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CUVÎNT ÎNAINTE

Este un a.devăr unanim recunoscut că, alături de cercetarea arheologică sistematic-tl,
un rol important în cunoaşterea îndelungatei istorii a poporului ro111t1n, a creaţiei sale m.ateriale şi spirituale re1•ine unei atente cercetări de suprafaţă.
Deşi cercetările arheologice şi de suprafaţă în străvechiul teritorial d1:ntre Dunăre şi mare au.
împlinit venera.bila vîrstă de 100 de ani, noul avînt al 1'.nvesl1'gaf1:ilor în acest domeniu realizat
în u.Uimul sfert de secol a stat la baza îmbogăţirii patrimoniului arheologiei româneşti prin
Ulentificarea şi cercetarea unor situri pînă nn demult necunoscute. Este cazul sitului de la
Babadag - punctul Topraichioi, al fortificaţiilor de la. V oidin, al celor din zona Callatisuliâ precum şi al unui întreg lanţ de (orl1:(icaţii de-a lungul litoraluhâ Mării Negre.
Importanţa s1:t11lui de ln. Babadag-Topra.frhio1:, relevată de un prim sondaj executat
în 1978, a determinat iniţierea unei colaborări între Muzeul „Delta. Dunăn"i" şi Centrul
de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie llfilitarii, la care s-au adăugat, pe parcursul cercetării, colaboratori de la Institutul de Arheolog1·e din Bucureşti şi Unii•ersitatea Al. I. Cuza
d~:n laşi - Pacultatea de biologie.
Aceste colaborări au. fost realizate în scopul cunoaşteri1: mai: ample a rieţii materiale şi spfrituale a aşezării şi for#fica/iei romane tîrzii.
S-a relevat odată în plus necesitatea unor cercetări exhaus#1•e, chiar în cazul siturilor de mici
dimensiuni, singurele în măsură să dea un răspuns dl mai exa.ct complexelor probleme ridica.te de cunoasterea vietii din antichitate.
Avînd c~ scop fu;w,amenial o cunoaştere cit mai aprofundată a istoriei patriei în general
şi a procesului de formare a poporului român, cercetările de la Babadag-Topmichioi ·au
urmărit pe lingă valorificarea ştiinţifică a descoperirilor şi o punere în circuitul cultural
şi turistic al ţării a acestui important monument de con#nuitate românească la Dunărea de Jos.
AUTORII

I. CADRUL GEOGRAFIC

Fortificaţia dr la Babadag-Topraichioi este dispusă într-o zonă aflată la limita
de vest a Dobrogei maritime, marcată printr-o uşoară denivelare morfologică faţă de
nivelul mării ( +5 m), la gura Văii Taiţei, într-o microregiune difrrcnţiată stratigrafic
şi bio-pedo-climatic, avînd C<L limite dt• vest localitatea Zebil, partea. estică a dealului
Denistepe (cota 260 m), care domină dinspre nord-vest microregiunea, localităţile Turda,
Mihai Viteazul, Babadag, Enisala; spre nord-vest, la circa 3 km., se află localitatea Satu
Nou. Microregiunea face parte, din punct de ndcre geologic, din subunitatea sedimentară
cretacică a Podişului Babadag, constituită din calcare marnoase, grezoasc şi conglomerate. Spre sud, terminaţia dealurilor Babadagului se prezintă sub forma unor înălţimi
mici de 50-80 m, azi golaşe dar, sigur, împădurite în ,·cchime. Condiţiile climatice
ale microregiunii nu se depărtează cu mult de mediile caracteristice părţii de nord
a Dobrogei, valorile termice mt•dii fiind cuprinse în ianuarie între 0°C în interiorul
complexului lacustru şi sub -3°C pe vîrful cel mai înalt al zonei, Dealul Denistepe; în
luna iulie temperatura medie drpăşcşte în mod frecnnt 22°C 1 .
Către nord-vest, lacul Babadag sf' prelungeşte spre interior prin lacul Topraichioi,
gîtuitura între cele două lacuri fiind unită azi printr-un pod rutier şi prin rambleul căii
ferate Medgidia-Tulcea. Punctul de traversare poartă, dealtfel, numele „la Podul Topraichioi". Lacul Tropaichioi, alimentat în sezonul ploios de apele rîului Taiţa, a fost transformat în ultimii ani în elf'ştcu, avînd o lungime de 6 km. şi o lăţime medie de 200 m 2
(PI. 10).
Fortificaţia pe care am denumit-o convenţional Babadag-Topraichioi (varianta
românească este Topraichioi pentru turc. Toprak-koy; toprak = pămînt; koy =sat)
se află situată pe malul sudic al lacului cu acelaşi nume, pe un prornotoriu înalt de aproximativ 7-8 m faţă de suprafaţa lacului (PI. 1), spre care coboară în pantă de 10° şi la o
cotă ce atinge în medie 9,30-9,40 rn în raport cu suprafaţa mării.
Pe latura sa dinspre est-sud-est prornotoriul este protejat de o viroagă formată de
cursul unui rîu, existent probabil în antichitate, dar în prezent spălată doar de torenţii
fluviali.

II. METODA DE CERCETARE
În primăvara anului 1978, cu ocazia unei perigheze executate pe valea Taiţei de
A. Opaiţ, arheolog la Muzeul Deltei Dunării, şi conducătorul-arhitect Teodor Bănică au
fost descoperite, în apropierea punctului numit „La podul Topraichioi", mai multe resturi
arheologice constînd din dolia, fragmente ceramice, urme de zidărie. In urma unor lucrări
de terasare, efectuate în octombrie 1978, a fost afectată o parte din latura de sud a construcţiei identificate, precum şi un dolium din zona extramuros.
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Din informaţiile obţinute de la lucrătorii frrmC'i a rezultat că pr suprnfaţa promotoriului a fost plantată viţa dr vir, (între anii 1952-1958), s-an depozitat rrsturi vrgctale
şi animale (1959-1960) şi s-a amenajat un parc de tractoare (1962-1965). Aceste intervenţii recente asupra aşezării şi a împrejurimilor s-au soldat de fiecare dată cu recoltarea
unui bogat material arheologic, constînd îndeosebi în ceramică şi monrdr.
În luna noiembrie 1978 Andrei Opaiţ a efrctuat un sondaj de salvare co11stî11d din
trei secţiuni pc laturile sud-vest şi nord şi clonă casrtr în interior, în colţul de sud-vest
şi pe latura de est. În urma acestor sondaje an fost obţinute primele date preliminare,
comunicate la sesiunea de rapoarte arheologice de la Oradra din anul Hl78 3 •
Importanţa deosebită a obiectivului a ridicat problema executării unor cercctrtri
exhaustive. Ca urmare a acordului realizat în anul 1978 între Centrul de Studii şi Cercetări dr Istoric şi Teorie Militară din Bucureşti şi Muzeul Drltei Dunării din Tulcea, instituţii reprezentatr prin Mihail Zahariade şi rrspecti,· Andrri Opaiţ. au fost iniţiate cercetări sistematice şi de amploare care s-au desfăşurat pc durata a cinci campanii arheologice, astfrl: campania I între 20 mai - 13 iunie 1979: campania a II-a între 20 mai20 iunie 1980; campania a III-a între 15 mai - Ol innir 1981; campania a IV-a între
15-30 iulie 1982; campania a V-a, între 1-20 august 1983.
În campaniile anilor 1979-1982 eforturile s-au concentrat asupra fortificaţiei 4•
Între 1981-1983 zona r:i:fm11111ro8, dr pc suprafaţa. căreia s-au recoltat mmwroase fragmente ccramicr, moncdr şi undr se obsen"au urme dr construcţii, a fost sondată prin
donă secţiuni dr Cristina Opaiţ, arheolog la Muzrul DPltei Dnni\rii din Tulcea.
1n anul 1979, prin serviciile Direcţiri Topografice Militare. reprPzentati\ de maiorul Dumitru Ungurranu, s-a realizat ridicarea topop;rnfică a zonri dr intrrrs arheologic
la scara 1 : 200.
Pentru crrcrtarea zonri intramurane suprafaţa a fost împărţim în 20 de casPtr,
numrrotatc de la C 1 la C 20, cu un martor principal longitudinnl lnt dP 2 m şi martori
secnndari prrpcndiculc1ri pc acrsta, laţi dr 1 m. C 1, cu dimrnf'innilr dr 7.40 x 4,40 m,
a fost săpată în toamna lui 1978, iar casrtele 2-19 în campaniile din H)80 şi Hl81. În 1982
au fost ccrcPtate ultima casetă, C 20 şi martorii secumlari iar în a nnl următor, 198B,
martorul principal. Casetele de pc latura dr vest (C 2 - C 10), rxcrptînd C 1 şi C 20 au
dimrnsiunile de 7,40 x 2,50 m, iar cele de pe latura de est de 3,60 x 2,50 m (PI. 2; 66/2)

