ci ne demonstrează. că. acest tip
a avut o largii. circulaţie în timp şi în spaţiu;
in sec. X-XII crucea cu siluete la capete
este intîlnită. mai rar, descoperirile avind
un caracter izolat (vezi şi A. V. Sekun,
Raboti Cernigovskoi bolasnoi arheologhiceskoi expediJii, în Arheologhiceshie otkrîtia 1980 goda, :Moscova, 1981, pp. 321322). Aceeaşi constatare este valabilii. şi
pentru crucile encolpion unde Fecioara
apare cu pruncul în braţe {vezi V. A. Kuzneţov, Dva 1:izantisc/1ih krestia iz Alanii,
Saveţkaia arheologhia, 2, 19îl, pp. 255258, fig. 1/1 - crucea este datată. în sec.
XI-XII). Foarte interesant de semnalat
este fapt ul că. una dintre cele mai tirzii
cruci encolpiun ru figuri în relief (sec.
XII) are pe revers FHioara cu pruncul
în braţe (vezi I'. P. Teliciko, M. A. Sagandak, l'ifce11ia slarodot'11ovo Kicra i 1976198() gg, în Arhruloghia Kiev, 4U, 1982,
p. 107, fig. 9).
80. în sec. IX se constată. o extindere a ariei
geografice în care se găsesc crucile encolpion în paralel cu o creştere substanţială a
numărului acestor descoperiri, pentru ca in
perioada imediat următoare (sec. X- XII)
să. asistăm la o adevărată. „explozie" a
descoperirilor de acest fel. Situaţia creată a
fost generată., pe de o parte, de intensificarea pelerinajelor Ia „Locurile Sfinte"
(vezi A. Frolow, La culte de la relique de la
vraie croix a la fin du V I-e el au debut
du V 11-e siecles, în Byzantinoslavica, XXII,
1961, 2, pp. 320-349) iar pe de altă parte
- acesta fiind de fapt cel mai important
factor - de o intensificare a acţiunii Imperiului Bizantin pentru creştinarea slavilor.
Ca urmare a numeroaselor misiuni religioase organizate de Bizanţ, dintre care se
detaşează prin importanţa. lor cele conduse
de Chirii şi Metodiu, consemnăm din a doua
jumătate a sec. IX creştinarea succesivă a
popoarelor slave. În 864-865 Boris, conducă.torul bulgarilor se va boteza şi va primi
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urm„ fig. l, 2; Liudmila Prtrova, C'ruix

descoperirile anterioare avînd un caracter
izolat şi nesemnificativ, în timp ce în
celelalte <louă primele cruci encolpion apar
din a doua jumătate a secolului X; diferenţele în timp se percep foarte clar în
compoziţia grupelor şi numărul exemplarelor din fiecare categorie.

d'or rehquaire de Pliskn, hvestia Sofia,
XXXV, 1979, pp. 74-!H; în mo<l excepţional întîlnim cite va exemplare şi după
seC'olul X ( wzi J>i11ogetia, I, pp. 3G2-3G4,
fi~. l ~14).
83. ~u l'redem eă. a existat un astfel de atelier
la Presla v (vezi opinia similară a lui Petre
Diarnnu Păcuini lui Soare I., p. lli2) cum
se înt·carcă să se acrediteze pe baza unor
izvoare literare tîrzii (vezi şi S. Gheorghieva, loc. cil.), dar se poate admite
că au existat asemenea ateliere locale
(vezi descoperirea unor tipare de l'ruci
encolpion la Kiev).
84. Această variantă este intilnită <·u precă
dere la Smyrna (d. U. Wulff, op. cit., pi.
XL\') şi mai rar în desl'operiri cc sînt datate în. scrolele IX-X (lllijatcv, op. cit., fig.
la pag. 7G-78, 84 etc; Kondakov, op. cit.,
fig. :12, B3; llohuslav Chroposky, Slove11sko
11a usrite dcj111, Bratislava, 1970, planşă
nenumerotată, cruc.:e descoperită. la Mula
Mara) pentru ca apui să dispară cu totul.
85. Veronica, singurul nume feminin, prezent pc
astfel <le nuri, este înscris pc o cruce encolpion ce are pc realaltii. faţă numele
:Mihail. Date despre aC'eastă piesă ce se
află la :iluscum of Art and Arl'heology,
Columbia, i\lissouri, ne-au fost furnizate de
rnnservatorul muzeului, .Jane C. lliers,
răreia ii mulţumim şi pc această l'ale.
8G. La Smyrna s-au găsit t•îteva piese <'li figuri
in relief, in timp re restul sint cu figuri
gravate, acest raport între cele două categorii de piese constituind un prim indiciu
pentru o datare timpurie a at·estora (vezi
supra, n. 81). Spre aceeaşi conrluzic ne
condu<· şi unele motive
iconografice:
Fecioara cu copilul la piept, reprezentare
predilectă pe rrucile de la Smyrna, nu se
intîlneşte nicăieri după secolul X; îmbră
dimintca personajelor de pe crucile cu
figuri în relief arc analogii perfecte cu crucea de la Vatican şi este diferită de cea
care apare pe majoritatea c.:rucilor encolpion <le la noi din ţară sau din Ungaria,
care se datează din secolul X.
87. Această categorie va fi întilnită pînă în
secolul XIV, una dintre cele mai tîrzii
descoperiri fiind cea de la cetatea Enisala.

I. Bulgaria
1) Cruci gravate = 36 exemplare;
2) Cruei cu figuri în relief = 41 exemplare.
li. Iugoslavia
1) Cruci gravate = 18 exemplare;
2) Cruci cu figuri în relief = 15 exemplare.
111. Romania
1) Cruci gravate = 14 exemplare;
2) Cruci cu figuri în relief = 46 exemplare.
Ir. U t1garia
1) Cruci gravate = 9 exemplare;
2) Cruci cu figuri în relief = 23 exemplare.
Această statistică ne relevă. deosebiri izbitoare în compoziţia celor două grupe, lăsînd
fără dificultate Joc pentru două observaţii:
a) în Bulgaria şi Iugoslavia numărul crucilor encolpion este aproape la paritate
pentru ambele categorii;
b) în România şi Ungaria numărul crucilor
gravate este sensibil inferior. proporţia
find de aproximativ 1 : 3 faţă de crucile
C'U figuri iu relief. înccpînd cu secolul xn
vom consemna dispariţia crucilor cu figuri
în relief (excepţie fac cele de tip „kievean",
care nu au intrat în atenţia noastră)
şi prezenţa crucilor cu figuri gravate pe
care apar aproape în exclusivitate figuri
de sfinţi.
82. Demn de relevat este faptul că aproape
toate crucile enculpion lucrate din metale
preţioase se datează pină în sec. X. Deşi
datarea comportă ineă multe discuţii, toţi
autorii le incadreazft unei perioade ce nu
trece de sec. X. \' ezi .Fernand Ca brol şi
Henri Leclercq, Dictio111wirc d'archeologie
chretienne et de lituryie, vui. I, partea II,
AMICT-AZYMES, Paris, Hl24, col. 2994
şi urm., fig. 1027; Elisauetta Luccheri
Palii Der syriscl1-palăsli11e11sische Darstellungstypus der H i:illen(ahrt Chrisli, R. Q.,
57, 1962, pp. 250-267, pi. 18 b, 19 a, b;
J. Braun, Die Reliquaire des Chrislliche11
Kultes und ilire Entwiklung, Freiburg,
1940, p. 476; A. Frolow, op. cit., p. 320 şi

BYZANTINISCHE KULTURELEMENTE AN DER DONAUMDNDUNG
(ZUSAMMENFASSUNG)
- 13 Ex.; Nufăru - 1 Ex.; Victoria - 1 Ex.
Ihrer Ausfiihrung nach, kann man die Kreuze
in zwei Gruppen sondern: 1) reliefverzierte
Kreuze; 2) eingeritze Kreuze.
1) Relie(verzierte Kreuze. Die meisten Fundetiicke gehtiren dieser Gruppe an, die ziemlich
einheitlich ist. Auf der einen Scite ist der
gekreuzigte Christus dargestellt; auf der anrleren erscheint die betende Mutter Gottes. Auf
der Riickseite werden manchmal, am Ende
der Kreuzarme, die Brustbilder der Evangelisten wiedergegeben. tlber dem Christue-

Die Wiedereroberung des Gebietes zwischen
der Donau und dem Schwarzmeer zur Zeit
des byzantinischen Kaisers Johannes 'l'zemiskes bildet den Anfang fiir cine neue Bliite
der Siedlungen dieser Gegend.
Aus dem Fundgut der hier unternommenen
Grabungen hat der Verfasser die Enkolpion Kreuze zum Gegenstand seiner Ertirterung
ausgewii.hlt.
Alle 18 Fundstiicke stammen aus Siedlungen
des rechten Donauufers in folgender Reihenfolge: Capidava - 2 Ex.; Beroe - 1 Ex; Isaccea.

'
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kopf erscheinen verechiedene Motive: die
Sonne und der Mond, ein Kreuz uew. Auf der
Riickseite erscheinen die vier Evanglieten,
wobei zuweilen ihre Standbilder in einer
Bildkapeel stehen.
Diese Art von Kreuzen werden in das X XI Jhdt. datiert, aber man kano sie auch
am Anfange des XIII Jhds antreffen
2) Eingerilzte Kreuze. Dieee Gruppe von
Kreuzen ist weoiger verbreitet. Auch auf
ihnen erscheint der gekreuzigte Christus und
die betende Mutter Gottes, wahrend auf den
spateren Exemplaren dae Bild eines Heiligen
wiedergegeben ist. Letztere stammen aue dem
XI. - XII. Jhdt.
Einc Sondergruppe bilden die Kreuze mit
geometriecher Verzrnrung oder vollig verzierungeloe; sie werden in <las XI. - XII. Jhdt.
datiert.
lndem er auch <lie Funde aus anderen Gegenden in Betracht zieht, gelangt der Verfaseer
zu folgenden Schlu~olgerungen:
1) ureprilnglich etammen die Kreuze aus
Syrien und Palii.stina, spii.ter abcr werden die

in den Werkstătten von Konstantinopel hergeetellt. Zur Zeit ihrer groflten Verbreitung
(X. - XII Jhdt.), wurden manche wahrscheinlich auch in den ortlichen Werkstitten hergestellt.
2) Anfangs waren sie zur Aufbewahrung
der Reliquien bestimmt, und wurden von
Geistlichen und Vertretern der hiiheren geeellechaftlichen Schichten getragen; spiter finden
wir sie auch bei den anderen Schichten der
Gesellschaft.
3) ln der ersten Zeit kann von einem einzigen Enkolpion-Typus nicht die Rede sein,
denn beide Gruppeo bestanden gleichzeitig
mit einem Zahlenmă~igen Obergewicht der
eingeritzten Kreuze. Diesee Verhăltnis indert
sich im X. - XI Jhdt. zugunsten der reliefverzierten Kreuze. Spii.ter (XII. - XIV. Jhdt)
werden erneut die emgeritzten Kreuze bevorzugt. Das XIV. Jh<lt. scheint den Endpunkt
ihrer Verwendung darzustellen, denn nach
diesem Zeitpunkt erscheinen sie vor aliem in
den epii.ten Gribern, in denen sie erneut verwendet werden.

KILI SI
LUI UMUR BEG
, EXPEDITIA
,
PETRE DIACONU

Cronica Dtisturname a fost compusă de Enveri 1 în 1465 la cererea vizirului Mahmud
Paşa Veli. Ea se compune din trei părţi. La începutul crlei de-a doua părţi - şi anume în
cap. XVIII 2 - numit Drstan (epopeea) sint glorifica.te fapte Ir de arme ale emirului
de Smyrna-Umur Beg - care a trăit între anii 1309 şi 1341 3 . Azi se ştie că Dtisturname,
deci şi Destan-ul, se bazează pe datele unor izvoar<'. pierdute intre timp.'
Din Destan aflăm că Umur brg, plPcînd din Smyrna cu 350 dr. coră.bii, a navigat
pe apele mării Egee timp de 18 zil<', fără a face \Teo escală, ca. apoi să debarce într-un
loc numit Germe, în Chersones-ul thracic. La Grrme, corăbiile (acum în număr de numai
300) 6 au fost trase pe uscat şi tîrît<' pină pe malul mării Negre (mar<'a Marmara, n.n.).
După una sau două zilP de navigaţi<', turcii lui Umur brg au ajuns la Stambul (Constantinopol) unde au rămas o vreme neprecizată în Destan. La Stambul şeful corsarilor turci
este primit de trkfur (împăratul) care i-a oferit mai mult<' ospeţe. De la Stambul turcii
lui Umur au plecat la Kili, aflată după cum nr informPază Enveri, la marginea Vlahiei
(Eflak). Cînd localnicii, numiţi în Drstan kiafir (nrcredincioşii = cr<'ştinii), au obs<'rvat
vmirea duşmanilor s-au anunţat unii pr alţii aprinzînd focuri. Con;~ii turci, în ciudu.
rrzistenţei necredincioşilor, au distrus Kili şi c<'tăţ.ile din jur. După ac<'ea, Umur şi oamenii
săi au luat drumul Constantinopolului navigînd 4 zile.
Din relaţiile privitoare la exp<'diţia lui Umur rezultă o scrie dr nedunwriri ~i tll'potriviri 8 . Astfel, nu se pot înţel<'gr motivl'le car<' i-au dC'terminat pe corsari să. rvit<' navigaţia prin Dardanell', dcbarcînd la Germ<' şi tîrînd corăbiile pe uscat pînă la ţărmul mării
Marmura 7 . Apoi rste izbitoare confuzia pr care o facr Destan-ul între Mar<'a Marmara
şi Marca Neagră. Dincolo de discuţiile care s-au purtat şi se vor mai purta încă asuprn
nepotrivirilor din Dcstan, cei mai mulţi dintre istorici 8 au văzut în Kili, devastat d<~
Umur beg, Chilia dunăreană.
Drept urmare, mai rămînca de precizat data cxpediţiri lui Umnr brg ~i idrntifiearra
necredincioşilor de la Kili care s-au opus corsarilor turci.
Mtikrinim Halii Yinarn,\ editorul lui Dtisturname, socotea că exp<~diţia a avut loc
în 1339 sau 1340 9 • V. Laurrnt propunea ca dată primăvara sau vara lui 1340 10 , Matilda
Alcxandrrscu-Drrsca - 1337 „dar mai probabil 1338" 11 , iar P. Lr.mcrle sfîrşitul verii
lui 1341 12 •
Aşadar Î11 privinţa datei rxpediţici lui Umur beg la Kili nu exii:tă încă nfri un
consens.
Dar cine sînt kiafirii (necredincioşii) de la Kili? După cr, într-un prim moment,
V. Laurrnt oscila în a-i identifica pe kiafiri între bulgari şi români 13 , în cele din mmă
s-a situat pc poziţia că ri sînt români 14 • G. I. Brătianu lb şi M. Alexandres1·u-Dcnwa u1
au văzut în necredincioşii de la Kili pc români. Opinia lor a fost determinată şi de împrejurarea că Kili - din cronica lui Enveri - este plasată lingă „regiunea Eflak". În
această privinţă P. Lemerle a manifestat o poziţie mai prudentă atrăgînd atrnţia di nu
trebuie să se dea „a l'expression vague de la geste « region d:Eflak » un sens politique
precis et en conclure que « le Destan prove qu'a crttc epoque Ies bouches du Dam1be
etaient valaques I) 11.
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Prin urmarr, nici în problema determinării indigenilor de la Kili nu s-a putut ajunge
la un consens. CPi ce i-au identificat pe kiafirii de la Kili cu valahii, au conchis că gurile
Dunării - sau, mai rxact, rcgiun('a im('diat de la nordul ei - la data rxp('diţiri lui
Umur beg rrau stăpînite de Basarab, domnul Ţării Românrşti din acra vrrmr. Unii cer1·rtători au căutat chiar să aducă dovrzi în acest srns 18 .
Însă despre o stăpînir(' a Chiliei de cătr(' Ţara Românească, în ac('astă epocă, nu
poatr fi vorba.
Odată cu înlăturarea controlului lui Sviatoslav a.supra Bugeacului (şesul de la. nord
de gurile fluviului) 19, fapt prtrecut în jurul anului 1320. în aceste rrgiuni s-a reinstalat
stă.pînimt tătară a Hoardei de Aur. Dealtfel, aşa se ('Xplică şi deslănţuirea bruscă a unei
snii de incursiuni mongol(' în ţinuturil(' balcanice. Cronicile timpului nr oferă. suficiente
dat(' drspre pr('zenţa tr.tarilor în Peninsula Balcanică în 1323 20 , 132421 , 1328 22, 1330 z:1,
1332 24 , 1337 26 . U nrori acrştia vcnrau ca aliaţi ai bulgarilor, însoţiţi fiind şi d(' oşteni
români 28 • Prezrnţa lor la Dunărra de Jos trrbuic să fi fost rfrctivă dacă Bulgaria şişma
nizilor Ir d('YPnise Yasală. într-un fel sau altul şi Ţara Românească se afla sub protecţia lor.
Oricum ar fi, izvoar('Ie literare nu-i arată pe tătari ca fiind, în dccrniile III-V
ale veacului XIV, „locuitori"' ai n·giunii Dunării (de jos). Grigorr Ţamblac 27 de pildă,
referindu-se la anul 1330, n(' asigură că aceştia ocupau ţinuturile de la miazănoapte dr
Dunăre, iar Nic('phor Grrgoras vorbeşte. prntru anii 1332 şi 1337. dPsprr „sciţii" (i.r.
tfltarii) care sălăşluiau pl' lingă Istru 28 • Într-un dorumrnt c•mis la Pera la 24 I 1343 se
11w11ţionPazr1 faptul că frontina vestică a Hoardei de Aur sub Uzbrch (1312-1341) st'
întindea sprr apus pînft la Vicina 30 , despr(' care se ştie că Sl' afla pe Dunărr.
Este lrsnr de înţelrs că în momrntul în care tătarii au cucrrit Vicina (în 1337n38 clupă opinia lui V. Laur('nt 31 iar după opinia 11oa~trr1 la eirca 1320 32 ), ei trebuie
si\ fi controlat în chip fPrm malul stîng al Dunării.
Şi cu acrasta am rxpus pr scurt motive)(' ca.rr rw împiedecă s[t admitrm existenţa
u1wi ~trtpîniri a lui Basarab în d('crniilc· III şi V alr \·racului a.I XIV-lra, la Chilia dună
n·a.nă.

În consecinţă, „IH'eredineioşii" pr carr i-ar fi înfruntat la Chilia dunărf'm1r1 corsarii
lui Umur beg nu pot fi românii.
S-ar putra prrsupun1· - aşa cum s-a şi făcut, d('a.ltf l'I - :i.1 eă acrşti rwcredincioşi
~int bulga.rii, împrC'jurarr în ca.rr va trf'bui s11 admitrm că Dobrogea acrlor vremuri se
gr1sra sub asrultarra Taratului bulgar.
U rwi at<~ri trzr i sr opune însă organizai l'a ecleziastică a provinciei dintn· Dunăre
şi MarPa Neagră. În prima jumătate a. vracului a.I XIV-iea. crlc ma.i multe dintre bisericile
dobrogeni' l'rau subordonatr mitropoliri Vicinri 34 , iar în răstimpul încrtării funcţionării
acrstri mitropolii - ca urmarP a ocupării oraşului dl' cătrP tătari - rle l'rnu subordonate
111itropoliPi Varnri înfiinţată, poate, în jurul anului 1320 36 . Noi vom mai reţine că odată
cu drsfiinţamt (tPmpornrrt) a mitropoliri d(' Vicin:t şi a. rl'înf iinţării mitropoliri dr Va.ma,
unrlr „castel!"' dobrogrnl' drvin stavropighii ;tle Patriarhiri eonstantinopolita.nP 36 •
Ţinînd seama dl' accstr rralităţi nu sr poate admit1·, sub nici o formă, o stăpînirc
bulgi"irPasC'ă în Dobrogra primri jumătăţi a src. XIV. Se ştie doar cri încrpînd cu momentul
înfiinţării patriarhiri de Tîrno\·o (circa 1230) în istoria relaţiilor dintre Bizanţ şi ţara.tul
a~;inr~t.ilor nu sr eunoaştc nici un rxrmplu dr mitropolie bizantină care se fiinţeze într-un
t•·ritoriu bulgărrsr, după cum nu sr cunoaştr niei un 1•xf'mplu de mitropolii' bulgărras<"ă.
a.flată într-un tPritoriu bizantin 37 .
Privite lucrurilr din acest punct dr vl'drrr s1· poate adroitl' că Dobrogea era stăpî
nitfl mai degrabă dr tătari ( droarece în teritoriile controlate dr ri mitropoliile bizantine
f uncţiona.u dr bine, de rău 38 ) decît de către bulgari.
latri, aşadar, şi motivele carr ne împirdică să-i iclrntificăm pc kiafir-ii din Chilia
dunăreană cu bulgarii.
Evident, nu sr poate punr problema. ca locuitorii Kili-ri devastate de Umur beg
să fi fost tătari; într-un asemrnea caz, Envrri nu i-ar fi indicat pe aceştia. cu termenul de
kiafir (nrcrrdincioşi) 39 • Nu se poate pune nici problema că ci au fost greci; astfel ar
drvcui ilogică însăşi expediţia lui Umur beg la. Kili. Atacarea Kili-ei, dacă n-a fost insti390

gată de bizantini, ca s-a făcut, cel puţin, cu consimţărnîntul lor 40 • Or, bizantinii n-aveau

nici un interes să permită turcilor lui Umur brg prăda.rPa unor grrci şi distrugerea unui
oraş . stăpînit de ci.
Astfel prezentîndu-sc lucrurile, devine limpede că Kili, cetatea atacatr1 şi devasta.tli
de corsarii din Smvrna, nu este Chilia dunăreană.
Atunci ce locaiitate din zona Mării Negre se ascundr sub numele lui Kili din Di.isturname?
Pentru a se încPrca găsirea unui răspuns la acra.stă întrebare este nrvoie, înainte
de orice, de precizarea datri expediţiei lui Umur beg.
Dintre datările amintite la începutul intervenţiei noastre noi o socotim pc cea a lui
Paul Lemerle ca fiind mai apropiată de realitatea istorică, iar aceasta, deoarece este singura
ca.re beneficiază - fie si indirect - de unele indicii ale izvoarrlor literare bizantinr. În
plus, datarea propusă de savantul francez vine în întîmpinarra înţelegerii mai lesnicioase
a evenimentelor legate de expediţia lui Umur beg, pc dr o parte şi a evenimentelor
petrecute în Bizanţul acelor vremuri, pe de altă partr.
Ca a.tare, să urmărim expunerea lui Paul Lemcrle 41 • Izvoarele bizantine ne înştiin
ţează că imediat după moartea lui Andronic III, survenită la 15 iunie 1341, o flotă turcrască pornită. de la Smyrna şi condusă dr Umur beg îşi faeP apariţia în Chersones-ul
thrncic cu vădită intenţie de a jefui toatrt regiunea pînă la Constantinopol. Nicephor
Gregoras susţinr că turcii lui Umur beg vrnisrră în Bizanţ pentru a-l ajuta. pc Ioan Cantacuzino, dcsprr care auziserli. că întîmpina dificultăţi din partea facţiunii ostile lui.
Im'adatorii n-au apucat să-şi pună planul în aplicarr. Ioan Cantacuzino, în virturea
vechii lui prietenii rn Umur brg, Ic-a cerut turcilor să se întoarcă acasă, ceea cc aceştia
au şi făcut 42 • Ioan Cantacuzino ne informează că Umur bcg i-a pretins, prin intermediul
unC'i ambasadr, indicarea unui duşman asupra cămia puteau să năvălească oamenii săi,
ca astfrl să se drspăgubcască dr cheltuirlile mari făcutr eu organizarra expediţiri ratate 43 •
Izvoarele bizantine se opresc aici cu reia.tarea faptelor. Din Ple nu aflăm clacă Ioan Cantacuzino s-a conformat sau nu cererii ambasadei lui Umur brg.
Cam în acrlaşi timp - tot după moartC'a lui Andronic III - s-a prC'ZC'nta.t la Constantinopol o ambasadă a ţarului bulgar Ioan Alt•xandru (1331-1370) care prrtindea nici mai mult nici mai puţin - extrădarra. lui Ioan Şt<•fan Şişman (1330-1331) adăpos
tit în Bizanţ după izgonirea acestuia. de pe tronul Tîrnovci 44 • Ioan Cantacuzino a respins
pretC'nţia bulgarilor. Ba., mai mult, el i-a ameninţat că va trimite flota bizantină pr Dunăre
împrrună cu Ioan Ştrfan Şişman ca să-l ducă la Vidin spre a drclanşa. o răseoalrt şi totrlrodată îi va punP pC' turcii lui Umur beg să atace Bulgaria. 46 •
Nici în privinţ.a aceasta izvoarele bizantinr nu nr înştiinţPa.ză clacă Ioan Cantacuzino
~i-a pus sau nu planul în funcţiune.
Ajungînd aici cu prrzrntarca ştirilor bizantin<', Paul Lc•merlc stabileşte o relaţie
întrP elP şi ştirile lui Enwri privitoare la expediţia lui Umur bcg. Savantul francez ţine
srt precizeze „qu'il est seduisant de mcttro unc fois de plus rn rrlation rt d'eclairer l'un
par l'a.utre, Ic temoignage d'Envrri, c'rst a dirc de sa sourcP, certaincment contemporain
cles evenrmrnts, et CC'lui de Cantacuzene, mirux informe qup quiccnquc" 46 •
Paul Lemcrlr presupune - pr bună dreptate, socotim noi că în contliţiile conflictului bizantino-bulgar din vara lui 1341, Ioan Cantacuzino a trimis împotriva bulgarilor
flota lui U mur beg venit să jefuiască Thracia bizantină. „II est vrni - sublinia.ză savantul
fra.ncrz - que Cantacuzenc ne dit pas qu'il ait commence de mettre scs mcnaces a cxecution, et cnvoye Ies Turcs aux bouchcs du Danubc ; mais Cantacuzenc dit raremcnt fa
verite quand il s'agît de scs rrlations avcc Ies Turcs, qui lui furent tant reprochecs; et
puisqur Ic conflit avec Ioan Alexandre pour ccttc fois tourna court, ii ne se vanta de la
razzia turque, satisfait d'avoir montre scs qualites de diplomat" 47 • Angajarea forţei
turceşti s-a întîmplat după sosirea la Constantinopol a ambasadei lui Ioan Alexandru.
Ducîndu-se la. Kili (Chilia. dunăreană, după opinia lui P. Lcmcrlc), corăbiile lui Umur
bcg puteau să-i ameninţe pc bulgari prin raziile lor şi eventual să ajute la transportarea
lui Şişman pc Dunăre, în Bulgaria, în cazul în care ţarul Ioan Alexandru ar fi ales calea
războiului, iar „si AIPxandrP intimide - intimide notamment par la prescncc de la flotte
'
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d'Umur dans la delta - cboisit la paix, Ies Turcs S(' dedrmnrn,gerent rn pillant des terrcs
qui ne sont plus grecques" "·Paul Lemerle optează pentru această alternativă, adăugînd:
„C'rst la deuxieme eventua.lite qui se rfalisa. Umur demit rntrc cn Aout (1341 n.n.)
di~ns la region de Kili et ii a du revcnir a SmyrnC' m SC'ptC'mbre" 49 •
Evident, savantul francez îşi prrzintă punctul dr ndrrc sub forma unei soluţ.ii
ipot<'t ice.
Plecînd de la aceeaşi soluţie noi propunem următoa.rra desfăşurare a faptrlor.
Ioan Cantacuzino după ce i-a ameninţat pc bulgari că va trimite flota pc Dunăre
pînă la Vidin, iar pe turci îi va îndruma să atace Bulgaria, nu şi-a materializat ameninţarea decît parţial. Flota. bizantină n-a urcat pc DunftrC': în ~ehimb, turcii i-au atacat pr
bulgari (la Kili, după cum nC' asigură Enveri).
Întrucît însă, a.şa cum am văzut mai sus, bulgarii n-a.,·rau cum să stăpîncască
gurilr Dunării, această Chili nu poatr fi Chilia dobrog<•ani1.
La locul potrivit Paul Lemerlc a atras Juana. amintr ef1 Kili nu poate fi identificată
nici 1·u Chilia bithinică şi nid cu Chilia thrneică. Draltfrl. cir nici nu se a.fiau în teritoriile
bulgărrşti.

În acest caz nu ne mai rămînc dreît Ră a.dmitrm cil Kili din Dtisturname <·stc Anhialos. de pe ţărmul apusean al Mării Nrgrc situat la suci de MPssembria. Împotriva identificării propusr dr noi nu sr poatr im·oca nepotrivirra. din punct dr ndcrr fonctie, dintre
nmmlc Anhialos-ului şi cel al Kili-ei. Se ştie doar eă Anhialos rra numit în srcolul al
X-lra Achclos 10 . iar în hărţilr şi portulanele sccolrlor XIII-XIV, Assilo, La.silo, Laxilo 61
~i că în cronica savoiardă rrf rritoare la rxprdiţia din 13tili a tontclui V rrdr, Anhialo11 Pra
numit Achillc12.
În cons('cinţă, putrm prrsupun(', fără riscul dl' a nr dc·părta prra mult de adevăr,
că E11veri, întilnind în izvorul pr carr l-a folosit, numrlr Aquili sau Akili I-a confundat
c·u m1mele Chiliri dunărrnr - eunos<'ută lui În<'ă din timpul expediţiei din 1462 la care
a participat dealtfel. În acrst caz tot lui Enveri poatr să-i apa.rţ.ină şi precizarra de
„n·giunea Eflak" 13 , ştiind prra binr că în 1462 Chilia dunărranli ţinea de> Ţara Românrască.

În fapt, Enveri nu făcra. altceva dc>cît să prrludiczc o confuzie pe care a comis-o la.
vn•mea sa şi mareic> nostru istoric Nicolae Iorga. Nu rRtc oare Nicolae Iorga cel care
plrcînd de la ştirra că oştenii lui Antonio Visconti din Milano au fost asediaţ.i în 1366 la
Achilie (Anchialos) conchidra eă acra.stă crtatr rstc• Chilia dunărc>ană 64 , cinci în rra.litatc
1·rn vorba de Anchilos 66 ?.
Oricum, idcntificînd Kili din Dtisturna.me eu Anhialos. rciesr ci<' la sine> că kiafir-ii
atacaţi de Umur beg sînt bulgarii ~i cu aceasta - în măsura în oarr teza. localizării noastre
rst1· dreaptă - se drslragă una din problc>mc>le <'OntrovrrRate lrgatc dr rxprcliţia lui
Umur beg.
Teza propusă de noi este de natură să înlăture şi alte nrajunsuri ivite în chip IH'Cl'sa.r
a.tunci cînd se identifică Kili din Dtisturname cu Chilia dunăreană. De pildă, în Dtisturname se spune că corsarii lui Umur bt•g distrugînd Kili au distrus şi alte numeroaRC' cetăţi.
Or, asemenea cetăţi dacă se găsrsc în jurul Anchialos-ului, în schimb lipsesc în regiunea
Chiliei dunărenr. In Dtisturname se spunr că dr la Kili la Stambul turcii rnicroasiatici au
navigat patru zilr atît cit le-ar fi trebuit de altfc>I să parcurgă distanţa, pc marr, dintre>
Anchialos şi Constantinopol. Or, de la Chilia dunăreană pînă în capitala Bizanţului,
navigînd pe lingă coastă, era nevoie dr 8 pînă la 10 zile.
lată pe scurt motivele care ne îndrituiesc să socotim că expediţia lui Umur brg a
avut ca ţintă Anchialos şi nu Chilia dunăreană. De aici şi încheierea că evenimentele
legate de această expediţie n-au o Irgătură directă cu istoria regiunilor noastre.
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NOTE
1. Duihirname - i Envcri, ed. Miikrimin
Halii Yinanc; (Tiirk Enciiment kiilliyati.
adet: 15) lstambul, Devlet
Matbaasi
(1928)
2. Le Destat1 d' Umur Paclt9, texte, traduction et notes par Irene Melikoff-Sayar
(Bibliotheque byzantine. Documente,
2) Paria, Presses Universitaires de 1''rance.
8. M. Alexandrescu-Dersca, L'ezpedition
d' U mur beg d' Aydit1 auz bouches du Danube
(1337-1338), ln Studia et Acta orientalia II, Bucureşti, 1959, p. 5.
4. Pani Lemerle, L'emirat el' Aydi11. Byza11ce
et l'Occidet1t. Recl1erche1 sur „La geste
d' V mur Pacha", in Bibliotheque byz:mtine, 2, Paris, 1957, p. 245. Cf. M. Alexantlrescu-Dersca, op. cit., loc. cit
5. Le 1Je1tat1, p. 44.
6. Vezi P. Lemerle, op. cit., p. 139-140.
7. Vezi explicaţiile pertinente ale lui P. Lemerle, op. cit., p. 139-141; tot acolo şi
notele explicative. Cf. M. AlexandrescuDersca, op. cit., p. 9-11.
8. Bibliografia la M. Alexandrescu-Dersca,
op. cit., passim. Acestora li se adaugă,
între alţii, Radu Ştefan Ciobanu, Aspecte
ale civ1:lizaliei portuare din lJobrogea la
sffrşt-tul secolului al XI II-iea ~i '" secolul
al XI V -tea, în Pontica II I, Constanţa, 1970
p. 307; M. Balard, Notes sur Ies Ports du
Bas-Danube au XI V• sie ele, în Siidost
Forschungen, XXX V I II, Oldcnburg/Miinchen, 1979, p. 8-9; Mircea Păcuraru,
l1ttoria bisericii ortodo:z:e române, 1, Bucureşti, 1980, p. 240.
9. Dustun1ame - i Em:eri, p. 41, 85. Ap.
M. Alexandrescu-Dersca, op. cit., p. 7,
nota 6.
10. V. Laurent, L'assaut avorte de la Horde
d'Or contre l' Empire byzantin, în REll,
X VIII, 1960, p. 155; idem, La domi11ation byzanli11e aux bouclles du Danube
sous Michel V III Pal~ologue, în RHSEE,
XXII, Bucureşti, 1945, p. 118, data expediţia eîndva între 1335 şi 1339. Aceeaşi
datare este menţinută de \'. Laurent şi
în Le Metropolitc Macaire de Vicina el
la prise de la ville par Ies Tarlares, în
RHSEE, XXIII, 1946, p. 230. Ceva mai
tirziu, V. Laurent în REll, 12, 1954,
p. 288, da ta expediţia „a vant 1339".
11. M. Alcxandrescu-Dersca, op. cit., p. 8.
12. P. Lemerle, op. cit., p. 137.
13. V. Laurent, Le M etropolite M acaire, p.
299 şi nota 1.
14. Idem, în REB, 12, 1954, p. 288.
15. G. I. Brătianu, Les Roumai11s aux bouches
du Danube, în RHSEE, XXII, Bucureşti,
1954, p. 202. In fapt, aici G. I. Brătianu
susţine că „la frontiere de la Valachie
Hait a Kilia sur le Bas-Danube", ceea ce
înseamnă identificarea kiafir-ilor de la
Kilia cu românii.
16. M. Alexandrescu-Dersca, op. cit., p. 14.
17. P. Lemerle, op. cit., p. 135.
18. M. Alexandrescu-Dersca, op. cit., p. 19.
19. G. I. Brătianu, Recherc/1es sur Vicina et
Cetatea-Albă, Bucureşti, 1935, p. 114-

