SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA
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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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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)
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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,
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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;
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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
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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.
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PL. YI. - l) ULCIOlt ltO i\IAN (SEC. li E.N.); 2) ntAG!UEN'l' CEUA1'JlC DIN l'lU IA m•oc.\ ,\
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TAF. \'III -

' PATROnDSCHE .U[ PIIOREN.
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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.

TAF. IX - RO:.n CHE A:'l fP II ORE:\1 BRUCH Tf..rCI\E .
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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)
CIDIUCK - UND K LTGEGEi\' 1'1\NDE; 5-7) FR. I-DUTTELALTERLICHE GERĂTE.
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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. XV. - CE RA iUICĂ FEU D A L Ă Tll\JPURIE.
PL.

xr -

CERA MIQ UE DE L A H AU TE EPOQUE FEODALE.

TAF. X\' - FRUHMITTELAL'l'ERLICHE KERAMIK.
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xn. -

}'RAG'.\I EX 'n : t'ElU)JTCE

BIZAN 'fl~E.

I'L .\\ ' J - FR „IGJJEXT,' DE C l~ R rlll /IQ CE BYZ.t1NTI 1YE.

TAF. X \'l - BY7.ANTL'HSC1IE KERA:lfJK.13RUCHSTtiCKE.
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