NOTE
1. Dobrogea mnrifimă, în Bihliotern :rrografului
nr. 4, 19Gu, p. 126-VlO; P. Y. C'otet,
I. Popovi<'i, .Judeţul Tulcrn, Hnl'urc~ti,
1972, p. 12-24; 3i">, 4!J.
2. Grigore Gr. Dăneseu, Vicţionnrul geografic,
statistic ş1: istoric al judr/ului Tulcea, Bm·urrşti, 18~6. p. 479.
3. A. Opaiţ, O uouă fortifica/ie ron1t1110-bizanli11ă în nordul
Dobrogei - Topraichfo1:,
Rnport prehmi11ar, în Materiale şi !'en·eti"tri arheologil'e, Oraclea, 13, 1979, p. 32[>331; idem, în Peuce, 8, 1980, p. 415-436.
4. A. Opaiţ, l\L Zahariade, Cercrlririle arhrolo-

gicr de la fortificaţia ro11111110-biza11li111i de la
Toprafrh1:oi - llabadag, 1979, în l\Jateriale
şi <'er<'etări arheologi<'e, 1-1, Hl80, Tnll'ea,
p. i18[i-3-11. O prezentcire sintl'til'ă a fortifirnţ.iri de la Babadag-Toprail'hioi: 1\1. Zahariade, A. Opaiţ, A Nru· J,n/e Roman
Porliffration 011 Ilie Terrilory of Romariin:
tlw lluryus al Topraicliioi Tulcea Counly,
în Studicn zu elen l\lilitărgrenzcn Ro ms II [
Stuttgart, 1986, p. fi6fi-i'l72. În l'Ompaniile din 1980 şi 1981 la sf1pătnri a parti<·ipat şi Florin Topoleanu, arheolog la.
l\111ze11l Dt•lta Dunării din Tukra.
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III. FORTIFICATIA
,
A.

1. STRATIGRAFIA

SPAŢIULUI

OPAIŢ,

M. ZAHARIADE

INTRA.\iUROS
.

1n urma afectării suprafeţei de intcrrs arheologic prin lucrările 111odt'flll', o strntigrafie relativ completă am reuşit să obţ.i1wm doar în caseta. 20, colţul de S-E 111 fortificaţiei fiind cel mai puţin afectat. Pentru o mai bună înţelegere a situaţit•i strntigrnficP
pre1,entă.m profilul martorului principal, care traversează de la nord la su<l, pP mijloc,
întregul sit (PI. 3). Confirmări ale situaţiei stratigrafier imlieate ele acl'st martor apar
şi în martorii secundari din fiecare cas1•tă. (PI. 4).
Menţionăm că. am adoptat metoda. pn•zentării nivelurilor de jos în sus, pt> can• lr-a.m
numerotat ele la N. I la. N. VII (acesta din nrmri identificat doar în aşezan•a extramuros).
Dat fiind că, aşa. cum se Ya vedea mai jos, situl comportă douri fazr urbanistice distincte în rxistenţa sa, am notat aceste faze cu A şi H, primri fazr con·s1m 11zî11d11-i
nivelurile I-III, iar celei dr-a doua niveluri lt• 1V - VII.
Platoul pc care s-a construit fortificaţ.ia este din loess galbt·n, suprapus d1• un
p.ămînt brun, gros de cca. 0,60 m (vegetal antic). carr apan• în toate sondajele la haza
depunerilor arheologice la un metru adîncinw faţă de niwlul actual.
Peste acest piimînt vegetal antic Be află un prim nivel, N I (niwlul constructiv),
marcat pe toată. suprafaţa fortificaţiei de un Btrnt fin de mort:lr roz. Sfîrşitul acrl:-ltui
nivel se datorează unui incendiu, indicat de o dungă fină de arsură surprinsă ÎH mai multe
casete. MomcHtul constructiv pare a fi cel din anii 369-370, dată cînd în întrraga. proviucie are loc o amplă activitate constructivă (v. Ca.p.
Alini distrug1·rii :iccstui Hivel
este destul de problematic de stabilit întrucît, chiar dacă. printre monedelP descoprritt~
sînt şi trei piese care se datPază între anii 383-395 iar două între 395-402, consideră.m
că nu putem trece prea. uşor peste anul 378 1 . D"şi fixar"a. fermă a momentului clistrugnii
lui NI la. 378 sau 395 are o deosebită importanţă pentru istoria Dobrog1•i antice, difen•nţa
cronologică mică face ca aceste date să. aibc o mai puţină importanţă atunci cînd Pste
vorba de încadrarea croHologică a clescoprririlor de vase ceramicr, l:-lticlă, arm•', m1rlt" 2 etc.
Acest prim nivel este suprapus de un pămînt galben, cu o grosimr mrdic
de cca. 0,10 m, care va forma nivelul al doilea (N ID. în cca mai marc partt> a curţii intPrioare apare chiar o nouă şapă de mortar roz, fare nu mai are însă fin"ţen mortnrului de
pe nivelul constructiv.
Este astfel probabilă o activitate de reconstrucţ.ic a incintei şi pilonilor 3 .St'îrşitul
acestui nivel s-a produs tot printr-o incendiere puternică după cum o demonstrează
dunga de arsură care apare acum în toată fortificaţia. Datarea sfîrşitului nivelului este
asigurată în primul rînd de monedele de la împăraţii Theodosius I (383-395) şi Arcadius (393-395 şi 395-402), ceea ce ne face să ne gîndim eventual la evenimentul clin
a.nul 39f>.
Peste arsura şi depunerile arheologice ale lui N II se suprapune din nou un pămînt
galben, care va constitui baza pentru cel de-al treilea nivel (N III) sesizat la adîncimi
de 0,60-0, 70 m. Cantitatea depunerii arheologice începe să crească; alături de diverse
obiecte ceramice şi obiecte mărunte apare chirpicul ars şi urmele unui incendiu violent,
care a dus la distrugerea acestui nivel. Chirpicul provine de la elevaţia unor ziduri constrn-

xnn.
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itc din piatră şi legate cu pămînt, care înlocuiesc acum, parţial, unii pereţi construiţi
probabil anterior din lemn. În casetele 6 şi 14 apar prăbuşite blocuri mari din elevaţia
pilonilor. în sondajul S I din extramuros, pc N III, apar de asemenea urme de mortar.
Toate aceste clemente pledează pentru o distrugere violentă a fortificaţiei. Lotul de monede descoperit pc acest nivel conţine piese care încep de la Valens şi se termină cu Honorius şi Theodosius II (a. 408-423), ceea ce ne facem să credem că distrugerea s-ar fi
putut datora invaziei hunice din anul 422.
Nivelul al patrulea (N IV) este constituit tot dintr-un pămînt galben, care apare
în general la o adîncime de 0,50-0,60 m. Apar numeroase compartimentări realizate din
piatră legată cu pămînt, continuarea elevaţiei fiind rralizată din chirpic. Aceste noi
ziduri se adoscază incintei şi resturilor de piloni, adeseori noua podea a locuinţelor suprapunînd cîtr o latură drzafectată a acestora, aşa cum rstr cazul· pilonului nr. 2.
Estr mommtul cînd în sondajele din extramuros înrrgistrăm o puternică şi intensă locuirr. Sfîrşitul acrstui nivel rstr marcat şi rl dr o violentă distrugere ale căr~i urme de
arsură. cărbuni, chirpic ars apar prrtutindeni.
.
Prnultimuf nivel surprins stratigrafic, nivelul al cincilea (N V) constă şi ci" dint;-o
lutuială galbenă, care suprapune dărîmătura masivă a nivrlului anterior. În anumite
porţiuni, ca de exemplu în C 12, C 14, C 20, mai apare un nivel intermediar, mar~ilt şi
l'I printr-o arsură, dar nefiind surprins pc toată suprafaţa aşezării înclinăm să-l consiq~:
răm drrpt rrzultatul unui incendiu local. Depunerea arheologică de pc acest nivel (N V.)~~
constă din numeroase fragmente ceramicr, obiecte mărunte şi monede. Întrucît''atît" .P~e
N IV cit şi pr N V ultimele monede aparţin lui Throdosius <ii II-iea ( 425-450) sîntcm
nevoiţi să Ir încadrăm în acest sfert de secol, sfîrşitul lui N IV atribuindu-l anului 433,
iar al lui N V anului 441 /447.
Nivelul ni şaselea a fost surprins doar în casrta 20 unde corespunde cu actualu~
niYcl de călcare. Este realizat dintr-o podra de lut galbrn. Partea inferioară a a-0cste1
lutuicli se mai surprinde în C 18. Depunerea arheologică cstr foarte săracă deoarece în
C 20 amenajările moderne au înlăturat aproape tot inventarul care rxista în locuinţă.
Datarea acrstui nivel parc a ri asigurată dr două moncdr, drstul de greu lizibile, de.la
împăratul Marcian (450-457). În acrst moment este probabil că s-au făcut şi unele
modificări urbanistice deoarece zidurile din C 3, C 4, C 6 sînt acoperite de lutui~la lui N VI.
Acl•st nivrl (N VD este bine surprins însă în zona rxtramuroi;, undr a mai fost identificat
şi un ultim nivel, N VII 5 (PI. 5, 6). Încadrarea crono.Jogică a acestor niveluri o putem
facr în linii mari în cursul celui de-al trrilea sfert al srcolului al V-lea. În lipsa descoprririlor monetare, numai farfuriile decorate cu rotita pe latura rxtrrioară a buzei 6 n,e
îndeamnă să datăm astfel aceste ultime două nivrluri 7 •
Stratigrafia obţinută în fortificaţia şi aşezarea. de la Babadag-Toprachioi ~omple
tează cu noi clemrntc stratigrafia generală a Dobrogri antice în secolele IV -V.