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

116, socoate că bulgarii lui Sviatoslav au
stipinit in stlnga Dunl.rii numai sudul
Basarabiei şi rA. legitura intre Aceasti
zonă şi ţaratul bulgar se fi.cea prin
Dobrogea, ceea ce vrea ai însemne d 111.
acea dată - in anii circa 1300-1320 Dobrogea era, într-un fel sau altul, controlată de bulgari. Evident, nu poate fi vorba
de o stăpinire a Dobrogei acum de către
Sviatoslav (vezi supra, p. 4).
Ioannis Cantacuzino eximperatoris Historiarum Iibri, I Bonu, 1825, p. 175.
Cf. Fontes Historiae Duco-Romanae, Bucureşti, 1975, p. 483.
Ioan Cantacuzino, I, p. 189-193.
Nicephori Gregorae, Hyzantina historia,
cura L. Schopeni, I, llonn, 1829, p. 398 399.
St. Novakovi~, 3aKoHH"K CTe<iJaua .Ily1.1u1Ha l.{apa cpl.{cKor, Belgrad, 1898, ap.
Al Burmov, op. cit., p. 259.
Frederick Kunstmann, Marino Sauude den
Alteren mii einem A11ha11ge seirier ungcdruckteu Briefe. in Abhandlungen der historischen Classe der koniglich baycrischen
Akademie der Wissenschaften, VII; 11.p.
cf. V. Laurent, L'assaut at1ortt!, p. 154,
nota 27. Din păcate, neavînd lu dispoziţie
lucrarea lui F. Kunstmann nu putem preciza
pagina. Despre această invazie vezi şi
I. Cantacuzino, I, p. 461J- 466 (d. Fontes
III, p. 485) şi N. Gregoras, I, p. 5:m -536 (Cf. Fontes, III, p. 513).
Vezi tiupra, notele 20 şi 2il.
Ioan Cantacuzino, op. cit., I, p. 175.
J. Safarik, )l(HBOT Kpan'bll CTe<iJatta
.Ue'laHCKor în rnaCHHK APYWTBa cpncKc
CJIOBCHOCTll XI, 1859, p. 71
„ i:wv mxpcx -rov lc;•pov o!xouvrov l:xu6wu "
(Nicephori Gregorae llyzantina Hi~toria,
Bonnae, 1829, t. I, p. 430, 542).
Et intcligatur dictum Imperium C:1borh
flumen \'icini versus Thannm (ap. G. I. llră
tianu, op. cit., p. 66). La aceasta se mai
pot adăuga şi alte ştiri. De pildă, lntr-o
listă a martirilor şi mînăstirilor franciscane din răsărit da tind <lin 1320 sau 1332
se preeizează: 111 Tarlaria Aquitiriari,

fratres Mi11ores habe11t 111onasteria immoblha
XV III i11 civitatibus d villis infrascnptis,
videlicet: i11 I' ici 11a juxta Danubiu In
Maurocastro ... (P. Golubovich, Biblioteca.
bio-bibliografica delia Terra Santa o
dell:Oriente Francescano, I - II, Quaracch1, 1913, p. 76), ceea ce înseamnă. că la.
acea dată Vicina de pe Dunăre se afla în
graniţele Tartariei. De asemenea, Al-Omari
ne informează că statul lui Usbech se
întinde pînă la Dunăre. V. G. Tisenhausen,
c6opHuK MaTepuaJIOB OTHOC.flmlIXCJI K
ucropuu 30JIOTOH OpAbI t I, S. Petersburg, 1884, p. 236-237 (ap. Al. Kuzev,
în Etudes balcuniques, 3, Sofia, 1977,
p. 119).
30. N. Grămadă, V ici na. Izvoarele cartografice.
Origi 11ca numelui. Identificarea oraşului,
în Codrul Cosminului, I, 1924, p. 447.
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31. V. Laurent, Le Metropolite Macaire,
p. 231.
.
32. Petre Diaconu, în Revista de Istone,
33, Bucureşti, 1980, p. 355, nota 11 ; După
o:einia noa~tră, î_n 1.~3_5-: 133 7 se reînfimţeazl rrutropoha \ 1cme1.
33. Vezi supra, nota 13.
34. Asupra tabel~l~i „p~oviz?riu". al _mitropoliţilor de V1cma dm pnma JUmaţaţe a
!tec. XIV, vezi P. S. Ni.sturel, Byz1Jntousch11eugriechi1che JtJhrbii.cher, 21 (1971), Athena,
1972, p. 41.
3f>. Sigur este că în 1325 mitropolia V~rnei
funcţiona. La n ceastă dată este menţ1~na~
un Metodie ca. mitropolit al Varne1 ş1
Ca.va mei· vezi J. Darrouzes, Les Regestcs
des actes' du Patriarcart de Consta.ntinopie,
I fasc. V, Paris, 1977, nr. 2124, p. 93Este posibil ca mitropolia Va.mei să
fi fost reînfiinţată în condiţiile revenirii
tătarilor la Dunărea de Joe în jurul anilor
1320; şi tot aşa de posibil e ca ea să fi
funcţionat Ia data cîn<l c11stelele <le la
Kranea, Dristra, Kilea etc (A.P., I, p. 95)
emu transformate in stavropighii
ale
Patriarhiei din Constantinopol.
3ti. \"ezi, supra, nota 3i'>.
37. P. Mutafciev, KLM ucroputfTa Ha MeceM6p1mc1<uTe MoHacntpu in 1136paHH npo113Bo~eHHR, Sofia, 1973, p. 661, notă.
38. V. Spinei, op. rit., p. 29-38; desigur, ou
rxistă nici un motiv să se a rlmită o
~tăpinire a Dobrogei de c·ătre tătari tocmai
acum. Cercetătorul ieşean nn beneficiază
ln acrastă privinţă <le argumente convingătoare, fapt pe care-l vom arăta într-o
altfl lucrare.
39. V. Laurent, La do111i1111tio11 by::a11ti11P, p. l!J7.
40. P. Lemerle, op. cil., p. 136. „Umur allant
attaquer„ Kili avait nu moins l'arcord de
llyzanre .
41. IMdem, p. l:-W-139.
42. ~. Gregoras, II, Bonn, p. + 59li-f>!J8.
43. I. Cantacuzino, II, llonn, 1831, p. 56.
44. Ibidem, II, p. 54-56.
45. Ibidem.
46. P. Lemrrlr, op. cit., p. rn7.
47. Ibidem.

94.

48. Ibidem. In nota 1 de la această. pagină
P Le mer le scrie între altele: „ Quant ~
la· menace de faire remonter le .Danube &
unei flotte gTecque, pour prendre a revers
ses ennemis dans Ies Balkans, elle est de
celles dont Byzance au cours de l'histoire
c'est le plus souvent et le plus efficaceme~t
servie; elle ne suppo~e nullement - J•
<lirai meme: au contraue - que Byzance
tienne l'une ou l'autre rive <lu fleuve"
Evident, noi nu putem fi de acord cu
ultima parte a afirmaţiilor lui P. Lemerle.
Flota bizantină nu se putea deplasa
pe Dună.re într-o z~nă ~tît de depă~tată. dacă
măcar gurile fluvrnlw nu s-ar f1 aflat ln
miinile constantinopolitanilor. Cîn<l în 680
flota bizantină a venit la Dună.rea <le jos,
delta era a „creştinilor", adică a bizantinilor, <lupă cum tot a biz~ntinilor tr.ebuie
să fi fost şi în vremea lua Constantrn V.
Cind în 971 flota bizantinii. a pătruns pe
Dunăre trupele lui Ioan Tzimiskes se
găseau la Dristra (Silistra). ~~est fapt s~a
repetat si în timpul domwe1 lui Ale:ue
Comnenu'i. ln 1148, cînd flota bizantină
a ajuns la Demunitzikos, Dobrogea era
etăpinită ferm de bizantini.
49. Ibidem, p. 137.
50. Theophanes Continuatue, Chro11ograp/1ia,
Bonn, 1838, p. 388-390; Leonis Gra.mmatici, Claro11ographia, p. 187 -188; PseudoSymeon, p. 723- 725; Const. _Porp~~ro
genetul, De Adm. I mp., p. 1:>2-1:>6.
51. Pentru acest clin urmii. nume nz1 ll. Motze,
ll compose di uarigare, în Annalli <leii.''
Facolta <li lettere e di Filosofia delia Uwversita <li Cagliari, 8, 194 7, p. 129, care
marchează numele Asillo.
5-> F. llollati, rli Saint Pierre, lllustrazioni
della spedizione i 11 Orieule di Amedeo V I
(il conte l'erde), Hil>lioteca stor.ica italiana,
V, Torino, VII (VIII), p. 99, nr. 386,
p. 119, nr. 444.
53. Aşa cum propune P. Lemerle, op. cit.,
p. 141, nota 3.
5!. Nicolae Iorga, Comunicări mărunte, în
Convorbiri literare, 35, 1901, p. 57u.
55. Oct. Iliesru, A. stdpÎllit Dobrotici la gurile
Dut1ări1: ?, în Pontica, I\', 1971, p. 371377.

IdLI ET L'EXPEDITION D'UMUR BEG
(RESUME)
Dans cel etude l'auteur cliuche a demontrer
que la viile Kili, ass1:egee par les corsaires

d'Umur beg, en 1341, etait A11chialos, localii~
situee sur le bord de la Mer N oir, eu Bulgarie.

CONSTRUCTII
NAV ALE LA TULCEA
,
INAINTE DE 1877
~

.

TUDOR MATEESCU

Condiţiile geograficr alr Dobrogei, l'U crh· trei faţade mărginite de ape, cea dinspre
est de Ma.rea Neagră, iar cC'le dinspre Yl'St ~i nord de Dunăre, au favorizat, din cele mai
vC'chi timpuri, dezvoltarea. navigaţiei şi a virţii portuare de-a lungul coastelor acestei
provincii. La rîndul lui, acest fapt a făcut 1wccsară apariţia unei industrii a construcţiilor
d<' nan, d<' la simpl<' bărci pînrt Ia. va.se maritim<', activitate cu îns('mnate tradiţii în
spaţiul român<'sc, dezYoltată srcolc de-a. rîndul fără întrerupC're 1 .
Pentru Dobrogra, ac<'astă acth·itatc s-a bucurat şi dr avantajul PXistenţei unor
păduri care se aflau la distanţe foarte mici dr porturi şi care conţineau esenţe deosebit
de potrivit<' pentru construire;~ dP nave. Lemnul a.cestor păduri era. folosit de altfel în
a.cest scop nu numai p<' plan local, ci şi în alte părţi, constituind un important articol
de export. Astfel în n•gula.mentul vamal (kannuname) al oraşului Constanţa. (Kostence),
da.tind de pe la mijlocul secolului al XYl-IPa., sr arată că ţăranii din împrejurimi aduceau
în mod obişnuit în a.crst port, „p<'ntru a fi trimis(' în pă.rţile lsta.nbului, scînduri de stejar
şi de tei şi bîrnr şi stîlpi" 2 • Dintre acestea cel puţ.in o parte rrau destinate cu siguranţă
construcţ.iilor na.va.le di11 capitala Imperiului otoman.
După 1800, apar mai multe ştiri în ac(•st Sl'ns. În 1838, negustorul rnglrz Charles
Cunningham, în a sa Notice sur la negoet> d11 Danubf', scria că prin portul Isaccea. Sl' rxporta
„o marc cantitate" de lrmn dP stPjar şi alte• rsP!lţP pentru construirra de corăbii. Acest
export dr IPmn se făc<'a (}p asPmP11Pa prin portul TulePa. 3 . Pc la 1840, călătorul german
Adalbrrt Mtill'r constata la Tulel'a „un eomPTţ eonsidernbil" cu unclP produse, printre
care figurn şi ll'mnul 4 • AcPst ll'mn Pr<t furnizat dPsignr din wstitul codru al Babadagului,
mult mai întins şi mai bogat odinioară 5 . La 18-12, într-o corPspondrnţft itali;ină, sr arăta
că. pentru eonstrnir<'a d<' nav<' la. Galaţi, se• folosP;t îndPoscbi ll'mnul dl' st<'jar, de calitate
superioară, adus dl' la Tulcr;t 6 • În v;ira anului 1848. 111Pmbrii misiunii franc<'zc SabatierDrsaint, care a.u întreprins cPrcPtări în Tara. RomânPască, Moldova şi Dobrogea, notau
că, în cele trei provincii româ11Pşti vizitat<', cxploatam1. ll'm11ului p<'ntm corăbii se întîlnea.
numai în nordul Dobrogei 7 • PP la mijloeul SP<'olului al XIX-lra, după cum rriPsc dintr-o
Jucrarl' a germanului Neigdrnur, flp la. ~ukPa. sp transporta cu vasPlr „mult h·mn de stejar,
mai ales Ia. şantiPrPlc na.va.IP dP la. Sulina.", clar şi la Brr1ila şi Gafaţi, unde lrrnnul necesar
p~ntru construeţia unri navr c!P 300 dr tonr costa 520 dr ducaţi 8 . La 1850, Ion Ionescu
dr la Brad consta.ta că la Măcin, Isaccra şi Tuler;i se făcPa „un comerţ foarte important"
cu IPmn şi în special cu un soi dP stejar, carp Pra. trimis la Constantinopol, unde rra folosit
„la construcţia nanlor". Din cîţiva ani însă, „acPastă ramură dr producţii'" se afla „într-o
sta.re deznădăjduită dl' stagnare şi d1·eadPnţă".
Instituirea libertăţii circulaţiei vasPlor com<'rtiale pc Dunăre în 182fl, prin tratatul
de la Adrianopol 1°. a. dus la intcnsificarra navigaţiri pe acest fluviu, determinată şi de
raţiuni economice. Astfel, s-a ajuns pP la 1830 la. înfiinţarea., în acest scop, a unei societăţi austriace, care a pus în circulaţie vase cu aburi 11 • Acest fapt a constituit totodată
un impuls pentru dezvoltarea, la un nivrl supPrior, a construirii de nave în porturile
dobrogene şi îndeosebi la Tulcea, care înc<'pea să cunoască o însemnată activitate econo-
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mici. 12• Într-o lucrare de informare apărutA. în Germania la 1806, Tulcea era considerată
ca „oraşul cel mai important al Dobrogei", iar comerţul şi navigaţia sa se aflau „într-o
permanentă dezvoltare" 13 •
Semnificative în această privinţil sînt constatlrile şi aprecierile viceconsulului
Franţei la Tulcea, Louvieres. Într-un raport din 13 octombrie 1859, el arăta că. Tulcea,
prin poziţia remarcabilă pe care o ocupa, era destinati unei însemnate dezvoltări, cea mai
buni dovadă în acest sens fiind creşterea bruscă a populaţiei oraşului, care sporise de la.
6000 de locuitori în 1842 la peste 20.000 în 1859 H. La 22 decembrie acelaşi an, într-un
alt raport al lui Louviercs, se preciza că acest progres avusese ca punct de plecare deschidrrca navigaţiei pe Dunăre prin tratatul de la Adrianopol, cînd pentru Tulcea începuse
„o nouă existenţă". Curînd, oraşul s-a populat de piloţi, patroni de bărci, dulgheri, călăfă
tuitori etc. Această dezvoltare a Tulcei fusese determinată, în primul rînd, de construcţiile navale, favorizate la rîndul lor dr „frumoasele păduri" din apropiere, unde lemnul
se afla la diserrţia oricui 15 .

*
O primă ştire drsprr construcţia de nan la Tulcra în acra.stă prrioadă apare, pentru
anul 1847, într-o lucrare d1· informare a germanului Ungrwittrr. Se arată că, în acel an,
„domnea la Tulcra o mare activitate la şantierele navalr", de acolo fiind lansate la apă
„3 nave mici sub p:wilion austriac şi alte 22 (dintre earr li velierr cu trei catarge dr 360
pînă la 500 de tonr) sub pavilion ture" 18 . Din raportul mi~iunii Sabatirr-Desa.int aflăm
că, în v1ua anului 1848, funcţiona. la. Tu Icra „un mic şa.ntirr naval", un dr se coni-tru.iau
vase fluvialr dr pînă la 300 dr tonr 17 , o eapacitatr drstul dr ma.rr totuşi prntru H('ffiPa.
aceea. avînd în vrdrrr faptul că, la 1856 încă, na.vrie l'arr putrau circula pe Dunăre nu
depăljlcau 300 de tone 18 . Nu c-unoa.ştrm data înfiinţ.ării acri;tui ~ant.in. dar, din raportul
amintit al vicrconsulului Louvicrrs, rezultă că avîntul eom;trueţiilor navale la Tulcra
urmase imediat după tratatul dr la Adrianopol 19.
Ştiri ceva mai bogatr găsim în raportul polonezului Kori;a.k, Details sur la Dobmdza,
redactat la Tulcra, la 1 srptrmbrie 1848. în carr construirra dr navr în acest oraş m1.
apreciată ca fiind „considc•rabilă". Sr arăta totodată că rra YOrba dP vase comrrcialP,
pentru carr sr folosea lemn din pădurilr statului, obţinut aproape în mod gratuit. Întrrprinderra aparţinea unor grr<'i din Tulcea, earr rralizau sumr însrmnate de pc• urma
acestri activităţi. Din păca.tr însă. rxploatarra nrra.ţionalil awa drrpt eonsrcinţă d1•vastarea pădurilor 20.
Se construiau. drsigur, în primul rînd, vase mari, dar nu rra nrglija.tă nici producţia.
navelor mici. care răspundrau nr('rsităţilor largi alr mwi populaţii rn îndrlrtniciri legate
de bogăţiilr aprlor din zona dl' vărsarr a Dunării ~i îndrosrbi dr prscuit. La lf> mai
1851, un român dintr-un cartirr al Tulcei obţinra. după arhitam1 taxrlor cuvrnite la.
fisc. actul dr proprirtate pentru „o bare! nouă", pr earr o eonstruisr în portul Tulcr"' 21 •
Tot cam atunci. dPsprP şantirrrlr nava.Ic dP la Tul<'Pa vorbPştr şi NPigPbaur în
Jucrarra amintită 22 • Informaţii în acrst srns TIP-au rămas şi dP la. mPdirul frnn<'rz Cam il11•
Allard, carr, în 1~55, nota. că la Tulcra rxistau „atPlirrr de• construcţii maritime"', dPţinutP
de greci. Pînă în urmă. c·u cîţiva ani, Jrmnul nrcPsar fm;rse adus din împrejurimilr Babadagului, iar cu tăierra şi transportul lui sr îndeletnicisPră lazii şi tătarii, care-l rxploatau
foartr probabil nu numai prntru trebuinţrlc şa.ntirrului dl' la. Tulcea, unde sr Yindca
la prrţ foarte scăzut, ci şi pt>ntru export. Guvernul otoman. desigur, cu scopul dr a ocroti
pădurilr, oprise însă acest rxport, crra. cr făcusP cu lazii, rămaşi fără ocupaţiP, să. se
„despăgubească". drvcnind tîlhari pe drumurile Dobrogri 23 • Într-adevăr, din raportul
vicrconsulului Louvieres de la 22 decembrie 1859, aflăm că, după 1848, guvernul t.urc
interzisese complrt comerţul rxtrrn cu lemn de construcţii şi chiar cu lrmn dP focu .
. Această măsură urmă.rra, foarte probabil totodată, stimularra activităţii şantir
rulm naval de la Tulcea, care cunoaşte în această prrioa.dă, o însemnată dezvoltare.
Pc la 1859, grrmanul Wutzcr consemna, cu prilPjul unei escale la Tulcea, ca un element
important al vieţii rconomicc a acPstui oraş, construcţia de nave. Chiar în momentul
acela se lansa un bric purtînd drapelul austriac, eveniment carP avea srmnificaţia unei
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adevărate sărbători pentru întreaga. populaţie a oraşului şi a localităţilor învecinate 26•
Şantierul ajunsese aşadar la o însemnată dezvoltare, putînd să producă nu numai pentr'u
necesităţile navigaţiei

locale, ci şi pentru export 26 •
În raportul din 22 decembrie 1859, amintit mai sus, al viceconsulului Franţei, Louvieres, se menţiona că şantierul naval de la Tulcea furniza, în apogeul dezvoltltrii sale,
vase nu numai pentru armatorii din porturile de la Dunărea de Jos şi de la Marea Neagră,
ci şi pentru cei din insulele Mării Egee. Portul Tulcea se transformase într-un vast şantier.
Exploatarea abuzivă a lemnului dusese însă treptat la devastarea pădurilor din împrejurimi, ceea ce determinase guvernul otoman să interzică, la un moment dat, construirea
de nave la Tulcea 27 • Louviercs aprecia că, prin această măsură, dezvoltarea oraşului
suferise o lovitură, care ar fi fost evitată dacă s-ar fi găsit un mijloc de reglementare a
exploatării pădurilor 28 • Cu toate acestea, repararea carenei vaselor, aşa numitul „carenaj",
ca şi repararea navelor în general, erau permise în continuare, aceste activităţi constituind
o parte însemnată a industriei locale, care dădeau o anumită animaţie portului Tulcea
şi în ca.re erau antrenaţi meşteşugarii dulgheri şi călăfătuitori din oraş 29 • Mai tîrziu totuşi,
după ştirile pe care le posedăm, a fost reluată şi construirea de vase.
Industria. construcţiilor de nave la Tulcea este legată şi de activitatea din primii
ani ai Comisiei Europene a Dunării, creată în 1856. Înainte de a-şi începe lucrărilr, au fost
vizitate pădurile din Dobrogea, din Principatele Române şi din alte rrgiuni apropiate,
pentru a se cunoaşte cantităţile şi preţul lemnului de construcţie 30 • Apoi, în anul 1857,
Comisia şi-a organizat celr patru ramuri ale departamentului tehnic, printre ca.re era şi
un Serviciu al prrgătirii, a.I depozitului de materia.Ic şi al materialului (Service de la preparation et du depot des materiau:r et du materiel) 31 • Acest serviciu şi-a stabilit sediul la
Tulcra, datorită poziţiei favorabile a acestui oraş, situat la distanţe aproape egale de
cele trei guri ale Dunării 32 • În cadrul lui a fost organizat un stabiliment tehnic, instalat
pc un teren mai ridicat, la adăpost de inundaţii, la conducerea căruia a fost numit colonelul Malinowski de la Statul Major al arma.tei otomane, pus la dispoziţia Comisiei de
către guvernul sultanului 33 •
Acest stabiliment era compus din ateliere şi şantiere de construcţii şi reparaţii, cu
instalaţii pentru prelucrarea fierului şi a lemnului, la care se adăuga un depozit de materiale. Totodată, pe malul fluviului a fost construit un atelier de cherestea care folosea
maşini cu aburi şi care era legat de stabiliment printr-o pasarelă :u. Pentru necesităţile
personalului a fost amenajat şi un spital, care îşi avea de asemenea sediul la Tulcea 36.
La executarea acestor lucrări şi îndeosebi la construirea unei şosele care lega stabilimentul
cu Dunii.rea, au fost folosiţi, pînă în 1858, şi 100 de lucrâtori din Ţara Româ.neascA. 38 •
La aceste şantiere au fost construite şi vase intrate în dotarea Comisiei n, pe lîngA.
repararea unor nave, care constituia, desigur, obiectivul principal al stabilimentului 38.
Instalaţiile, aflate în plină activitate, puteau fi vlzute chiar de pe vapoarele care staţionau
în portul Tulcea 38 • Incheierea unor lucrări de ameliorare a navigaţiei, ca şi dificultlţile
financiare, au determinat însă Comisia să reducli. treptat, începînd din 1860, activitatea
şantierelor şi atelierelor stabilimentului de la Tulcea, pentru ca în 1865 s-o suprime
complet 40 . În acelaşi an a fost desfiinţat şi spitalul care funcţiona pe lingă acest stabiliment 41 •
Paralel, a continuat şi activitatea vechiului şantier naval de la Tulcea. lntr-un
raport consular italian din 1864 se arăta că, în acest oraş, construirea „de bărci şi de
corăbii uşoare a făcut mari progrese" 41 • Pe la 1867, geologul Peters ne dă însă ştirea,
vorbind despre grecii din Dobrogea, că cei din Tulcea se ocupau „odinioară" cu construcţiile
de nave. Această activitate fusese însă oprită de stăpînirea otomană, datorită distrugerii
stejarilor din împrejurimi, cu toate că pădurile Babadagului ar mai fi oferit încă, în oarecare măsură, acest fel de materiale 43 • Această informaţie trebuie primită însă cu prudenţă,
deoarece măsura arătată, ca şi cauza care ar fi determinat-o, le-am găsit menţionate şi
de viceconsulul Louvieres la 1859, fără ca acest fapt să fi dus într-adevăr la dispariţia
şantierului naval de la Tulcea. Este vorba, fără îndoială, doar de diminuarea activităţii
lui, în anumite perioade. În afară de aceasta, W. Brennecke, fostul profesor din Germania
al lui Mihail Kogălniceanu, care vizitează. Tulcea în toamna anului 1868, ne spune că în acest
'
397

oraş se găsra un şantier naval care livra anual, „în special pentru armatorii greci, un număr
însemnat dP vase" 44.
Într-un raport din 15 martie 1871 al reprezentantului României la Tulcea 46 se
menţiona că pădurile din nordul DobrogPi produceau „o cantitate de lrmn de stejar
convenabilă pentru construcţia navelor". Se dă şi informaţia interesantă că, pînă în urmă
cu cîţiva ani, se construiau la Tulcea vase cu o capacitate de pînă la 700 de tone. Mai
apoi însă, această activitate a fost oprită, ceea ce a făcut ca ţinutul să fie „privat de una
din primele sale resurse". Se spera. totuşi că guvernul otoman va permite din nou redeschiderea acestor şantiere, deoarece chiar atunci Isnrnil Bey, guvernatorul sandjacului
Tulcea, era dus la Istanbul special pentru a obţi1w această autorizaţie 46 • încercarea
nu a avut însă succes şi, pînă la sfîr~itul stăpînirii otomane, construcţia de nave la Tulcea
nu a mai fost reluată.
în momentul reintegrării Dobrogei la România, acea.stă activitate era inexistentă,
cel puţin în ceea ce priveşte rnselc mari. Desfiinţarea vechiului şantier naval se datora,
fără. îndoială, în primul rînd, dispariţiei lemnului folosit la construirea de vase, prin devastarea pădurilor din apropierea oraşului Tulcea. În raportul din 1886, menţionat mai sus,
al viceconsulului francez de la Constanţa, se rc·marca faptul că pădurile Dobrogei, aproape
complet distruse în acel moment, în afara h·mnului de foc, care acoperea necesităţile
locale şi din care unele cantităţ.i se puteau exporta, furnizaseră înainte şi un „excelent
lemn dur" pentru construirea şi repararea unui marc număr de nave, afla.te în porturile
acestei provincii 47 • Informaţia se referă în primul rînd la portul Tulcea, unde a existat o
bogată activitate în acest sens, căreia am încercat, în rîndurile de faţă, să-i schiţăm evoluţia, în credinţa că vom contribui astfel la completarea. tabloului istoric al acestui oraş,
aflat în zilele noastre în faţa unor largi perspective economicr.
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ANEXA
1859 decembrie 22, Tulcea. Fragment din
raportul viceconsulului francez de la Tulcea,
Louvi;res, către Ministerul de Externe al
Franţei, €n care prezintă situaţia economică
şi demografică a oraşului.
Le traite d'Adrianopolc cn ouvrant la navigation du Danube, commenc;a une nouvelle existance pour Tultscha, qui se peuple de pilotes, de patrons de barques, de charpentiers, calfats, etc., etc. La raison principale de l'accroissernent de Tultscha furent Ies
constructions navales; entouree de belles forets ou chacun pom·ait cogner a discretion,
cette viile couvrit de Ies navires non seulemrnt le bas Danube rt la mrr Noirc, rnais eile
alia fournir encore des embarcations aux îlrs eloignecs de I' Archipel. Le port devient un
vast chantier, mais en peu de temps Ies forets dL·s environs disparurent ct Ies Turcs avises
quoiqu'un peu tard, interdirent la construction des bâtiments. Cette mesure administrative porta un coup au developpemrnt de Tultscha, qui, a moins qu'on ne trouve moyen
de regler la coupe des bois, ne saurait plus arrin·r au point au qurl rile semblait destinee
si on eut su menager Ies ressourcr~.
CONSTRUCTIONS NAVALES A TULCEA AVANT 1877
(RESUME)

Duranl les premierea annees apres le traile
d' A ndrianople, cause de l' essor de la naviga·
lton .!ur le Danube,
Tulcea fut fonde un chanlier de conltruction.! navale.! qui ulihsait comme
maliere premiere le bois de.! for~ts du nord de
la Dobroudja, qu'on ulilisait anciennemenl
la conslruclion des bateauz. On construisail
ici lanl de pelits bateauz que de granda bateau:a,
1e1 unea de1tinee m~me
l'ezporlalion. L'ezislettce du chantier prii firt dans lei dernieres

a

a

a

a

annees de la dominalion ollomane sur la Dobroudja, principalemenl
cause de la diminu,lion du boiB de chfoe, consequence d'une ezpl01lation abusive des forels. En m~me lemps, 1J
eziste auBBi,
Tulcea, pendanl lei annees
1857-1865, aupres de l'etabli1Bemenl lechnique
de la ComiBBion Europeenne du Danube, un
auire chanlier pour la conslruclion el la renovalion des baleauz de fleuve apparlenanl
cel organisme inlernalional.

a

a

a

NA VAL CONSTRUCTIONS IN TULCEA BEFORE 1977
(ABSTRACT)
During the firet years after the treaty of
Adrianople, thanks to a strong developpment
<1f the navigation on the Danube, a shipyard
was established in Tulcea utilizing the wood of
the North Dobroudja forests, used from an.cient times to construct the ships. There were
constructed big and small ships, aome of them
.aven for export. The existence of this shipyard
finished during the last yeara of the turkish

domination on the Dobroudja because of tbe
scarceness of the oe.k trees, as resuit of an abuaive exploitation of the forests. At the same
time, functioned in Tulcea, between the years
1857-1865, at the technical establishment of
the European Committee of the Danube, a
shipyard for the building and reparation of the
ships belouging to this international board

SITUAŢIA ECONOMICĂ A JUDEŢULUI
TULCEA ÎN ANII 1878-1916
PETRU ZAHARIA
LENUŢA GHERASIM

Pupă 1878, regăsindu-şi locul şi mrnirra în orga.nismul ţării, în cîteva decenii, judeţul
Tulcea şi-a schimbat înfăţişarea părăsind calra persprctivrlor limitate oferite de vechea
stă.pînire otomană, beneficiind de condiţii noi dr drzvoltarr a industriri ca şi a crlorlalte
domenii ale vieţii economice.
Agricultura constituia principala ramură rconomică a judeţului Tulcra, în mediul
rural locuiau la 1916, 71,6% din populaţir.
În perioada 1878-1916 s-a desfăşurnt o intensă activita.te de legiferare în legătură
cu agricultura dobrogeană 2 • Dreptul otoman reglementa în chip complicat proprietatea
imobiliară 3 rurală încît prima datorie a legislaţiei româneşti a fost acrea de a unifica
rrgimul său pe toată întinderea ţării, nu numai în interesul românilor dar chiar ale populaţiei musulmane'· Legile pentru rrglcmrntarea proprietăţii imboliare în Dobrogea din
anii 1882, 1884, 1885, 1889, 1893, 1908 6 au înlocuit sistemul posrsiunilor condiţionate cu
dreptul de proprietate absolută, prin răscumpărarea dijmei. Totodată s-au individualizat
loturile particulare potrivit titlurilor vrrificatr şi a.dmise. S-au drlimitat apoi vetrele
satelor şi oraşelor, izlazurile şi pădurii<' comunale, rPzervîndu-se terenuri pentru întreţi
nerea şcolilor şi aşezămintelor religioase 6 • Începînd din 1886 statul român a trecut la
parcela.rea şi vînzarea pămînturilor la prrţuri mici cPlor care se stabileau în mod permanent
şi definitiv în Dobrogea 1.
Situaţia rrpartizării pămîntului arabil între proprietari atestă o diferenţiere între
ţărani la sfîrşitul perioadei în anul 1916. În anul 1892, gospodăriile întrr 1-10 ha aveau
60,3% din pămîntul ambii, cele de 10-100 ha avrau 8,3%, marile proprirtăţi 14,1% şi
statul 17,3%. 8 La 1916 situaţia proprietăţilor ruralr se schimbă datorită legilor de reglementare a proprietăţii prin care o part<' din pămîntul statului este vîndut iar o parte
din marile proprirtăţi desfiinţat<' 9 • Astfel în ultimul an de pace marca proprietate rcprezPnta. 0,5% din numărul proprietarilor de pămînt şi avra 2% din supra.faţa arabilă 1 0.
Gospodrniile ţărănrşti mici: pînă la 5 ha. rrprrzPntau ll,9% din total şi aveau 11,5%
din pămînt 11 . Gospodăriile mijlocii şi mari deţineau: cele între 10-25 ha - 17,5% din
pămint (4,6% din totalul gospodăriilor); între 25-50 ha - 8,4% (2,1 % din gospodării)
şi c1ele între 50-100 ha - 2,0% (1,0% din gospodării) 12 • Ţăranii care nu aveau pă.mînt
(puţini la numrir în judeţ) şi cei cu loturi pînă la 10 ha nu erau independenţi din punct
de vrderr economic fiind obligaţi să încheie contracte de muncă cu cei înstăriţi şi statul 13
(acrst frnomen sr poate observa mai bine prntru anii 1910-1916) 14 .
Datele statistice, menţionate mai sus, privind judeţul Tulcea arată într-adevăr o
schimbare în structura ţărănimii. Ţărănimea - clasă omogenă pînă atunci-a dispărut, în
locul (•i s-au accentuat unele tipuri de populaţie sătească: burghezia rurală, ţărănimea
să.racă şi categoriile intermediare. Cu toate acestea, procesul diferenţierii în judeţul Tulcea
era totuşi în faza de început şi nu luase amploarra din alte judPţe. Această situaţie şi lipsa
unei proprietăţi moşiereşti întinse explică de ce la 1907 lupta de clasă a ţărănimii tulcene
nu a luat proporţiile cunoscute în restul României 16.
Un alt aspect important al dezvoltării capitalismului în agricultură I-au constituit
schimbările în producţie, ca urmare a orientării tot mai intense către piaţă a producţiei
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agricole. În aceşti ani agricultura judrţului Tulcea a înrrgistrat un progresi evdmt, crrscînd suprafeţele cultivate de la 51.900 ha (la 1879) la 198.048 ha. în 1916 16 • Deşi culturile
de plante tehnice legume, etc., au înregistrat uncie progresr, agricultura a rămas prrdominant cerealieră. Analiza rrpartiţiei culturilor în cadrul suprafeţei cultivate în anul
1916 ne dă o seric de informaţii importante pmtru cuno<hştrrra. stadiului dr clrzvoltarr a
agriculturii din perioada resprctivă. Avînd o suprafaţă de 862.600 ha 17 , judrţul Tulcea,
avea la 1916, 284.300 ha de trrrn productiv şi doar 198.048 ha de trren (•ultivat (22,96%) 18 •
Culturile propriu zise ocupau 184.261 ha, nutreţurile 10,238 ha, viile 3546 ha şi 3 ha de
livezi 111 • Din crlc 184.261 ha de culturi propriu-zisr. crrralclor Ir rrvrnrau 167.486 ha
(90,9%), plantelor textile şi olraginoasc 9731 ha (5,28%), lcgumrlor 3119 ha (1,69%) şi
diverselor culturi 3925 ha (2.13%) 20 • Ca şi în restul Româniri prrdomină cultura crrcalelor, cu toate acrstca întinderea cultivată în judeţul Tulcra ocupă relativ o suprafaţă
mai mică. Plantele textilr, olca.ginoase ~i legumrlr ocupă suprafeţe mai mari drcît în
reBtul României (9,1 % faţă de 3,48% Ia 1916) 21 •
Unele progrese au fost realizate în agricultură în înzrstrarea cu maşini şi unrltc
agricole. În anul 1904 rxistau următoarele maşini cu traeţiune animală, unelte şi inventar
agricol: 9 maşini de treierat, 1421 maşini de srcerat, 438 maşini de vînturat, 2908 grape
de fier, 10. 775 pluguri din firr şi 13.428 dr căruţe 22 • Cu toate acrste progrese agricultura
judeţului na rămasă în urmă tu înzestra.rea tehnică, mai ales în crea cc priveşte gospodăriile ţărănrşti carr anau pînă la 5 ha dr pămînt. După 1900 încep să apară magazine
specializatt> în unrltr şi maşini agricole, iar la 1905 prima Fabrică de unrlte „Dobrogea.na" la Cataloi 23 .
Referitor la repartiţia ;~nimalrlor de muncă la 1904 SP constată. că 690 de familii
ţArăneşti nu avrau şrptrl. majoritatra vitelor dr muncă aparţinrau catrgoriei de ţărnni
cu 10-25 ha pămînt 24 • În tot judrţul rrau 54.483 viH· de muncă revenind 2,95 ha dP
p!mint arabil pentru o vită.
În anul 1904 revrnrau la :~ locuitor un (·.al, la 2,4 locuitori un bou, la. 1,2 locuitori o
oaie şi la 5,4 locuitori un porc 26 . Vn rol important l-a avut apicultura, în anul 1887
judeţul Tulcea avra 14.197 stupi şi obţiiwa o producţir dr 38.170 kg miere 26 •
InvrstiţiilP efectuate· în innntar, în îmbunătăţiri funcia.rr, în pregătirea de cadrP
calificatr rrau drosrbit dP mici în comparaţiP cu crlr cc se făcrau în alte judrţr (în speria!
în Transilninia). Aceasta. a şi făcut ea agricultura. judrţului Tulcra să rămînă o agricultură
extensivă. În anii 1879-1916 producţiilr medii la hectar obţinute la uncie plante au fost
următoarrle: la orz 831 kg, la o\·ăz 524,8 kg, la griu 429 kg şi la porumb 606,4 kg 27 • Cu
excepţia culturii orzului undr judrţul Tulcra s-a numărat în toţi acrşti a.ni printre judeţelP
fruntaşe atît la suprafrţrle cultiva.tr, producţii şi mrdiile la hrctar, la restul plantrlor
cerealiere situaţia a fost infrrioară rrstului ţării 28 • Calitatea crrralelor din acrastă zonă a
fost inferioară tuturor judcţp)or iar din acrastă cauză preţul lor de comrrcializarr a fost
deosebit dr mic (66-89 lri prntru o tonă) 29 •
ProgrPsr însemnate au dobîndit şi celelalte ocupaţii tradiţiornde: viticultura şi
prscuitul.
Clima şi solurile judrţului TulcPa au oferit condiţii favorabilr c·rrştrrii viţei de vie.
Filoxera care şi-a făcut apariţia în anii 1882-1884 în România a invadat la sfîrşitul anului
1900 judeţul Tulcra cauzînd mari pierdrri (2719 ha sr constată la 1911) 30 • Rdacrrra patrimoniului viticol nu s-a putut fare ştiinţific, favorizînd răspîndirra în judc·ţul Tu Icra (ca şi
în restul judeţelor) a unui număr însrnmat de hibrizi producători dirrcţi fărri valoare
(dar avantajoşi pentru viticultori) 31 , care dădeau producţii scăzute şi de calitate inferioară. Pînă la 1900 judeţul Tulcea a ocupat locul I după venitul obţinut la un ha de vie
(558 lri) şi locul al II-iea la producţiile dr vin şi producţia medie la hectar (51,9 hi) 32 •
Datorită lipsei mijloacelor dr trnm;port moderne, Yinul tulcean nu s-a putut impune JH'
piaţa României.
D~ă agricultură, prscuitul a eonstituit a doua ramură a. rconomiei judrţului
Tulcea. lncepînd cu 1895 statul român va exploata în regie bălţile şi gîrlelr Deltei Dunării
dindu-se importanţa cuvenită administrării prscăriilor care se vor face conform unui regulament 33 • Sta.tul va lua o srrie dt> măsuri dP îmbunătăţire înccpînd cu anul 1906 cînd s-au
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rectificat ~i construit 3 canall': „Rrgl'lr Carol 111 , „Rrgi1rn Elisabda" şi .,Prirn:iprlc Ferdinand". În felul acesta s-a, rrda.t peseuitului o suprnfa.ţ.ă de 90.000 ha dr apr 34 . Rrzultatele au fost uimitoarr. Cantitatra de prştr prscuit în la('ul Razl'lrn a rrrsC'ut dr la
34.000 kg (1906) la 3 milioane la sfîrşitul prrioadri în anul 1915 35 . Lunărilr dP amrnajare
şi produeţiile mari a.u drtrrminat o crl'Ştl'fr a populaţiri multor sat.r 1ws<·ărrşti întrr 18991904 de pînă la 27% iar întrr 1904-1916 dr pînă la 25% 36 . Judrţul Tulcra Pra unul
din principalii furnizori dr prşte al ţării iar pr plan local sr vor înfiinţa. unităţi dr prelucrare a prştrlui 37 • În Sl'himb judrţul Tulcra cu pondrrra era nrni mare în piscicultura
ţării nu avra depozite şi antrepozite frigorifice şi nici întrc>prindrri de confrcţ.ionat unrlte
pescărrşti. Dr menţionat e faptul el\. din tota.Iul de prştr prscuit doar 10% rrn oprit p('}ltru
consumul populaţiri judrţului, rrstul dr 90% fiind drsfăcut prntru nrvoilr crlorlaltr judrţe
sau pentru rxport 38 • Documrntrlr aflate la Arhivrlr Statului Tulcra cit şi altP date
din publicaţiile timpului atrstă că potrnţialul rconomic al marii bogăţ.ii dr apr a judrţului Tulcra. n-a fost pe deplin valorificat.
în prc>ajma rc>wnirii Dobrogei la România acc>asta awa un nivrl accrptabil al dc>zvoltării de tip meştrşugăresc şi firesc forţă de muncă aptă să contribuir la progrrsul Pconomic 311. Producţia industrialfi a judrţului Tulcra la 1879 sr datora atrlien·lor nwştrşugă
reşti, morăritului, rxploatării pădurilor şi carirrelor ' 0.
După. 1878, eondiţiile de clrzvoltare a inctustriri ca şi a crlorlaltr domrnii alP vieţii
economice au cunoscut un curs nou de dezvoltare. Lrgilr prntru încurnjarra industriei 41
din România pînă la primul război mondial au stimulat drzvoltarra industriri judrţului
Tulcea. Drzvoltarea industriri localr bazată pe maşini a prrmis drzvoltarea rapidă a
ramurilor economicr care avrau airi o vrche tradiţir şi matrrii primr din belşug - morărit.
pielărir, prscuit şi apariţia unor ramuri noi eum au fost crlr lrga.tr dr industria rna.trrialelor de construcţ.ii, trxtilă. construcţii dP ambarcaţiuni fluvialr, încălţăminfr, maşini
a.gricolr, rtc.
Datorită lrgii de îneuraja.rr 42 a fa.bricilor de ţpsături, tăbăcăriilor carr beneficiau de
scutiri dr taxe vamalr prntru importul tananţilor în 1885 sr înfiinţrază „Tăbăcăria Prodanof" prima fa.brică „marr" din judPţul Tulcra cu un număr dr 41 muncitori 43 . Industria. mare va mai t'i rrprezrntată pînă la război dr o fabrică de chrrestra, o moară, o turnă
torir şi un şantirr de repa.raţii navale 44 • Dar în afara acrstora mai rrnu în judrţ. şi alte
întrrprindrri reprrzrntînd industria mijlocie ' 6 .
Marile construcţii edilitare, refacrrra porturilor, lucrărilr CED dr la Sulina, au amplificat în mod obligatoriu dezvoltarea rxploatării minrlor şi earirrelor, fabricării ma.frrialelor dr construcţii. Exploatarra minelor şi carierelor a fost dintotdrauna favorizată de
navigaţia fluvială. Înaintr dr 1879 rxploatarea nu era supusă nici unei lrgislaţii şi nu era
sistematică 46 • Primrlc Pxploatări cunoscute au fost făcutr de lucrătorii ComisiPi Emopene a Dunării la Prcr1waga în anul 1860 47 • Revrnirea administraţiei româneşti în Dobrogea a dus la aplicarea Rrgulamrntului Administraţiei Domrniilor şi la c·xploatan~
sistematică. Exploatarea. primri carine de granit a început la Iacob-Dral în anul 1885,
furnizînd piatră. pentru pavarra oraşelor Bucurrşti, Brăila, Galaţi. Sulina, Olteniţa,
Zimnicea, Bechrt, Corabia şi în ţărilr vecine (în special Rusia) '8. În anul 1900 rrau
exploatate cinci carirrr dr granit, Ţugulra, Ca.ra-Ba.lu, Piatra Roşie, lacob-Dral şi Greci
precum şi alte 30 de puncte de mai mică importanţă din zona Măcinului ' 9 • La l 908
rra.u rnumrratc printrr marile cariere din România şi cele din judeţul Tulcra: Geafrrca. Mm1tPIP f'aroL Piatra Roşir. Turcoaia. Grrei, Măcin. Crtăţri. Tugulra şi IacobDra.150. Drzvoltarra industriri Pxtra.ctin Pst.P dPmonstrată si dl' variPtatra matrria.lrlor
rxtrnse din cariC'rr: piatră, nrnrmură. piatră dr var, minPr;•u dl' cupru, granit, rnitft,
ca.lea.r, etc. 61 • Exploată.rile intrnsr au dus la înzrstrarra carirn•lor C'U m11sini moc!Prn1>,
atrlirre nwcanier şi o liniP f Prntă Altîn-Trpr-Baia 62 • În 1898 <LU îne1·put. şi j)rospPC'ţiuHilP
cu nwtodP ştiinţificr de la Altîn-Trpr cera cr va duce la viitoarPa rxploatar<' sistc•nwtică
a. minri dr arnmă 63 • l\faterialPlr PxtrnsP vor constitui matPria primă pc•ntru nurnărnl
marc <IP cftră.midării, ţiglării şi vftrării. Exploatarea acrstor cari1•rp şi mim· va fi continnatft
pînă la izbucnirra primului război mondial fiind cunoscute 2 societăţ.i mai important I':
Societatea anonimii Cerna şi Societatra „Turcoaia.-Granit" 64 precum şi zrri dl' Pxploatrtri
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mai mici aparţinînd statului şi unor particulari români şi străini. Ca. urma.re industria.
materialelor de construcţii va cunoaşte o dezvoltare continuă pînă la 1916, existînd în
judrţ 5 fabrici de cărămizi, 4 de ciment şi 2 de var ao.
Aprovizionarea populaţiei rurale şi urbane cu produse alimentare şi bunuri de comerţ
a dus la dezvoltarea unei reţele de brutării, centre de apă gazoasă, măcelării, croitorii, etc.,
în număr de 277 la 1902 68 • Un rol important continuă să-l deţină morăritul 67 • Morile cu
abur era.u în număr de 22 cu o forţă motrică de 380 cai putne, iar pentru întreţinerea lor
apa.re personalul calificat: mrca.nici şi fochişti 68 • Majoritatea morilor erau cele de vînt
repartizate în mediul rural unde agricultura în continuă. dezvoltare oferea o bogată materie
primă, judeţul Tulcea a.fiindu-se în primele locuri în ceea ce priveşte numărul de mori
dar nu putem spune acrlaşi lucru drspre producţiile obţinute 69 •
Un rol important continuă să-l joace micile ateliere capitaliste şi meşteşugăreşti şi
industria c<.1.8nică neavînd de înfruntat concurenţa industriei mari (puţin dezvoltată aici).
Astfrl. rxi~tau atît la oraşe cît şi la sate un număr de circa 2216 meseriaşi la 1900 6 0 şi
28U la 1905 61 • La oraşe, meseriilP cele mai des întîlnite erau legate de ramurile alimentară. pielărie. a lemnului, croitorie şi încălţămintr, iar la sate meseriile mai răspîndite
nau acelea în legătură cu: construcţia caselof, tîmplăric, dulgherie, rotărie şi fierărie.
Dr rPma.rcat că acr8tP atelierr încrp să folosească şi maşini cu motor 82 •
Ca urmare a răspîndirii maşinismului, caracteristică principală a dezvoltării industriali' a României la începutul srcolului al XX-lra, structura industrială. a judeţului Tulcea
rn suf Pri modificări importante. În ramura morăritului, datorită creşterii numerice şi a
producţ.iilor morilor cu abur, scad cele de vînt 63 , iar în ornşul Tulcea chiar dispar. Fabricile înfiinţat(• anterior se vor consolida, îşi vor spori numărul dr muncitori (Tăbăcăria
Prodanoff va ajunge la 100 muncitori în anul 1915) şi capitalul s.1. În oraşul Tulcea la
1915 numărul intreprinderilor mari şi mijlocii ajungeau la 29 66 • Dacă pînă la 1900 producţia industrială era concentra.tă doar în două oraşe: Tu Icra şi Sulina, încep să apară.
întrPprinderi mijlocii în celelalte oraşe şi unele comune 86 .
Putem aminti întrcprindcrilr dr la: Enisala-3 fabrici dr var, Isaccea - fabrici de
var, Calfa - fa.brică de sodă, Casimcea - fabrică de caşcaval, Mahmudia. - fabrică de
ulei. Ma.lcoci fabrică de cherestea., Topolog - fabrică de postav, etc. 67 • În judeţ fiind în
jur dr 40 dl' întreprinderi mari şi mijlocii 88 •
Se constată dr asemenea un procrs de divcrsificarr a producţiei care va duce la
apariţia dr noi fabrici de frînghii, brînzeturi, mezeluri, săpunuri, băuturi spirtoase şi
bomboanr 69 . Pătrunderra. maşinilor în întreprinderi făcra. necesară înfiinţarea. unor
atrli<'rP dr rrparaţii. În 1915 rxistau la Tulcea 3 ateliere dr lăcătuşerie, iar la Sulina. 3
atrli<'rr mrca.nicr si 2 turnătorii dr metale 70 •
În a.c<'a.stă p~rioadă ca urmare a dezvoltării economice încep să apară în wicle ramuri
înţcl(•gPri spora.dicr. convrnţii simple un rxemplu îl constituie la 1909 Atelierul mecanic
din Sulina cu un ca.pita.I de 50.000 lri 71 • În anul 1910 ora.şui Tulcea va beneficia de un
împrumut de l .600.000 lri 72 • iar dr încura.jări din partea statului vor beneficia 4 întreprindrri: Tăbăcăria. Prodanof, Fabrica dP cherestea Avrami de, 8antierul naval din Sulina. si
Moara. S. NedPlcu din Tulcea 73 •
•
'
Cu toată drzvoltarca industriei tulcenr, structura pr ramuri a producţiei rămîne
acrea.~i, industria uşoară deţinînd- la nivelul judeţului - ponderea cca mai mare, lucru
explicabil da.că ţinem cont că rotaţia mai accelera.tă a capitalului în această ramură făcea
posibilă. obţinerea unor profituri ridica.te în timp comparativ mai scurt decît cele obţinute
de industria grea.
Dezvoltarea rapidă a. industriei capitaliste, a. comerţului, a creeat necesitatea extinderii şi intensificării transporturilor. Înainte de 1877 singurele şosele erau între BabadagTukra şi Tulcea-Isaccea, primitive şi insuficient pietruite. Starea drumurilor era a.şa de
proastă incit o călătorie de la Medgidia. la Tulcea. necesita 22 de orc. Singurul pod construit era cel de la Babadag (Toprao-Chiop~u), da.tind din anul 1869 74 •
Înţelegîndu-se necesitatea dezvoltării mijloacelor de transport, după 1879 se vor
completa. cele două şosele naţionale Constanţa-Tulcea, şi Tulcea-Măcin-Ghecet' 6 •
După 1882 prin aplica.rea Legii drumurilor 76 s-au construit în judeţ şosele în lungime de
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887 Km.,, Judeţul se va situa astfel pe locul 28 după metrii de şosea ce revin la un Km 2
suprafaţă şi pe locul 21 dupli. lungimea şoselelor 18 • Necesitatea unei căi ferate care să
lege Tulcea de restul ţW-ii a fost după. 1879 în atenţia autorităţilor, planurile liniei ferate
pinii. la Tulcea, cu mai multe variante, fiind terminate abia la 1914 79 • Lucră.rile de construcţie au început în 1911 cu linia Medgidia - Baia şi au fost întrerupte în anul 1913
din lipsă de credite. Abia în anul 1916 încep lucră.rile construindu-se podul de la Cataloi
şi o porţiune de cale ferată de cîţiva Km de la Tulcea la Babadag. Războiul a întrrrupt
lucrările, fiind reluate după. încheierea păcii şi terminîndu-se abia în anul 1938 80 •
Mijloacele de comUJlicaţii moştenite din timpul guvernării turceşti erau reprezrntate
de linia. telegrafică Tulcea-Constanţa. şi de linia Sulina-Tulcea-Galaţi 81 • Serviciul
poştal aparţine poştei austriecr şi nu acoperea necesităţile judeţului. În urma legii din
1892 pentru poşta rurală 82 , pc teritoriul judeţului s-au înfiinţat 10 birouri poştale deservite de diligenţe şi vapoarr, factorii şi agenţii poşta.le. Toate comunele rurale şi urbane
erau legate prin telefon la 1916.
Intensificarea comerţului a contribuit la dezvoltarea porturilor dunW-ene. Dezvoltarea
industriei a creat posibilitatea apariţiei unor mijloace moderne de adîncin a fluviului
şi de înlăturare a bancurilor de nisip, dr consolidare a digurilor, etc. Comisia Europeană
a Dun3rii a dispus curăţirea gurilor fluviului, aşrzarea barelor şi farurilor care să. perniiHi.
o bună navigaţie 83 • În 1881 a fost terminau. amenajarea cu diguri protectoarr a canalului Sulina"• dind posibilitatea. unui număr tot mai mare de va.se să intre pe Dunărt•.
Intre anii 1881-1885 prin ca.naiul Sulina au trecut un numlr de 7411 va.se 86 • La
începutul secolului a.I :XX-iea datorită nesiguranţei navigaţiei prin creşterea bancurilor
de nisip, agravată de cheltuielile tot mai mari pe care le impuneau cheltuielile de curlţare,
alimentare şi scumpirea asigurărilor maritime a detnmina.t sclderea numl\.rului de vase la
5833 în anul 1910 88 • Na.vrie maritime aveau posibilitatea să urce pînă la Brliila CYitîndu-se transbordările care se făceau la Sulina. Navele fluviale încep sli. remorcheze pc
DunAre de la unu la patru şlepuri mărindu-se astfel posibilităţile de transport. În 1890
se înfiinţează Navigaţia Fluvială Română dotată cu şlepuri şi remorchere iar în 1895
Serviciul Maritim Român 87• Vapoarele S. M. R. circulau spre Constantinopole şi ajung
pînă la Roterdam - cel mai marc port din Europa 88 • Navigaţia fluvială şi maritimă era
deservită de 17 a.genţii de vapoare la Sulina şi 3 la Tulcea în anul 1915 89 • La Sulina şi
Tulcea vor apare un număr mare de armatori, constructori navali, agenţii maritime,
agenţii de remorcare 80 • De avantajele navigaţiei şi comerţului pe Dunăre sta.tul român a.
beneficiat însă în mică măsură: între anii 1881-1890 prin ca11alul Sulina au trecut doar
60 de vapoare sub pavilion românesc, reprezentînd doar 0,38% 91 • Ca şi în industria.
extractivă, capitalurile austro-ungarr, franceze, rnglrzC', germane au a.ca.parat comerţul
de pe Dunăre. În porturile Tulcea şi Sulina s-au instalat agC'nţiile firmelor străine, care
se întreceau în monopolizarea produselor şi în exportul lor spre alte ţări.
Putem spune astfel că pe de o parte transporturilC' au stimulat întreaga viaţă economică a judeţului iar pc de altă parte au fost stimulate la rîndul lor de dC'zvoltarea industriei şi comerţului local. Cu toate aceste realizări judeţul Tulcea nu satisfăcea necesitlţilc
punîndu-se foarte mult în evidenţă lipsa unei căi ferate.
Pînă la 1877 circulaţia bănească în Dobrogea se caracteriza prin coexistenţa în
circulaţia efectivă a ZC'ci de feluri de monede metalice de cea mai variată provenienţă
şi la. cursuri diferite. Noua administraţie românească instalată în Dobrogea în a.nul 1879
nu a rezolvat acest haos monetar drcît în anul 1885 la 1 ianuarie 92 cînd s-a hotărît extinderea sistemului monetar din România votat la 22 aprilie 1867 şi intrat în vigoare la
1 ianuarie 1868 93.
După 1885 noile bănci din România înfiinţează sucursale la Tulcra, Sulina şi Babadag 94 • Aveau filiale următoarele bănci: Banca Naţională a României (cu capital de
2 milioane la 1916), Banca Agricolă, Creditul Agricol (pină la 1907) şi Banca de Scont din
Bucureşti 96 • Spre sfîrşitul secolului al XIX-iea se înfiinţează. în judeţul Tulcea bănci
locale, prima fiind banca „Dunărea" la 1890 96 • Pînă la 1916 au fost înfiinţate opt bănci:
„Naţională"; „Poporului"; „Tulcea"; „Dobrogea"; „Principele Carol": „Muncă şi Pro'
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grcs"; „Victoria" şi „Banca Meseriaşilor" 97 carr dispuneau ele un capital de 2,5 milioane
lei (pc primul loc „Dunărea" - 600.000 lei) 98.
Rezultă, deci, că la 191G se formase o reţea bancară, care, deşi insuficientă. faţă de
cerinţele dezvoltării rconomicc şi comrrciale a judeţului Tulcea a avut un rol important
în dezvoltarea economică.
Un rol important I-au avut băncile populare înfiinţa.te de ekmentele înstărite de
la sate. Prima bancă populară din judeţ a fost înfiinţată la 7 noiembrir 1901 în comuna
Nalbant avînd un capital de 120 lei 99 • La 1915 existau GO de bănci populare în judeţ
avînd un capital de 1.G28.223 Ici 100 • Cea mai importantă fiind ba.nea populară „Cultura.
Tutunului" din Luncaviţa cu un capital dr 109.000 lri 101 •
Băncile din judeţul Tulcea, cu toate că nu aveau un capital important, au jucat un
rol important în dezvoltarea capitalismului în aceste locuri, au sprijinit mobilizarea capitalurilor băneşti inactive şi a veniturilor disponibile pe ca.re Ir-a pus la dispoziţia. întreprinderilor şi agriculturii, contribuind la dcz\·oltarea economici judrţului.
Una din formrlr lrgăturilor rconomice ca.re s-au desfăşurat cu o intrnsitate din cc
in ce mai mare în această perioadă a fost permanenta. circulaţie a forţei de muncă. Circulaţia forţei de muncă între provincii a îmbrăcat mai multr aspecte printre care: circulaţia.
crescătorilor de animale, stabilirea. temporară sau definitivă a unor păstori ardeleni şi
aromâni în judeţul Tulcea sau plecarea unor locuitori din această zonă (în specia.I populaţia
musulmană) 162 • Crescătorii de animale, agricultorii şi meşteşugarii veniţi din restul României după 1878 s-au integrat în viaţa economică a judeţului Tulcea aducîndu-şi contribuţia.
la dezvoltarea oraşelor şi satelor tulccne.
Corespunzător schimbărilor petrecute în caracterul şi esenţa producţiei, au loc în
această perioadă importante transformări în sfera comerţului. Afirmarea pc piaţa naţio
nală a judeţului Tulcea s-a împletit cu consolidarea acrstuia pe plan intern ca urmare a
sporirii treptate a producţiei industriale şi agricole, a trecerii la. mijloacele moderne de
transport şi comunicaţii. La dezvoltarea comerţului tulcean a mai contribuit unificarea
administrativă, folosirea sistemului monetar naţional şi a sistemului metric care au înliturat sistemul otoman folosit aici.
Rolul principal în comerţ l-au jucat porturile dunărene Tulcea şi Sulina. Companiile de vapoare româneşti şi străine realizau transportul de mărfuri şi călători pe Dunăre 1 0 3•
Alt indicator care ilustrează acelaşi proces este creşterea numărului comercianţilor
de la 144 în 1870 la 2.271 în anul 1916 1M. Pentru a avea o imagine mai veridică a.supra
dimensiunilor comerţului tulcean trebuie să ţinem cont de numărul de mici producători
care îşi desfăceau direct în pieţe şi oboare produsele agricole şi meşteşugăreşti. Formele
mai vechi ale comerţului cu ridicata - bîlciurile, iarmaroacele şi oboarele periodice s-au
dovedit viabile, desfăşurînd o activitate intensă în judeţ 106 •
Existau două mari tîrguri anuale: la Tulcea 108 în octombrie şi Măcin (8-20 septem107
brie) • Tirguri săptămînale la Tulcea, Babadag, Chilia-Veche, Măcin şi Sf. Gheorghe
(de cereale, vite şi alimente). Majoritatea comunelor aveau tîrguri anuale (în special
toamna) 108 •
La sfîrşitul secolului al XIX-iea ca şi în restul României, urmare firească a dezvoltării comerţului, a.u loc înfiinţări de societăţi anonime comerciale 169 • Prima societate de
acest frl a fost înfiinţa.tă în 1894. cu un capital de 50.000 lei la Sulina ( „30 Maiu") 110 • Pînă
la primul război mondial sînt înfiinţate alte 7 societăţi, cele mai mari fiind: Olimpiu Vladimiroff m, Dunărea 112, şi Delfinul 113 • Societăţile aveau un capital între 50.000 şi
400.000 lri m.
D·~zvoltarea mijloacelor de transport a diminuat importanţa comerţului periodic
cu produse industriale în favoarea comerţului stabil concentrat în magazinele orăşenrşti
şi prăvăliile săteşti 1Lli. La. începutul secolului al XX-iea în mediul ui ban se răspîndeşte
şi se adînceşte specializarea ma.gJ.zinelor. Pe lîng'l magazinele alimentare a căror specializare se lărgrşte a.par la Tulcea., Sulina, Babadag, Isaccea şi Chilia-Veche, magazine de
textile, pielărie, obiecte de uz casnic, sticlărie, încălţăminte, jucării, instrumente medicale
şi muzicale 118 , de unelte agricole 117 , biciclete ne, maşini de cusut 119 , mobilă 12 0, etc. În
judeţul Tulcea existau 208 mag.i.zine specializate la 1916 121 , 163 băcănii urbane 122 şi
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271 băcănii şi magazine rurnle 123 • „.Mag.izinele negustorilor din mediul rural aveau un
caracter universal, prin ele se desfăcea o gamă foartC' Yariată d.C' produsC'" 124 • Multe din
magazinele săteşti aveau şi rolul de cafenele, ceainării şi hanuri 125 • ParnlC'l cu răspîndirea
comerţului stabil cu amănuntul, se practica un comrrţ ambulant dr cătrr negustori,
ţărani şi meşteşugari care cutreierau satele şi oraşele judeţului Tulcea, drsfăcînd diverse
produse (cereale, unelte agricole, peşte, var, etc.).
Odată cu dezvoltarea economică a judeţului s-au construit mari depozite de cărbuni,
cherestea, magazii şi silozuri în principalele oraşe din judeţ: Tulcea, Sulina, Babadag,
Măcin şi Isaccea. La 1915 existau în judeţul Tulcra 57 depozite pentru consumul intrrn
şi export 126 •
Comerţul de bursă, care reprezenta forma CC'a mai dezvoltată a. comerţului cu ridicata, dar care în judeţul Tulcea n-a luat amploarea cunoscută în alte judeţe, a fost organizat în baza legii din 4 iunie 1881 127 • Obiectul comerţului dr bursft l-a format în principal
cerealele.· Burse de cereale au fost înfiinţate în ornşrlc porturi Sulina şi Tulcea, 128 unde
s-au construit antrepozite şi docuri pe baza legii din 28 iunie 1881 intitulată „Legea
asupra magazinelor generale-docuri" 129 •
· La rîndul lor, comunicaţiile - telegraful, telefonul şi poşta (în fiecare sat există
W1 telegraf, iar comunele aveau poştă şi telefon) 130 • ;d căror trafic sporeşte, uşureazli.
legăturile comerciale pe teritoriul judeţului şi cu celelaltr judeţe din ţară, contribuind la
dezvoltarea comerţului tulcean în ansamblul său.
„;
Cercetarea caracteristicilor principale ale nivelului economic al judeţului Tulcea
în ajunul primului război mondial demonstrează, cu toate progresele realizate, că judeţul
Tulcea se caracterizează ca un judeţ cu o economie predominant agrară, cu o industrie
maşinistă. slabă, o productivitate scăzută a muncii şi immficientă valorificare a resurselor
localC'.
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LA SITUATION ~CONOMIQUE DU DEPARTEMENT DE TULCEA 1878-1916
(R2SUMJ1)
L'analyse dea traila prancipau:i: du niveau
konomique du departement de Tulcea, a la veille
de la pr~mier guerre mondial prouve, malgrd
lu progres rfoliaea, que le d~partement de Tulcea,

se caracteriae par une Iconomie bninencement
agraire el une industrie machinisle faible, une
productivii~ r~duite et une insuffisante mise en
valeur dea ressources locales.

DIN ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNIEI:
LĂRGIREA EXERCITĂRII DE CĂTRE
LOCUITORII JUDEŢELOR CONSTANŢA ŞI
TULCEA A DREPTURILOR POLITICE
CONSTITUŢIONALE
STOICA LASCU

Războiul ruso-româno-turc din anii 1877 -1878 a încununat, prin înfrîngerea Imperiului Otoman, visul de veacuri al poporului român - obţinerea independenţei naţionale
de ·Stat, ideal căruia i s-au jertfit, de-a lungul vremii, fiii săi cei mai buni.
Pagină memorabilă în istoria României, cu adînci şi favorabile repercusiuni în
evoluţia ulterioară a ţării, războiul pentru obţinerea independenţei de stat avea să marcheze, în acelaşi timp, şi un nou pas pe calea înfăptuirii unităţii naţionale a statului român
- revenirea la patria-mamă a Dobrogei, străveche provincie românească - ca.re din
secolul al XV-iea se afla în cadrul Imperiului Otoman.
La instaurarea sa, sărbătorească 1 , în noiembrie 1878, administraţia româneascl
se găsca confruntată cu o situaţie deosebită, datorită distrugerilor pe care le-a suferit
D~brogea în timpul războiului şi a problemelor ce le implicli. stăpînirca fondului funciar,
cîi şi existenţei, alături de români, a unui mare număr de elemente aparţinînd naţionali
tăţilor conlocuitoare 2 • Această stare de lucruri reclama ca luarea măsurilor de ordin administrativ, politic, economic, social, juridic să fie fli.cută cu neîntîrziere, dar şi cu mult
tact şi chibzuinţă. Oamenii de stat români care erau factorii deciziilor politice, au înţeles,
dind dovadă de înţelepciune politică şi toleranţli., contextul situaţiei în care se afla
Dobrogea; în acest sens, manifestul domnitorului Carol / elaborat de cli.trc Mihail Kogăl
niceanu/ adrrsat la 14 noiembrie 1878 populaţiei dobrogene, preciza că „dreptatea României
nu cunoaşte drosrbire de nram şi de rcligiune", promiţînd că „în curind provincia voaRtrli.,
pc calc constituţională, va primi o organizaţiune definitivă, care va ţine scama de trebuinţele şi moravurile voastre, care va aşrza pc temelii statornice poziţiunea voaRtră cetăţe
nească" 3 • „Organizaţiunea drfinitivă" de care amintea mesajul capului statului, avea sft.
capete o formă concretă - dar nrdefinitivli. - prin promulgarea Legii pentru organizarea

Dobrogei din 9 martie 1880 4 •
Prevederea era mai importantă din această „Constituţie a Dobrogei", cum a numit-o
Kogălniceanu, cm conţinută de art. 4, care preciza că „O lrge specială va determina
condiţiunile cu care ei/ dobrogenii/ vor putea exercita drepturile lor politice şi cumpăra
imobile rurale în România propriu-zisă. O altă lege va statua despre reprezentarea locuitorilor Dob~ogri în parlamentul român"; ca a fost elaborată - pc etape - şi promulgată în anii 1909-1912, decenii în care Dobrogea s-a aflat sub administraţia aşa-zisului
regim excepţional. Excepţia cea mai spectaculoasă - dar nu şi singura cea mai importantă - a constituit-o lipsa reprezentării celor două judrţc dintre Dunăre şi Marc în
Parlament, ca urmare a necxercitării de locuitorii acrstui ţinut a tuturor drepturilor
politice prevăzute de Constituţie.

M.