~OTE

1. În ]!)87 a fost desc·oprrit şi si1pat partial,
de !'ă trc A. Opait, un nou qt1adribtirgili.~
lingă comuna :Mihai Hravn, localitate situată
la numai 7 km. vest de situl de la llaba.dag'l'oprail'hioi. Deornmdată dintr-un număr
de 2G monede c·are provin din fortîfiratie,
niri o monedă nu depăşeşte anul 378. Din
arest motiv, deoeamdati1, ne vine greu să.
credem !'ft fortifieaţia de la Topraiehioi a
putut rezista. O altă îndoială asupra t·elor
duri monede posl 378 o avem şi datorită
faptului că două din rele l'inci monede
(v. Cat. monede nr. 452 - Arrndius, a.
38H - şi nr. 494 - Honorius a. 395-402 au apftrut în C 18, rasetă în rare am sur-

prins o marc groapă c·c apartine lui· N II
(v. PI. 3) şi rare pun sub semn de întrebare
atribuirea celor două monede lui N.I. În
afară de aceasta daeă raportăm statistic
c·ele dnei monede la cele 91 % monede
desroperite pc N I şi c·arc provin numa'i
de la Constantinus li l'!Î Yalentinian 1Yalcns, credem di este nrnlt mai pru.dent
sit le punem pc seama unor intruziuni
derît pc aceea a crizei monetare din această
perioadă.
·
2. Deoarece identifi<·ările numismatfrc rele nH\Î
rerente ne-au fost comunfrate de Gh. Pocnaru
Bordca de puţin timp, nu am putut să Io
amintim în lucrările rare au apărut pini\
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în prrzrnt: A. Opait. Dada XXIX. 1!18.\
J!l;ţ_(jH; i\l. Zalrnriadr, A. Opaiţ, Sl11dic11
:;11 d1·11 jJ ilifiirwr11:c11 Rorns I I I. 1.3 I 11frr1111/io11rr/t>r J,i1111•sko11ur1•s.~, ~Jrrlru 198.3, Stntt~art Hl8fi. i'll);l-72; ('. Opaiţ, J>ontirn 18,
l!lK>, p :?4H- ~;>7.
3. În zo11a extra m 11 ros aerra~i · sit11at.i 1 •
apare pe l'i li din sondajul S l.
4. Acrasti1 situa\ ir apare 11otat:-1 JIP profilul
111artorul11i prirH'ipal ru sig-lrl1• :\ \'-a. rnn·
rrprrzintfl ni\'l'lul prinl'ipal ~i ::\' \'h ran·
;1 pan• sporadic·.

f1. l'entrn clesnierea ac·rstor nin•luri ve;i;i Cap.
li.

JV.
l'I. 4-114: areastr1 c·rramid
i 11 t r a 111 11 r o s.

lipsP~tr

în ,lipatiul

7. 1':1ptul C";I ac·rste ni\'rltrri s-an păstrat în
spaţiul rxtramuros se clnton•ază locuirii
a!'rstni;t 1111 ma.i în a clo1rn fazft. DPpnnrrile
arlu•olog-Îl'l' sînt 111ai mi!'i, astfel l'ă a.ltitndinea lui ~ ); If clin extramuros arr o !'otă
P~ali1 1·11 n liii ::\' \' din intrnmnros.

2. ELEl\IE~TE I >E FOHTIFIL\TJE ~I L' l{BA~I~TH'.\ E\TElU< >AHA
Zidul dr 1'nti11tti. Pe baza datPlur pla11i111l'lric·1· ohţim1lP Îll l !l'i~ ~i Hl'i~l ::Hl stabilit
dn•pl m1p:hiularli, ufi1•11ta1 l'll l<1tmilP lungi
(ili ; J : (i7). ('a lll'Ill<lfl' a degajlirii sall', în
întrrgimr, în cursul a trPi campa11ii, în 1m·z1·11t se• c·1111osc dinH•nsi11nill', frhniea şi data
e1rnstrncţiei. Pe latura sa de Pst zidul dl' i11ei11tii Pstl' întrerupt dr desehidt>rl'a 11nPi porţi
dr mari clirnrnsiuni.
Zidul dr incintfl al fortit'icaţiri a fost parţi;d distrns ci!' cl1•ma11tl'Jfirill' sistl>nrntilil~
et'Pctuate, probabil încă în srcolPlr .XYIII_:_XLX. Existl'nţa. 1111clrva în apropirrP, a
u11ui sat, cl:ică ar fi sfi intt>rpn•tăm toponi11111l Topraiehioi, trl'hllil' sli fi afretat în bu11ă
măsură, în spPcial i1lC'inta. PrPll'van•a piPtrl'i di11 zidul dP iJl(·i111ă şi folosirea Pi <·a nrnlc•rial
constructiv în pPrioada ocupaţiPi otoma 11r ar p11tPa fi sug!'ratrt dr d1•seoperirra unor
lnlrlr. prPeum şi a CPramicii dP pronnienţft t11rePm;că. IUtzboaiPIP ruso-turcC' dPsfăşuratc
pe parcursul s1•c1Mlor XVIII-XIX can• a11 af Pctat gra\· rc•gim1ilP din nordul l>ohrogPi
şi-an pns amprPnta şi în acPst loc, fapt do\'Nlit dl' clPscopPrin•a a 1111111Prnasr ghiulelP ele
tun din fiPr şi a gloanţPlor sfl•ricr din plumb. Ac1·stl' P\'Pni111r11t.r cu siguranţă rnr fi accentuat drgradarPa incintPi fortificaţiri. l~ropi de dPmantrlarP practicat.r î11 zidul dr incintă
au apărut, fără rxcrpţi<', în casl'tl'IP încrpî11d c11 C -t. pînft în C rn inelnsi\·. În anii din
urmă. niwlărilr snccrsin în scopul difrritPlor <1nH•1wjări au distrus probabil şi o parte
din ultimrlc niveluri dl' viPţuirr, pn•cu111 şi 111wlP porţiu11i clin zidul dl' inci11tă.
La încrp11t11I săpăturilor. î11 colţnrilP dl' sud-nst, sud-rst. pr aproxirnntiv () rn pc
latura dr vrst şi 1-t. 111 Jll' era dP Pst sr ohsPrrn11 la st1prnfnta solt1lui mrnc din zidul dr
ineintă. PP latnrilP dr rst şi Yrst şi JW toată latura dr nord drp11nrrilr dr sol ngrt<ll
rrcrnt atingrau o grosinH' variind întn• 0.10-1.GO m. Drşi pntrrnic nfrctat JW cPa mai
marr partr a lungimii lui. s-au pntut tot11~i ohţi1w datr importantr drsprr trlrniC'a dr

rxiste11ţa nnni zid dP i11ei11trt ck for111f1 pPrfret
JW dirPC'ţia nord-sud, frtră turnuri dl' C'olţ (PI.

constrncţie

*.

Estr dP rrrnarcat îm:fi cli dacit incinta a ~nf1•rit irnportănte stricăciuni ca mmarr a
intrrvrnţiilor reprtatt> intrriorul fortificaţiPi. c·u rxcPpţia rvrntt1alrlor rrcrn1P drranjări
dP suprafaţă, apan' hinr consl'rvat.
Zidul dr incintă ari' o grosimr constantft de• ~,-I.O m socotim dr la plintii în ms,
fiind rxrcutată. în trhnil'a opus q11adratu111 la amuPlP pararnrntr (PI. 68/1.2). El închide
dr un prrinwtrn dr 5::32 m 2 . DimrnsiunilP intrrioarr alr fortificaţiPi sînt dr 38 x l 4 m
iar crlc rxtrrioarr. socotind grosinm1 zidt1ln i (B,40 m) dr -t.4 x 20,40 rn.
Asizele paramcntrlor sînt alcă.tnitr din hlocnri c11 dimrnsiuni variind între
0,10-0,30 m şi 0,25-070 m. carr altrrnrază cu blochetc mai mici cu dimrnsiuni întrr
0,08 x 0,20 rn şi 0,05 x 0,10 m. Prrzenţa hlochrtrlor parc să-şi aibă jm;tificarra în principal
în nrcrsitatra rrgularizării asizelor şi crrării unPi orizontalităţii a blocurilor dr mai mari
dimensiuni. Altrrnanţa. nu sr mrnţinr îrn;ă pr toată suprafaţa paramrntclor. Apar şi
blochcte dispusr nrtical pPntrn nmplrrra spaţiilor goale crratr de nrn•gularitatra blocu* Releveul a fost cxerntat de

conducătorul-arhitect

Teodor Dănică.