În atenţia lui Remus Opreanu, prefectul judeţului Constanţa şi a lui M. Kogălni
ceanu, ministrul de interne, principalii făuritori ai Legii din 9 martie 1880, conc<'pţia
regimului excepţional a izvorît dintr-o bună şi patriotică preocupare" 6 , g. ija celor doi
oameni politici fiind de a feri Dob:·ogea de nocivitatea luptelor politice, dîndu-i-se putii ţa
de a se reface şi organiza 6 • În acelaşi timp s-a ţinut scama de dr calajul economic, cultural
şi legislativ existent între România şi fosta provincie stăpînită de otomani - redusă
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practic la un niv(•I a.proa.pr feudal de drzvoltare cu tot sîmburele de propăşire modernă
ce încrpuse să încolţească şi aici 7 • Era evidentă în preocuparea oamenilor politici români
că promulgarea în Dobrogea dintr-o dată, în bloc, a legilor existente în ţară ar fi fost
nepropice sau ineficacr 8 - dr unde nrcesitatra în această regiune a unui regim special,
temporar, de tranziţie cu a.numite particularităţi faţă de restul ţării. Perpetuarra regimului excepţional favoriza însă unelr aQuzuri administrative şi ilegalităţi, ea fiind, după
cum remarca aYocatul constănţran I. N. Roman „o greşală politică", lucru ce devenea
din ce în cr mai rvidrnt pe măsura. trrcerii anilor şi a prrmanentizării situaţiei datr.
Limitînd exrrcitan·a unor drrpturi politice, participarra crtăţenilor în alegrrile
judeţene şi comunale nu însemna drcît un „simulacru de viaţă reprrzenta.tivă~' / Ioan
N. Roman/ . căci primarul putea opri întrunirilr prriculoase ordinei publice (art. 6). La.
rîndul lor. organele loca.le - alese în restul ţârii - în Dobrogra sînt practic numite de
prefect (cf. art. 38); în fapt, atribuţiunile acestuia sînt discreţionare 9 / cf. art. 27, 31,
43, 53 /, el indrplinind şi atribuţiunile Comitetului permanent al Consiliului judeţean
I cf. art. 44 /.
Legea de organizarr a Dobrogri conţine prevederi restricţiona.le şi în privinţa funcţio
nării organelor judecătoreşti; nu exista, de pildă, Curtea de juraţi, instruirea şi judecarea.
pricinilor criminale fiind date în comprtenţa Curţii de Apel din Galaţi, pentru a putea
profesa avocatura în Dobrogea, era necrsa.ră o autorizaţie specială din partea. Ministeru.lui
de Justiţie etc. lo.
În rest, drepturile cetăţrnrşti garanta.te de Constituţie erau prevăzute şi în Legea
de organiza.re a Dobrogei / art. 6 / : libertatea conştiinţei, învăţAmîntului, presei, secretul
scrisorilor, dreptul de a petiţiona şi libertatea întrunirilor; în ceea ce priveşte acest ultim
drept, legea cuprindea în partea finală a aceluiaşi art. 6, o dispoziţie excepţionali - in
virtutea căreia guvrrnul putea opri întrunirile „periculoase ordinei publice" - definiţie
foarte vagă şi elastică ce lasă posibilita.tra prefectului de a acţiona dupl bunul său plac.
De asemenea, art. 9 preciza că guvrrnul poate tua contra cetăţenilor consideraţi indezirabili mii.suri crrutc în intrrrsul ordinei publicr, adică să-i expulzeze.
Regimul excrpţional trrbuie să dureze în Dobrogea, după concepţia a.lcăiuitorilor
legii, numai o scurtă perioadă ( ciţiva ani), ci fiind o tranziţie necesară în contextul problemelor specifice dobrogene; de altfel, expunerea de motive a Legii de organizare a Dobrogei din 9 martie 1889 precizează în acest srns: „Ţinindu-se seama de particulariU.ţile
a.cestei provincii şi de gradul de cult ură a. populaţiilor ei, se prevede o epocă de transicţiune pentru dobîndirra tuturor drepturilor constituţionale şi reprezentative, precum şi
oricărei excepţiuni dela prcscripţiunile actului fundamental, cari şi unele şi altele vor
avea a dispărea într-un timp mai mult sau mai puţin apropiat" 11 .
Răspunzînd criticilor aduse proiectului de lege în momentul discutării acesteia in
Parlament - mulţi oratori au drelarat formal că votează contra unei legi „care nu consideră şi nu tratează pe locuitorii dobrogeni ca pe nişte cetăţeni liberi" 12, M. Kogălniceanu
a explicat că provizoratul legilor excepţionale va fi de scurtă durată, pînă la reglementarea.
chestiunii proprietă.ţii imobiliare. Personal, el avea convingerea „că peste doi a.ni vom
izbuti să facem ca Dobrogea să fie astfel incit să poată lua Constituţia noastră" 13 •
Lupta pentru înlăturarea unor restricţii ce priveau exercita.rea tuturor prevederilor
constituţionale în unele judeţe ale ţării - în speţă, jud. Constanţa şi Tulcea - se înscrie,
ln perioada care a urmat, în contextul general al luptei pentru progres social şi democratizarea vieţii politice interne a celor mai înaintate forţe ale societăţii româneşti în frunte cu
socialiştii.

Intrarea Dobrogei în cuprinsul Constituţiei avea să se facă peste patru a.ni, în 1884,
cînd Constituţia este modificată în sensul lărgirii caracterului democratic al acesteia prin
crearea posibilităţii participării mai largi a cetăţenilor la viaţa politică a ţă.rii, reforma
electorală din acel an deşi nu a fost modificată justificînd într-o măsură mai mare năzuin
ţele şi interesele burgheziei în ascensiune 14 • Cu acest prilej, art. 1 / „Principatele Unite
Române constituie un singur stat indivizibil sub denumirea de România" /, a fost re formulat, după îndelungi dezbateri, astfel: „Rrgatul României cu judeţele din dreapta
Dunării constituie un singur Stat indivizibil"; de asemenea., relativ tot la Dobrogea, a.
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mai fost introdus un articol adiţional/ art. 133 /,care prevedea: „Dispoziţiunile acestei
Constituţii se vor aplica prin legi speciale şi în partea României de peste Dunăre". În
a.cest mod, în 1884, pc lingă consacrarea. constituţională a. existenţei Dobrogei în cadrul
statului român, s-a mai consacrat, într-un fel, perpetuarea regimului excepţional; „apărea
a.stf el prima contradicţie a unei prevederi pc care timpul cit şi maturizarea civică a localnicilor o justifica din ce în ce mai puţin, pînă la invalidare" 16•
Rare au fost, pînă către sfîrşitul secolului trecut, vocile carr, în parlament, Mm
pronunţat în favoarea acordării drepturilor politice constituţionale depline dobrogenilor,
drşi în presă apăreau regulat articole favorabile democratizării vieţii publice dobrogene
- cd puţin la nivelul celei din restul ţării 18 • Celor două interpelări în Parlament în 1889
/la Srnat / şi în 1897 /la Cameră/, li s-a dat răspunsul că „Dobrogenii nu ar fi încă copţi
pentru acrste drepturi politice sau că chestiunea se va studia" 17 • Răspunsul ministrului
de intPrne V. Lascăr la interpelarea deputatului Cea.ur Aslan în 1892, căruia i se mai alătura
V. G. l\forţun, N. Flcva, Gh. A. Scorţesru, I. Burileanu, este cit se poate de categoric:
„Trrbnir mai întîi să studiem bine chestiunea. şi cînd vom face o reformă să fie o reformă
iwrioa.să şi trainică. Pentru moment cred că nu" 18 / este bine să fie abrogată lrgea. de
organizare a. Dobrogei din 1880 /. M. Kogălniceanu a. adus şi ci, în 1890, problema acordării drrpturilor politice dobrogenilor în atenţia Parlamentului, susţinînd că „astăzi
dobrogenii sînt apţi de a beneficia de toate libertăţile constituţionale de care se bucură
patria-mamă, România" 19 • Glasul său a răsunat însă în gol, şicanele administrative şi
nrpa.rticiparra. la viaţa publică a dobrogrnilor - ca urmare a nedeţincrii tuturor drepturi lor C'onstituţionalc - continuîncl.
Singurul partid politic - pînă la 1905 - care a protestat cu energie împotriva ilegalitriţi·i

produse fo Dobrogea şi ai cărui reprezentanţi susţineau. permanent şi organizat problema
drepturilor politice exercitate de către dobrogem: a fost P.S.D.M.R. 20 „Chestia Dobrogei

lărgirii

/ subl. în text/ a fost neîntrerupt agitată atît prin ziar,-cît şi prin întruniri" 21 , raporta
I. Nă.dejdc Congresului al V-lea al P.S.D.M.R., din aprilie 1898. În anul 1897, deputatul
socialist V. G. Morţun spunra. în Parlament că. „a sosit momentul de a întinde prerogativelr Constituţiei noastre şi în Dobrogea." 22 • Congresul al V-lea al P.S.D.M.R. adopta
chiar şi o moţiunr în carr „protestează împotriva ilcgalitli.ţilor, barbariilor şi crimelor
săvîrşite în numrlc naţionalismului de către administraţia. dobrogeană şi cerc reintrarea
ei î11 legalitate şi cit mai grabnică întindere şi în Dobrogea a Constituţiunii ţârii" 23 •
Congresul Social democrat (al VI-lea) din a.nul următor a înscris în programul partidului
(la punctul 2) „ Intinderra Constituţiei asupra Dobrogei" 24 •
La întrunirile publicr ţinute la. Tulcea socialiştii cereau încetarea. abuzurilor administraţiei, fiind hotărîţi „a lupta fără preget pc toak căile permise de lrge pentru îmbună
tăţirea. situa.ţiunci dobrogrnilor şi îndeosebi: 1) aplicarea cinstită şi exactă a legilor în
vigoarP; 2) întrmeirrca unui mod cinstit de administraţiunc; 3) dobîndirea de drepturi
p1•n1.rn toţi cetăţenii dobrogrni şi întindrrea. Constituţiei fără nici un fel de restricţiune
~i ti.Buprn Dobrogei'', cum sr sprcifica în „Moţiunea muncitorilor şi cetăţenilor tulceni
întruniţi azi 29 august" (1897) 26 • În atitudinea criticri intransigentă a mişcării socialiste
faţă dr guvernanţi s-au strecurat însă nu odată şi accrntc rxagerate, în special cu privire
h~ via.ţa constituţională şi democratică a. României, aşa cum pc drrpt cuvînt s-a observat
dr către editorul scrierilor lui C. Racovski 26 •
Singurul partid burghez care a luat atitudinr - programatic - în favoarea înlă
turării „regimului excepţional" din Dobrogea pînă în 1905 a fost gruparea liberal-dcmocrat.ieă condusă, de N. Fleva. În programul-manifest din 1897 punctul 5 crn rezervat
„Rco<\terii Dobrogei de sub regimul actual" 27 •
Celelalte partide politice nu au luat, pînă în 1905, atitudini oficiale în favoarea
lărgirii exercitării de către dobrogeni a tuturor drepturilor politice constituţionale. În
acestt> condiţii „Nu putem numi propriu-zis luptă sforţă.rile ce s-au făcut în cursul anilor
pentru a se obţine de la guverne emanciparea politică. N-a fost o luptă continuă., mctodicr1,
organizată. I ... I Populaţiunea rurală nu a luat parte la luptă, cu atît mai puţin naţio
nalităţile. Numai pli.tura intelectuală - scria Vasile M. Kogălniceanu într-un istoric din
1910 al întregii chestiuni - a românilor dobrogeni s-a mai interesat mai mult,dc ch1·s413

tiunc, cum si românii aşezaţi acolo. Acrştia au scos ziarr. au scris broşuri şi cărţi. au com28
pus delegaţiunile de protrsţare şi ~u. muncit prntru. i.d:r.a rma.ncipă.rii" . ••
•
•
Drsigur această rrlat1vă pas1v1tatr a populaţ1c1 1ş1 avra Pxphcaţ1a m pnmul rmd
în înseşi prrv'cderile restricţionarP: ale L.rgii d.r organi.zarc a. Dobrogri ?in 9 martir 18~~·
în însusi conţinutul şi atribuţiunile rrgimulm rxcepţ10nal, care· n-ar h tolcrat o part1c1pare m~i activă a locuitorilor dobrogrni. DP a.ltfrl, asupra problPmri îm;ăşi nu erau de
acord toţi factorii de dccizie locală, aşa. cum rrirsc în sprcial din ziarrlr gunrnarnrntalc
prntru ca.re „crstiunra DobrogPi" se rrducra la îmbunătăţirra. situaţiri şi îndrumarea
accstcia spre civilizaţie: ,.prin acra.sta. înţrlrgrrn rcaua starr dr lucruri cr a urmat pînă
acum din cauza unor greşeli comise tot dc noi la început şi a. administra.ţiri nrdrstoinicr
şi nrprrvăzătoare cu ca.re am fost înzrstraţi în trecut" 29 • Fondul problrm<'i <"a.rr sr constituia. în partr intrgrantă în acţiunra. oarnrnilor politici bnrghrzo-d('mocratici şi progrrsişti de la sfîrşitul secolului trrcut şi încrputul srcolului nostru prntru drmorratizarra vieţii
publice românrşti, a lărgirii participării categoriilor dr crtăţ<'ni la atPa.sta. rrl puţin în
spiritul prrndrrilor constituţionare - rămînea. astf rl eludat.
Trrptat, la sfîrşitul srcolului trrcut. ca urmarr în spreial a m1·moriilor prrzentate de
constănţeni şi tulcrni, guvrrnul şi însuşi ea.pul statului. ÎIH·rp să fir eîştigaţi 30 din cc în
cc mai mult de nccrsitatra. rrglrmrntării r;itua.ţiri politier a locuitorilor dintrr Dunăre
şi Marc. Erau însă şi cazuri carr vis-a-vis dr acrraşi probh·mă nu constituiau soluţii rra.liste, potrivitr atît cu sta.rra. viitoarr a rrgiunii. cit şi (·u indn·pta.rra situaţiri dr fapt a
moravurilor politicc rxistc•ntc în rrstul ţării. Astfcl, ziarul ,,l1ninrl'ul" vrhitula ideea
administrlirii Dobrogri dr cătrr un gnnrna.tor, lueru eu totul anaeronic. a.şa. rnm se
drmonstrasc drja în anii 1879-1~80 31 .
Pr dr altă parte, pornind dc la. o sta.rr dr fapt tril'tă. dar n·ală cr viza moravurill'
elPctoralr prrcarP a.Ir timpului, ca şi inr;ufiei<'nţa. aplidirii în practieă a tuturor drrpturil or politicr în chiar vrchiul rrgat, organul eonsPrva.torilor l'Ub sPmnăturn, mai mult
dccît elocvrntă, „Un rc•acţi01mr''. constata nu fără o amarii nndă dP ironir eă „dr astfel
de noroacc (inrxistl'nţa drrpturilor politiC'r şi rxrrc-itarra. lor - n.n.) noi am fost lipsiţi
în tot timpul a.cestor douăZC'<'i şi c·inci de· ani. în ca.n· dobrogPnii noştri s-au sinchisit d<'
dr<'pturilc politicr. rum nc•-arn sinchisit noi dP buna lor fum·ţ.ionan"' 32 •
Că a.titudinra dobrogrnilor nu a fost pa.sivă, c·um la.să ~ă sr înţclPagă „Epoca",
nc-o do\'rdrştr rra.eţia organizată a a.C'rstora rr î1wr1w sr1 s1• ma.nifri;tr - l' drept, încă
t.imid - dupl't 1890. Prin mrmorii adrrsa.tr gunmului şi rrgPlui 8r crrl' atrnuarra unor
prrndcri a.li' n·gimului rxcrpţiona.I: a,,<;tfrl. un mrmoriu din 1R~3 srmnat dP dobrogenii
col. VasilPseu. Ali Cadâr. Luca. Oanc-ra şi Oct. SPita.11. l'Prl' organizarra justiţiei din Dobrogea, ca şi era din rrstul ţării 33 • în timp 1·r mrmoriul dPl1·ga.ţiPi Consiliului gPnrral
jud. Comtanţa.. prrrizînd că nu <'l'TI' ca Dobrogca să fip n·prrzPnta.tă în parlamrnt, reclamă
autonomia romuna.lă şi judeţra.nă, orga.nizarra justiţiPi ('a, în rrstul ţării şi lua.rra de măsuri
pentru dezvoltarea. agriculturii. comrrţului, rconomil·i vitdor 34 • Cetăţenii tulcPni mrrgeau chiar mai drparte într-un m<'moriu din acriaşi ani. errind „Intrarra Dobrogei în
Constituţiune" 36 . In anul mmător chiar (1894), o altă drlc•gaţil' dr dobrogrni sp prrzintri
regelui spunînd acestuia că „e foa.rtr regrrtabil că dupf1 nn intnval dP 111·stP 16 ani Dobrogra
8ă nu aibe drcpturilr toatr constituţionale" 36 •
Toate aceste luări de poziţii rrau făcute prin intrrmrdiul rnrmoriilor, iar atunci cînd
se încrarcă acţiuni mai radiralC' - „radicale" în c-ontcxtul rPgimului „c·xcrpţional" a.cestea. sînt rrduse la tăcerr, aşa cum s-a întîmplat eu întrunirilP socialiştilor tulceni,
intcrzisP de cătrP prrfrct 3 1.
Printre cri care alături dr socialişti au susţinut activ ea.uza dobrogenilor s-a
numărat şi omul politic drmocrat Vasilc M. Kogălniceanu. fiul marrlui patriot. Î11tr-m1
discurs dezvoltat la. Cameră, la. 29 ianuarir 1899, rl crn•a ca „Dobrogra să aibă dreptul la
legile în vigoare• în ţara. noastră", căci - continua vorbitorul - „astăzi cu greu ne-am
putea gîndi că România ar mai putea exista fărit Dobrogea. Astăzi Dobrogca l'Stc pentru
ţa.ra. românească crea ce sînt plămînii pentru om ; Dobrogra. l'Stc pămîntul comercial al
ţării, şi de astăzi înainte nu ne putrm închipui dreît numa.i tremurînd idrea că România
ar putra să mai rxistr vTro dată fără Dobrogl'a" 38 • V rstrjind ilegalităţile şi abuzurile
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făcutr

în numele lrgilor excrpţiona.Ie, Vasilr M. Kogălnicrann, dPmonstrrază că dacă.
acestea „îşi aveau raţiunra lor acum 20 dr ani în urmă, rlr nu mai au raţiunea de a mai
rxista azi, căci la o stare nouă ele lucru sr impunr prrtutindrni şi un rrgim nou" 39 •
Anul 1899 marchează ţinrrra crlri „d1:ntfi adunări popularr cu raracfrr nrt politic
d1·n Dobrogea" 40 (sub!. n. ), adunarea care aşa. cum aprrcia organul dr prrsă al social
democraţiri române „Lumra nouă" - rrn rrzulta.tul „Mişcării pornitr de mult de socialişti şi drmocraţi" 41 • î'ntr-adrvăr. la 21 martie 1899. s-a ţ.inut în sala. Capato din Constanţa o marc întrunire la. carr au vorbit în favoarea. arordării drepturilor politice pentru
dobrogeni: col. Kiriţescu, fost prdrct, Vasilr M. Kogălniceanu, M. Koiciu, fost şi viitor
prirrmr al Constanţei, N. Baboianu-Droe, rc·prezPntantul cetă.ţenilor tulcrni şi C. Pa.riano,
marc proprietar şi viitor prcfoct conservator a.I jud. Constanţa 42 • Participanţii la a.dunarea
crtăţ.enească au votat apoi o moţiune: „Coni-iderînd că regimul excepţional care guvcrnrază Dobrogea constituie azi o 1wgar<' a. sPntimrntelor care îmmfleţesc JH' cetăţenii arestei
provincii şi paralizează orice mişcare intelectuală şi orice avînt mai înalt; Considcrînd
că arest rrgim necesar poate meritat în 1879 nu mai corespunde stării actua.IP de lucru în
care se găseşte Dobrogea;
Considerînd că situaţiunea populaţiunii Dobrogei s-a pn·schimba.t eu totul prin faptul
atît a.I stabilizării în Dobrogea. a fraţilor de acrlaşi sîngc din patria mumă cit şi prin
faptul că populaţiunra eterogenă din Dobrogea s-a contopit cu sentimentele şi aspiraţiu
nile românilor din Dobrogea:
Considnînd că într-o ţară constituţionalrt drepturilP trc>buie să fie ('.ompensn.rea datGriilor
împlinite, căci numai astfel progresul politic şi economic înaintează ru paşi repezi, mai
cu osebire eînd acţiunea şi a guvc>rnelor ~i a populaţiunilor a putut, în răstimp de 20 de
ani, să se asimikze sentimentelor ţării mume:
Considerînd că procesul progresului repPdP pe l'aJea 1111irii al'estei provintii 11u rncPritP
~i realipite patriei mumr, trebuie Ră fie în inima cetăţea11ului român, hoti1rîm:
C'etăţc>nii Dobrogt·ni din Constanţa şi Tule-Pa sit lupte pe toate eăill' paşnicl' şi legale
prntru ca să încc>teze acl'st exePpţional regim care împiPdicit progn·sul populaţiunii românPşti, zi1dărniceşte silinţele eonstantl' şi l'OntinuP ale populaţiunei etProgl'llc>, spn· a intra
cu un ceas mai înainte în deplinul exerciţiu al drPpturilor politici' din Patria mumă" 43 •
Aduna.rea cetăţenrască din 21 martie 189fl făcusP „o foarte bună impn·sim1P Îll ţara
întreagă" şi „scosese la iYeală o mulţime dP puteri noi şi adnturi Pntnziaste'' 44 , dind
un serios impuls acţ.iunii pentru dobîndirPa de c·ătre dobrogeni a drc>pturilor politicP,
partc> integrantă a. luptl'i pentru democrntizare<L întregii Yieţi publice româneşti.
În această acţiune dobrogenii sînt sprijiniţi actfr în continuan• dc> către n·prrzcntanţii clasei muncitoare, socialiştii: manifestanţii din Bucun·şti. din ziua. dl' 1 mai 1900
aveau înscrise pc steaguri - printrc> altc> lozinci - „Cerrm drepturi politi<'l' pentru dobrogeni "; ziarul democratic „Românul" apr<'cia faptul că „muncitorii, pe lingă chestiunile
carr-i interesează direct. s-au gîndit şi la fraţii lor dobrogeni, n·vendidnd şi pentru el înşii
drepturi egale" 46.
Începînd din 1901, în fruntea mişl'ării pentru înlătura.mi n·gimului excPpţional
aveau să se afle şi localnici (C. Pariano, I. N. Roman, I. Bănescu, G. B1·nderly, M. Koiciu,
Al. :Malcoci-Pctrescu, Dr. C. Ifacovski ş.a.). adepţi ai respectării mrni regim eonstituţi
onal dPmocratic, în limitPIP ordinei de stat burgheze.
La începutul anului 1902. în urma propunerii pc care I. N. Roman o face în cadrul
comisiunei aleasă de adunarea cPtăţcnilor la 20 ianuari1>. apare ziarul cu nume semnificativ „Drepturile Dobrogei"; gazeta (avînd o durată dP 11unmi cîteva numere), rc·dactată
de către acelaşi I. N. Roman, avea menirea de a mobiliza opinia publică şi dt• a susţine
obţinerea „drepturilor Dobrogei" 46 • Ziarul era optimist şi aprecia că „Deşi destul de
tardivă, mişcarea dobrogenilor este totuşi o dovadă vil' cit idcilc> dătătoa.n• de viaţă sînt
menitP a da roade mai curînd sau mai tîrziu, îndrumîndu-sc triumfătoare' peste orice
obstacoh· întîlnesc în calea lor" 47 • In urma unei intense propagande 48 , l<t 25 martie 1902
arc loc o altă întrunire publică în salonul Ca.zinoului, la care au participat peste 500 de
persoane, inclusiv delegaţi din Tulcea - cea mai importantă întrunire de pînă atunci ţinută
la Constanţ,a 49 • Vorbitorii C. Pariano, I. N. Roman. D. Dimcea, I. Bănescu, P. Holban,
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I. Berberianu, s-au pronunţat în patetice CU\'intări pentru acordarea neîntîrziată a tuturor
drepturilor politice dobrogenilor, considerînd „argumentele" adversarilor acordării
acestor drepturi, drept speculaţii nefondate. Argumentele de acest fel au fost considerate
de către prefectul judeţului Tulcea, Luca Ionescu (fost în aceeaşi calitate şi la Constanţa
cu totul lipsite de temei: „Am fost foarte atC'nt la. orier mişcare, am exercitat cca mai
severă supravrghrre, şi nicăirri, la nici un neam şi la nici un strat social, n-am văzut SC'ntimC'nte ostile şi mai puţin criminalr împotriva şrzămîntului nostru politic" 50 •
Întruniri publice se desfăşurau concomitent şi la Tulcra, astfel, la 20 ianuarie 1902,
într-o adunare rste aprobată cu rntuziasm o moţiune redactată dC' cătrr un comitet de
iniţiativă. compus din Leonida Stere şi Petru Alexandrof - cunoscutul „agitator" socialist, D. Mclinrscu şi Petru Georgescu, moţiune ce rC'vrndica. ,,ridicarC'a actualului rrgim
rxcrpţional" 111 •

Era cvidC'nt din ce în cr mai mult că necrsitatC'a irşirii Dobrogri de sub tutela rC'gimului Pxcrpţional se impunra cu acuitatr. La sfîrşitul anului 1902 (decembrie), primul
Congrrs agrar din România adoptă o rezoluţir a.supra Dobrogri. cerind reforma legii de
organizare a acPsteiafi 2 • În anii următori (1903-1904), a.pare' la Constanţa ziarul „Farul".
Organ al intereselor Dobrogei, cel care', mai mult decît altr organr de prC'să. avea să ducă
prin pana lui I. N. Roman (mai ales), C. Pariano şi I. Bănrscu, o susţinută şi documentată
campanie în favoarra. acordării tuturor drrpturilor politice' concetăţenilor lor. Ră.spunzînd
erlor ca.re im·rntează diferite prrtinst· .,prricolr", I. N. Roman a.rată că naţionalităţile
conlocuitoare „doresc un singur lucru: să trăiască liniştiţi din munca lor, resprctînd
ideia dP stat român şi, în interesul lor, văzîndu-şi numai de nrvoilr lor" 63 • In acelaşi
zia.r. cunoscutul fruntaş socialist dobrogean dr. C. Racovski, drmonstrC'ază şi ci netemeinicia ţinerii în continuarr a Dobrogl'i sub domnia IC'gilor rxccpţionalr şi arată pe bună
drC'pta.tr că „Oricît dr imperfectă ar fi viaţa politică parlamrntară în România, oricît de
rudimrnt<U"e şi de primitive ar fi luptclr politice din ţară - rle totuşi sînt şi rămîn singura
rxpresir a voinţri poporului" 54 • La rîndul său, profesorul I. BănC'scu arată că nu „legilor
rxcepţionale sr datoresc progresrlr rralizate în Dobrogea. ci puterii de viaţă şi de muncă
a Românilor, însuşirilor superioarr alC' rasei sale şi lrgilor comune ale ţării" 56 •
Agitaţia. în jurul lărgirii rxernitării dr către' dobrogeni a drepturilor constituţionale
crrseînd trrptat, oamenii politicii naţionalr sînt nC'voiţi să ia atitudinr. Iniţial, liberalii
<·.orn;idPră că încă nu a vrnit momentul acordării tuturor drrpturilor, presa partidului
avind o acţiunr nrgativă în acrastă privinţă („crl puţin prntru monwnt"); şeful librralilor. D. A. Sturdza, a întrrrupt ostrntativ pc generalul Năsturrl, comandantul diviziei
loca.Ir. cart' în toastul său - rostit cu ocazia unui banchet dat la Constanţa la 14 noiC'mbrir 1903 în cinstea sărbfitoririi a unui sfert dr VC'ac de la revrnirra Dobrogei la statul
român - a căutat să rrlrvr maturitatea. politică a. locuitorilor acrstC'i regiuni. Rrplicîndu-i. primul ministru librral, ţinea să precizrzc: „cuvîntul aici Cf!te al M. S. Rrgrlr,
care în toatr 111om1·11trlc nr-a adus pC' calra adevărului şi propăşirii" 56 • Im plicind prrsoana
Suvrranului, D. A. Surdza vroia sr1 aratr - inclirrct - că problema rste tabu şi nici nu
trrbuir amintită măcar.
Const•rvatorii, carr sr aflau în opoziţir şi aveau nrvoie în programul lor de cit mai
rnultl' puncte carr să atragă alt•gătorii. sînt mai prudrnţi şi drclară prin grneralul Manu
(la un banchrt dat la Alexandria la 1 iulie 1904) că „Unul dintre principalele puncte ale
programului şi dorinţa unanimă rste îneorporarea Dobrogri în România în privinţa drC'pturilor, cum cstr şi de fapt şi în îndatoriri" 67 • În noirmbrir 1903, Titu Maiorescu, alt
fruntaş consrrvator, într-un judicios articol intitulat „Chestia. DobrogPi", apărut în
„Epoca". drşi nu împărtăşeşte „toatr iluziile acordatr Dobrogri, carr aştraptă SC'nsibile
îmbunătăţiri administrative şi judiciarP de la unificarea eonstituţională a provinciei lor",
consideră. cl:I. situaţia intrrnaţională şi poziţia geografică a DobrogPi „impune rC'gatului
României datoria dr a se înfăţişa pC'rfect unificatl\. din Carpaţi pînă la Balcani ; şi dacă.
podul peste Dunăre a întărit fiziceşte legătura noastră cu Dobrogea şi cu Marea Neagrl:I.,
supunerC'a sub aceleaşi legi o va întări şi sufleteşte şi va consacra astfel unul din rezultatele războiului de indmpendC'nţă" 68 •
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Consecvrnţi a.crstor declaraţii, conservatorii au îm;cris în programul lor din 1G
ianuarie 1905, de la Iaşi, un pasaj rdrritor şi la. DobrogPa: „După 25 dC' ani deicL alipirC'a
provinciei lui Mircea cel Bătrîn cu patria mumr1, crc·drm cri a sosit timpul să îndeplinim
dorinţa Constituantei şi să studiem chipul în care vom introdncC' şi în DobrogPa viaţa
politică. Asimilarea constituţio1ialri va vrui astfel să complrtC'zr asimilarea dPja realizatrt
în aspiraţii şi simţiri" s9.
Venit la. putrrc în dccrmbril' 1904, partidul const'ITator a trl'buit să aştepte aproapP
un an dl' zile pînă cînd, voind srt sr eonformeze celor promise, a numit la sfîrşitul anului
1905 o comisie insărcinalti să studieze chestiunea drepturilor politfrc fo Dobrogea 60 • (În
prealabil, C. Paria.no întocmise un studiu în acrastă probh•mri la crrc'rra primului ministru
consrrvator C. Gr. Cantacuzino) 61 • Comisia 62 , formată din D. Nrniţrscu, Ragi Anton.
prefectul jud. Tulcea, Col. Capşa, prdt'ctul jud. Constanţa, Rrmus Opreanu, D. MaterscuBuzău şi I. Bănrscu - după cc timp de 24 dl' zile a avut ŞPdinţl' dr lucru - a încrrcat
în ianuarie 1906 să-şi prezinte raportul dirr<'t rrgelui, dar a trrbuit să se lasl' păgubaşă,
„după 8 zile de anticamrră zadarniră" 63 • În final, raportul a fost prezentat în acrraşi
lună de către I. Bănescu, în numdc comisiri, Ministrrului dr Intrrnr 64 • Plrdînd prntru
acordarea tuturor drepturilor politicr constituţionalr dobrogrnilor. raportul arăta că
„Din consideraţiuni care şi-au avut cîndva raţiunea dr a fi, dar care azi în intrrrsul unităţii
dr stat nu mai pot avea nici un interrf', s-a pus Dobrogra sub un rrgim rxcrpţional de
guvcrnămînt, care, în momentul actual, şi după o stăpînirr de 27 dr ani, este o anomali<',
şi, prin urmare•, trebuie să încctrzr în interrsnl autorităţii statului şi a prPstigiului nramului
românesc" 66 .
Cetăţenii dobrogeni au trebuit :i;ă aştepte încă 3 a.ni pînă cînd, pl'ntru prinrn dată,
mesajul regal citit la dcschidcrra adunruilor lrgiuitoare, în noirmbric 1908, preciza „A sosit
momentul să întindem asuprn judrţP!or Constanţa şi Tulcra rrgimul nostru constituţional" 66 •
Şi în acrastă etapă

a Pforturilor pentru dobîndirra tuturor dr<'pturilor politicP de

către dobrogeni, clasa muncitoarr, organizaţiile sa.Ir politice au fost active în a susţin1·
lrgitimitatca cererilor Dobrogri, făcînd pa.ralcl o critică srvrră rrgimului burghrzo-moşie
resc, nelipsind însă şi unrlc acţiuni de rxagrrnre cu privire la situaţia rPală din Dobrogra
şi la viaţa constituţională 67 • Astfrl, muncitorii constănţrni cer într-o moţiune din 1906
„drepturi politice şi mai cu scamă, ca. dobrogeni cpn•m rgalitatea Dobrogri pc trren

politic cu restul ţării" 68 • În anul următor, 1907, într-o altă moţiune a muncitorilor din
Constanţa, se spune „Afirmăm pc pămîntul Dobrogei, unde domnesc lrgile rxcepţiona!P,
că muncitorimea este decisă a.-şi apăra cu orice sacrificiu IibPrtatra şi dn·ptul de întrunire" 69 • Programul social-democrat, aprobat la Congresul de rPconstituirr a P.S.D.
(31 ianuarie - 1,2 februarie 1910) prevedea şi ci - în condiţii!P în carr legPa pentru
acordarea drepturilor politice dobrogPnilor din 19 aprilie 1909 era im1wrfectă şi conţinra
nrnumăratc omisiuni „Dcsăvîrşita rgaliza.rr a drepturilor dobrogrnilor cu alr locuitorilor
din restul ţării" 10.
În martie 1909, guvrrnul liberal condu1; de I. C. Brătianu (înct•pînd din drcembric
1908) - ca urmare a celor înscrise în mesajul rrgal, în contrxtul situaţiPi internaţionale 71 ,
care în Balcani se deteriora cu repczicimw şi pentru a contracara acţiu1wa partidelor
conservatoare care se angajau într-un rlan demagogic - doar erau în opoziţie ! - să
pună capăt regimului excepţional, hotărăşte să depună în Parlament un proiect de lege
pentru acordarea drepturilor politice locuitorilor dobrogeni 72 • Mult aşteptatul proiect de
lege discutat şi votat la Senat în 14 martie, iar apoi la Cameră în şedinţa din 21 martie
a fost promulgat şi publicat tn „Monitorul Oficial" din 19 aprilie 1909 73. „CPI dintîi simţă
mînt care se manifestă la citirea acestei legi, făgăduită încă din momentul intrării trupelor
româneşti în Dobrogea, este cel al uimirei; nu, al uluirci" 7 4, astfel caracterizează prima
reacţie un contemporan. Caracterul total nerealist al legii din 19 aprilie 1909 era flagrant;
cel mai vizat era art. 3 care preciza categoriile de dobrogeni cc vor beneficia. de „întregirea drepturilor politice, deci şi dreptul de alegător". Acestea emu doar două: a) locuitorii .?etăţeni otomani, care aveau domiciliul real în Dobrogea Ia 11 aprilie 1877 şi descendenţu lor, dar care între timp nu au emigrat şi b) românii din orice stat, fără privinţă de
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locul naştrrii, proprietari de imobile rurale în Dobrogra şi domiciliaţi aic.i în z.iua promul:
legii. Dupft cum Jrsne rste de obsrrvat, o bună parte a dobrogemlor ş1 anume cei
care nu rrau proprirtari de imobile ruralr - şi aici erau vizaţi în primul rînd comrrcianţii -, ci numai urbanr, ca şi agricultorii de alte naţionalităţi, veniţi după 1878, nu
erau rrcunoscuţi drrpt crtăţeni români eu toatr clrepturilr. „Nimrni nu s-a gîndit la
tulburarra suf!Ptrască a atîtor oamPni al căror viitor e amrninţat, cu rxistrnţa primejdioasă dr o lrge Yitrrgă. carr nu numai îi desparte dr drepturi crtăţrneşti, dar şi de
bunurile ruralr ca străini. nu Ic pot stăpîni" 75 • avra să rrcunoască în acra prrioadă fostul
prefrct Scarlat Vîrncw. Imprrfrcţiunih• lrgii au fost pc larg rc!Pvate în Parlament de
către Vasile P. Sassu 76 - dPputat dr Vaslui. fiu ele mocan stabilit la Caramura.t şi viitor
şef al libPralilor constănţrni în pPrioada intrrbrlică. Şrful guVPrnului, I.I.C. Brătianu,
recunoscîncl lacunele' trxtului dr Jrgr a prreiza.t că acPasta se poate considrra doar ca un
început, unificarra drplină fiincl lăsată prntru anii viitori 77 • Sigur, - în aceste condiţii
nu se putra vorbi clr abrogarra rrgimului l'Xcrpţional pentru toţi dobrogrnii. Din această
cauză, atît în Dobrogra. cit şi pr plan n:1ţ.ional, în presă, s-au clus în continuare susţi
nute campanii prntru rrvizuirra prrndrrilor lrgii din 19 aprilie 1909. În anii 1908-1909
se formrazft mai întîi cluburi. apoi comitrtrlr judrţrnr alr partidelor politicr conservator,
librral, consPrvator-drmocrnt, fiPearr aYind organul său clr prrsă ( „Consrn-atorul Constanţa", „Draprlul", „Viitorul Constanţl•i'' - l:b Constanţa şi „Lupta", „Consrrvatorul
Tulcri", „Dobrogra LibPrală" - la Tu Icra).
Ca urmarr a. unri whrmrntr ~i înclrrptăţitr critici, guvrrnul - clr a.stă clată la
putere se aflau consl•rni.torii - rstr nevoit ~ă adueă în faţa corpurilor legiuitoarr un nou

gării

text de lege pentru acordarea drepturilor poWice dobrogene.
Îmbunătăţirilr adusr noii lrgi (publicată în „Monitorul Oficial" la