rilor. Mortarul care a servit drept liant conţ.ine, în amestec, nisip, pietriş, cărămidă pisată
şi scoici.
Opus ca.ernenticiurn (emplectonul) care umple spaţiul dintre cele donă para.mente
este alcătuit din bolovani dr dimensiuni mici ~i mijlocii în amestec cu mortar dr aceeaşi
compoziţie cu cel folosit la legătura asizPlor clin paramente.
Pentru determinarra aclînC"imii funclaţiri s-au exrcutat două srcţiuni în 1978 ~i
1981, pe latura de sud şi, resprctiv. pr latura de vest (S1 ~i S 3). Fundaţia zidului de incintă
are o adîncime de 2,30 m pe latura dr !-'11d şi 2.60 m pe era de vest. (fig. 8).
În scopul realizării fundaţie(eonstruC'torii an aşternut mai întîi un pat de bolovani nefasonaţi, dr dimensiuni mijlocii, fără intenţia obţinrrii unei rrgularităţi perfecte, clar păstrîn
du-se o orizontalitate aproximativă. :Mortarul turnat prstr arrst pat nu a pătruns în mod
uniform printre bolovani, creîndu-se în acest fel spaţii goale. La 0,40 m de plintă orizontalitatea devine mai accentuată, blocurilr sînt mai mari, fasonate sumar, iar spaţiile între
ele umplute cu mortar. Peste acrastă fnnclaţir, groasă de 3,80 m, s-a construit zidul de
incintă propriu-zis, gros de 3,40 m, avînd plintă interioară şi rxterioară, fiecare lată de
0,20 m (PI. 68/3).
Pe latura de nord, dinspre lac, zidul dr incintă este lucrat mai neîngrijit. Aici predomină blocurile mari, sumar fasonate, cu dimensiuni de 0,40 x 0,60 m, blochetclc fiind şi
ele aici de dimensiuni mai mari, 0,10/0,12 x 0,30 m. Plinta pe această latură are o lăţime
de 0,35-0,40 m. Mortarul a fost folosit aici strict prntru legătura blocurilor fără preocuparea, vizibilă la restul incintei, de a umplr rostul dintre rle care a rămas, dcaltf rl, destul
de mare.
În interiorul fortificaţiei se găsesc 12 piloni ( pilae) centrali (notaţi mai departe
cu P) dispuşi simetric, pe mijloc, în şasr prrechî, Prima şi ultima pereche sînt flancate de
cite o pereche de pilaştri laterali (notaţ.i mai departe cu p), care fac corp comun cu zidul
de incintă pe laturile de est şi vest şi sînt realizaţi absolut în aceeaşi tehnică cu acesta.
Pilaştrii au următoarele dimensiuni: p 1 : 1,98xl,72 m; p 2 : 2,00xl,76 m;
Pa: 1,98xl,73 m; p,: 1,94xl,80 m.
·
Ei sînt construiţi din blocuri cu dimensiunile de 0,20/0,25 m x 0,40/0,45 m, aşezate regulat, legate cu mortar în amestec cu cărămidă pisată, pietriş şi scoici. Cele două perechi
de pilaştri se glsesc la distanţă egală - 5 m - faţă de laturile de sud şi, respectiv de
nord ale zidului de incintli. Distanţa între pilaştrii aceleiaşi perechi este de 10 m, iar cea
dintre perechile de pilaştri de 23, 5 m.
Pilonii. Deşi toţi sînt executaţi în aceeaşi tehnică, se constată unele particularităţi
în ceea ce priveşte dimensiunile şi distanţele dintre ei. Dimensiunile pilonilor sînt: P1
şi P12 : 2,00xl,23 m; P 2 şi P11 : l,42xl,23 m; P 3 şi P 10 : 1,72xl,23 m; P, şi P 8 :
l,70xl,22 m; P 6 şi P 8 : 1,42xl,24 m; Pe şi P 7 : 2,06xl,21 m. Structura de suprafaţă a pilonilor este în general aceeaşi (PI. 69; 70). Ei sînt executaţi în tehnica opus
mixtum, în care patru asize de blochete, cm dimensiunile de O, 75 x 0,40 x 0,10 m alternează cu patru asize de cărli.mizi cu dimensiunile de 0,31 x 0,30 x 0,40 m. Întreaga structură este legată cu mortar de culoare alb-gălbuie în amestec cu pietriş, nisip, cărămidă
pisată şi scoici.
Un sondaj practicat în Ce, lingă P,, a permis constatarea că la -1,00 m sub podeaua
nivelului constructiv pilonii centrali au, pe toate cele patru laturi, o plintă de 0,16 m
Fundaţia propriu-zisă, sub plintă, este aproximativ de 1,10 m ceea ce ar indica faptul că
cel puţin acest pilon avea o fundaţie, sub primul nivel de călcare, de 2,10 m. Partea aflati
sub primul nivel de călcare şi la 0,60 m deasupra acestuia este realizată din blocuri şi
blochete de piatră, sumar făţuite la exterior, cu dimensiuni intre 0,40/0,66 m lungime x
X 0,50/0,30 m grosime, legate cu mortar amestecat cu nisip, cărămidă pisată şi scoici
(PI. 71/2).
Distanţa între piloni, socotită pe axul lung al zidului de incintă, variază între
3,48 m şi 3,61 m; între aceştia şi pilaştri ea variază între 2,20 m şi 2,26 m; între piloni şi
incintă este o distanţă constantă de 4 m.
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Se poate afirma cu destulă crrtitncline că pilonii şi pilaştri au fost construiţi udată
cu zidul de incintă. Acest lucru rezultă din faptul cr1 pilaştrii prc'zintă acrea.şi tehnică
constructiYă. <'a incint<l; ri nu ~înt nclos<1ţi acC'stC'ia ci fac corp comun cu C'a. Estr dr mrnţionat, de asemrnc•a, aspectul îngrijit în care an fost lucrate atît incinta, cit şi pilaştrii.
Elemrntul dP rdt'rinţă în stabilirC'a acestui raport în comtituie mortarul folosit ea liant
în ambelr cazuri şi cnrr prrzintă acelaşi aspect şi cornpoziţiP: culoare alb-gălbuie în nmPstl'c
cu cărămidă pisntă, pietriş. nisip şi scoici, fapt ce arată (•]ar ncreaşi d<1tă de c011strneţic
a incinki si a rlrmrntrlor de arhitPctură intl'rioară.
Aranjarea pilonilor pr şasr pt'rrchi. JlC' axul lung al fortificaţiri (în faza I a fortificaţiei) crea un spaţiu dr acces intrrior. eirculabil. un frl de coridor CPntral interior din
care se putea ajung<' în încăprrile aflatr pr firearC' lntnră a zidului dr incintă şi aclo~at
acestuia.
"
De altfrl, spaţiul locuit al fazei I, trebuiP să fi constnt din barăl'i de lrnm adosate
incintei, pilonilor şi pilaştrilor lucru sugrrat în bună măsură dr c·omtrucţiilr clin piatră
legată cu pămînt alr fazPi II carC' au putut, rvrntual, nspl'ta în grnrral traseelC' wchilor
construcţii.

Pe N IV, în lungul coridorului central, a fost comtruit un cnnal de scurgrre a apelor
reziduale, identificate pe o lungimP de circa 7 m. Canalul a fost construit din pietrP aşr
zate pe cant acoprrite cu plăci dr piatră: rl urma diHcţia S-N apoi cotra spre dreapta
fiind direcţionat spre poartă. Instalaţia care contribuia la scurgrrl'a apri doar la jumăta
tea de sud a curţii a continuat să funcţioneze şi pe N V. Este totodată de remarcat că
pe toată suprafaţa ei, curtea interioară era placată cu plăci dr piatră şi mult nisip a.mr~
tecat cu scoici care servea la absorbţia apei pluviale.
Poarta. Pe latura de est a fortificaţ.iei se găseşte poarta, cercetată în campaniile
din anii 1980-1983. Aceasta prrzintă o variantă constructivă originală (PI. 7), constituind de faP.t o poartă-turn aflată la 14,50 m de colţurile de nord-est şi sud-est ale zidului
de incintă. Întreg ansamblul constă din două intrări, una aflată chiar pe incintă, iar alta
în exteriorul acesteia, realizînd în acest fel o intrare „în clrşte".
Poarta-turn este proiectată în exteriorul incintei, avînd laturile lungi de 10,10 m
şi groase de 3,20 m; laturile scurte măsoară fiecare 4,60 m lungime şi 3,10 m lăţime
lăsînd între ele un spaţiu de acces, în interiorul porţii turn, lat de 3, 75 m. Aceasta constituie prima intrare (poarta) exterioară. Pragul intrării, format din dale mari de piatră,
rectangulare, este păstrat numai parţial, fiind afectat de demantelările din epoca modernă.
Accesul spre cea de a doua intrare, interioară, se realizează printr-o curtină cu
dimensiunile de 6,40 x 5,4.0 m aflată în spatele porţii exterioare după care urmează o a
doua îngustare cu cite 1,30 m, pe fiecare latură. şi pc o lungime de 3,00 m; rezultă o grosime a braţelor porţii în acest loc, de 4,70 m. Noua .îngustare crează o a doua curtină mai
mică decît prima cu dimensiunile de 3, 74 x 3,00 m. Cea de-a doua intrare, poarta interioară, are, pe o lungime de 1,96, m, o lltţime de 2,50 m obţin•tă printr-o nouă îngustare
a spaţiului precedent cu 0,62 m pe fiecare latură.
Latura de sud a porţii este puternic dezafectată. Martorul principal cercetat a
permis identificarea doar a patru niveluri (N I-TV), corespunzînd celor surprinse în
zona intramuranli.. In faza A, pe N II, nivelul de călcare al porţii pare să fi fost placat cu
cărămizi şi ţigle de mari dimensiuni. În Faza B, pe N IV se constată o îngustare apreciabilă a porţii, executatli. prin aplicarea unor mase de pietre legate cu pămînt pe latura de
nord precum şi prin construcţia unei aglomerări de pietre cu pămînt peste pragul celei
de a doua intrări (PI. 72). Intrarea dinspre interior a porţii a fost flancată, în cea de-a
doua fază, pe N IV, de două ziduri din piatră legate cu pămînt, în scopul îngustării sau,
mai degrabli., a blocării accesului în perimetrul intramuran.
3. Tipul