15 aprilie 1910 78 ),

79 , căei

„botezată de dobrogrni lrgr de foc"
nu garanta nici ea aplicarra drepturilor politicr, nu constă, clr fa.pt, drcît în înlăturan·a rrstrieţi1·i ele 1:1 punctul b al art. 3, noua.
formulare ne mai rxcluzînd dr la rxrrcitarra drrpturilor politicr pr proprirtarii de imobile,
fie că se află în oraş sau în comună. Astfrl, drrpturilr politicr sînt rreunoscute unui mare
număr de dobrogrni, carr nu Prau proprirtari dr imobilr rum.Jr, aşa cum crrra legiuitorul
în 1909, dar rămîn în continuarr privaţi clr a.crstP drc•pturi alţi mulţi locuitori, în special
de origine străină 80 • Nici aera.stă lrgr nu poatr fi pusă imrdiat în aplicarr, atît datorit~
campaniri de prrsă dusă în vrdrrPa îmbunătăţirii salr, cit şi datorită dificultăţilor cu
care se confruntă comisiile prntru întocmirra listrlor rlectoralr (dificultăţile rezultau din
însăşi carn1ţrlr Irgii 81 ), comisii al căror trrmrn de funcţionare a fost în repetatr rînduri
prelungit. Adunftrilr publicr organizatr în erle două judrţe dobrogrne se ţin tot mai des,
în prrsprctiva apropiată a alrgrrilor parlamrntarr; o astfel ele întrunire rstr organizată
de către socialişti în ianuarir 1911, cu care prilej rstr adusă în discuţie problrma ordinei
zilei: lărgirea rxrrcitării clrrpturilor dr către locuitorii din dreapta Dunării 82 •
ln frbruarie 1912, guvrrnul prrzintă un nou tPxt de lrgr, cr se intitula „Lege pentru

interpretarea şi completarea art. 3 şi 4 din 15 aprilie 1910, pentru acordarea drepturilor
politice dobrogenilor 83 • (Proirctul dr Irgr a fost discutat şi votat în parlament la 17 şi
respectiv 23 frbruarie şi publicat în „Monitorul Oficial" la 3 martie 1912). Noua lPge înlă
tură

omisiunile crlor antrrioarr, astfel încît prin art. 3 rdormulat, se acordă drrpturi
politice crlor 4 catrgorii de crtăţrni rxistenţi în Dobrogra: a) supuşilor otomani, care
aveau domiciliul în Dobrogra la 11 aprilie 1877 şi urmaşilor lor chiar dacă au emigrat,
dar care s-au n-întors la căminrle lor cu doi ani mai înainte de promulgarea legii - prevedere înţrleaptă şi realistă, ce înlătură astfel o mulţime de nedreptăţi la adrrsa respectivilor cetăţeni; b) românilor din orice stat, fără deosebire de locul naşterii, proprietari
de imobile şi domiciliaţi în Dobrogea, precum şi aceia care sînt stabiliţi şi domiciliaţi
acolo în ziua promulgării legii, întrucît ar fi declarat că renunţau la orice protecţie
străină - şi această prevrdere îmbunătăţită era în favoare în primul rînd a ardelenilor
şi românilor sud-dunăreni, excluşi în mare parte prin legile anterioare de la exercitarea
drepturilor politice; c) cultivatorii de pămînt, fie chiar veniţi din alte state, stabiliţi după.
1878 în comunele rurale, care dobîndiscră pămînturi în baza legilor de împroprietărire -
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prevedere nouă, care nu C'Xista în Irgilr antl'rioarC' şi earr rrn în fayoa.rPa. dobrogmilor de
origine' străină.
Astfrl, în perioada 1909-1912 Sl' elabon•ază. ~i promulgă lt•gpa 1)('ntru aeordam~
tuturor drPpturilor politice constituţionalt· loeuitorilor judPţPlor Constanţa şi Tulcea
rlabornre nC'lipsită de sinuozităţi şi pPntru ean' prrsonalită.ţ.i politiei' progrPsistr an trC'bnit
srt dPsfăşoarr o intrmă campanii' cll' Irunnrin' a opiniPi publiel' şi IPgiutorilor. în acelaşi
an. în urma ddinitivării listrlor rlt'ctorafo (l'ran înserişi în juclt ţul Constanţa aproximativ
5000 alrgători la Ca.mrrrt şi 1500 la Sl'1mt 84 , dobrogenii p11rffrip1I pcntm pri11111 dati'i la
alrgrri parlarnrnfare, in noiembrie 191'2. Guwrnul consrrv;l.tor fiind la put1'rt', sigur eă cri
cari' a.u rt'nşit la Constanţa au fost candidaţii acrstni partid (c·artPla.ţi cu takiştii). rt'SJ>Pcti\'
A. Solacoln, ing. Titus Crrnănău, Gh. Dobias, C. Xl'ni (la 1·;t11H'ră). C. Pariano, dr. Pill'scll
~i Gh. B('lldrrli, singurul librrnl alPs (la. SPnat) 115 •
În anul următor, în i;rnuaril' 1913, sl' ahrogă şi prt'n>dPrilP f,egii d1• organizare a
Dobrogei din 9 martie 1880 rrlativ la itll'g1•rill' c·omunall' şi judPţPn1• 86 , a!PgPrill' adnd loc
în luna iulie. ,.Din acest rnomrnt - 1HI:~ - s1• poa.tP afirma crt Dohrog1'a a fost intPgrntrt
<lPfinitiv în administraţia gP1H'rnlă a ţririi" 87 •
În acPst mod, acordan'a tuturor dn'pturilor politici• dobrog1'nilor eonsfinţPa., deşi
tardiv, rgalitatea în drepturi a dobrogrnilor 1·u rt'stul ertrlţPnilor Ro1111lnil'i. l'i fiind d1~
;ieum îna.intP sub scutul C'onstituţil'i statului român.
Obţi1wrra l'Xrrcitării tuturor drrpturilor politici' şi constituţionalr dl' d\trr locuitorii
judPţclor Constanţa şi Tulcl'a, nu însemna îns1t, cum pn'vrdPa Titu Maiurl'scu în 190:1,
rl'zolvarra tuturor problcnwlor sociale, politici' şi l'eonomict', cu care Prau eonfruntaţi
proaspt'ţii crtăţrni cu drPpturi drplinr ai statului burglwzo-moşi('rl'sc, nu însPmrnt înlătu
rnrra tuturor abuzurilor administrnţiPi şi a clispariţiPi tarrlor spPcificP ac1'Rtl'i socictăţ.i.
Dar aşa cum rPma.rca dr. r.. Racovski, „Orieît cil' fictivri ar fi suvrrnnitatl'a poporului
în rt'gimul constituţional român, nu-i mai puţin adrvărnt că Pa Pstr singura IPgătură can'
urn·ştc politiceştr pr toţi fiii ţării" 88 •
Acordarra drepturilor constituţionali' dPplinr dobrogPnilor la capătul unor intens('
campanii în acrst sC'ns, a constituit un nou pas progrPsist în istoria modl'rnrt a Dobrogri,
implicit, a statului român, faptul în sinr însrmnînd întărirPa şi mai mult a unităţii suflPteşti a tuturor cetăţenilor acC'stuia, consolidînd indPpr1HIP11ţa sa 89 şi întărirra unităţii
naţ.ionalr a României, const•mnîndu-sr astf PI, o nouă Ptapă în lupta forţrlor progrrsh;tc
în drmocrntizarPa vieţii politice româneşti.
A trC'buit să se instaureze - prin luptP şi jertfi• la carr şi-au dat tributul dr sîngP
şi dobrogenii alături de ceilalţi fii ai poporului român - socictatPa soei;tlistă 90 , care a
acordat tuturor cC'tăţcnilor săi adcvăratrlc• drPpturi constituţionalr; a tn•buit să se instaurC'zc la conducrrra ţării partidul comunist 1wntru a fi creat cadrul larg dPmo<"ra.tic al
PXPrcitării tuturor drepturilor garant<tte <li' crttre Constituţia RomâniPi socialistr fiilor
săi, indifcrl'nt de sex, rrligir, naţionalitat1'.
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BY THE INHABITANTS OF CONSTANTA AND TULCEA DISTRICTS OF
POLITICAL CONSTITUTIONAL RIGHTS
ABSTRACT
The author presents some aspects from the
modern history of Constanţa and Tulcea
dietricts (Dobruja) regarcling especially it's
politica! evolution. After thc return of this
province from between the Danube and the
Black Sea to the Romanian state (in November 1878) the main purpose of the govemment was to complets the constitutional integration of the Constanţa and Tulcea counties.
This integration took piare gradually - by
the rcvision of the Constitution in 1884 the
two counties were included to the fundamental
law of the Romanian state the officials considering the complex legislative, ethnic, agricultural
eituation of the region. This is onc cause, to

which one must add also the necessities of politica! ripening of the citizens a nd that of strengthening the institutions specific for the development stagne of Romanian in that period, that
betwecn 1878-1912 thc Dobrujan inhabitants wercn't allowe<l to usc all the politica)
right~ given by the Constitution, especially
that to elert and to he electcd for the Parliament. Only between 1909-1912, a t the and
of an intense rampaign, lead by local and
national politiral personalities a law was
drawn up in stages, by which all the politica!
constitutional right were given to the
Dobrujans.
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RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DE LA
TELIŢA-„IZVORUL MAICILOR"
(JUD. TULCEA), 1979
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V. H. BAUMANN
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INTERIORULUI.
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LE FOYER DE L'ETAPE FI ALE, AMENAGE 'UR LE RE 'TE ' Dl!J.'..', CHARGE, ' 8 CCH 'SITTE, ;3 - L ' EJ.. TREE DU FOURNEAU 2 A;4 - LE FO U RNE A NO~ .A, I' l!l I N TERJE U Hb'.
TAF. II - 1, 2. OFE NR. 2: RĂ.U:M NG i\I ND U 1 G; UBER DEl\[ KA AL, DER IlERD A '
DER LETZ'l'EN BENUTZ
GSETAPPE , GEBAUT AU:f DEN NAC'HEI1 A DERFOJ.AiENDEN LADUNGEN.
3. EINGA 1 G IM OFEN 2 A.
4. OFE
2 A - I r 1 E 1A ICIIT .

••

PL. 111 - 1, 2. CUPTOltUL NR. 1 SEC'!'IONA'l'; SE OB ERV Ă LE PEDEA DE PIA'l'ltĂ CARE ;\J,\ ltCHEAZĂ GURA DE EVACUARE Şl CANALU L I•LIN CU DE!• UNE RI ltEZJDUALE; 3. CUP'l'Ol tUL
NR. 3, VĂZUT DE SUS; 4. CUI1 'l'ORUL NR. 3, VĂZ T DIN FAŢĂ, D PĂ D}~GAJARE; 5. C PTOU L
NR. 4, VĂZUT DIN FA'!'Ă; 6. VEDERE DE SU. ASUPRA CUPTORULUI NR. 4.
PL. III - 1, 2 - COUPE DU FOURNEAU NO 1; ON PE UT Y VOIR LA DALLE DE PIERRE
MARQUANT LA BOUCHE D'EVACUATION ET LE CONDUJT PLEDv DE DEPâ'l'S RESJDUELS .
4 - VUE FRONTALE DU FOURNEAU NO 3 APRE
A .1.1!/.ISE AU JOUR; 3 - LE FOURNEAU
NO 3 VU D'EN -HAUT.
5 - VUE FRONTALE DU FOURNEAU NO 4·1
6 - VUE D'EN-HAUT DU FOURNEAU NO 4.

TAF. III - 1, 2 - ..SCI-INI'l"l' DlJRCH DEN OFEN NR. 1; l\IA KANN DIE STEI PJ,ATTEN,
WELCHE DIE RAUl\IUNGSl\1UNDUNG UN D DE N l\IIT BODE SAT Z VOLLGEFDHLTEN
KANAL BEGRENZT BEOBACHTE .
4. VORDERANSICHT DES OFENS R. 3 ACH DER AUSGRABUNG;
3. OFEN NR. 3, OBERA SICI-IT;
5. OFEN NR. 4, VORDERANSICHT;
6. OFEN NR. 4,; OBERANSICHT;
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PL. Ir - 1. C "PTOltGL ~R . .:i; INTRAREA ZIDIT..\ CU l"R iUELE BOLŢII; 2. CUPTORUf, NR. 5
VEDERE A PRA CANAL L I DE DEP NERI REZlDUALF.; 3. C PTORUL NR. 5; VEDERE
DE SU A UPRA INTERIORULUI; 4. REALIZAREA I TE l\l LUI DE TIRAJ ÎN INTERTORUJ,
C VEI CUPTOR LUI NR. 5.
PL. Ir - 1 - L 'Ell TREE MA<;JO r 7EE
FOURNEAU J.O 5; 2 - or-. D IT DE,
VUE JNTERI E RE D
FOUR 'EA
4 - LE , Y TEME DE, TUYERE ' Â
NO 5.

A l ' E C DE rE TIGE DE A T'OU
RE D
DEP6T RE JD UEL DU FOUR1\ EAU J.O 5; 3 ·t-:O 5.
LTXTERIE R DE L 'OUT'RAGE DU FOURNEAU

'J'AF. IV - L OFEN R. 6, Z GE.MA ER'l'E M ' ND ' O MIT P REX DER WOLBU I G; 2
FE ~R. - Ai\ ICH'l' DE BODEN" ATZKAXAL 3. OFE::\' NR. .J, OBERA~ I HT DE
IN TER
3. OFE , R. 5, OHERA::\' I CIIT DE INNERN
4. DIE AU. F-C !IR . r DER L FTZ F IIR DI li\"NER:'\ DE . OFE:\ XR. iJ.
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PL. V - CE RAMICĂ ltOlUANĂ (J, 4, ii) ŞI DE TRADIŢIE GE TO-D ACICĂ (3, 6) DESC OPEltITĂ
LA CUP'l'OARELE DE LA „IZVORUL l'\IAJCILOR"; 2. CAPĂTUL FLUIERULUI GĂSIT îN CUVA
CUPTORULUI NR. 2; 7. FRAG1\1ENT DE CĂRĂMIDĂ EXTRASĂ DIN PERE'J'll CANALULUI CUPTOR ULUI NR. 2 CU Ş'fAlUPILA FLOTEI D UNĂRE NE : CL(ASSI S) FL(AVJA) l'\l(OESICA);

PL. V - POT~RIE ROMAINE (1, 4-5) ET DE TRADl1'ION GETO-DACE .(3, 6) MI E AU
JO UR DANS L'ENSEMBLE MINIER D'IZVORUL MAICILOR; 2 LE BOUT DE LA FLOTE
TROUVEE DAN, L'OUVRAGE DU FOURNEAU NO 2.
7 - FRAGMENT DE BRI QUE RETIREE DES PAROIS DU CONDUIT DU FOURNEAU
NO 2 AVEC LA MARQUE DE LA FW'l''l'E DANUBIENNE: CL(ASSIS) FL(AVIA)
M(OESICA).
TAF. y - ROMISCHE (1, 4, 5) UND GETO-DAKI CHE KERAiiIIK (3, G) ENTDECKT BE I
DEN OFEN VON „IZVORUL MAICILOR",
2 - ENDABSCHNI'l"l' DER FLOTE A US DEM OFEN NR. 2.
7. - ZIE GELBRUCHS'l'UCK AUS DER OFE WAND DE S OFE rs NR. 5 MIT DEl\I STEl\fPEL
DER DONAUFLOTTE ; CL(ASSIS) FL(AVIA) M(OESICA) .
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PI,. \'/

/JJ \' RN.' OJUWr,' R.Y o .' RT /~ .\° J/ l~T. I/, T JWl'\"f.'S JJR\ '. JXT LES FOCIUEA

X.

T.\ F. \"J l\:\'OC'll E:\ - l":\D :'llET.\LLC;Ec;E:\ . T:\:\])E, E:\TDEl'KT \ ' OR DE:\[ .. FEX.

~

PL. nrr - l. CUPTOlt c TIRAJ 1'A'rURAL DE TIP WL"DOFEN, DE ' COPERIT LA ENG ,' BACH
(BA Y.ARIA); 2. s nuŢl (' AlUPLA .\ JUElW L c P'fOARELOR DE E POCA lWlUANĂ, DIN PARTEA DE , D A ~IlN 'rELUl NIDIGGE~ (~OJtD E TFEL) - GER~IANJA. 3, 4. PLAN Ş I ECŢI NE
PRIN C PTORl LA DJ~ LA NID TGGEN ( ' ORDErFEL) 5. , E{,'ŢJUNE TRAN 'VElt ALĂ PRI N CUP'rOARELE NR. 2 Ş l 2 A (ARH. A • ."ION)

PL. l 'Ill - 1 FOURXE. J DE TJ."PE ll'I .\'DOFH.\ ' J JJ. ' - lU JOUR .A EKG, BACH (B.ATT
J?RE): Z CA R TE AT EC L'E JI PLACEM E i\ '1' ]) E,' FOU RNE.d.UX D'EPOQUE ROM A l NE JJU
l 'ER, '.JXT MERf DlO ~ AL DE X I DH,'(:EX ( S OR DEJFEL - .ALLEM AGNE) .
(3 , 1) - R E L Bl ' E ET COUPE DU FOC R XE S l A DE .\'[])JGGEN ( N ORDE I PEL).

452

PL. 1'111 5 - COUPE TRAN î'ER, ALE DE ; PO .D R \'J.;AUX "i\"08 2 ET 2.-\ (AR CJ-/ZTA'C'TE
ANIŞO

1RA SIO N ).

TAF. VIII - 1. WINDO FENTY P S l\IIT NATURLIC JIER L FTZUF UUH. YON ENGSBA lI
(BAY ERN);
„
„
„
2. PLAN DER ROMISCHEN OFEN VON DER UDSEITE DE
IDI ~ .ENGE IHRGE S (NORDEIFEL-DE UTSCI-ILA JD).
(3 - 4) - PLAN UND CII NI'L'T D RCII OFEN A YON NIDIGGE:\T (i'WRDEIFEL).
TAF. VIII - 5. -

QUER CHNlTT DURCII DIE OFEN NR. 2

c„tt•r

ND 2A ( \ RC' lT . A.

IO:\ )

l;t./;„.l.ft11

I& E!r7s6J.da
( i3J1.wc.ria)

o
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l'L. VII - 1. SECŢIUNE LO NGI TUDINA LA PRIN COMPL EXU L DE Cl' P'l' OAR E RO iUA~E DE LA
„ JZV ORUL iUAlCILOR" (ARH. A. SION) .2. PLAH' L GENERAL AL l'O iUPLEXUI,UJ DE CU PTOARE
ROJUANE DE LA „ IZVOJt UL iUAlCILOR''·
P L . V II 1 - COU P E LO NG J TU DJ NALJ!J DE L'EKSEM BLE DE S FOU R XEAUX D'JZl' OR UL
MA I CILOR ( A R CH . A. S JO N).
2 - RELEVE DE L'ENSEMBLE DE FOU R KKWX ROM AINS D' IZ FOJWL M A I CILOR .

TAF. VII - 1. - LĂNGSSCI-IN I TT D URC II DE:-/ RO:\IISCIIEN OFE~ K O ilC PLEX VON „IZ VORUL MA ICIL OR" (AR CII. A. SION).
2. - GENERALPLAN DE S OFENVE RilAN DE S \' ON „ IZV OR UL i\I AI CI LO R ".
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RAPORT ASUPRA CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN FERMA
ROMANĂ DE LA TELITA, PUNCTUL
LA „POD" ( !UD. TULCEA)', ÎN ANUL 1980

(îl' Xt. p.

61)
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PL. I - PLANUL SĂPĂTURILOR DE J,A 1'EU1'A, PUNC'l'UL „ LA l'OD'', CU ltE S'l'11'l1'flA l'LANJlUETRICĂ A J<'ERlUEI ROJUANE.
PL. I - RELEVE DE FOUILLE ' DE 1'ELlf'A, LLE U-Dl1' « LA POD », 1l' EC J,_,1 HJt: '1'1T U TJO!I PLANIMETRIQ UE DE LA VILLA ROMAUlE.

TAF. I. - GRA 13 NG PLA VON TELIŢA, FU DSTELLE „L
l\'fE'l'RI CHE i RE TIT TlON DER ROl\rl REN F RM.

P D" , l\rIT DER PL \Nl-

PL. II - A l'ECT.E DE ŞANTIER; 1: l'A'fJllL DE eO~ll NICAJrn DINTRF: ÎNCĂPEJULE A Ş I
B; 2: VEDERE DIN SPRE NOIW ASUPltA îNCĂl'F.Rll n DJN PAVILIONU L CEN1'RAJ,; a: 'PA'fJ ],
DE CO~lUNlCARE DINTRE ÎNCĂPJmILE A Ş I C; 4: COLT L DE N\ Al, l'A\ILlONlJ,U I AVAN ' A'l'

D.

PL. JJ - l' E !::i DU CHA"f..' 1'1ER: .1 L 'E , PACE DE CO~ lM C"f..' 1 A'l'l01\ EXTRJ<J LE. ' P/J~ ('ES
A E'l' R; 2 LA FIECE B D U P . ll 'J LLOX CENTRAL \' R D
NORD; 3 L 'E , 'P CE l)J~' ( '01\IJll Xl('A TJOX Hf.' TRE LE.' P l R E S A ET C; 4 L' A"t-.'OLE NORn -OU1'J8T DC P . LI lLLO .V D
(/Ci FA I T , 'A ILLJE.

TAF. II. - GRALWNG A 1 BLT l\ ; l. DER VERBJND UNG ... H.Al ~[ ZW ISC lrE:-i DEN RAL ~mN
A U lD J ; 2. 1 0RDANB11Cl\ DE R AL ME H DE S ZENTRALP \ \ LLLL ONS ; H. \ ' EJW I D UNG RA l\[ DER RĂ ME A UND C ; 4. NORD-WE S'l'E l\E DE VOR<rn SETZ. 'l' E:\ l'AVLLLTONS D.
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PL. III - .\ Sl'EC'fE DE .' . \~ 'l' IER; I, R: LA 'fCUA DE E ,\ PAYILIONL'Ll'.l CEN'fR AI, CC l'OH'l'Jl' XI
DIN Î~('.\l'EHILE B Ş I 'E: 2: SP.\Tln DE C O:llr~J CA RE ÎN'l'RE ÎNCr\PEHH,E A Ş I 'E; 4:
DEiU.\\'fEL .\ 'f PE LA'fl'lL\ DEF.,\ PAVJLIONL'Ll'l CEN'fHAT, .

zm

PL. 111 - \TE S DC CH . L.\" T JR H: 1, 3 J,' .JJLR E ne P . ll"JLLOX C'Efl' TRAL . lU,'( ' CAR
P , lHTJH j)j~'.'I' Pll~' ('ES BETE: :! L' J~'. 'PA('E lJH l'0 1lL1J V 1\'l O.ITlOX A'NTRE LJ~.~ Pll~' CF:S
ARTE ; .J JJCR ])f\' 111 . L\"TH/, /~ JU.YS J,' . l/LJ~' E ne PAl 'JLLON CEXTR ~ I L.

TAF. ll I - CK\ ln NGS .\ :\' ' JC' ll T : OSTSE lTE DES ZENTRALPAVILLION
M IT TKlLE;'\
DER 1nL 1 ~1E H l ND E ; \'EJllH NDL1~G8RAllM DEH R:i..mrn A l ND E ; 4. ABGETRAGENE
~J Al EH ,\ n · DEH OSTSE I TE D l ~S ZENTHA L PA Vl LLTO i S.

-1-liO

PL. IY- A PECTE DE ŞAN'fJER; 1: APEDl' C'I' HOiUA N DI 'fRtGÎ ND ZIDlRJJ,E Î~('.:\PJrnll ll;
2 : APEDUC'l' 'l'RAVERSÎND ÎNC,\PEHJLE c ~ · n ,\LE CLĂDIRII; a : DE'I'ALI )) E ('()~S 'l'RU C'J' IE
A 1trED C'l'ULUI PE CEL DE .U DOILEA ~JYEL DI~ J10CLJRE; ÎN PRl l\1-l'LAN - UES'l'l RILE
7
) ETREI DI N ÎNCĂPEREA ll.

PL. 11 ' - 1·u1.;s D U CHAXTJJ!JR: 1 . UlCJWU' JHULIJ .\' r;cr . L nf;TRCIT /, }~'.')' JICH S /)/•;
LA PIJ?CE B ; 2 TRON r;:ov /)fi) L '. Lqc1wcr · TH . l l"Jrn ,<..,'. I XT /, J~' S p 11:; r · 1~'.'i1 (' E'J' I ~ j)j~' /,'J;' j}/ Fl CE; 3 DETAJ L DE J,' AQCJWC C . IJJ/~ 1\' . LU /~ n . I SS LE ,<..,' J~' ( 'OX f) HORJZOS f)J~ 1.," Jl . 1HIT. I 'l',
AU PREMIER PLAX LE.' l" ESTJ(!R ' DU P01'h' H DE L. L PJ/~'(' R H:
TAF. I\. - GRABl NG AN ICHT : l. RO;\ lJ SC Jrn \VA , EHL l ~ l 'l' ~c WEL Cll E ])I E )l.\ LTE R N
DE S RA ME ZERSTORT. 2. \V ASSERl;l~ l 'I' 1\G \\ E LCllE DIE H\ ll ~lE (' l N.D H DE S G l ~
BAUDE S DURCIIQ UE RT ; :3 . BA UDETAl.L DER \V,\ SSm { LEl'l'L N(; OlmR nm[ Z \V1~ 1'1'l~ i\'
WOH UNG I l\'EA ; DL \ ' OIDERGR ;-.JD - .LrnS'l'E l E'-' llEHD ES i\ U. om1 JU iii ll.
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PL. V - .\ Sl' EC"l'E DE ,';\~'l'JE H ; 1, ll: C'OJ,'fl'L DE .'E AL l'AYJLJONL'Ll'l }'. Cl' Al'EOL'CTU L
C'ON 'Tlffl 'l' OB.\Sl'l'H.\ LAT UEI DE E; 2: cm,E DOL' Ă NIY EJ, RI DE J, O 'l'JJtE 'CRl'RJN ·~
l'J·: LA 'l'l'RA OE s .\ ÎM',\l'ERll .\ ; 4: FUAG rnwr DIN APEDl'C'Tt;L CONS'l' Hl'J 'l' PE U1'CJtA
DE E .\ J' ,\YJLIO~TLl'J }'.
PL . I' -

n : Rs ])[' ( 'Ji _L\"TJEH: 1. :J 1;_ 1.rnLB , '["lJ-R,' T /Jl' P _tl 'JLLOX F: . li '},'( ' L '- l<JUR-

J)C( ' , 'CPEHP08 . l.\'1' J,'_ IJ LE E ; 2 LJ..'8 JJRCX HUHJZO .\'S IJE L ' H . llJJJ' _I T ,' Ui81 JJA \','
L'.AlJ.,J~ Jll~ HJJJJUX _ ILE JJE L.1 PJJ?CE; .\ ; ./ TROX('OX JJR J)_ H/CEJJL' ( ' B.ÎTl LJ . 1.\'8 L ' . tJU~'
E JJ[' PAl 'JLLOX F:

'l'AF. \'. - GRAH Ui'\(; ' Al\~l C HT : 1. ODO ' TE ' KE DE PA\'lLLlO:'\ ' F, ,\Ll'l' DEH CBER
DJE O 'I' EITE GEBAlTE:'\ \\r\ , , ERLEIT NG ; 2. DlE Z\\EI WOHNUNU NIVEAU A F
DER , CD ' EITE DE RA ~LE S A ; BR Cll'l'EIL DEI \V r\ ERLEIT N G VOl DER OST' EJ'J'E DE . PA\'lLLIO::\' S F.

....
l'J,. n - ASP.ECTE DE ŞAN'flEU; l, 2: ÎN PlUlll-l'LAN - CL'R'l'lNA DIN'l'UE CELE nou,\ PAVILIO NJ-: A\ AN 'A'l'E Sl'l'UA'J'E PE LA'l 'lHA DE.' A CLĂDIRU; 3: FRAGi\JEN1' DE ZJD DEIH.\ ·Tm,A'l' DIN INCJN'l'A DE N A }'EIU\lEl.

PL . 1'1 - l ' UE S D U HAXTJER: 1; i2 A U PREMIER PLAN , L_J COUll'Cl NH EATRR LES
JJE UX PA l 'JLLQX,' QUI FOXT 'AILLJE ''I'l'UE. I DAi\' ' J}.llLE 111 ERl Dl ONALH JJE L 'EJ)JFJ CJ~; 3 TROX('ON D U M UR JJElllAX'J'ELR D, LVS L'ffa CEI N'CE i:i'EPTEN'CRJOX . lLR DE

LJ \' lLL.\.
'l'AF. \'I. - GRAB NG ' :\;'<I l Cll'l': 1, 2: IM \'ORDERGRUND DIE KURTINE ZWI CllEN
DE J ZWEJ \'OR PRINGENDEN PAVILLION DER OD EI'l'E ; 3. HRUCII TOCK DER
ABGETRAGE~EN NORD:MA ER DER FARM.
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PL. YII - 1: C P'f Olt lUEi\"AJER Ii\" ZOKA DEPE.NDJ~'!'ELOR Sl"DICE; 3: CCPTOR\;L DE ARS
CERA1UIC.l D U PĂ DEGAJARE; 2 : Cll PTOR iUEXA.JER. ÎX ZOX.\ JX . TALA'flEI DE AR . CE RA~IlCA; 4: ffEl'OZJ 'ITL l\lt. 2 DE PROIECTILE CERA:m c :E ; AL1Tl'RJ, GROAPĂ O\'ALl RITL'AL .l .

PL. rn - 1 FOCR.\'E.LC JlE' X . !OER JJAX,. LE ,)f;'( ' TlffR DE.' .-LYXEXE.~ .11 ERI DIO"i\'..-1LE. ;
3 LE FOVR ...l ( ' f,R UllQCE C.\'E FOJ,' JlJ. ' . 1i · .JO UR: ·J FOCRXE . LC JIE.YAGE R D. LY. LE
SE TEUR DC FO U R A CER .Ll!J QCE: 4 lJf:P(JT DE PROJECTJLE,' E.Y „lRUJLR ET , A
CâTE, c ;..·R FO,':J', 'E RJTCELLE, 01'.LLE.
'l'AF. YIT. - lL\ CKOFEN Al," , DE:II GEBIET DER . CDLIClIE:\ XEBEXGEBA DE ; 3. TOP: :?. BA CKOFEX A . DER ZOi\'E DER EJ:'\RJCHT UXG
+.
KERA:\II. C' IJ E \\'l. RFGE . C'IIO. DEPOT ; DA:'iEBEX
OYAJ_,E R T'IT AL(;RCHE.

FEROFE~ XA Cll DER AU ,' l.RAH UXG
F R KERA:\ril\:BREX~EX:
DA.

-!6-!

UNEL1'E, S'J' E~ . 'lLE Ş f .\R i\IE DI~ FJ:IOL\ DE J, .\ 'fEU'.J'A; 1: YÎRJ~' DE LANCE;
3, 4: VÎRETltl DE S LI L l'f Ă; ii: S'l' \'Ll"S (FIEH); 2: FH.H;i\IE:\'l' J„\:11 .\ Hltl(; l (FJEH); li: l"NEAL'l';\
J,Ei\INA lt (CU'f l'l'OArE FIER) .
PL. 1'111 - OCTIL .'::i', CSTJ~' x :-uu.;.· Wl' . lR.lrn... .· TRO[' l ' /~'8 .1 TE U T . I: 1 POLVTE DE
LAN CB: 3; 4 S. lOAJJtJS : 5 ,' TYLJ~' ( l" RR) · :! PH . ln .l! 8XT JJR JU ,'OJH (FER); IJ OUTlL J)JtJ

PJ,. \'lll -

.l!EX UJ81RR

(PL .l ld~

IJE FER).

TAF. Vlll - GER.\TE
D WA FYE:'-1 \ , DEH FAlUI \' O:\ TELf'f\ ; 1. LANZE~ Pl'l'ZE;
3,4. SPEERSPI'l'ZE; 5. ST YLL' S (E LEN ); :2. BR C' IL STC' KE ElNE R .\ .' lERHE . ER ' ;
G. JI OLZARBE LTERGER.\ 'L' (E ISER:'\ E GROSS ~l hS. ER ).
1

6

2
3

7

8
9 5 1o

4

....
n.

IX - UNEJ,1'E PEN'l'U.U l'R ELLl'HA UEA l ,E )l:\TLL;J DIX ZOXA l'AYJLION 'LUI CEN'fRAL
7: 'fESLĂ -ltAŞCHE'I'Ă; 8, 10, li: U .\ ŞC H E'l' E; J2: DORN (FlEU);
- 1, 3, 4 : }'UAmIEN'I'E DE SECERI; 2 : coson. DE YIE (ZO~A l'AV IUO~ (.;LUI CEN'I'RAJ,);
ii A: L .-\l\l Ă DE BRICI; ;; Il: DlL1'1'fi\ DJ·; l'IE1'ItAlt (ŞPJT); li, 9, 13: LAi\lE DE CU'ţ' l'I'
(CUL1'ER)
PL.1.Y - OUTJL, ' PO U R LE TIUl'..HL D U JJOL::i TROU \ ' f~S D .LNS LE 'EC TEUR DU P A 1' 1LLO N CEN TRAL: 7 H ERM JSETTE-R ACLOJR; 8, 10 , 11 RACLOIR '; 12 TARflJRE (FER).
1, 3; 4 FRAGME NT.' DE Prl UCJLLES; 2 8RRPE (DE \'JUXERON), TROU \ ' EB D ANH LB
E CTE U R D U P AVJLLO N CBA'l'RAL; 5A L A.U B DB RASOlR; 5H BEDANB, POU R TAILLER
LA PIERRE; 6, 9, 13: L A MES DE COU TB AU (CULTER).