şi

Fortificaţia
priveşte planul,
Scythia cît şi în

caracterul

fortificaţiei

de la Babad2g-'Tcpraichioi

de la Babadag-Topraichioi reprezintă un tip încă mcuncFcut în cera ce
dimensiunile, elementele de arhitectură interioară, atît în provincia
restul Imperiului.
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lJin datele ofcrit1• dr cl'rcrtarra unor fortificaţii dr mici dimem•inni din altr provincii
poat<' constata că ;1e1·::;tl•a an în grm·rnl un plan rectangular sau pătrat, fără turnuri,
o singură sau cel mult două intrări. ('p)p mai multr dintre rle au în intrrior, dr rrgulă,
la unul pînă la patru pilaştri, aşrzaţi tl•ntral ~i ::;inwtrit, cxistînd şi cazuri cu nwi mult
zecl' pilaştri c1•ntrali.
Pl• limrsul du năr<'a 11 i si n·na n 2 au fo::;t c·<'rtPtak mai multe asemmwa mici fortificaţii cunoscutr încadrate• î;1 catl•goria turnuri ck ob::;<'JTarP (turre.<:, Trad1ff11n11) sau
bur(fi. A fost rrcoltat un hog<1t matrrial arhrologic· !;'i <'pigrnfic carr conduc<' spr<' datarra
constnu·.ţiPi m·.l'stni lanţ d1· l111ryi şi furrr."' în timpul domniilor lui <'onstantim; II-Valcntinian L
PP trritorinl pro,·i11l'i1·i Yah·ria. dP cxl'mplu. mai birn• tunosc·utl' prin c~Prel'tări sînt
turnurilt· d<' la Lc·an~·falu, Pilismarot -.'.\1alompât{1k. U.Hlakhi:-:z - Lupa <'sarda. YrruceI>unanwzii :ji Tahit.ot folu-Hallum1r 3 (pi. 8/2. ;ţ). ~ici una din acPst<' mici fortificHţii
1111 ofrră analogii cu Cl'a dl' la Balmclag-Toprni<"ihoi.
[ 11 pian rPcta ngular ~i C'll dinwn::;iu 11 i apropiatl• dt• c·1•lt• all' fort if il'aţ il'i 11oystrl',
40 <:m 111, h• an· hurgul d1• la ~zr11tP111lrr-Hunkaclomh din provinc·ia Val1•ria. Aiei. pil;iş
trii. î1i 1111111f1r d1• ~asP, i-:înt dispuşi însf1111·1•xtl'riorul laturii de• nord a tl'IPi dr a clc1Ua iu·i11k, mai 11wn·. cart• închide• în p1·rimPtrnl ri o c·lrulin· nctargulmă. prdrnhil anh'rioară.
Dnpfl cum n·zultă din matl'rialul 1•pigrnfit drH·o1writ. iJU·inta cc•a nwn· c·u pilaştrii rxtl'riori, a fm;t construită în (•1mea lui Yah·ntinian I~ (PI. ~l/1 l
O atPntă şi sistematică Cl'fl'l'tan• arlll'ologidi a fost întn·prinsă asupra sistPmului
d1· l111ryi şi turrr.~ eh• JI<' liml'sul ral'til' 5 şi p1• c·PI n·m111. l>PH·oprririlr mo1H'tarr, l'pigraficc
şi <t altor obil'('tl' minon· au 1wrn1is clatan·a c·onstrneţiri ac·rstui sistC'rn dl'frnsiv aproximativ intri' anii :no ~i 37:2 6 • l'nii clintrr l111ryi au fost id1·11tifieaţi 1w baza inscripţiilor ca
cri d1• la HotP-Wm1g Jlorhrhrin. l\l1•i1wr Laufrr ~i Ybbs (Austria) i, alţii au fost c·Prel'taţi
arhrologic (Eis1·nb1•rg, (pi. fl/2): Jl1•glolll', Asc·iburgi1m1-Mons-Asbc•rg, R. F. G1•rmania) ll.
J)p altf1•I, 1wntru <1c1•astă prrioadă. din informatiih• lui Anrn1ian11s l\farc·1•llin11s şi Symmach11::;, rPz11ltă că Valrntinian I a iniţiat o largă acţi111w cit· fortifirarl' a limesului JH' cnr::;ul
Dunării ~1qwrioarP şi clP P" Hhin, cnpri11zî1ul întn•gul linu•s d1• la lacul Bodrnsrr pî11ă la
l\farpa 1'ordului 9 •
li fortificaţii' cari· î~i gă::;1·~l.P i ntc•rpsa 11tP <llW logii c·u ('C'a d1• la Ba badag-Topr;1 ichioi
estC' burgul dP la Biirl-{11• lll'i Gundrc•111111ing1•n ( <Hinzburg. H. F. Gnmania) (l'I. R/t)
construit în timpul domniri lui Constantinus al H-len s;111 antc•rior am•stuia. Burgul rstc>
orientat nst-rst. ari' o lunginll' totală dl' 70 111 şi o lăţinll' maximă de 30 111. Pc· latura de
sud incinta an· do1,1ă cotituri în unghi clrrpt. c1•1•a cr mic~orl'ază lăţin11•a construcţil'i în
jumătatPa sa clinsprr Pst. la 25 111. Inrinta 1•str groasă dr 2 m. În intl'rior sînt. dispuşi, pc
două şirnri principale, cu 1111 drum dP. acrl's cf•ntral. un număr dr 23 dr pilaştri. Aceştia
sînt cluhlaţi spr<' nord şi triplaţi sprP suci dl' alte şiruri dr piloni dispu!;'i aici mai rar, la
fil'can• al doilPa sau al tn•ilra pilon clin şirurile principale•, în total 42 dr piloni al căror rol
era acPla de a susţi1w o suprastructură dr lrmn şi ţigle sau bolţi clin cărămidă 111 •
Pt• limes Pa.lestinrlf'; au fost crrcl'tatr sistematic mai multe asenwnl'a. fortificatii
de mici dimensiuni (turre.<:, lmrgi). Elr sînt încadratl' într-o topografic• care ia în con~i
derarc• în primul rînd funcţionalitatc•a lor pc fronti1·ră. Ca mărime rle varin7Jt între
2,5x5,3 m şi 11,50xll m avînd un plan pă.trat sau rPetangular, fărft piloni interioriu.
Pentru dispunerea simetrică, pr mai multe perechi, a pilonilor rramintim situaţiile
intîlnitc Ia qu.adriburgiurn dl' la Castra Marti.c; (Kula, jud. l\fihailovgracl, R. P. Bulgaria)
care dispune dr cinci pc•rrchi dr piloni construiţi paralel cu incinta şi de trei pilaştri ado:::aţi laturii de sud a fortificaţiri 12, precum şi la turnul de semnalizare de la Goldsborough (Yorkshire, Anglia) (pi. 9/:1) cu o incintă pătrată, cu latura de 14 m, groasă de
2 m, avînd trei perechi de piloni interiori dispuşi simetric 13 .
În sfîrşit, este de menţionat horreum-ui de la V eldidena (Innsbruck-Wiltcn, Austria),
cu dimensiunile de 50x14 m, avînd inci11ta groasă de 1,20 m. Horreuin-ul a fost fortificat
şi refolosit în epocă romană tîrzic. Cele 14 perechi de piloni aşezaţi central şi simetric
creează în mijlocul fortificaţiei un lung coridor interior iar pe margini alte două spaţii
sf•
cu
dr
rll'
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de accl's. Estr însă dl' precizat c·r1. aiei pilonii l'<·ntrnli. <·;ul' smţi1wau o podrn. sr rn1•111in
la înălţiuwa lor iniţială. şi îu faza a doua. în timp c<' la llnbadag-Topraithioi pilonii 1·1•11trali susţi1wau bolţi din d\rămidn sau o suprnstnH'tmă dl' lrnrn.
Poarta fortificaţiri dr la Bahadag-Toprail'hioi. c·a tip eomtna·.tiY, îşi gflsPştr d<·ocam<latri. analogii în pro,·incia _8c~·thia dom;. la ~ati~laYa (Muzait. j~1ci. C01~sta~~ţ'1'), )~'rrcv<•nţ:~
extrem de rPclnsr1 a acl'st.111 tip dP poartă s1• ]'('iPrft at1t la tdrn1c·a rrahzl'im l'J .. rn c·IPŞt<'
sau „în capcană" cum PstP cazul nostrn cit şi la ataş<H"l'a unPi astf PI cir i:;oh1ţii tl'irni('P la
o fortificaţi<' dl' dinu·mim1i miei mai all's d1. clupfl C'UJll sP constată în cnzurilP c·m10se111<'
clin alte proYincii, porţii<' acPstui g1•n dP fortifi<'aţii sînt nalizatr în nwrrn lor nwjoritate
prin simpla sl'cţiomirP a incintri.
.
P<' lirnPsnl clună]'(•an. î11 pr0Yinc·i;1 ~<'ythia. aşa eum s-a arr1tat. arndoi,d1 c·011stnH·tin•
apropiatl' rn poarta turn d<' la Bahad;1µ;-Tcprail'hioi p]'(•zi11tfl po:ll'ta d1· wst dl' la ~ll('iclaYa,
tratam. dP fapt, ca turnul E ;tl fortifi<·aţi<'i. P1•mta-111rn dl' la ~aeidaYa. <·onstrnitii în
s1•col11l IY si hlocată în s<'<'olul Y 1•stP lată cir :UlO 111. i11trarPa dl' la ineintă fiind fl11111'ilt1t
în intPrion;l acrstl'ia clP d1.11ă zidmi )H rp<'11cli<'11l;~n· <·•·•a <·<' <·nază. pnu·ti<·. o a dn11:1
cmtină 14 (PI. ~/-l).
Porţi-turn c11 intrări rPalizaiP în rn;111inrt aprnpiatri ePlri dP la B11had11g)'oprnil'hioi
lar
să
se• O'r111•ntlizrz<'
la fortifi<'atiilc·
dP mari dirnl'miu11i î11 ~rl'oklr lV - VI. Jntrr r:x1·111t>
•
I
plPIP mai a propiatr pot fi citatr cazmi!P dr la A11gmt 11 Trn imrn (St am Zagorn. ll11 lg·11ria)
und<' poarta dr sud ar<' clo11rt intrări. <'Xfrrioară ~i in1Priml1'ă. amlwlP n•;1Jizatr prin op111wrpa. a clo11ă JH'n'ehi clP braţ<' ;dr <·Plor două i11ei11tt> para)p)p c·rrîJl(lu-sP astfrl. î11tn· nlP
doui1 porţi, o r.mte intPrioară 1 ;\ la Iatrns (l\riYi11a. Bulgaria) m1dP poarta de rst po:i1<'
fi ('onsidPrată o poartrt turn 16 • sau la ~nrn<'n 1111dP i1•şill(lmilP i11kriom<' şi <'X1rrioar<' ale
inci 11tl'i crPază. ckmw11u•1wa o poartă turn 1 ~ (pi. H/-1 ).
.PI' Ii111Ps11l ~IoesiPi Prima poarta l·astPl11lui dP la HaY11a (lugoslaYia) pn·zinH\ o
duhlă intrarr . .în cl<'ŞtP'' printr-o lărgi]'(• iniţială. tnptată. a ~pnţiului dl' <l('('t's. i11g11~1at
hrun·. printr-un sns ]'('alizat î11 structura incintPi 18 .
În provinciilP occidPntalP alP Tn1Jwri11l11i o Yaria1ttr1 origi1wlri dl' poartă a fost adoptată în cazul burgului dP la Biirgl<' lwi GuJI(]]'( 111111i11g1•11. 1111d1• ac·!'nsta ufrrra aC'ers într-1111
spaţiu larg mărginit clin tr.Pi părţi dP inci11tă 19 (PI. R/l)
Prin dinwnsiunill' salr. Babadng-Toprniehioi s<' îmcriP în C'at<'g< ria fortifo•nţiilor
111w1 dP acPst fp] cunoscute î11 alte părţi al<' in1Jwri11lui. E~fr inrt dP 11 n; J'('ilt c·r1 d:1di.
forma rPcta11gulară estl' mai fr<'eYr11t întil11ită. <'ombirn1na dirn<'11si1111ilor rni"i <'li 111:1siYitat<'a incinki şi cn tipul dr poartri confrră acrst<'i fortific·aţii o 11otă cir l'rigiudi1111P. J\fir!llaţia PstP sprijinită în primul rînd pr faptul că n·zultatc>lr săpăturilor arlwol<'gi<·r Îlllr<'prinse la castrele şi castrlelP din Ppoca romană. cPI p11ţin din proYineiile dr la D11nfln·a
dl' ,Jos - Scythia, Moesia II sau Dacia Hiprmis - 1rn nu rPkvat În<'fl o constrneţir asernă
nă.toare. Ancheta nr111'ologică întrPprinsă în scopul stabilirii unor mrnlogii p<'ntru fortificaţia de la Babadag-Topraichioi, l'Xtimă în nltr zone :tir Imperiului m1 n clnt rrzult:tte
în acest sens. Fortificaţiilr dr acrst tip c1•rcPt<1fr, etalrază m1rlr asrmănări snu caractrri!'tiri comun<' (pilaştrii cPntrali, grosinwa ii1ci11tl'i, u11rlr Plrnm1te la poartă). clnr în nici
1111 caz nu sr poatr vorbi dr aceraşi manirră clP C'onstrucţir. dispuner<' şi C'ornbi1wrr rt
elementelor ddrnsivc ca la Babadag-Topraichioi.
rt
In terminologia arhitPcturii militarr romanr o fortificnţir dr g<'1ml c·l'IPi mrnlizatr,
dr mici dinl!'nsiuni, rrn numită lwn·s - m'.ipyu;, rCJ?Ji'Yllffc1'mn, 81/'Yllma raJJfrla. "11rgus ~m,
acPsta~.din urmă cu difrritr variantP: lmrgus sp('(ulafor?°11.<:. burţ111.<: arifrnan·11.~ 21 .
lntr-un studiu din 1945. epigrafistul bPlgian E. Penniek. a clrmonstrat originra
elenică a cuvîntului burgus, dPrint din 7tupytc; pncum şi echival<·n1a din p1111ct dr wclcn•
al tipului de construcţie burgus - furrfa - m'.ipytc; 22
Astfrl de burgi erau construiţi dr-a hmgul dnmmrilor atît în interiorul provi1:c·iri
cît şi la frontirră., fir cu scopul de a controla şi s11pravrghra srgm<'ntr dr d111n111ri şi a le
asigura srcuritatea fie pentru :prokjarra punctrlor mai îmrmn:ttr dl' trrcrrr (Y:tdmi,
încrucişă.ri de drumuri, poduri), prntru supravhrghrna şi rr11rin'mc a tîllrnriln. co111rnhandiştilor, micilor band<' innmicr infiltrate în Imprriu în i::cop dr jaf, rnu prntru siguranţa
1
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transporturilor şi aprovizionării. In aceste cazuri fortificaţia purta denumirea de burgus
speculatorius, cum apare în mai multe inscripţii. Termenul de burgus este menţionat
prntru prima dată în arhitectura militară romană în timpul lui Antonius Pius, în provincia Thracia. Cinci inscripţii, datate între 152-155, descoperite în această provincie fac
JUC'nţ.iunea tlcspre construcţia unor burgi, praesif,ia, phruris, (în preajma oraşelor Serdica, colonia Flavia Deultum, Marcianopolis, Augusta Traiana, Bizye), ob tutelam privinciae, menite deci să asigure paza tC'ritoriilor acestor importante centre urbane, adevărate
obiective strategice, a trecătorilor sau a unor porţiuni din drumurile strategice 23 • În
timpul lui Commodus, pe limesul dunărean, în Pannonia, prin construcţia unor burgi,
se intenţiona curmarra jafurilor şi trecerilor clandestine în Imperiu: ripam omnem burgis

a solo extructis itern praesid1:is per loca opportuna ad clandestinos latrunculorum transitis
oppositis munirit 24.
Astfrl de burgi au mai fost construiţi sub Commodus în Mauretania Sitifiensis n,
suh Severus în Mauretania Cacsariensis 28 , sub Caracalla în Numidia (la Djebell Sellum)
şi în Mauritania Caesariensis la Sidi Lakclar 27 , sub Severus Alexander în Tripolitania
(ln Ghrria rl Gharabia) 28 •
Acti,·itatra oficială de construcţie, efectuată după un plan dinainte şi judicios
stabilit. şi supravegheată de autorităţile crlc mai înalte ale provinciei era considerată,
ca o rrală sporire a capacităţii defensive a teritoriului respectiv, după cum o arată şi expresiilr folosite - este adevărat, uneori, cu conţinut propagandistic - e.g.; burgis novis

pro11incia munita, nova tutela, constt'tui, ob tutelam provinciae Tliraciae.

In srcolul IV acrst tip dr

fortificaţie a fost frrcnnt construit sub forma unei dese

reţelr pe lingă marilr crntre militari', castn• dr lrgiuni, sau dr trupr auxiliarr. O atenţie
specială a fost acordată frontien1 lor reliane, dunărrne, orientale şi africane. Construcţia
dl' burgi şi turres a constituit una din laturile principale ale programului de consolidare
a frontierelor imperiului întreprinsă de împăraţii Valentinian I şi Valens şi sugestiv
descrisă de .Ammianus Marcellinus 211 • Am arătat mai sus cîţiva dintre burgi identificaţi
arheologic care au fost construiţi în această perioadă.