TAF. IX. - HOZBEARBElT U.i\GSGE RĂ TE AU S DER ZO~E DE ZE NTRALPAV ILLION S ;
7. ~)l\lMERMANNAXT ..; 8, 10, 11. ZIEIIJ\IE SSER ; 12. DORi'l (EISEN).1, 3, 4, SI CHELB R CHSTUC KE ; 2. WEI GARTNERHIPPE (ZONE DES ZENTRALPAVILLION S); 5A. RASIERl\CESSERKLINGE; 5 B. STEL'HIA UE Rl\CEl SEL ; U, 9, 13 : JIE SERKLIN GEN

JG.)

'

a

123 45ab6
7 8 9 11 12 13
10

....
L'L. X - J: DEGE'l'AH (HltONZ); 2, 3: l' HAGiUEN'f E FrB LE (BRONZ); 4: FIBCL.\ D.E FIEH
.): CU'fl'fOArn (FIER); 6 OPAJ'ţ' CERAl\JJC; 8 : FRAGiUEN1' YER.JGĂ (RRO"Z); 7: l\IĂIWJCĂ
DE S'fl C LĂ; 9: RONDELĂ CE RAl\lfCĂ.

466

PL. X - 1 DE' (BROXZ.l!J ); 2, 3 FR AG ME

T

DE FIB ULE,'J' (JJRONZE); 4 FJJJ ULJ!,' DE Fl!JH;
FR . tnMRX'I' JL L\'XEA U (JJRONZE);
7 PERL !~' DE \' ER IW : 9 RONDELLE CERXMJQ[ E.
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TAF. VIII - ORTLICHE BRA DGRĂBER i\ll'l' TREPPE IN U1 BEDECK'L'ER C'rR UBE ; 2
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TAF. XII - EI JGEFUHRTE TOPFER \\ ARE; 1) U. 2) GRO E AMPHOREN; 3) UND 4) MITTLERE AMPHORE I ; 5) KLEINE AMPHORE; 6) A.MPHORENAHNLICHER KRUG AUS EINER
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PL. IX.- FRAGlUEN'fE DE A~1FORE ROlUr\NE.
PL. I X - FR AGJlJE:.V1'/' D'Aill P HORJ!J8 ROH AI XRS.
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PL. X. -

OP.\IŢE

Ş I F J:L\ G JI E ~T E

DE

OJl _\JŢE

RO)JANE.

PL . .\: - L .Lll PE,' ET F R _W JJE S T ,' DE L. lJI PE, RO J! A l.Y ES.

TAF. X - RO m . CHE L D [PEX

:\D BRUC II TCC K E ROm CTIER LA MPE A".
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PL. XI. - ST A'f UE'l'Ă DE BRONZ RE PRE ZJ<~ N TÎN D UN AJ\IORAŞ .
PL . X i - ST A T UETTE E N BRO"f..' ZE nG U RAN T LR /J ZR U A M OR.

TAF. XI - BRON ZESTATUETTE EINE N AMOR DAR STELL E ND.
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PL XJJ. - OBIECTE DE PODOABA l DE C(jLT : 1-2) ROl'IIANE; 3- 4) BIZANTINE; 5-7) UNEL'fE FEUDALE THIPURIL.
PL. XII - BIJO UX ET OBJET DE CULTE: 1-2 ) ROJI AI AE; 3- 4) BYZANTIS ; 5-7)
OUTJL. DE Li HAUTE EPOQUE FEODALE.
TAF. XII - ROMI HE (1 - 2)
1 D BYZA TiNI CIIE (3-4)
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l'L. Xlll . - DIFERITE OBIECTE JU ĂR UN TE: 1- 4) RO !\IAN E; u- 19) FEU DALE 'l'll\11' URII.
PL. X lll - DI VERS ME NU. OBJ ET : 1 - 4) ROM A I NS; 5 - 19) DE L A H AU TE EPOQ UE
FE'ODALR.

TAF. XIII - VERS CHIEDENE ROM I CHE (1 - -l) U 1 D FRUH UTTELALTERLICHE (0 - Hl)
KLEINFUNDE.
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PL. XIV. - CEJL\ i)JICĂ }'J~ DALA 'l'IMP UlUE.
PL. X i V - CE R AM1QUE DE L rl H AUTE EPOQUE FEOD A L E.

'l'AF. XI\' - FR0 H:Jf1 TTELALTERLI CHE KERAM IK.
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PL.
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TAF. X\' - FRUHMITTELAL'l'ERLICHE KERAMIK.
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CIMITIRUL FEUDAL-TIMPURIU DE LA
ISACCEA

(tP:s.t. I'· I 07)

IOAN VASILIU

~

!

PL. 1- POZIŢIA SĂPĂTURUOR FA1'Ă DE CETATEA NOVIODUNU.l\1 ŞI ORAŞUL ISACCEA:

1. CETATEA NOVIODUNmI
2. Cll\UTIRUL FEUDAL-'l'lillPURIU
3. lUOVILA KURGAN-VIZIR
- HARTA DOBROGEI CU LOCALITĂŢILE ÎN CARE S-AU DESCOPERIT OBIECTE DE PODOABĂ
DIN EPOCA FEUDALISIUULUI TntPURIU:
J. GARVĂN-DINOGETIA
2. ISACCEA - NOVIODUNU.lU
3. NICULIŢEL
4. TULCEA - AEGYSSUS
5. NUFĂRU
H. .lUAHiU UD IA
i. TROESllUS
S. PIATRA-1''RECĂŢE1
li. PĂCUIUL LUI SOARE
10. DERVENT
11. CAPIDA VA

PL. 1 - POSlTlON DE FO UJLLES A L'ELJARD DE ClTADELLE DE NOVlODUNUM DOBRO UDJ A - LA CH ART DES DECOUVERTES DES OBJETS DE PARURES PREFEOD ALE.
'l'AF. I - A. GRABU GSLAGE IM VERHĂLTNIS ZUR FEST NG NOVIODUNUl\f UND ZUR
STADT ISACCEA : 1. FESTUNG NOVIODUNU"M ; 2. DER FROHMITTELALTENLICHE FRIEDHOF; 3. GRABHUGEL „KURGAN-VI ZIR "
B. LANDKARTE DER DOBROGEA MIT DEN FUNDORTEN FR OHMI'l"l'ELALTERLICHER
SC HMUCKGEGENSTĂNDE : 1. GARVĂN -DINOGETIA; 2. ISACCEA- OVIODU UM; 3. NICULIŢE~ ; 4. TULCEA-AEG)'.SSUS; 5. NUFĂRU; G. MAHMUDIA; 7. TROESMIS; 8. PIATRA
FRECAŢEI-BEROE ; 9. PACU IUL LUI SOARE ; 10. DERVEN'l'; 11. CAPIDAVA.
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„TANAGRA", DE LUT AR.'.
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PL. XIII (72-73) .

OBIEC1'E DE PODO AB Ă ROiUANE : FIB ULE (66-69) ; BRĂ'ţ'ĂRI (70-71) ŞI :lU ĂR GE LE

KAP . VII - ROl\IISCHE GEGEi'l T.:\NDE UND
UND PERLEN, VON 66 - 72; Tr\F. XIII

CID[ CK T OC KE : FIBELN, AHJrn iL~ DEH.
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PL. XIV - OBlE C'rE ME'f ALJ (;E ROJUA NE : VULTUR DE
'fOl\JE AN'fROPOiUORl'E , I YA 8 l'l.A 'f.

TlNDARD, VA S lHINJATt:Rl CU PRO-

KA P. VIU - \'ER ' Cll lEDENE ROMI HE METALLGEGE. TANDE; RO :'lll SC flE l\lILIKLEIN rEFA E :.\lJT ANTROPOMORP l lEl\[ KO PF UND 1 FLAC H ES ,
RUNDE C'rEF.'\S ,', \'O:'\ 7-l - 7ti; TA}. X f\ '

' l'ĂRAHZEIC' l lEN ,

D

2

PL. XV - TEZAUR l\IEDIEVAL DF. OBIECTE DE PODOAB Ă DE ARGI NT ŞI O INS IG NA DE
BRO NZ, DIN ANUL 1857.
KAP. IX - KLEINER MITTELALTERLTCHER SCHAT Z VO
SILl:lERGEGENSTĂNDEN
U D EIN BRONZEABZEJCI-IEN EINE ABGEORDNETEN DER ZEI'l'WEILIGEN \IER AMML NG DER MOLDAU AU DE?.I J.AHRE 1857, \ ' ON 77 - 91; TAF. XV - XV A.
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TAF. JX - l. )f.\R)[ORRELIEF (.J UPITER ); 2-R. BRO;.iZEBESCHLAG.
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HERC' ULE S; }'HA GMENT DE !'m\'I'l' IE: l'ALU,\R URE'l'A(' IC. l'ltO\'l~E DIN AŞEZARE .\ lt(DL\S Ă DE LA HOltL\; EPOCA SEV lmll.Olt.
HERCULE S ROMAN US ; FRAGMENT m : STNfl'.ETĂ YO'rlYĂ; JLAR~lliltĂ. PitOYINE OI N AŞEZ.A H. EA ltO ~L\ N J\ OE J,A s r.~n' A
CERCHEZĂ; Mr.ILOC UL SEC. 11 1'.
Ji'JO. 1 - HERC ULE S; FRAGMENT DE 1'i' 1'ATCE: f 'AU '.LlRE C Rl~ T . lf ' IQC ' R . OH!f: / X . IJU/<,' ne SITE HO .li .l i .\' /JR HORLI ; l~ PO<~CR f)/;'8
S E\' ERES ..
FIG. 2 - 1-IERCULE S RO~[AN US; FR . lWIRST /)]<,' ST . I TC E TTE l'OTL\'J;': Jf.1](/Wl~. OH J(if.\'. lllrn ne 8 /TE ROJl.llS IJB 8 /,. L\ '. I
CER CHEZ Ă; JJJLIEC fl[' JJe SJl~rLE P.
ABB. 1 - H ERr ULES; BR UCII STOCK EINER S'J'A'l' UETTE ; KRETAKI SC HER KALK STEl:\ . F U ~DOHT : HOMJ SC llE SIEDL UNG \'ON
HORIA ; SEVERER - PERIODE.
ABB. 2 - [jER CU LES RO.ll .L\'US; BR UC'JlST0CK EINER \' OTI\'S TA'I' UETTE : ~lARMOR : F U ~D O H 'l' : RO~lI S C l lE SIEDL UNG \' ON SLAVA
CERCHEZA: MITTE DES II. .JIIS .

Ji'JG. 1 FJG. 2 -

3

4

FIG. 3 - PRIAPUS; J<'RAGl\lEN'l.' DE STATUETĂ VOTIV~; l\IARl\lUltĂ . PROVINE DTN'fR-0
VILLA RUSTICA - NICULIŢEL, ZONA DE VEST.
FIG . 4 - DIONYSOS CU EROS . COPIL; FltAGMEN'l' DE GRUI• S'fA'fUAR; l\CARl\lURĂ DE
PROCONES. PROVINE DIN VATRA LOCALl'l'ĂŢII NlCULlŢEL; l\flJLOCUJ, SEC. Il P.
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PJG. 3 - PRTAPL' : FRAGJJEXT ))E ,'J'T.LTUETTE l 'OTll'E: JLIRBRE. ORIGI.Y . JIRE
Jrr.;SR \'ILLA Rt;STJCA, nE L.t ZOSE Or'ClDEXT.lLE DE .\'JCCLITEL.
FIG. 4 - DIO:'\Y . o.· ET EROS E :\ F'A:\T: l"R. WJ!E.YT JJR OROCPE ,' T . lT U. lIRR; ~lI 1RRRE DE p RQ('QS/:SE. TRQ['\' ţ; n .1.\".'i L'. ll RE ])rJ L l LOr'. ll..1 1 n ; j)E .\'JCT.:LI '/'EL; JIILI EU
nu f l e 'Il~'('f,J:; P .
.
I

.\BB. 3 - PHUPC . ·. BRL1 Cll.' T[TK E J:\ ER \'OTI \',' T.ATUETTE:
\'JLL . l HC. ' T J( '. L \\' E ."l'LIC H \'O:\ :\lCCLJTEL .

::'IL\ mWR; FU:."lD RT:

.\BB. 4 - ]JlOSrso.~ .l!IT ERO ... .'. !/., ,' ldXlJ : BRC 'lJ , TCC'K EI:\ER ' T.\T UETTE :\ GRCPPE;
::'IL\mlOH: Fl':\DOHT : :\I Cl.T'['EL ; >ITTTE DE . JT ..JlL .

6
.F IG . .:; - F HA GME'.\"f DE ST.\ Tll ET.\ \'O'l'l\'1\ ; l\lARl\l
ROl\L\ N,\ DE L.\ 'J'RO E ' iUI S; )[(JLO l' CL ' EC'. JI P.

ni\.

JlJtOYJ:\'E DI N AŞ EZAR E .\ CI VJI, Ă

l 'lG. s - LIBERA
' ILEN .: 1 PA-;\T trn A ; F IL\Gl\IE:\''11 DE GH '11 ''l'A'r AU„ PROYJNE
VA'l' RA LOCALIT ,\ŢII DOltOUAN'f U; SEC 1 - PHIJ\L\ JU l\I Ă'l'A'l' E A SEC. 11 P.

nr~

FIG. iJ --: FRAGMEXT DB TATUETTE \ 'O'l' l\' E; Jf . I R !JRE. TROU l ' E DAN "' L' .WULOM{;.
R A 'l' I ON CJVJLE ROJL11 NE DE TROESM18; ,ll/L llW D U 11 'Jl~C LE P .
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FIG. 6 - LIBERA A \" EC ILl~:N E ET T~A PA~Tm~: RE: FH . IW JE 1\" T n 1·: UROCPJ~ ST. I 7'C A IRR. TRO UVf: nAYS L ' A I RE nE LA LO C . L LJ T J~ nR JJOHOR . I X'J' "C : f ir 8 /l:('LE - PR l~'
~lll:RE MOTTJ !~' 1n· 11" , JJ~(' LE P.
ABB. 6 - HR CI-I STC C K EJNER l'OTJ \ ' S T.- LT C J~' TTR: Mi\ RMOR : f l >:DORT : RO:\ll scrrn
ZI\' ILSIEDL NG \'ON TROE MT S: i\fI'J'TE DE ll. .J ll ' .

ABH. G - Li Hl.J JU Jll T SJJ,EX [ ' X I) P A 1\' TJLEH: BH CHS'l'CC K E f:\'ER STATl ET'l'l~:\
GR PPE : Fl :'\DORT : DOROHANTLT: ER. Tl~ ll.\L FTE m-:s TT. JTL. .

FIG. 7 - EPO NA: l ,ESPE1lE YO'l'l\' ;.\ : CALl'Alt CRE'l'.\ CH'. JIIWYI NJ: Dli\" J,O<.:Al.l 'l'.\ 'l' IU
l\llRCEA YODĂ (C OIU. CE RNA); SEl'. li' P.
FIG . 8 - LIBER-DION Y OS ; FHAGMEN'l' DE 'l'ĂBLl'J' Ă VOTlYĂ; lUAR lU lt Ă . PROYl:\'E DlN
ZO NA DE NE A iU UNlCIPll LUf 'l'lJ LCEA (D.E1H UL IllD[)}JA); EPO CA SEYE RJT, OU.

FIO. 7 - EPONA : DALLE l 'OTll'E; CALCAIRE C R l~' TA(' ZQ U R. TRQ[,Tl~'E D . LXS IA LO('. l LlTE DJ.; MJR('EA l 'OD. L ( COAHI"C NJ~' DR CE R .V.A ): Jir S ll~C'LB P.
FJG'. 8 - LIBER DIONYSO S; FRAGMKVT DE TABLWL'1'b' l'OTll 'J•:: M A RBllE. TRO UYE
D11N,' LE , E CTE U R NORD -ES T D[ Jll UN I C IPJ~ DE T CL(' J~'A (LA C'OLLLYR DE BIDITJIA) ;
EPOQUE DES S E 1.RRES .
ABB. 7 - EPOi\'A ; VOTIV PLA'l'TE: KRETAKI CimR KALK STEIN ; FUNDORT: i\lIRCEA
VODĂ ( GEl\I. CERNA); II. JII.
ABB. 8 - L I BER-DlONYSOS; BRUCIISTOCK EINER VOTIVPLATTE: lllAR~COR; FUNDORT
NORD-OSTLICH VON TULCEA (BIDlDIABERG ); SE \ ERER - PERIODE.

....
J<'IG. 9- CAVALERUL TRAC; }'RAGUEN'l' DE 'fĂilLl'J'Ă VO'l'IVĂ; iUARlUU RĂ. PROVINE DIN
SATUL IAZURII,E (COl\l. VALEA NUCAlULOR), A DOUA .JU1'1ĂTA'l'E A SEC. H Jl.
FIG. 10 - CA VAI~ERUL TRAC; FRAGMENT DE 'l'Ă BI.l'J'Ă VO'l'IVĂ; MARM URĂ. PROVINE ])JN
APROPIEREA con. CERNA (P UNCT UL l\lANGINA); iUI.JLOCU L SEC. II P.
FIG. 11 - CAVALERUL TRAC; TĂBLIŢĂ VOTIVĂ; l\lARl\IURĂ . PROVINE DIN'l'R-0 VILA
RUSTICĂ DlN APROPIEREA COl\l. CAS ll\ICEA (PUNC'l'UJ, DUUlENI CI); A DOUA JUl\fĂTA'l't:
A SEC. II P.
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12
FJG.12- A\' \LER L TRAC; TĂBLll'Ă VOTIY;\; JUARUU RĂ . PROVINE DIN VA'l'RA LOCALJTĂTLI VALEA N CAIUT,OR; A DO A JUJUĂ'fATE A EC'. 1l P.
.
FIG. 9 - LE AVALIER 'l'HRACE; FRAGME/'. T DE TABLET1'f!;' VOTI VE; MARBRE.
TROU l E DAN LE l'JLLAGE DE 1_,1z r.,- RJLE ( COMM . ])E l' A LE A NCCA RJLOR); SECON Df:
JIJOI T I E D n e 'l ECLE P .
FIG. 10 - LE CAVA LIER 'l'HRACE · PRAUME 1 1' DE TABL ETTE VOTJT' E; JIJARLJRE.
TRO U1'E DAN LE ALENTO R,' DE LA r'OJIJMCXE DE CER.\' 1 (LI E U-DIT MAXOI iV A);
MILIE U DU n e 'I ECLE P .
FJO. 11 - LE CAVALIE R THRA CE; T 18LETTE VOTI VE; AI A R IJRE. TRO U l EE DA N
UNE VILLA R S'l' I CA Ă PROX l!JJI TE DE L A COMMUNE DE CA81M CEA (LIE U-DIT
D UL BENCI); SECO VDE MOITIE D U IJe, 'll~C LE P.
FIG. 12 - LE CAVALIER THRACE; TABLETTE VOTIVE; MARBRE: TRO UVEE [) l NS
L'AIRE DE L ,l COMM UNE DE VALEA NUCA RILOR; SECONDE MOJ TI E DU IJe SI ECLJ.: P.
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A.Bll. 9 - THR A IGSCHER REJTER (BRUCHSTOCK EINER VOTIVPLATTE); MARMOR;
FUNDORT: IAZ URILE, GEM: VALEA NUCARILOR; ZWEITE HALFTE DES II. JHS.
ABB. 10 - THRAIGSCHER REJTER; BRUCH8T CK EINER VOTIVPLATTE ; .MARMOR;
Fl NDORT : GEM. CERNA, BEI MANGINA; MITTE II. JHS.
ABB. 11 - THR AIU SCHER REJTER; VOTIVPLATTE ; MARMOR; F UNDORT: l'JLLt
R US TI CA NEBE i GEM. CA IMCEA BEI D ULBEN CI ; ZWEITE HĂ LFTE D. II. JH S.
ABB. 12 - THR A IUSCHERREITER ; VOTIVPLATTE ; MARMOR ; F
RILOR ; ZWEITE HALFTE D. II. JHS.

NDORT : VALEAN UC A-

FIG. 13 - CAP DE FEMEIE ; PORTRET FUNERAR; lUAJtll( RA. I•ROVINE DIN SA1'UL COLIN\
(COM. VAI1EA NUCARILOR), DIN APROPIEREA UNEI V JLLA R STI CA ; EPOCA SEYJmILon.
FIG. 14 - CAP DE FEMEIE; POUTRE'l' FUNERAR; iUARlUURĂ. DESCOPERl1' LA SUD DF.
LOCALITATEA GRECI (PUNC1'UL „LA IZVOR"); A DOUA JUMĂTATE A SEC. H P.
FIG . 13 - TtTE Fr: MININE ; PORTR A LT F UN ER11lRE; 1lURBRE: 1'R0[ l'lt'E A U l lLLAGE
DE COLIN .ol ( COMM. DE l' A LEA NUCA RlLOR} , n ANS LE rn1 -·1NAOb' D'UNE VILL \ R
'J'I CA ; EPOQ UE DES 1;·v 1t RES.
FIG. 14 - TtTE FEJ\HNI E ; PORTRAJT F UN ER AJRH; MAJWRE. TRO U l'EE te su n
DE L A LOC' A.LI TE DE GRECI (UE U-D1T (I L...t JZYOR •> ) ; SRf 'O.\IDE MOlTlE n u 11 1' ,',' /1~ C L1~

P.
AllB. 13 - FRAUE NJ\.OPP; GRAB.BILDNI S ; MARMOR ; F ND ORT : COLI A.
NUCARILOR, NE.BEN EINER rJLLA RVS TJ CA; S:EVERER - PERCODE.

CE~L

\' ALEA

ABB. 14 - PRAUENTWPF: GRABBILDNI S; MARMOR ; F U:"IDORT : ~ 0 DLI CH \IO N GREC'l ,
BEI „ LA IZVOR"; ZWEJTE Hi\LFTE D. II. JJI S.

13

14

15

.FIG. 1.:i - C.\ P I I~ FE~ I E l I·:: J'Olt 'l'HWI' J<T~E lt A H ; Jl.\IDll1tĂ. PROYl\E Dl\ l ,O('A l, l'J'A'fF. ,\
Y.\LIU ~ l ' C' .\Ull .O R ; f:J'Ol'.\ J'ltDlll.OU A~TO~l\1.
/.'10 . J,j
Tf.: 'n~ Ff.~:'111 :'\ L\ E : l 'fJ HTH . 11 1' FC.\"l~' N. t/H/·,'; Jl.LRUHJ;': 1'HOlTl~'J~ D. ISS
l" .11 RR flH LI J,0( '. t/, / 7'/~' l>R I". I /,J;'. l .\" l"r '. I HI WH : /~' PO({ CR JJJ;'.'i' P HR.1 11 f ,'HS . I STON 1 X S.

AHB. 1:1 - FH . l l'R :YltOPF: fTH .\llBILD:\IS : :'IL\lDI OH: F .\D ORT : \"ALE. \ N C.\ RTLOJL
PER ! ODE DEH

Jrn ," l'E~ .\ .\TO~

1:\E.

fiO-t

16

. '

F I G. 16 -

STATL l E FL. l\ ~R \ H Ă; J<' UAGi\CE N'f ; 311\JU rL' R.\. J'Jt OV INE Ol\ ZO NA. DE SE A

J, O CAJJ 'l'Ă'fll CASJl\({'EA (P l NC'l ' l îJ, „ LA \'IE„) : E l' OCA A~ 'l' ON J N H. O R.

Fm . Hi - S'l'ATUE F lJNf~RA f RE ; FR .rW1l/J<:XT: llLIR/JRg· TROC \ ' l~H /U ,\'S /, : I ZOXE
,_l T c /~' E • w 8 c ri-J;'S T J)R L .·I ],()( ' , \ u r (' /) /;' ('.\,'.,'l M ( ' /•,'. I ( /,l/;'C- /J 1 '/' " j , _L \" rn
/~' PO(/C I~
])Es ; (1\' TO N I AS.
·
ABB. lG - OR .-1fJ,'-,' 'l ' A 'lTE1. "f ' J~', BR UC IL S'l'C CK : MAlULOR. F U;.l l)ORT : sCn -CJSTl. l (' IJ \IO N
CAS L\[CE \ , BE L „ LA \' IE " , A N 'l' ON l :"IER - PEHIODE .
>) ) :

...

J<'lG. 17 - LE U FUN ER \ R ; F ltAG lEl\'l' SCU LP'l' l 'lt J\; CA L<'A lt Cl tE'J'A('ll' .
LOCAU 'l 'A'fE A 'fOl'OJ, OG; SEC. 11 P.

l'ltOYI NE DI N

FIG. 18 - L EU FUNERAR ; FR AGi\rn N'l' SCU Ll'TU R Ă; l',\LCAR CR E'l' AC l l'. PJW \' INE DJ N Z ONA
DE N\' A LO CA Ll'l'Ă'fJl CASfi\ICEA (l' UNC'l'UJ, „ LA \'IE "); i\II JLO CU L SEl'. J1 P.
FIG. 19 - LEU FUNERAR ; S{'lJLP'l'U R Ă; CA LCAlt CRE'l'ACIC. l 'JWVCNE DIN i\lA ltG I NEA AŞE 
Z Ă lUI ClVll,E A CET k~' Il NO\'IOD UNU!U; SF:c. u-:lJ[ I'.
FIG. 20- CAP DE SF l 1 X (llARPrn F UNE R AR .\ ); FR AGi\lE N'r ; cir.CAit CR E'l'AC lC. l'lWV l NE
DJ N i\I AltGI NEA DE NORD A SA'l'U LUC LUNCA (C OJ\l. CEAMUR.LI A DE JO S) .

FIG . 17 - LIO N rUNf~ RA J RE ; FRAGMENT DE SCULPT U RE; CALCAIRB C Rl~' TA ClQ U E.
TRO U l ' l~ D A 1\'8 LA LO CA LI T I~ DR TOPOLOU; Jl e i' ll~'CLE P.
FW. 18 - LIO N FUN}~RAJB.E; FH1WMH \'7.' DE STAT UH: CA DC1IIRE C R l~ T ACJQ UR.
'J'RO U \1 l~ DANS LA ZONE Sl SE LIU NO[W-0[;1',:s r DE l u i LOC'.tl LIJ' fJ ] )li} CA. 'l 1WCEA (L fl~T
Dl T « f ,A V JR ») ; M J L JJ<; U D U JJ e ,'-J'JH('LR P.
F I G. .79 - L ION FUNERAIRE ; SCULPTCRE: ( 'ADC.- LI HR (' RI~' TA Cl Q U E: 1.'l WUVE Â Lt
Lfllfl TE DE l / 1WOLOMEBA'l'l ON CJ\ 'l LE DE N0\1 10DCN U M ; J1 e - lll e Sll?CLEb P.
FJO. 20 - TÎ:TE _DE_ SPHJNX (HARPIE FUNf~ RAIRE ); F RAG1WENT: CALC l/ RE CRETACl QUE . TRo u 1 · 1~·R A L l LI M I TE Sl!:PTRNTH.JON A[,E ])[; 1'1 [,f,AUJiJ DE L UNCA ( CO.MM. DR
CE 1lM U RJ,JA DE JOS) .
AllH. 17 - C:RABLOWE:
SKULP'l'URBRUCHSTOCK;
KRE'l'AKIS CIIER
KALKS'l'EIN ;
FUNDORT TO POLOGU; II. JHS.
ABB . 18 - GRABJ,(jWE; SKULPTURBRUCll ST OC K; KRETAK I SCHER KALKS'l'EIN ; FITNDORT : NORD- WES'J'L I CH VON CASIMCEA, BEl „ LA VIE"; MITTE D. II. J HS .
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18

17
ABB. 19 - (;HABLUWE; ' K LPTUHBIU IL Tl' K ; KRETAKI C'llE KALK TEIN ; F , DORT
NO\"IODl ~ ~[ ; II - 111. .Jll

ABB. 20 - , PHJ.VX.IWPF , BRU II 'T CK; KRETAKI ' IIER KALK
NORDLTCII \' O~ L ~ A, GEllI. E ~[ RLI DE JO , .

20

606

TEI~;

FUNDORT:

B
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J:'lG. 2 l - C'OHO:\A~ I E \ T JT:'\EHAR ; rlL\fDIE.\T Sl' l' Ll'T UL\L: l'.U l'.\R l' RET.-\( 'll'. l'ROYl~E Dl\ .\El'ROl'OLA TDlCLA IL\ .\ C'E'J' .\ Ţ ll '10Yl00[.\rJL.
J:'I(;, 22- (' 0HO\A '.\I E\T FT\ l•: H .\ H ; J:' lt_\(;JU:.\'r StT Ll'TUUL: l'.\L('.\R (' RE'l' .\ (' H'. PRO-

Yll\'E Dl.\ l'<L\I. HOR I.\: l'HDL\ ff)L\'1\ \ TE ,\ SEt' . ll. I'.

FI(;. 23 B - L l~.' PEDE lT:\ EH ,\ R.\ : FIL\ G;\1E'1'I; (',\IA.:.-\H l'RE'.11.\('l l'. l'H OYJNF: ni.\ l'ET.\ 'J'E.\
DEJ, .\ (',\J'[L OOLO.I)[.\.\ (-\JWAJll'J[) : SEl'. Y-Vl J'.
Fm. :! / - COl ' HO:\\l·: '.\IE\"'I' FL'if.~ H .\I HE : FH . W J! K\'T Sf ' CLPTCR . I/,: f '. L/,('. JI R /;' C Hl~'
T . lf 'J(/CJ.;. TIU> t T(' li . I.\' ,' U .\' /~ ( ' HOPOU·: '/TJ/l '/.. 11 RR I> !~ .WJ\'J()f)CXC JI .
F i r: .:!:! - COl' HO\:\lrnE\T JT\f.:H .-\ I HE : FH . tr: J IH.\'T ,'f'CLP1TN . I/,: f '. LU '. llff/<: ( ' R/~'
T . lf ' J(/l ' /;'. 1'1WlT/~' 11 . 1.\' 8 /,_ I { '() J/.ll l'S /;' /JR HOR I . I : l'Nt-: Jlf l~' RJ.: J !O J T I/~ !I C l! t 81/ .'( 'Lf·.'
1'.
FJr :. ;!:~ t:
ll .\LLE Fl ' \f.:H .\IHE : FH . l( .' .\rn.\'T: ( '. IU '. lf /{ /; ( ' H /~' T . lf'f(/(T TROLT l~ J.:
11 .J.\'S L.I ( ' / T . IJl[~ J, f, /~ flR ( '. IPCJ, /IOLO.J.11.IS (.\R(; .u1n1 1: 1°1'
\ ' / 1• ,'l'Jl:r ·u :s P .
.\ 1:1 1. :!I
r:H . I Nfl/~ /1' Rotsr: : hTLl"l' l 'Hll HCC llST l'C I\ : KHET.\ l\L'CllER
FL\IJOHT : 11 C<;Eu; 1{.\ lmHFEL J) \ ' ():\ \()\' TODL' :\L\I.

KALK ."rnl\

.\HI L:!:!
r:H . llWH/\f{().\'f'Xr:: ,' J\.l' LP 'ITHlrnl ' ('ll. ' 'J'('( ' J\: KHET .\KJ. ' l ' llE I{ K .\LI\ , TE I \
IT\l)OHT: (m.\r. HOH l.\ . lrn ,"l'E 11\LFTE n . TI. .) HS.
,\BI :. ~3. B
r:H . 1UPLITTJ1:: llRL'C'Jl." l'l'C'K ; KHET .\KJ. ' ('llEH K .\Ll\ STE I\ · LT\DOHT
l' .\l'l'L ])()].() ,1.\1.\:\ (.\RC ;.u1n1 1: \' - \'I. .IJL '.

....
F IG. 23 - s ·n : L.\ Fl l :'\EH .\ H.\ : F I L\ (;m~ '1'f: nLC .\lt l'O {' llll.IF ER. l'fWYJ~E DE L _\ 'fCl,(' E.\:
INl'El'l"rri. SE('. Hl I'.
l•' I G. 24 -

ST l•: L.\

Fl' ;\ERA H.\ ; l" ILHDL EN'r ; C.\Ll'AH {' HE'l'.\l' I('. l'non~E DE L.\ 'l'JWE S-

ll 8; SE('. li l'.
,"rnL ,\ Fll;\lrnAHĂ ; }' IL\ Gi\U:NT: t .\LC.\R l' lrn'l'.\ ('l('. l'ROYINE l'HOH.\BIL DE LA
NOYJODDTM; El' Ot'A . \ N'.l' O~ I N IL O H.
FW. 23 - ST~: LE Fl :\'î'.~ RAIRE; F JLW JIRST; (' A L l'. llRI~ 'OQC f L l lffX.. TROU \'/~'H A

J:'IG. 25 -

TULCR . \: JJ /~'BCT DC IJ/ r SJ/:('LB P.

Hl~' T. l ( ' fQ T:: R .

FIU. 2'J - ::nJ.:LE FUi\'f:RAlRE ; F IUUJJH .\' T : f '. tf,( '. l!RJ·:
TRO l·,'S Jl 18 : // e 8 ll~'C LJ~ P.

T RO[,Tl~ I~

FIU. :26 - ST i·:LE Fl:i\':f:RATHl~; FJU(!~JEXT: r . LLC.-llR H C' R tT. LCJQUE.
l'IWBA NLR JI R.\' T ,,i KO l ' lODC .\ T M ; E' POQL'E DES AXTO I K IXS .

ABB. 2H - (;JU!J,' TR1X ; BRl Cll TliCK ; KAL K TE T:-.1; F
D. llT. J H S.

T RO l T l~' f~·

NDOR.T : TULCE A ; r\ NFA:\' G

ABR 24 - OR. llJSTBJS; BRl Cll STC'C K ; K RE TAKI CHE R
TROESMIS ; I L Jll ~.
ABB. 2f> - (!RA N,' TBI A; BRUC HST CK ; K RE TAKJ SC HER
WAII RSC JIE I NL ICIr :'\O\' IOD Nl'M ; AN TON IN E RZE IT.
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KALK STE IN ;

FU. ' DORT :

l\AJ .KSTE IN :

FU .\1D ORT :

•

(i0!)

'
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FIG. 26 - CO Rr l ŞA (SY.MA); FltAGMENT; MARl\I U RĂ; PR,OVINE J)JN ZO NA Of<: NORD A COlU.
CASIMCEA (PUNCTUL DULBENCI).
}'IG. 27 - CAPITEL DORIC; CALCAR CRETACIC. PROVINE DIN SATUJ, NEATîRNA REA (CO.l\l.
BEIDAUD); SEC. I - II P.
}' IG. 28 - CAPITE L IONIC ROMAN; l\lARl\I Rl;. PRO VINE ])IN AŞE ZAREA CIVIL Ă A CET ĂŢll
NOYIOD UNU!\1; SEC. 11-lll P.
FIG. 26 - COR ICHE (SYMA); FRAOJllIEN1'; nJAIWRE: 1'RO U 1 ' 1~E D i:LN ~ L A ZONE EP1'EN1'RJONALE DE LA

OMM U "tl' E DE CA 1111 CEA (LIE U-D11' D ULBENCI).