Trxtul lui Ammianus Marcellinus este completat şi confirmat de descoperirile
epigrafice şi arheologice care atestă că masive lucrări au fost întreprinse în perioada
369-372. Astfel, inscripţiile menţionează construcţii de burgi în Germania, Raetia,
Koricum ripense prrcum şi în Pannonia, Scythia, Arabia. Deosebit de important este
faptul crt în toate cazurile estr indicată în mod expres unitatea militari\ care a executat construcţia.
La Schwadertoch de pildă, într-o perioadă cuprinsă între 367-375, a fost construit
un burgus la hotarele unui centru urban de cătrr leg (io) octa(va August) anensium, cum
ar indica textul din a doua partr a inscripţiei, păstrat fragmentar: ... burgum ... ico
con [f] ine 30 • La Fafiana s-a construit în anul 370 un burgus a [f] undarnentis de către
A1tx1'.liares Lauriacenses 31 • O inscripţir dC' la Solva (Esztergom, Ungaria) este interesantă din mai multe puncte de vedere. Aici, în 371, construcţia unui turn de observaţie
de lingă castru a fost încredinţată legiunii comitatC'nse I M artia. Tipul de fortificaţie,
can• a fost construită a fundamen#s, este sugestiv redat în inscripţie: burgum cui nomen
est commercium. Întreaga lucrare a fost rxecutată cu toate forţele în decurs de 48 de zile
ad smnmam manum operis in diebus XXXVJJJ 3 2 • La Visegrad aceeaşi legiune termină
în anul 372 construcţia unui burgus simplu, de fapt un turn de observaţie 33 • Pe limesul'
1n·rnrinciei Arabia, în anul 371, s-a construit ex fundamento un burgus de către equites

VIII! Dalmatae 34.

.

•

O activitate la fel de intensă de consolidare a limesului şi de construcţie de astfel
de b1J,rgi s-a desfăşurat concomitent şi la Dunărea de Jos, în provincia Scythia. Construcţia unui burgus pare să fie atestată de o inscripţie descoperită Ia Cius (corn. Gîrliciu,
jud. Constanţa), datată în anul 369 35 • Conform textului acesteia, după ce au fost învinşi
goţii „pe pămînt barbar", deci la nord de Dunăre, în tÎ.µ1.pul celui de al cincilea an, jubiliar, al domniei lui Valens, a fost construit un burgus în scopul întăririi sistemului defensiv
de aici: [hunc burgum a fundamentis] ob defensionem reipublicae extruxit. Construcţia a
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mai sus, de o unitate militară, în acest caz
de tribunul Marcianus, prin grija celei mai
înalte autorităţi militare proYinciale, ducele Scythiei, Flavius Stercorius. Nu se ştie însă
despre cc burgus este vorba. În afara celor două incinte de la Cius, în apropiere nu se
mai cunoaşte &ltă fortificaţie. Dacă întregirl'a din inscripţie burgus, este acceptabilă,
atunci termenul s-ar putea referi probabil la incinta mai mică, de la Gîrliciu de 85 x 60 m,
care ar constitui burgus-ul despre care estr \"orba 36 •
Prin forma şi dimensiunile sale, construcţia de la Babadag-Topraichioi poate fi
încadrată între fortificaţiile de tip bnrgus, larg răspîndite în epocă tîrzie în Imperiul
roman. Pentru o astfel de încadrare plrdl'ază şi poziţia sa strategică în raport cu limesul
şi reţeaua rutieră interioară. Aflat la 34 km în spatele limrsului dunărean, în interiorul
provinciei şi aşezat pe cca mai importantă srnâfa din nordul Scythiei. burgus-ului de la
Ba hadag-Topraichioi îi reveneau probabil misiuni de pază şi supraveghere. Din acest
punct de vedere, fortificaţia, aşrzată la întretăierea drumului stratrgic de litoral cu o
semita interioară (bi'l'iae), poate fi încadrată în catrgoria burgi speculatorii.
Un element important pentru determim1rea caracterului fortificaţiei de la Babadag
Topraichioi îl constituie descoperirile arh<'ologice. În ciuda spaţiului intramuran restrîns,
cantitatea de ceramică de pc niveluri!<' I-IV <'ste aprrciabilă. Sticla este reprezentată
prin vase de uz comun. S-au descoperit 'nrni mnltr rămăşiţe, întregi sau fragmentare, de
dolia de dimensiuni mijlocii, fragmcntrlr aparţinînd nltimelor trei niveluri de locuire.
Alături dr ceramică se remarcă grrutăţilr de la plasrlr de pescuit, descoperite pe primele
două ni,reluri de ,.i<'ţuire. Lotul de unelte constă clin srcrri, coase, cuţite, topoare întregi
sau fragmentare.
În zona cxtramurană, la o distanţă dr aproximativ 0,60-1,00 m de incintă, s-au
putut identifica pînă în prezent un număr de şase dolia de mari• dimensiuni, repartizate
astfel: trei pe latura de vest, una pe latura de sud şi două pe era de est (PI. 2). Restul
îngropării în afara incintei a acrstor vase de păstrat provizii nu pot fi decît de natură
economică. Cu titlu dr ipoteză, se poatr aprecia că plasarea acrstor chiupuri în zona
extramuros s-a făcut în scopul economisirii spaţiului intrrior, şi aşa destul de rcstrîns.
Ceramica ele uz comun, numărul relativ mare dr rîşniţe, chiupurile, atît cele intra cit şi
extramuranc, uneltele agricole fac dovada unei intense actiYităţi economice la Babadag-Topraichioi în care era angrenată garnizo<1na şi populaţia aşezării civilă din jurul
fost

executată,

ca

leg1·0 Primonornm,

şi în cazurile menţionate
comandată la acea dată

fortificaţiei.

Desigur, pe lingă misiunile ele supravrgherc şi pază care-i reveneau la această intersecţie de drumuri, aşezarea de la Bahadag-Topraichioi, anume atît fortificaţia propriuzisă cît şi aşezarea civilă, au putut constitui, chiar în timpul primului nivel de locuire,
un punct de popas şi aprovizionare pcnti;u trupele în marş prin această zonă, dar nu se
poate vorbi încă de o orientare iniţială a burgului spre producţia necesară satisfacerii
unor nevoi mai ample de aprovizionare, economia aşezării extramurane acoperind în bună
măsură în primul rînd necesităţile garnizoanei localr şi pe crlr ale locuitorilor agricultori şi crescători de animale din preajma ci.
Repartiţia pc niveluri a ceramicii şi obiectelor cu caracter economic şi militar,
analizate pc larg în cap. V, VI, VII, VIII şi IX şi XII ale lucrării indică caracterul şi
evoluţia aşezării de-a lungul existenţei ei. Ajunge doar a remarca piesele de armament
descoperite în număr destul de mare pc NI-III constînd în principal din lame de spatha
şi proiectile de scorpion. Or, cantitatea mai redusă de ceramică de pe N I şi II faţă de
cea de pe următoarele niveluri precum şi armele, care constituie o caracteristică a descoperirilor de pc primele niveluri, la care se mai poate adăuga concepţia generală iniţială
de fortificare, ar fi un argument pentru susţinerea ideii că locuirea de pc NI-III în fortificaţia de la Babadag-Topraichioi avea un caracter preponderent militar, mica garnizoană
de aici îndeplinind misiunea de pază şi supraveghere la intersecţia de drumuri în preajma
căreia se găsea. Se poate totodată presupune că în această fază activităţile economice
se desfăşoară exclusiv sau în cea mai mare parte a lor în zona cxtramurană, unele unelte
ca secerile şi coasa de pe N I, finul de plug de pe N III şi fusaiolelc ele pe N II şi N III
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descopt•rite în zona intramurană putîn<l fi intrrpn•tatr ca rc>zultat al activităţilor l'conomicc curontr la care participau, în ;l(·l'al'tă pl'rioadă. militarii din buryus.
Caracterul actiYităţii clin perimetrul intrnnnmrn parc• însă ~ă i:;r moclificr odată cu
N IV. Interiorul fortificaţiPi este cmnpartimt·ntat cit• ziduri din piatră legată cu pămînt,
adosate pilonilor şi incint<>i, crrînd încăprri dr difrritr climeni:;iuni în perimetrul c-ărora s-a
descopl'rit un abundent matrrial arlll'ologie. (PI. 73). Cea mai mare partr din c<'rnmică
şi mll'lk (rîşniţe, gn•utăţi dt• prsenit. snwi, eoast•) au fo~t clrseop<'ritt> p<' N IV. N V şi
N VI. În C 18 şi C 19, pr N IV-V eantităţilt· mari d1• erramică dr toatr cntrgoriile
~mgerl'ază 1•xist<'nţa unui dPpozit c-arr a fu1wţionat în a('.t•astă part<• a burgului.
Estr foartr probabil eă o hu11ă part1• din acti,·itatra t•conomieă drsfăşurată pe
primrlt• niv<'lnri în aşt•zarra l'Xtramura 11ă s-a mutat 1w nltimrh' ni\'l'luri în intrriornl
fortificaţiei şi odată cu aepa:-;ta parr să s1• fi rnodific·at şi dr:-;tinaţia zonri intnmmrnne
carr sr transformă într-un spaţiu d<' dt•pozitan• a c1•lor rn·c·rsarr în ~topul mwi aproYizionă.ri de mai mare amplmtr<'. Dinrsitat1•a şi m1111ărul mare al unrltrlor, eantitatra însrmnatrt de crramică rlr P" N IV - VI par să dPpăşra~eă 1wYoih• mwi J~arnizo;rne miti eum
poat<' fi apn'ciată e1·a din fortifi1·.aţia d1· la Babadag-Toprail'hioi. Inerpînd eu X IV se
înregistrează dr altl'Pl o se[LCkn· apn·ciabili1 a caut ităţii cit• ;irmamt•nt can•, ]JP lî11gă. faptul
că aparr sporadic, c1„,·im· sPm;ibil modil'it·at faţă d1• lll'rioada anfrrirnră, fiind un armnment uşor. purtat şi mînuit probabil <lt· c·t•i t·arl' asigurau paza a~1·zării. Jn orice eaz, a\·ind
în ,·edPrc dPsco1wririle arlwologicr l'll ranu·frr 1·t·o1w111ic. !'f' poatr aY<llll'll ipotl-rn că fortificaţia de la Babadag-Tupraichioi. inc1•pi11d c~11 ~ TV. pil'rzînd11-şi trl'ptat c·arnl'tt·rul ~ău
militar, a p11t11t să jonci' rolul dl' p1111ct pt•ntrn stocar«'a a1111orn•i militan• loc·all•. în t"copul
aprovizionării 11nor trupt• în trl'r1·n·.
.
l>ouă cl1•cn•tl' din anii 35!l şi :11i0 indiei1 1111·rimli-lt• l'lll'I' tn•huiau să fiP purtat!' n:-:upra
lui dl' un soldat roman îu campanit•: YÎll (ri1111111), oţt•t ((l('e/11111), slănină (laridum), carne
de pure, cit• vită şi dl' hrrl)('C' (('t1/'/lrm Pf rPrrf'ci1111111), pîi111• (p11nt111). bist11iţi (b11<·Pllaf11111) 37 •
Cantita tPa aprPcia bilă dt• matnial osti•ologic. Ya~Plt• l'H r<'st uri import a 1111' de• gri11 şi
mei carbonizat., cP!e 12 rîşniţt•, mwltc•ll' agri roii' (_sn·uri, l'oast•). ar putt·a arn11ea o lu111inft
as11pra acti\'ităţilor desfă~11ratl' 1wntrn produtl'l'l'a pîinii ~i trrştPrrn anin:alPlor. )fate:rialul osteologic conţi nr oasr d1• ho,·i111·, poreinP, (porci domrstiC'i. rnistn•ţi) cabali1w,
CCITider, ovinr, pl'isări. În cnntitat~ drstul d<• mari' pan' :-ă fi fost consumat pPştl'lr (ele
mari şi mici dimrnsiuni) dal'ă ar fi să SP j11d1·1·" după 11111rn•roas1•1<• rPi;turi ostrologice
df'scoprritf'.