FIG. 27 - CHAPITEA DORIQUE; CALCAJRE CRE1'AC1QUE. TRO UT E AU T'ILLAGE DE
NEA TlRNARE A ( COMM. DE BRI DA U D ); Jer - IJ e , JE CLE P .
FIG. 28 - CHAPITEAU IO IQUE ROMAIN; MAR BRE . 1'RO U l " l~ DANS L ' AGGLOJl ll~ RA 
TJON CI VILE DE .AOT'JODUNUM; n e - lil e SIRCLE, P.
00

ABB . 26 - SYi\IA; BR CHST CI\ ; i\ LARMOR; F 1 DOR'I': 10RDLICl-I DER GEM. C \ Sli\fCEA, BEI DULBENCI.
ABB. 27 - DORISCHES KAP ITEL; KRETAKISCIIER KALK TETN ; F Ur DORT : NEATÎRNAREA , GEM. BEIDA D ; I - II JH.
ABB. 28 - ROM LSCHE , JONI CHE, If.API TEL; i\I \ Ri\îOR ; FUNDORT: ZI\'ILSIEDL NG
DER BURG VON NOVIODU Ui\I, II - III. JH.
FIG. 29 - CAP ITEL IO IC ROMAN; CALCAR CRETAeIC. PltOVJ NE DIN AŞ EZAln' 1\ CIVIL1\
A CF.T ĂŢII NOVIODUN 1\1 ; l\IlJLOCUI, SEC. IJ P.
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FJr: . ·! 9 - r _ll.\ l'ITE:\l ' 10:\ I QL'E IHDl.\ I\" : f '. IU '. l /H 8 f ' H /~' T . l( ' J((C_I-:. TROLT /~' lJ . L.\" ,"'
L " . I U(:/.O Jll~' R . I TJOX

( '/l ' /l, H nR .\"01' / ()f)C.\T JI : .l//l, /RC ne Jl e 8/H( ' /, /;' P.

ABH. :2!J - JOS J,'( 'Ji E,'. H(j J lJ ,..,· rHE.' 11.. ll'I TRl,L : KRET .\l \ISC' l lER l\ .\ Ll\STE L\ : Fl'.\ DOHT : Zf\"IL S IEDL U:\ G \'O:\ .\O\"l ' lDC.\DI: ~IJTTE JJ. .lll.

....
l<'lG . 30 - C.\ PI TEL Tfl.T .L\' : ('.\IA '.\ H l' HE'l'.H 'H'. J'IW H \"E Ol \
H ORI.\: SE('. ll - 111 I'.

\. J LL\ RO,CA.1\ .\ O E L.\

FJO. 30 - Cl l.\PI'l'E .\l " TO S(',\ .\ : f '. LU ~. l/ ln' f ' Rf:T . U'f(/CI~. THOLT I~ f> . L.\".-.' f,. 1 \"ILL.\
ROJ J . IL S I~ !>!~ H OR l .l: Jf r
flf r 8 /Rf ' U~S P .

ABB . .30 - TOS J\. . IX ! Sf 'H/;'S

/1". ll'IT/,' L/, ; KHl~ 'J' . \1\1. ' C llEH
- 111. .J ll.

RO~rJ . l'llE \"fLL.\ \ ' O:\ li OR I.\ : fi

l\ .\J.l\ ,"l'ET.\:

l·T:\'DORT:

30

Gl 2

31

'~

„~

;A

I

34

F'IG. 31 - CA P ITEL TOSC \:'\ :
HOHIA; ' EC. Jl - lil 1'.

FlU(;illE~ 'l';

(' ,UC.\lt C' HE'l'Al:Jl'. l)ROYJNE DIN \'lLL \ DE J, A

FlG. 32 - CA PITEL TOSCAN ; FHAGi'\lE~T ; ('.\LCAH (' HE'L\('IC. I•ROrINE DIN \'JLL.\. H STICA DE LA NlCU LIT EL -NOltD; SEC. ll 1'.
l'lG. 33 - CA PITEL CO HJ N'l' l C H0711AN ; l"H.Hi'.\IEN'l'; C.\LC.\lt CltE'l'ACIC.
'l'ROESl\US, Cl•:TA'J'EA Dl~ E 'l'; SEC. 11- lll l'.

l'ROYL~E

DE J, _\

l'JG. 34 - CAP lT EL CO MPOZlT HO:\IA;.J ; CALCAR CHE'r.ACIC. l'JtO\'JNE DE L.\ 'l'HiOE Sllll. ,
DII'\ AŞEZA RE A C IYIL Ă; l'RllllA .1Ui\I1\'I'A'fE A SE(]. Jll l'.
' H /~'1'. L G JQ UE: TROU l ' Jt JU N5

PW. 31 - CHAPITEAU TOSCAN ; b'R .WME.Y1'; C. lU'. lllW
LA \' JLLA ROM A l 1\'E JJE H ORI.I ; 11 1' - Jll e .·1RcLES 1'.

FIG. 32 - Cll APITEAU TO CAN; FR AGJIHVT; C. lL r . tJ_RE Rl~ T . 1C L QUE . TRO uTf: DAN
L.l \' ILL A RUSTICA DE N l CUL I TEL- 1\"0 l W ; 11'" ' /1-,'CLE P .

l

I

PW. 33 ·- CII APlTEA U CORINT III EN RQ )[AJN ; F IL WJLE .VT; C. lLC. lllW
'l'ROU 1"E ~i 'l'ROESJ\11 8, L A C1T .1DJ•: LL8 J-)81'; 11" - JJl t' 'JJ~'CLES P .

R l~ T . l 'l QUE.

I

FIG. 34 - CHAPITEA

CO )I PO I'l'E lW :'l[AIN ; C. lU 'A I RE (' R/~' 1', 1CJQ U J.;.
ROU I E A
nu 11/e SlRGL/<,' P.

1'RO l~ .· w s, J~) .lGGLOJll l~ R A'J'J ON Cl\ ' lLJ<,'; PREM JJ~' JW ,l /011'11~

ABU. 31 - TOS K :-1NI SCHE.'::l J{AP.1 1'ELL; HRUC lI 'J„. CK; KRE'l'AKISCIIER KALKS'l'ETN
F NDORT: VILLA VON HORI A; l [ - III. .JlI.
ABJ3 . 32 - 1'0SJ(AN I SGH ES 11.AP.l'J'ELL; BRUCII 'l' OC K ; l\.RE'L'AKISClIER KALKS'l'EIN
F NDOR'l' NO RDLICI-I DER l'!LL A R US TI CA VON NIC Ll'j'EL_; JI. JII .
Allll. 33 - ROR1 N 1'Hl 'GH ES, ROMI GH ES K. A P11'ELL;
BRUCHS'l'QCK;
, C llEl~ h'. ALK STEIN ; FUNDORT: 'l'ROE Si\lI , OS'L'HURG; II - III. JlI.

h'.RETAK I-

ABB . 3-! - RO Ml SGFL ES J\.O ~I PO. '11'1L 1Pl TELL; KRETAKI llER KALJ\ S'L'El:-.l · FU:;.JDORT: ZIVIL SIEDL UNG VO N TROESi\H ; ERSTE llĂL l' TE D. lII. JHS.
'
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35
FIG. 3,j - CAPITEL COH l l'\TlC' HO)!Al'\ · :\I.ARM Il.A DE PROl'OXE ,'. PROYJXE Dl!\ S.\ TU,
NlFON ( OM. HAJCC'Er\R CA · .· r.c. r - Yf P.
:FIG. 36 - CAP JT EL
RlNTJ
R )l. :\' · i'\L\Rl\fl' R Ă HE PHO ONE '. PROYJNE DIN'l'R-l'X
p N 'l' ' ECL XO ' ' T J, E'fĂŢ ll NOYJOD XUC; . E . Y - Yl P.
FU: . 35 - CIIAPTTEA
ORL\1TllJE:'\ RO:.\[AI ; Jf.1/WRE D/;' PROCO .VR. 'E: TROCl ' J~

.u::

l'ILJ.u!GE ])]~ S JFO.\' (( 'OUJJ. /JE J/A.M B. llU'. I) ; l 'r -

FJG. 36 IlAPlTEA COHil':TJllE:-\ RO:.\ IAJN' : ~ll RIJRE
1 ' U.\' E.\'LJROIT .\'OX PREf' f ,' E nE .\'Ol ' JOJ) ~· ·.11 : r r

1'1' . ' JJ~f ' LE,' P .

m: PROf'O .\'J~ ,' E. OR I W.\' . llR E
- l ' Jr ,'I E'f ' f,E ' P.

ABH. 3:l - R0i111 ' H E,' JWR I .\ 'TH J,'('JIE,' Ji.APJTELL: )l.\R)lOR
F NDORT : :\IFO:'\ , GE)f. JIA)I CEAHl'A ; \' - Vl. JIL
ABH. 3G - li.ORJ.\' TH J,' JI R,', R0JIJ ,'(' H E,' l i. . lPIT E/, f,: )l.\lUlOR
Fl ~DORT : WAJJH , JlE l:'\ Ll lI \'O:\ :\'C \'IOD :\U:.\l : \' - \ ' I. .J li.

V :\'

PROK01 E ;

\ ' O:\'

PROKO~E: :

....
FIG. 37 APlTEL
DIN Rl'l i\'El,E l'NE I
FIG . 3 ' - C Pl'l'EL
DI N Hl'I NELE l ' NE I

JO 1 '
Dl PO ' 'I'.\· }' U,\Gl\CEXT; i'\L\ Ul\ff JL\ DE l'RO l'OXES. PJWYJ N};
TIA ILH'l l' R E~T I NE DIS ('ETATE.\ IBIO.\ (.' L.\YA nr 'Ă); 'El'. YJ P.
1

I NJC' C DIPO TĂ; FR.\ Gl\CEN1' ; JL\Ri'\CUR.\ DE PROCOXE '. l'ROYINE
JJ,\ , IUCI ('HE TINE DE LA IRIO.\ ; .'EC. YI J'.

l<' lG. :39- CAP IT EL 10:-\lC C'l' DU O ' TA· FR G31ENT DECO RAT ('L' CRL'CE L.\ 'f H ,\ ; PlWVIXE
)}I N RL11NE J, E l' l\"El BA ' 11.H'l t; RE. TINE DE LA 1BIDA; SEC. YI l'.
}'IG. 40 - CAP ITEL l NIC . DIP ' T.\ ; J.'lt \ GMENT nEeORAT CL' DI. 'C IN R ELIEF; JL\Lli'\CUHl DE l'HOl'O~ E ' . l'lWYl~ E Dl!\" UL' l ~F.LE BA SlLH'll DE I,A IBLDA; . El'. YI l'.
l<'l G. 41- BAZ,l DE OL A:'>A , ORDINl'L . L\ll'L TO CAN; FRAG IE~ 'I; CA LC.\ll CUE'f .\ Cll'.
PROYJ.\ E DIX AŞEZAREA TIJU'l' RJE DE LA TROE 'JCI ' ; .'El'. li -111 P.
}' IG. 42 - BAZ.\ DE COLOAl\'A, ORDLN(.;J, snu•1 TO '('AN; CALCAR CRET,\(; J{', l'ROYl~ E
DIN \ ' lLL A UOi'\CANA DE L.\ HORL\; . EC. n - m P.
FW. 37 - C'ITAP JTEA
IQ;\JQUE .\ DlPO ,' TE; FRAGMEX1'; 1l1 ARBRB DE PROCONE 'E.
RJ.;TJ Rf~ DES RD J.\'E, D' U.\'E RA ' !LIQUE CHR ETIE 1\ 1\'E D' JBJD _l (Sl.ll' . l R U,':i) :
l 'Je , 'JXCLE P.
FW. 3 - CIIAPITEA
IONTQ E .\ rnro TE; PRAGME.VT; JJ ,UUJRE DH p RO O.V!?SR.
RET!R l~ DE ' RUJYE ' ]) ' U\' E BA ' lL l QUE CHR ETIENNE D' lBln A; l'l e Sll?CLE P.
Pm . 39 - CHAPITEAU IONIQ E A D[I O TE; PRAGMEf.' T DECORE J)' U1\'R CROI .\.
L. t TINE. RET! RE DES RUINE.':!' D'CNE BA ··JL JQUE CHRETIEX NE f) ' I 131DA: l ' / r
'IRCL J~ P.
FJ(I. 40 - CHAPITEAU IOXIQUE Ă D[PO . TE; FR.AGUENT D6'CORE D ' UN JJI SQUE K\.
RELIEJ~; Jll .1I R /1RF: DF: PRO CONJ?, E. RETJRE DE, RUI NE.' DE L . l BA:·HLIQ UE D'IBJIJ . l :
\'Je 811W LE P.
FJO . .J1 - BA E DE COLONNE. L'ORURR , IMPLE TO ' CA~1; FR .cWMEN1': (.' _lLCAJR/;'
CRETM'JQCR. TROUVEE DAN. f .' tnnW MERATJON DE HA UTE-E POQ UE ])~ TROE:-;.
J11 8; Jl r - JJJ e SJRCLF:. P.
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FIG. 42 - BASE DE COLON NE ; VORDRE S IMPL E TO SC A N; r . LU 'A l RE CRET ACIQ UE.
TRO UVEE DANS L A VILLA ROMAI N E DE HORI A: Jl e_ Ili e S ll~C LE P .
AB B. 37 - IOJ. I SCHES J(AMPERJ(A PITELL; BR UC H ST OC K ; i\JARi\l OR VON PR OK ONE ;
F UN DORT : CHRISTLICHE BA SILIK A VO N IBID A (S LAV A R USA); VI. JH. ·
ABB. 38 - IO N I SCHES K )fMPERJ( A PITELL; HR UC H ST OC K ; ::\fAlU IOR VON PROK OE S; FU DORT : CHRI STLICHE BAS ILIKA VO N IBIDA (S LAVA R USĂ); VI. JH .
ABB. 39 - IO N I CHE S J(ĂMPE RJ( A PITE LL; BRUC H ST .. CK l\IIT E INE N KRE UZ \ E RZIEHRT. F UNDORT: CHRISTLICHE BA SI LIK A VO N IBIDA (S LAV A R US Ă ) ; VI. JlI.
ABB. 40 - IO N I CHE, K ĂJltIPERIL-lPITELL; BR UC H ST OC K i\lIT E INE N HERV OR STEHE NDE DISK US VERZIEHRT ; l\[AR!\I OR \' ON PR OK ON E S ; F ND ORT : CHRI TLICH E
BA SILIKA VON IBIDA ; VI. JI-L
ABB. 41 - SAU LEN BASI S; EINF ACHE TO S KANI SC I-IEl\[ ORD NUNG;
BR CH STOC K ;
KRETAKIS CHER K ALK TET N; F ND ORT : DIE F R OH E SIEDL UN D \ . ON TR OE SJII S;
II - III. JH .
ABB. 42 - SifULEJ\'BASJ. , EINF AC HE, TO SKA N IS CHE O RD~ UN G : BR UC U ST OC K ; KRE T AI\I Sf'HER KAll{ TEIN ; F U ' D ORT : Ră MIS C HE \"ILLA YON JI ORJA ; 1l - III. JH .

38

I

G15

'

43

44

45 a

43 - BAZĂ DE OLOANĂ. OUDl\"lJL Stm>Lt.: TOSC.\N; CALl'AR CUETA CIC. l'IWYl'.\'E
\'ILJ_, A ROJIANA DE J, A HORIA; SEl'. ll P.
44 - BA Z Ă DE COLO AN\, ORDIN f, . 11\Cl'LL' TOSCA\"; FIUGJIENT; CALC \.lt CRE'l'ACIC;
U l'.
FIG. 4.j - BAZĂ DE COLOANĂ, ORDINUL .' Ull'LU '!'OSC.AN; CA LC.A lt CUE'l' \ CIC. l'IWVINE
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ABB. G5 - (iR.AB TEJK; BR CHST .. CK; DOLOMIT; F NDORT:
CASIMCEA; SE \ ERERZE1T.

;\lGEll KG DER GEJL

ABB. GG - l'OTJVALTAR: BRUCH TUCK; KALKSTEIN; FUNDORT: l 'JL L L RU. TJC. L

~EBEN DER BURG \ION TROESi\fIS ; ZWEITE lI ĂLF'l'E D. II ..Jll .

ABB. G7 - (IRAB TEI N; BRUCH TUCK; KRETAKISCI-mH.
CERBU, GEM. TOPOLOG, SEVERERZEIT.

KALKSTEIN;

F ;\!DOH.T:

ABB. G8 - 1lIARTYRERL.H\&CHRIFT; KRETAKISCHER KALK TEIN; FUNDOH.T: PALEOCRISTLICHE B \ ILIKA VON NICULITEL; Z WEITE HĂLFTE D. I\'. .JTIS.
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FIG. 69 - ALTAR F UNERAR ; J.' RAGl\lENT ; CALCAR CRE'fA CIC. PROYINE DIN ÎilCPREJ ll lUMILE COl\I. TOPOLOG; PRIJ\IA J U !U Ă.TATE A SEC. li l' .
.E'IG. 70 - STELĂ FU I ERARĂ ; FRAGillENT; CALCAR CRETACIC. PROYl NE DI N SA'lTJ , 'l' UW.\
(COl\l. l\'UHAI BRAVU); PJUilL\ J UilIĂ'l'A'l'E A . EC. III P.
J.'lG. 71- LE SPEDE FUNERARĂ ; FRAGillENT; CA LCAR CRETAClC. PHOYI NE Dl!\" ZlJl Li L
CE TĂŢII IBlD A; SEC. II P.
FIG . 69 - AUTEL FUNERAIRE; FRAGME N T ; CALCAIHE CRETA Cl QUE. THO U V I~ JJ , l .\"8
LE ENT11RON8 DE LA COMM UNE DE TOPOLOG; PREMIJERE 1IOITIE D U Jl <' 'lt::cf , f;' P .
FIG. 70 - STELE FUNERAIRE ; FRAGMEN T; CALCA lRE CRETACJQ UE. TRO U \l l~E A C
VJLL AGE DE TURD A ( COMM. DE M IHA I BRAVU) ; PREMIJ~ RE MOI TIE DU Ilie 'Jl~ 
CLE P.
TRO U l " f: t~

FIG. 71 - DALLE FUNERAIRE; PRAG.M ENT; CA f,C A lRE CRET.t-l CI QUK
DA N L A 111 U RA JLLE DE L A CITE' D'I Bi DA; Ile o l }JCLE P.

ABB. 69 - GRABA LTAR; BRUCHST CK ; KRETAKI CI-IER
UM DER GEi\C. TO POLOG; ERSTE I-IĂLFTE D. II. JH .

KALK TEIN;

F

ABB. 70 - GRA BSTEIN; BRUCI-I ST OCK; KRETAKI CI-IER KALK STEIN ;
TURDA, GEi\C. MIHAI BRAV U; ER TE HĂLFTE D. III. JHS.
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FJG . 73 - CO LO.:\:\E F U:-1 EH.AlRE ; FR . W Jl EST; ( ' ALCAlR E
RET. lC I QCE. 1'HO t..: l' 1~· 1.;
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FIG. 74 - AUTEL VOTIF ( CONS1lCR~ Â .111.INERVE); CALCAIRE C R /~' 1'-1 C !QU8. TRO u 1 · 1~
DAAS UN 8 l TR ROi\LllN S J TUE A 2 JOI. NORD-E.'T DB LA C0 1llMU.\' 11: DE S L.Ll '_ l
CERCHEZ .-1; RPOQUE f) /~8 8 1~ \ 'RRES .

629

'

FIG. /.) - AU TEL VOTIF (COSSAJ' H /~' j .'iT L LLV l:S): C.lU'. ll Ul~ r: H l~'TA<.'l<iC E. 7' HOLT I~
JJAS.'l' u·x SITE ROMA!.\" SIS AF S(;/J IJU l"ILLWE /JE .\"LtT/H.\'ARE.1 (('OJIJI. l>E
IJEIJJA.l"IJ); Rl):SE JJE flORIJ/R.\" fli (A. :!38-:!.J.J P.).
FIG. 16 - BOIL\'E mLLL\IRE. IJC TR.l/PS DE L"EJIPEUEL:R JI.lXIJll.\"l:S THRAX
(A. 2.3(j I'.); CA.LCAIRE ('!lf:T.H.'/QTJE. THOlTEE /J.-L\".'l' LE HJ/81.\".-WE Dfi .1/US.lSTl~RI~
DE SAU.\".

ABB. 7:! - l"fJTIL-1LTAR (/Jf.l.\".l r:J,'11"1/JJIET); KALKSTEI:\': 1-T\DORT: T>llRF :\'IFO\
(GE)L JIA)Il'E.\ RCA): )lARlTS .\ l"RELICS-IIERRSl' IIAFT.
ABH. 7:1 - r:u.tns.-i'CLE: 1mrrIIsTCTK: KRETAKISCIIEH K.\LKSTEI\: IT\ l>URT: I\
DER :\'AHE VO:\' \.\LIL\:\'T. BEI „L.\ T.\l'Tîc··. SEVERERZEIT.
ABU. 74 - l"()T I l".LL T.IH ( Jfl .\'J.;/( \'.1 r:}.'11" /IJ.ln· T): KHET.\ KIS(' IIER
K.U h STEI:\':
FUND<JRT: ROmsnrn SIEDIX:\'li. :! ID! :\'() DER liDI. SL.\ L\ !'ERCIIEZ.\: SEVEHEHZEIT.
:\Bll. 7;J - l"OTILILT.LH 1SILVA:'\l"S llE\\"IInlET1: KHET.\l\ISl'llER KALKSTET\: IT:\'DORT: ROMISl'IIE SIEDLC\'r; sCDLI!'ll l>EH ]lORFES \E.\TÎR:'\.\HE.\. I r;E)[. HEl1l.\ cn1;
HERRSCIIAFT DES fiOHDL\\l"S D. III 1:!:ll'- :!4-tl.
ABB. 7G - Jfl/,f,IAH!Ll/ ,\l'S DEH ZEIT JlES )L\XDII\l'S TJL\.X 1:!:l1i1: KHET.\KIS!'IIEH
KALKSTEI:\'; IT:\'DORT: :\'EBE:\' UD! KLOSTEH VII:\' S.\ I"\.
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DESCOPERIRI MĂRUNTE DE LA ISACCEA
sec. (X-XIV)

( tn;t. p. :!:li)

GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU

PL. I - ARl\lE: VÎRFL1RI OE SĂGETI (1 - 6), PIE SĂ TOLill DE .'ĂGET I (7); UNEL'fE : 1'ESLĂĂPĂUGĂ ( ), Df~GETA R (9); ACCESO RIJ YESTilUEN1' .\R E Ş I POUOABE: CATARAlU Ă (10),
INELE (11 -15)
.
.
PL. 1 - ARMES: FLECHE ' (1 - 6); PJECR DE CARQUOIS ( 7) ; OUTIL ': A l ETTE-SERFO UETTE (8 ) , n1~· {9) ; BO UCLE DE CEU\ TURE (10) ; BAGUE (11 - 15).

TAFEL I - WAFFE : PFEILE (1 - 6); KOCHEH. (7) ; GERĂ TE: DECHSEL (8), FIN GERI-1 T
(9) SCI-1 ALLE (10); RI GE (11 - 15).
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l'L. JI - Bll.ĂŢĂIU DIN l\IETAL (16) ŞI STICLĂ (l'i-22).
PL . II - BRACEJ,ET METALLIQUES (16) ET DE VER RE (17 - 22) .
T AFEL TI - M ET1\ LLARMH.ĂNDER (l G) UND GLASA RMBĂN DER (17 - 22) .

20

a z
16

21

17 18

22

635

'

PL. lll -

PA~DA!\' 'rl\' E

(23-26) • I

(' RU'ICLITJ~

PL. 111 - PESJJBXT JF, ' (!3 - 26)

ET

TAFEL Jll - .\ i\JL\:'\GER (23- '.?G

cm

(27 - 33) .
(27 - 33).
KR EG ZCil E. ' (21 - 38).
('RO L\.
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PL. IV - CRUCIULI'J.'E lUE'l'ALICE (34-39), DE LE~lN (44J, DE I>JA'l'R.l (42), JUAR~IUR,.\ (43,
4i>) Ş I SIG ILI U DE PL UJUH (40-41).
PL. 11' - CROIX MET A LLZQ UE 8 ( 34 - 39) , DE BOJS (44) , DE PI ERRE (4 2), DR lll A RBRE (43, 45) ET SCE AU DE PLOMB ( 40 - 47) .
TAFEL IV - M.ET ALLKRE UZCHE N (84 - 39), H OLZK R E ZCJIE N (44), STEINKRE UZCHE N
(-!2), MAR.M ORKRE UZCHE N (43, -!5), BLEl SIE GEL (-!0 - 41).
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'

PJ,. \' - FlG RĂ AN'fROPOJHORFĂ (4 7-49) , VAS cr RF.PREZENTĂRI ANTROPOJHORl<'E -HOLN
(oO), FRAGlUENT DE TEATl'f FIG RAT (46) .
PL. V - FJGU RE H M A I NE E ' C l~ R A MIQ U R (4 7 - 49) , VA 'E A REPRE E~" TATIOSS
H U J! A I N E - HOL~' ( 50) , Pll~CE DE 'Tf: .LTJTE FJGCRf.'R (46) .
TAFEL \' - ANTlIROPOMORPJIE TERAKOTTE (47 - 49), KOLN - GEFĂSS l\IJT ANTHROPQ)lORPHE N DAR TELL
GEN (50), BRUC H T CK EINER S'l'EA'l' IT-FWUR (46).
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PL. YJ - VÎRFURI DE SĂGEŢI DII\ }'IF.R (1-4) ŞI CORN (5); CA1' A ltAil1 Ă (6). ll\ELI·: (7-2l.)
FRAGilIEN1' S1'EA1'I'l' l''IGUltA1' (13), ULCIOR CU FlG U RĂ U i\IA NĂ DE SC OPF.Rl1' Î~ l'HS S ( 14),
PL. 11 - PO I N TES DE FLRCHE, DE FER (1 - 4) ET CORN E ( 5); BO UC LE' D l•: CE I i\' T URE
(6) , BA GUES (7- 12) , Pll~CE DE STE A TITE FJG U REI!: (1 3); CR UCHE F[(!CR/o,' 8 l)E FlUU RE H U MAJNE n1~ro u 1 ' ERTE EN U R s (14).

TAFEL VI - EISERNE UND KNOCHERNE PFEILSPITZEN (1- 4; 6); SC HNALLl~ (G), RTNGE
(7 - 12), BRUC H STUC'l\ EI~ER TE \ TIT-FIG R (13); KANNE MIT i\fEN SC I I Lll'l!ER DARSTELJ. lJ :\\r AUS DER
d R (14).
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MONEDE DIN SECOLELE XII-XIII
DESCOPERITE LA NUFĂRU (JUD. TULCEA)

ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU
GHEORGHE MĂN UCU-ADAMEŞTEAN U

l'L. I -

PL. 1 -

.\L EX IO S 1 COU\E\ ( I, 2, 6, '. 10)
~ 1LEX10

1 COJJNE N (1 , 2, 6, 8, 10)

TA F. l - ALEXIO S I K O)rn E :\ OS ( 1. 2, 6, 8, 10)

642

PL. Il - iUONEDE DE J,A ALEXIO S l COlUNEN (11 - 1;))

P L. II - ALEXIO '"' I COJ11NEN (11 , 15)
TAF. II - MONZEN DES ALEXTOS I KO"JINENOS (ll - 15)

643

'

PL. lJI - :110\EDE DE I..\ XLJ-:XIO S I CO:lnE'.\ ( LG. I ) .
IJ-UU .\ NG HELO . (21)

:11.\~[EL

I CO:lnE'.\ (20), I S.\.\C .U

PL. 111 - . 1LEX!O.' I C0,11.YES (16 , 1 ), JLLYl.iEL I CO JJXE.Y (20), J, 'A .l (' l i . l.YOHEL()S
(21)
'fAF. JlJ - ~LC.:\ZE:'\ DE ~ .\L EXIO. I J\O:Jf:\'E:\'0 ,' ( lli, 1 ), DE:-> ~f.\:\' LJEL T KO:J L';Ei\' OS
:20), DES J. ' .\AK II .\:\ CiELO. ' (:211.

644

PL. IV - Il\ll 'l'ATII „I,A'l'INE" (24), mmsIUNI LOCALE (29, 110), HOAltDA DE AUlt (31, 32)

PL. lV - IMl1' A TIO NS « L rl'l'I NE
(31, 32)

1

»

(U) , BMISSIO N LO CALES ( 29 - 30), HOJWE D'OR

TAF. IV - „ LATEI JISCHE " NAC II AIBWNGE N (24), ORTLTCffE PJ AGUNGEl
GOLDENE HORDE (31, 32) .

G-l5

'

(:29, 30),

PL. V - HOARDA DE AL R (33, 34), IUITA'fll DUPĂ lUONEDELE HOARDE I DE A R (36 - 39) ,
ERBIA (41)

PL. V - HORDE D'OR (33, 31) , H'flTATIONS D'A P RE
D'OR. (36 - 39) , erbie (41)

LE " MO NN A JE, DE LA BORD !~'

TAF. V - GOLDENE HORDE (83 , 34), NACI-IAHM UNGEN DER MDN ZEN DER GOLDENE:\
HORDE (3G, 39), SER13IE~ (41).
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CRONICA DESCOPERIRILOR MONET ARE
DIN NORDUL DOBROGEI
(II)

(tl'xt, p.

~Gî)

ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU
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'fopor - CUL'l'URA HAJ\IANGJA, INV. 46
- DOLEIU'l' CU STRUCTURA INTERGRANULARĂ ŞI TEXTURA lUASIVA; CON Tl'l'Ul'l' DIN
.l!'ELDSPA'f PJ,AGIOCLAZ, PIROXEN, OLIVINĂ, lllINERAU~ OPACE;
Frecutor - CUL'l'UltA GmIELNIŢA, INV. 1826
- DOJ,ERIT CU STRUCTURA O.l!'l'flCĂ ŞI 'l'EXTURA l\IASJVĂ; CONS'l'ITUl'l' DIN F.l!:LDSI'A'f
PLAGIOCLAZ, AU(HT, lUAGNETIT, IUlENJ'l';
'l'opor - CULTUltA GUlUELNl'J.'A, lNV. 63
- ŞIST Al\U'IBOUC CU STRUCTURA NElUA'fOGRANOBJ,AS'rlC;\
ŞJS'fOASĂ.

ŞI

'l'EX'l'UltA l'AltAL.l!:L

IN COMPOZl'f'JE SE DIS'l'ING l'RISJ\lE DE Al\IFIBOLI l'ARALELt CU UENZI GRANULARE CUARŢO-FELDSPA'l'ICE;

To11or (FRG IU.) - CUL'l'. GUlUEJ,NlŢA INV. 1945
- BAZALT HIDROTERlUALIZA'l' CU STRUCTURA JN'l'ERGRANUJ,ARĂ ŞI 'l'EX'l'URA lUASJVĂ;
CONSTITUIT DIN lUASA DE UAZĂ CU F}~LDSPAT PLAGIOCLAZ ŞI PIROXEN;
Pereutor - CUL'l'. G UlUELNIŢA, INV. 2342
- l\IETATU.I!' CU STRUCTURA lUASIVĂ ŞI TEXTURA BLAS'fOVITitOFIRICĂ CONS'l'I'l'Ul'l' DIN
S'l'ICLĂ DEVI'fRIE'ICATĂ ŞI TRANSFOJtlUATĂ ÎNTR-O lUA Ă DE ILICE ŞI MINERALE SECUNDARE;
Topor - CUL'l'. GmIELNIŢA, INV. 1946
- fat.F.SIE .l!' OSILIFERĂ, GLAUCONI'l'ICĂ CU Cli'UEN'l' CAI,CAROS, STltUC'fURA lUASIV Ă ŞI
'fEXTURA l'SA lHITICĂ; CONSTITUJT DIN CUAR'J', ELElUENTE LITICE, FEJ,D PAT ŞI lUlNERAI,E
SECUNDARE;
Topor - CULT. GmlELNl'J'A, INV. ()!)
- BIOmCRIT CU J<'OS.l!'AT DE CALCIU CU S'l'ltUCTURA l\IASIVĂ, ORGANOGENĂ ŞI 'l'EXTURA
CRll''l'OlUICROCRIS'l'ALINĂ; CONSTITUIT DIN l\lASA DE HAZĂ CU FORAJ\UNIFERE ŞI MINEltA l,E SECUNDAltE;
'l'opor - CUI,'l'. G UiUELNl'f'A, INV. 24039
- GltESIE AltKOZIANĂ CU S'l'RUCTURA lUASIVĂ ŞI 'l'EX'fURA ULASTOl'SAl\II'l'ICĂ; CONS'l'ITUl'f DIN CUAR'J.', .l!'ELDSPAT, ELEMENTE LITICE ŞI l\flNERALE SECUN])AltE;
Topor - EP. URONZULUJ, JNV. 3311)
- ARKOZĂ BLASTOPSAMJTICĂ CU S'l'RUCTURA MASIVĂ;
CUAlt'J.', ELEMENTE UTIC}~ ŞI MINERALE SECUNDAltE;

CONS'l'ITll'f DIN FEI,D l'AT,

'1'011or (FRAGlU.) - EP. URONZULUI, . lNV. 1809
- ANAJ\IESI'f CU S'fRUCTURA OFl'l'ICA ŞI 'fEX'l'UltA lUASIY A; CONS'l'ITUl'l' DIN FELDSl'A'f
l'LAGJOCLAZ, AUGl'l' Sl MINERALE SECUNDAR.E;
'l'o11or (FRAGl\I) - El'. IntONZUI,UJ, INY. 3314
- UOl.EIU'l' CU SC'l'RUC'l'UltA lN'l'ER.GRANUJ,AltĂ O.l!'l'l'JCĂ Sl 'l'EX'.J'UltA MASIVĂ; CONS'l'I'l'Ul'l'
DIN l'El~DSl'A'l' l'l,AGIOCJ,AZ, J>IROXEN SI MINERAL}~ SECUNDAR.E;
'l'opor (l'RAGM) - El'. URONZUI~Ul, lNV. 3313
- HAZALT HIDRO'l'.E RlUAUZA'f CU STltUC'fUR.A l'ORFIIUCA SI 'l'EX'l'UJtA MASIVA; CONS'l'l'l'UIT DIN MASA Dl~ UAZA CU J<'El,DSPAT l'LAGIOCJ,AZ, PlltOXF.N SI l\UNER1-U E SECUNDAitE,
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CERCETĂRI PALEOBOTANICE ASUPRA

UNOR RESTURI VEGETALE DIN
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA
ISACCEA

IUSTINIAN PETRESCU

L' I ..

I' I. . J I

J'L . III

GGO
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PL. V

PI .

PL. YJI

F IG. I
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CETATEA ROMANĂ TÎRZIE DE LA
MURIGHIOL STUDIU AEROFOTOGRAFIC

(kxt, p.

AL. S.

~!li)

ŞTEFAN
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FIG. 2 - CETA'fEA ffE LA l\l UIU GHIOJ,. FOTOGRAI~IE AERI ANĂ DE LA S D-E S'l'. CLIŞEU
AL. S. Ş1'E1'' AN, 20. X. 19 O.
FJG. 2 -

l' UE AE RIENNE T"ER!:i .YORD-OUE. 1'. (' L/ C/lh' .lL.

'. ,')TEF AN, 20.X.1980.

FIG. 2 - LOW OBLIQUE AIR PIJ OTOGRAPlI LO Ol\ ING NORT lI-WE S'r. P II OTO: AL .
S'l'EFAN. 20.X.1980.

GG5

'

,_
o

o

FIG. 3 - CETA'l'EA DE LA lUURIGHIOL
LE IV - VI E.N. DIN DOBROGEA.

ŞI

10

.50 km

PRINCIPALELE CENTRE FORTIFICATE DIN SECOLE-

FIG. 3 - CA RTE DES PRI NC IP A LES PL ACES -FORTES DE L A. DOBRO UDJA AU X JVe V J e S IECLES DE N.E.

FIG. 3 - THE F ORTRE SS OF MURIGHIOL AND THE OTHER MAIN FORTRESSES FROM
THE 4tb _ 6 tb CENT. IN DOBROGEA .
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FIG. 4 - l\IURIGHIOL. FOTOGRAFIE AERIANĂ DIN 1968. SCARA DE ZBOR 1:11.000.
FIG . 4 - MURIGHIOL .
1/11.000.

PHOTOGRAPHIE

AERIE N

E

VERTI ALE

(196 ).

FIG. 4 - 11WR1GHIOL. VERTICAL AIR PI-IOTOGRAPH OF 19G8 AT 1/11,000

'

E CHELLE

FIG . .i - )lCRIGHIOL. FOTOG R..\ FIE .\ ERL\\ .\ DL\ 1969. ,'CAR\ DE ZBOR J:9.300.
FIG. ,j - JJ r; R tr:H JOL.
1,9.300.
FIG . ~>

p JIO Tor: R. I P H fi·:

. ll~R IE.Y.\'J::

l'lrnT / ( '. 11,E

(7969 ).

- )[l. HIC llJ L. YEHTir .\ L .\ TR P ll OTOG l·L \ P IT OF Hlli!l .\ T l /!J,300

f;'('H /;' U ,E

}' IG. G-

~ll"RI G HIOL.

F01'0 GU,AFrn AEIU AN A Drn 1969. SCA IU Df: znon J :ll:J.OOU.

PIG . 6 - MCRIGHJOL .
1 /33.000.

FIG. G -

~I

PliOTO(; Jf.-I PJIJE

_ L/~ RJE.Y.YR

l"ERTU '..l f, J~'

(19fj9).

RIG HIOL. \"ERT fCAL ATR P ITOT OGR.\ PH OF HJG!) AT l /'3 3,000

GG0

'

1','rl/l~'J,TJ,'

FIG. 7 - MURIGRIOJ,. FOTOGRAFIE AERIANĂ DIN 1977. CARA DE ZBOR 1 :4.000
FIG. 7 - M U RIGHLOL. PHOTOGRAPHIE AERI E ~ NE î ERT I CA LE (19 77 ).
1/4.000.
FIG . 7 - MURIGHIOL. \ ERTI CAL AIR PHOTOGRAPH OF 1977 AT 1/4,000

E CH ELLE

•

FIG . 8 - CETATEA ROIUANĂ TÎRZIE DE LA JUURIGJOOL. PLAN STEREORESTITUIT. SCARA
l:l.000. ECHIDI STANŢA CURBELOR DE NIVEL 0,6 m.
F I G. 8 - RES TITUTJON S TEREOPHO TOGRAMMETR IQ UE AU 1/1.000 DE LA CITE DES
J V e - V IJ e S FECLE DE MURJGHJOL.

670

FIG. 8 - M RIGHIOL, PHOTOGRAMl\1ETRIC PLAN AT 1/1,000, BASED O
GRAPHS Ol' 1977
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THE AIR PI-IOTO-

672

l<'IG. 9 - CETATEA DE LA lUUIUGHIOL ŞI ZO~A DE LA YES'l'. SlGE'fILE INDlCA TIU S EEU~
CELOR DO UĂ DRUl\I URI AN'rJCE, SPRE "VE S'f ŞI SU D-E S'l'.
FIG . 9 - L l ('J T I~' DE M URI GH JOL ET ,')'),r.,' ALE1\ TO UR8 r 1nv„· L "OUE 'T (1969). LE8
FLE CHE;-,· JXD I QUEXT LE -, TRA C I~.' DJ:JS ROU'l'ES .rl"A"Tl QUES.

FIG. 9 - VERTICAL AIR PHO'l'OGRAP II OF MURTGIIIOL A:\D \\' E ST .-\REA (UltiD). Til E
ARROW S MARK TIIE ROi\fA~ ROAD

FIG. 1l - l\I RIGHIOL. PROIECT DE REZEEtV ATIE ARHF.OJ,OGICA.
FIG. 1l - PROJET DB J)J~L!Jlll 1',· I TIOX DE L. L R I~ ' ER\"E . L R( ' fll~O U)( ! fQC I~.

FTG. 11 - "JlURIGJIIOL. PRO J ECT OF Tirn ,\ RCII AEO LOG rC' .\ L PRE SE.R\' E.
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FIG. 10 - CETĂŢI DIN SECOLELE IV - VIE. N. DE LA DUNĂREA DE JOS: 1 - MURIGHIOL;
2 - TltOES1'0S - EST; 3 - CAPIDAVA; 4 - IATRU ; 5 - UL1'1ETU1'1; 6 - DINOGETIA;
? - SUCIDAVA; 8 - HISTRIA; 9 - LIBIDA p) - SLAVA, 10 - TROPAEUM TRAIANI; 11 - ABRITTU .
FIG. JO lT E ' DES JT'e - VJe 'l iW LE ' DE N .l~. DU BA ,'-D r1NU /3E: 1 - M URl GHlOL;
2 - TROE MIS-EST; 3 - CAPIDAVA; 4 - IATRUS; 5 - ULMETU M; 6 - DINOGETIA;
7 - SUC IDAVA ; 8 - HI TRIA ; 9 - LIBIDA (?) - SLA\1 11; JO - TROPAEU M TRAIANI ;
11 - ABRITTU .
FIG. 10 - FORTRES ES FRO.M THE 41h - 6t b CENTURIE 1N THE LO\V DANUHE AREA:
1 - 1\l RIGHIOL ; 2 - TROE !t1.I -EST; 3 - CA PJDAVA; 4 - l A TJW ,; 5 - ULMET U1l'l;
6 - JJJNOGETI A; 7 - ' UClD AVA ;
- HI TRIA; 9 - LJBJDA (?) - SLA\A ; 10 - TIWP AEU M TR A I A 1YI ; 11 - .tllJRlTT U '.
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BEOBACHTUNGEN ZUR
ENTWICKLUNG DER ZWEI
AMPHORATYPEN

(trxt, p.

:~17)

ANDREI OPAIT•

TAF. I - 1-llOHI.\
RO \ ' () (>I. l : .f ).
PJ,A'.\' Ş A

I -

l -

( ~l.1

12); 2-IHlHJu·n .T JIA (.\LI

HOIH .\ (SC. I ; 12)
J :.t)

4 - 1rn11unoro (.T.

2-

nonnO GF..\

(i76

12) ; H- JJI STRf\

(S('. I :12), 3 -

pr.

l

11); 4-KO:\L\-

HI S'l'RI A (SC.

1:11).

--

TAF.

II - 1-SUCIDAVA;

2- \'A RNA;

3-TmUS;

-1-TmllS;

("M. 1 : 10).
PLANŞA li - 1- SUCID AVA, 2 - VARNA, 3 - 'fO;lll S, 4 VA (SC. 1:10)
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-
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--

:i-IIISTRIA;

·roms, 5 -

G-CAPIDAVA ;

HISTRIA, 6 - CAPIDA-

·

'

•

.....

'

\
\

'

\

\

I

/

=-- .: : _: _;
1

/

\! 7-

/

\
I

I

~--

2

-

- -

25 372

TAF. III - 1-TO PRAICHIOI (111. 1 : o); 2-TOPRAICHIOI (M. 1 : 3).
PLA NŞA

ID - 1 - TOPRAICHIOI (SC. l :()), 2 - 1'0l'RAICHIOI (SC. 1 :3)
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TAF. IV - TOPRAICHIOI - DA S
PLAN ŞA

~IVEAU

V (M. 1 : 1)

IV - TOPRAICHIOJ - NlVELUJ, V (SC. 1:1)

1 2 3 4
5 6 7

I
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'

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

T.AF. V - TOP RAICIII OI - DA
PLA~ Ş A

.:\l\'E:\U III (!\f. 1 : 1)

V - 'fOPRAICHIOr - '.\1\"EL UL III (. C. 1:1)
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TAF. VI - TOPRAICHIOI - DA
l)LANŞA

NI \' E.-\U II (i\L 1: 1)

VI - 'l'OPRAICHIOI - NIVELU, II (SC. 1:1)

1 2 3 4 5
6 7 8

G81

'

1 2 3 4
5 6 7

TAF. VII - 1-4-TOPR \.I CIIIO I - DAS
PL ANŞA

IVEA

I ; 5-7 - DA

NIVEA

I V (M. 1 : 1).

Vll - 1 - 4-1'0PRAl CIDOI - NIVELUL I; 5-7 - "NIVELUL IV (SC. 1:1)

G2

TAF. VIII - 1 - TOPRAI CI-IIOI, DAS NIVEA U V, 2 - 4, - DA S 'NIVEA U III 5- 9 DAS NIVE \ U II (l\I. 1 : 1).
PLANŞA

(SC. 1 :1)

vm -

1 - TOPRAICIDOI - NIVELUL V; 2-4 - NIVF.LUL

m

5-9 NIVELUJ, II

28.62 s

6

7
-

- - _„

2.5337

25813

2.5816
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'

1a

~

b
1c

2
3 4 5

T .\ F . JX - 1 .\ , C - AE<:YSSl' ' pr. l : 1), l H-AEGY ' S p L. 1: 10); 2-'J'OPR.\J ClIIO J, D..\S
:\ l \'EAl' 1\' (.\l. 1: l ); 3-TOPHAIC' JJJOJ, DA' :\l \'E AU \' (:\L 1: l ); ,I, j -TOPRA LCJIT OJ, D .\ S
N l\"E.\ l' I - EXTH .\ :'.[LTJWI:\ (.\L 1 : l ).

G8-!

PLANŞA IX - 1/A, l - AEGYSSUS ( SC. 1:1), l/B - AEGYSSt;S ( Sl. l:LO) ; 2 - 'l'OPR.-\fCHJOI NIYEL L lY (SC. 1 :l) : 3 - TOPR \ICHIOI - NIY.ELUL Y (SC 1 :l) 4, 5 - 'fOPU.\I CHrOI - NIH:J,UJ, I EX'l'RA~l RO S (SC. 1:1)
-

~

TA F. X - 'l'Qi\[I S-i\IO SAIKBA U (i\L 1 : 1).
PLAl\ ŞA

X-

'l'O~II S

-

EDU'ICIL"L C . iUOZAlC (SC. 1:1)

1---....----
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,~

~

2 3 4 5
6 7 8

'

f796

se

1

1

3

I

I

3

'l'AF. XI PJ,A.XŞA

1-AIWA~ l

J\ [

(M. 1 : 3); 2- AMO '

XI - 1 - ,\ R.GAlU

(M. 1: ) ; 3-PAP lI O

(M. 1: 8).

l (SC. 1:3), 2 - SAM OS (SC. 1: ), 3 - PAPHO S (SC. 1:8)
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TAF. XII - 1-AEGYSSUS (1. - 2.JII.); 2-JIORIA (2. - 3.JH.) ; 3-III STRI\. (3. JI-I. ); 4-N. DOBRUD CHA (3. JH .); 5-KOMAROVO (H. - 4. JH. ); 6-SUCIDAVA (·t JI:l.); 7, 8-TOM:IS (o . JH.);
8-CAPIDAVA (G. Jl:l.); 10-CI-IERSONE S (G. - 7. JH. ); 11- AMOS (7. JI-I. ) ; 12-PAPI-IO S (7. JI-I. );
]I[. 1 : 10.
PL ANŞA

Xu - 1 - AF:G YSS S (SEC, I - U), 2 - HOIUA (SF.C. II - lll), 3 - HIS'f RI A (SEC III)
4- NORDUL DOBROGEI (SEC. lll), fi - KOlUAROVO (SEC. lll - IV). 6 - SUC ID \VA (SEC. IV)
7, 8 - TOlUIS (SEC. V), 9 - CA PID AVA (SEC. VI), JO - CREUSONES (SEC. VJ - Vil), 11 - SA1\IOS (SEC. VII), 12- PAPHO S (SEC. VII); se. l:JO
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T.\ F. Xfl J - 1, 2-YA ·1 AD .\ pr. 1 : 1 ); 3-.\EGY .. G. (.\L l: l ) ; .t-TOPRAI HIOI (.\I. 1: .)) :
j-Dl :\O GETL\ (.\I. l : 3).
l>L . \~ .

.\ XIII - 1. 2 - l S.' l .\D _\ (SC. 1:1<: ) , 3 - AEGl .
.'C. J :.;), .; - DI~OGETL\ (.'C . l :;)) .

r . ( ·c.

1:1),' 4 - 'l ' Ol'HAICHlOI

•
1

2

. - - - - - - -- -

- -

- - - -

- -- --- -- -l

- - . - - - --

-

- ~ ---

- --- - -r - -

- - - - --l.

--

--- - -

-

5
()'8

~-

1 2 3 4
5 6
TAF. XI\' - 1-TOPRAJCll fOI, DAS NIVEAU HI (M. l: 1); 2-TO PRACC'lllOI, J) .\ S ;'\/ [\' EAU I
OL 1: 1) : 3-MURIGHIOL , D \ i\I\'EA UT (JL 1: J ); -!-J\l RTGH IOL, D .\ ~ :'\ l\""l~ .\ U I (;\L 1: J ):
5-SAJ\lO S (M. 1 : f>, .)) ; U-BODRUN (J\L l : ).
l'J,A~ ŞA XlY - 1- 'fOPIL\I CHIOl - NIYELUJ, III (SC. l:l). 2 - TO l'H .\I CHIOI - ~JYEJ,t;L I
(.'C. 1 :1 ), 3 - lU URIGHIOL - NIVEi, L ne (SC. l:l), 4 - l\l URlGHIOJ, ~ l\'EL U L I (SC. 1: I),
.; - SA lUO S (SC. l:ii,G), 6 - BODRUN (SC. 1: )
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5

TAF. X \ - 1, 2-'1'0)[1
PLA NŞ A

pr. 1 : 5); 3, 4-KRU[ (M. 1 : 10); 5-TROE :m (M. 1 : 6).

XV- l, 2-TOl\ll

( C. l:S), 3, 4- KRll\I (SC. 1:10), li -TROE SJ\fl S ( SC. 1:5J
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LA VENUS DE IAZURILE

(frxt. p.

:l~\l)

V. H. BAUMANN

YE~r. · DE L.\ J.\ZtflILE
L . l 1·R.\ T ,"I' 1)8 l . I ZCH I L J~

092

UN EROS TROUVE A V ALEA TEILOR
DEPARTEMENT DE TULCEA
(te xt , p. 333)

l\OTES
(S uite)
1. Lj. B. PopoYir , D. )Lan o- Zisi, ?IL \"r lickovic- ş i
H. JeliCic, \llticka Bronza ,. Ju gosla viji , Beograd 1969, p. 98, fi g. 1:2.f, oit, sur llll pet it
reli ef ell bron ze est represe llt r Geniu s de l' rt e
qni ti ellt ell sa maill droite 11ne faucille et cn
sa ganch e un pani er pent-î·tre contenant des
fruits ; v. vc Co ll oq ne Jntc rnat ional snr Ies
bronz es antique s, Bronzes rornaills de ui ssc,
La usa lllle, ~[us sre Cantona I d' Arrhcologic ct
d' Ili toi re,
mai - 18 juin J97c, p. i ;) :
Ge ni e des sa isons - tronve h A,·enches a n
tlu' :îtrc.

5 . .-\11 i, des fi gnrines se mblabl es au point de
vuc du mouve rnrnt , v. Lj . B. Pop o,·ie et ro1ab.,
op. r it. , p. !)7, fi g. llli , Jl 7 (dat{•es des 1cr _ Jlc
jre lcs de n.<\.), .LJ (da t<le du Je" si<'. ele de ll. i• .),
ll 9 (dattle des J lc- 11 fc sil·rl es de 1u\.) et
snrtout p. 101 , fig. Vl3 (Datrc des ff C- Jff '
sii•tlcs de n.r. ). Toutes Ies fi gurin es so llt attribu ees an di en Amour ; id e m p. :!8: s11rto11t
de l' ftalie du ud , d'oit on ronnaît qu c pcndant
Ic Jcr et le 1 ic sii·r lcs de ru\. arri\·ait ,-ers Ies
plu s luinta incs proYinecs de l' Ernpirr des objcts
cn bronzc avcr des repri'. entati ons rarad1\ ristiq11es qni fi gurent des noi rc , des satyrcs, cte.

NOTE
(Co ntinuan•)
5. De asemenea , fi gurine f"n aspect a · cmf111ător
în forma de prezentare a mi şc<i rii , vezi : Lj. H
Pop o,·ic ş i colab., op. c-. , p. 97 , fi" . llG , 11 7
datată Îll sec. J - .1l c. n. ), 11 8, ( datat ă. ·ce. I c. n. ),
119 (datatfl . cr. I 1- 1IJ e.n. ) ş i mai ales p. 101,
fi g. 133 ( datată set. li - I I l c.n. ). Toate fi guri nele sînt atribuite zeului Amor ; id em p. :28 :
din sudul Itali ci, de und e se rn11oaste eft î11
se colul I ~ i 11 c. 11 . porneau spre cel e ;nai înd epărtat e provinc·ii al e 1 mp criul1il pbi cctc din
bronz eu asemenea fi guri <:a raetcristi ee re înfftt işcazft neg rii , satiri , etc.)

1. Lj . ll . Popovi e, D. ){ano-Zisi, ~L. \"e licko,·ir ş i
ll . .leliCic, Anticka Bronza Y Ju goslaviji , Beograd, 19G9, p. 98, fi g. 1:2-l, und e pc un relief
mic din bronz (ser. IJJ c.n. ), ne este reprezentat
Ge nins al verii , tinînd în mina drea ptfL o se<:e rfl
ş i în stînga un co~, probabil rn fructe; ş i mai
ales vezi: vc Colloque lnternational sur Ies
bronzes antiques, Bronze · romain s de Sui s e,
Lansanne, Musfo Cantonal d' Areh r ologie et
d' Histoire 8 mai - 18 juin. l!J7 , p. J.i'>;
Grnie des sa iso n - trouve h Aveneh cs au
th(•âtre.

\ N 1\1 E R 1\.

uN

G E 1\

(Fo lgc)
1. Lj. Popovir , D. :\[ano-Zisi, M. Velickovie und
B. Jclicic, Anticka Bronza v .Jugos laviji, Bco-

5. Gl eirhfall s, fiir Fi gurincn mit ci ncr iihnlichcn
Darstellung dcr Hcwcg ung siehc: Lj. Popovic
und :\ritarbcitcr, a.a.O. , S. 97, Abb. l L7 (daticrt
im 1- Jl. .Th. u.Z. ), . 118 (dati crt im l .Jh.
u.Z .), S. 119 (dati ert im I l - 1 fi Jh. u.Z.) und
vor ali e m S. 10.L, Abb. 133 (dati ert im 1.1 - llI
Jh. 11.Z. ). Alic Fi gurincn werd cn dcm Gott
.-\mor w gc wiese n; id e m p. 28: vor aliem aus
Siidita licn, wo hcr bckannt ist, da im I und · J[
.Jh. 11 .Z. in den cntlcgcnstcn Pro,·inz en des
Reic·hcs lfronzegegenstiindc mit so leh cn kcnnzcieh cndcn Figurcn mit Darstc ll nng YOl1 Ncgcr,
Satyrcn u.S.\Y. au sgcfiihrt wurd c11.

grad, 19G9, S. 98, Abb. 1:2.t, 11·0 auf cinem klcinen Relief aus Bronze ( I IT Jh. u.Z. ) ein Genius
des Sommers mit rincr Sense in dcr rechten
und mit ejncm Ko r b, wahrsr hcin lich mit
Friiehtcn, în dcr linkcn 1-larHI dargcstell t ist;
siehe vor ali e m: y c Coll oque lntcrnationa l sur
Ies bronzes antiq11cs, Hronzes romains de
Sui ssc, Laussanc, :\[usee Cantona l d' Archeologic et d' Hi sto ire, 8 mai - 18 juin 1978, S. 15;
Genic des sa iso ns - tro n,-<'.· h Avcnches a 11
the:îtrc.
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DOUĂ AMULETE DE STICLĂ

DIN NORDUL DOBROGEI

(tt·\t.

p. :l:\"I)

.

CRISTINA OPAIT

PJ•.\~ ŞA I - l'IIĂRGEA Dii\ STICL .\
l'L .HŞ . \

II - PA NDA NT!\

l'ALEO C' HE ŞT I N

PL . l / l - PERLE DE l' E RRJ~
l'L.1 /:2 - PBNDENT JF P .- I LEO C flRl~ TJR .\ '

TAF. I - 1. GLASPERLE
TAF. J - 2. ALTCIIIUSTLr ClrER A:\IIANGER

G9G

DINOGETIA III
Precizări cronologice

(tt>XI. p. :l:l\ll

ALEXANDRU BARNEA

1- VEDERE GENERALA ÎN

ECTORUL D,

1. VUE GENERALE DU , 'ECTEUR D ,

1-

3,

1-

8 ,

1. GESAMTANBLICK IM SEK'rOR D, 8 1 -

3,

69

CĂ'f RE

VEST-SUD-VE T.

VER ' OVE T- 'UD-OUb' T

IN RICI-ITU G WE ST- UD- WE ST.

2 - EXTREMl'fA'fEA DIN SPRE INCIN'l'Ă A Sa, YEDERE CĂ'l'RE NORD-YEST.

2. EXTREMI TI: DE S8 , VERS L'I NC I NTE, VUE VERS NOR D-OUEST
2. DAS ĂUSSERSTE ENDE DER SEK'l'IO
A SBLICK I N RICHTUNG NORDWES'l' .

Sa VO r FES'!' NG MAUER

699

BETRACHTET

'

3 - JODI: OETALlr
3. /~' S'/'f(/~' .\/ITI~ /)/~ S 3,

8.

)) . \ ~

i·r;u.·

1; /.\' ( ' / .YTK· /l/~"f . I//,

(;t ; El l'llE: E L\'E E l:\'ZE LllEI T.

s.ip J/ură

veche

Zid incinf.i

t=j,

t22'.jz 172]3 [ill]4- l;11:q~ojs . ~s 111!11 1 [l[]B io.:o:a ls !au ito

o

1m

4 - l'R01''1Ll' L DF. N Al, . 3 ÎN t :XTRKmTATEA Dl~SPRE lN Cl\T,\.
LEGENDA:
1 - P Ă IUÎN'I' YEGF.'l'A I. : 2 - P Ăl\IÎ l\"l' C'ENl'Ş ll ; 3 - P,\l\IÎNT G..\ J,BU; 4 - LUT GAJ.HE~;
o - ))ĂRÎl\IĂ1'U Rl, l\IOLOZ; 6 - POnt~ ..\ Cl ARSl"R,\ SLAB.\ ; i - A R S l: R Ă 5a9 E.N.;
8 - G RO A PĂ ))E P AR; 9 - PIE'l'RE; JO - C'r\ R Ă l\IIZI .
4. PROPHIL R .YORD DE
4. NORDLIC' JlE

.C..:3 ,

L' EXTRf.'.ll/ TE l"ERS L ' I X CLSTf:.

PROFIL \ .Oi\' 8 3 A.M .'\ US ERSTEN E :\'DE
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CÎTEV A SECVENTE DENDROCRONOLOGICE
DIN PERIOADA FEUDALĂ TIMPURIE,
DIN ASEZAREA
DE LA GARVĂN
„

( f('XI. fl·

EUGEN
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FIG. 1 -

GARVĂN - DIAGRAMA NR. 1.

FI G. 2 -
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GARVĂN - DIAG RA lUA NR. 2.
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l'IG. 3 - GARV ĂN - DIAGltAl\iA Nit. 3.
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FIG. 4 -
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GAUVĂN -
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f 5 16 17 <1 n ;

DIAGRAJ\IA NR. 4.

FIG . 5 - GARY:\.'.\" -

DIAG R A~L\.

NR. 5.
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6 - GARYĂ.'.\" - DIAGRAJIA ~R. 6.
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12. 13 -tt,. 15 16 17 18 1Sa"i'

NOI DOVEZI DE LOCUIRE PE TERITORIUL
ACTUAL AL SATULUI ENISALA ÎN
MILENIUL I e.n.

GHEORGHE MĂNUCU-ADAMESTEANU
ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU

PL.1- 1. ANTON INl' S PJ l.J .; 2. LICl NIU. I; 4. URB
7. JUS1'JNL1S I
Pl

lW AIA ; 5. CON,'TAN'l' IUS li ; li. VALENS ;

l - 1. ANTOXI SC ' PJL,' '; 2. Ll CJN J Ui"i' I ; 4. U RB,' ROMA; 5. CONSTANTJU ' 11; 6.
7. Jl 8TJXC8 1;

l'AU~ .\'8;

TAF. I - l. ANTONI~U.' PJU ,; :2. LJCJ:\'Jl , I ; .+ . URH . TWMA; 5. CONS TA N 'J'IU S TI ; G.
VALE ' S ; 7. JU . TG-I S I ;

706

PL. II - 8. JUS'rINUS I; 10-12. JUS'l'INIANUS I; 13 . .JUS'l'INUS li.
PL. 11 - 8. J US 1'1 NUS I ; 10 - 12. J U '1'1N I ANUS 1; 13. J US 1'1NUS 11 .

TAF. II - 8. JU STIN US I ; 10 - 12. JU STINIANUS I ; 13. J US TINUS II.

707

'

PL. lll - 14-Ji. Jr STJ Nt: S ll; JS. l1At:R1 Cff 8 TIBF.Rlt 8.
PL. 111 - 11 - 77. J CSTJ.\TS 11; 1

TAF. III - H - 17 ..JUS TI:'\ U

II ; l

JLI CRJCn ·s T lHERJ D. ·.
~ [ AURlCIUS

708

TIB ERIUS.

PL. 11" - 19 M AURI CJ US 1'1BERJ U/:!; 21- 22 .

TAF. I\' - rn. i\rAURI CIU

PflO C ~ l S;

23. FOLLIS

~lAO NY Mb',

TJBERIU S; 21 - 22. PJTOCA S ; 23. FOLLIS C.

CLASSE C.

ANONY~m.

PL. IV - 19. l\lAURICIUS 'l'IBERIUS; 21-22 PHOCAS; 23. 1''0LLIS ANONDI, CI,ASA C
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'

ASPECTE ALE RITULUI SI
, RITUALULUI ÎN
LUMINA DESCOPERIRILOR DIN NECROPOLA
MEDIEVALĂ DE LA ENISALA

GH. MĂNUCU-ADAMEŞTEANU

I

~

•• ·

......----- - ---r--· .

..... ~---.

\ ~~-{~ ,

A

. l...!.J 't• • '

• N ,__.,--- - - - , - - -t-'

..., ._...-

---,-- .

7 •

0

S°'

Io

10 "'

l'L. I - PL.\X L S.lP .\T CRILOll: 196i-J96 (.\ , ll, S .1) , !!Iii (S J, ' 2), J9i ( S I, S 2, S a,
.· 4, S IJ, .'6, ' 7 .' J 1), 19i9 (.' c .' 9, S JO), 19 1 ( ' 12, S 13, S J4 , S Jo, S 16, S Ji).
PL. I - J> /,. l X /J /~ .' FOC I J.,J_,f;, ': 1961 - 196 ( . 1, IJ ,,' 1) 1917 ( •' 1, 8 2), 197 ( •' 1, S :!, ,...,. 3, S .J .
,' 5, ,' (j , ,' 7, ,' 71 ) , 1919 ( .'

„ .\ . GJL\ l3 LJ :\(s :S PJ.A :'\:

TA F E L l ' -1 ,

l),

7,

, ,'-,' 9. ,' JO) , 19 ' I (8 12, ,..,. 1.'J, ,' 1.J , 8 15, ,· f(j ,' 17).

„

HHi7 - 1!Jli, (.\ , B, .' I), Jn77 (' I, . 2), l!J7
s !l, 111), J!I l (.' l :? , ,' 1 3, s 1-1 , s 1;i,'

11 ), J!lî!) (.' ' '

(' l S :2,
l(j ,

s

;3,

l î) .

l'L. li - .UIE NA.L\HI )10D E H~ E Î~ ZON .\ NECROPOL EI.
PL. LI - .: Llll~'.\' . W E .lrnS T.' Jf()IJ E R.\'E ,' 1J.1X ,' Ll 7.0 S I~ Dl~ L .1 XE CROPO IJH.

TAFE L 11 - :\IE BA TE :'\ J:\

mm

r.Er.E ~D DE

GH.\B E HFE LDE .

....

....

l'L. JJl E ~J S ALA:

l'ODOAU E Ş I CERA .IHIC'l Dl~ J~\' E~ 'NlWL FT,EIUH .\L iUOR.HI NTELOR DE LA
1 ( 1 vm), 2, a, pi IX), 4 ( i'II XIII ), .; p1 J t5) , u pi J85).

PL. J\' - PODOARE DIN
(JU VJII), 2, 3 ( M IX) .

1~\'E~TA.Rl'L

P C,ERAR Al, )lOIDllN 'l' ELOR DE LA

E'I SALA: 1

P IJ. 111 - OBJET8 f) /:J P _IR C R8 Wl' Cl ' H.I Jll (/L'R P HO l"l:J S . LYT n e MO HILI R F C Sl~'
R A IR 8 DJ-,'. ' TO Jl HIUC .\. !J' E.Y LSAL „l: 1 ( JJ 1"111 ), 2, 3 (M 1.\. ) , .J.(M .\lll ) , 5 ( Jl J/ :j ) r;
(M 185 ) .
PL . li' - O IJJJ:JT,' DB P . l RRCRB PRO \" E N. LY T D[; JlOWL I ER F' U \'i' R A LHE /J R/:) TO JJ .
m~.- l U .\. D ' E :\IJ!:>ALA : 1 (JJ 1"111 ) , 2, 3 ( M 1.\.) .

TAFEL III - SC ll:.\[ CK ST OC KE:--l UND KERA;\UK AU. DE ~ GR \ HI NVEN TARE '.'\ VO\
EN l ' ALA : 1 (G RAH \ lll), 2 - 3 (GRAB l.X), -! (GRAB X llI), .j (GRAH 116) (j (GRA H 18j ),

TAFEL I V - SC IDIU CKST UC J\ E AU
\' lII), 2 - ::l (G RAH I X).

DEN GRABINVE~ T AREN \ION EN rSALA : l (GRA I{

71 2

'

1
li

f

2.cm

DIN NOU DESPRE VASELE SFEROCONICE
ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR DIN NORDUL
DOBROGEI

(text, p. :363)

GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU

l'L. l - Y.\ SE SF EHO('O~I C E Dl~ DEPOZI1TL DE LA ~C.:F.\ Ut, GRU'.\ I.
PL. 1 - LL.'::U!.'•' .'!PH l~ IWCO.\.l(/CJ~.')· Dr.; Df'POT DE KUFĂR"D, l cr U l?OCP J~·.

I - KCGEJ.F0JD ll G- l\" O:\ l:;;CJ1E
c; nuPPE J.

T 1\I<' .

GEF:\

71G

E

AU

DEj[

DEP O'I'

\'O:\

:\LT~H.l ,

PL. II - YA SE SFEROCONICE DIN DF.POZI'l'U L DE LA NUFĂRU, GJWPA J.
PL. 1L - 1"ASES 8PHERO C0-:-.1JQ UE.' DU Dl~'POT DR AUFA RU , .i er GROu.PE.

TAF. li - KUGELFORMIG-1\0~ISCI-IE
GRUP PE I.

GEFASSE

717

AU

DEM

DEPOT

VON

N FARU·

1

PL. IlI - VA E
PL. 111 - l'A,'E

J.' EROCONWE Dl~ DEPOZl'f L DE LA NUJ.'r\Rl.
,'PRERO CONlQ UE ' DU DEP6T DE NUF-IlW.

TAF. III - l<UGELI<OR lIG-KONI CIIE GEFĂ

718

E AU

DE;\[ DEPOT \"ON NUFĂ RU.

PL. lV - VASE SFEltOCONICE DIN NORDUL DOBitOGEI: ISACCEA (3), GRECI (4).

ORAŞ

(1-2), BABADAG

PL. I V - VASES , 'PHERO CONIQUES DU NORD DE LA DOBROUD.JA: I SACCEA - VILLE
(1 - 2), BABADAG (3) , GRECI (4).
TAF. IV - KUGELFORMIG-KONISCHE GEFĂSSE AUS DER NORDDORR DSCHA: ISACCEA
- STADT (1 - 2), BABADAG (3), GRECI (4) .
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'

PL. Y - UE RAJlll CA DE8C0l'ER1'1',\ LA N 'FAR
PL.

r - ('ER , LlllQCB

ÎN 19 1: t.: 2 GR14 (3, o); l \ Lu (1, 2, 4)

]) f~'( 'OC\"BRTB Â ~\ UFĂ R U EX 1981: U1 L11 (1 , 2, 4); U20 RH (3, 5)

'LU'. \' - DIE D[ .J.\JJHE lD 1 L N F.\R U ENTDEC KTE KERA"MIK: U2 GR 14 (3, .J), l ' 1 Lll

1, 2, -!).
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1

o---==_.ecm

- - -- - - - -

5

4

H. n - CE HAiU I CĂ DF.SCOPF.JU'l'Ă I. A NUI<'f\IW ÎN L98 l: U1I•11 ( 1, a, 4); U1G HIG (2); l 2GH 1.1
(5, IJ).
'
}J/, . l'J - C 1':RAil/ I QUJ~ j)/~'('OU \ ' ERTe A KUFA JW EN 198 1: C J -u ( I , 3, J) , i ·l: HJG( :!),
Cl:Jf 14 ( 5, 6).
TAF. \"l - I N NUFĂR
(:?); U2 GR 14 (.\ G)

Ei'\TDECJ\TE J\ERA~[[l( (L\l J \JL RE l!J Sl ) : l J. 11 (1, :J, .+ ); l \ ( ~H 16
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'

4

-----

o

3

s

6cm
I

'

PL. VII - VASE SJ.' EROCONICE DJ N DEPOZl'l'U L DE LA NU PĂRl!.
PL. T'll - VA E ""

PHEROCONI QUE

DU DEPâT DE NUFĂRU.

TAI< VII - KUGELFORMIGE-KONI CI-IE

FEGĂ

722

E A

DEM DEPOT V0 1

NUFĂRU .

3

1

o_ _„f=--6 cm

PL. VIlI - VASE SFEROCONICE DIN DEPOZIT UL DE LA NUl'Altu (1-4) ŞI NORD UL DOBROGEI: BABADAG (5), I SACCEA -ORA Ş (6-7) , GRECI (8) .
PL. V III - VAS ES S PHEROCON I QUES DU DEPâ1' DE NUFÂ R U (1 - 4) E1' D U NORD DE
L A DOBRO UDJ A: B A B A DAG ( 5) , I SACCE .11 - VILLE (6 -7 ) , GRECI ( 8) .
TAF. VUI - K U GELFORMIGE-KONI SC HE GEFĂSSE AUS DEM DEPOT VON NUFĂRU
(1 - 4) UND NORDDOBRUDSCHA: BABADAG (5), I SAC CEA - STADT (6 - 7), GRE CI (8).
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'