4. GARNIZOAX..\
Dt•:-;prc garnizoana tan• a asig11rnt paza p111wtului fortificat de la Baba<lag-Topra.ichioi se pot face numai aprccil'ri gP1wralP. Lipsa !lricăror cloHzi epigraficl', litice sau trgular1', cn caracter militar nu permit!' clt•păşirt•a stadiului dl• ipot~ă, matPrialul ar]wologic
fiind singurul în măimrit si1 ofc•n• n1111mit1• indicii priYitoarc la componenţa arma11u•ntului
şi activitatea trupei dl' aici.
N. I, II şi III au dnt la iYcală ar111amc11t (nzi rap. IX) şi altr obi1•ctP pc baza cărora
se pot face unele considPraţii privitoarr la garnizmrna burgului.
Din scria armrlor. ('.ell' mai rcpretPntatiw sint lanwlr de spatha (vezi cap, IX).
Piesele descoperite pe N I, au intrat dC'sigur în dotan•a primei garnizoane a burgului;
apariţia lamelor de .<1pathn pr N I indică pn•zpnţa unei garnizoanP instalată aici odată cu
construcţia fortificaţ.iei. Este totodată posibilă şi folosirPa unor maşini de luptă (balli.~tae)
dacă ar fi să intcrprrtăm dPscoprrirf'a unui bolţ. de balistă (vPzi cap. IX) sau scorpiones,
cum indică dcscopcrirPa unor proiectil<' cit• piatră de mărime mijlocie.
Un clement nou în această discuţir îl aduc<' materialul ceramic descoperit pc N II.
Se remarcă în mod deosebit cîteva frngmcnte de vas<' din pastă de culoare cenuşie, lustruită, caracteristică culturii Sîntana de Mur<'ş-Cerneahov. In C 9, pc N II, s-a descoperit
o mărgică din cornalină cu decor alb, vălurit pe margine, piei:;ă apropiată de formele nord
pontice din secolul IV 38 , iar în C 16, pe ae<•laşi nivel, un piept<'ne fragmentar din os, cnun rînd de dinţ.i cu miner semicircular, format din două plăci dr os prins<' cu nituri din
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firr,· obiPct dPs întîlnit în inwntarnl morn1intPlor cPn11•nhovit•111• ~ 9 . EstP însi'\ dl' n·nwrc·at
că ceramica dP factură loeală, romanri.. l'st.e 1wt s1qwrioarft rantitati\· faţf1 dl' c·c•il c·Prnrahoviană, care com;titnie o ratcigorif' clar distinctă în întrrgnl lot c·1·ramic-.
Existrnţa, laolaltă, în radrnl acPlria~i forti fira ţii. a e·Pnt 111 il'i i rolllil 111• c·n C'l'il alogcnă. este frrcvrnt întîl11itll pr limrsnl pannonic, îndeusl'hi în c·aznl turnurilor dP snprn,·c•glwre ~i al burgilor construiţi în timpul lui Yalrntinian I 40 (. ('a ~i c·PIPlalfr două pil'sl'
( mă.rgica ~i pieptenul) ec•rn mie fi. i nd iei\ - dnpi'\ pi'\r!'na 11oastrf1 - lll'1•zp11ţa în fort if ica ţir JH' N II a unor Pll'JJH'ntP nord-dunăl'l'IH' pro\'l'nitl' din llll'diul c·ulturii ~î11ta11a dl'
l\fnrr!:' - ( 'prnraho\'.
Daeil Pxistl'nţn unor l'IPnu·ntci C'l'rJH•aluwiPJH' în c·o1111Hrnr11ţa garnizoa1H'i d1• JH'
N Ir la Bahaclag-TopraiC"hioi poatP fi cloHdită prin 111atl'rial11l arhl'olog"ic- rrl'oltat. 1111 tot
atît de• elară. apan• 1irm·c·11i1·nţa acl'stora.
Instalan•a lllH'i garnizoa1ll' î11 co111po111·11ţa c·.ilrPia sl' gi'\sl'llll l'oartl' probabil ~i t·lt llll'ntl' grr111a11iel' :HI putut produc·1• d11pă î111·lll'i1•n•a trat<Jt11lui dl' alia11ţil (/'111'1111.~) î11trl'
TmpPriu ~i vizigoţi la ;ţ oeto111hril' :H.:~ -n. dP~i 11u Pstl' l'Xl'htsft ni('i o dată mai timpuri<·.
dnpfl ia11naril' ;)~I. eînd sP n·înoi1·~tl' tratatul din ;t\~. vizigoţii n•clrvPniJl(l. .~1wii fol'fltr11li ~ 2 .
O garnizoană pan• să sl' fi nu•t1tim1t la Habadag-Topraid1ioi ~i Jll' ~ 11 [ cttrn o dm·!'dl'~t<' d<'seo1wrir<'a n11ni c·ăkîi eh• la11c·1· ::'i a 1111or frngm1·11tl' dP sp11lh11 (n-zi 1·11p. IX). J11 '
orice• caz, c·Pn1111ica. Sîntnna-C1•rnrahov ::'i ohil'l't<'ll' earact1•ristie·p ac"<•stPi 1·nlt11ri 1111111:1i
apar }H' ac·1•st 11inl. CPramicn dl' proY1•11iP11ţă <'Xl11si,· ro11w11ă, pH<'lllll ~i posihilitat1·a
n•pnnPrii fortifieaţi<'i în star<• cfo fu11C'ţio11an• abia d11pi'\ anul ~O~ - · a~a 1·11111 s<' ,.a \"l'd1·a
mai jos - ar fa<"l' posibili1 n•in~tal;m·a ai('i a unni 111ic~ dPta~a111<'11t d1• pazii.
l11tima fazi\ pr ran• sl' pot snrpri111lr ttrllt<'ll' lltll'i al'ti,·iti1ţi dl' nat11ră 111ilitară î11
int<'riornl fortifieaţiPi Pstl' N IV p<· c·arP a fost dl'fH'op1·rită o 11111111 fragn1<·ntarii d1• .-:1,111i.~
pafh11, proirctilr dl' pra~til' din pi'\111î11t ars (yfr1111fr ..; f11lrri1·i111') ::'i 1111 \'Îrl' d„ :-:ăgratn din
bronz dl' mici di nu•11::;i1111 i c11 ganrrt d1• îmuă nu~ar<'. c·.11 lH'rYllrf1 <'<'III rn lă pro\'1'11 it î11:-:ă.
prohahil, dintr nn lllPdin 1•xt<'rn, posibil l11rnic lY<•zi 1·ap IX).
Ocupaţia hmgului dt• la Bahadag Topraiehioi pr :\ TV c·.orPspumll' 11nor i111porta111P
rnodificr1ri nrhanistie1• int<'rioarP ~i al<' sis1<'nrnl11i dl'f Pnsi\· dl' la poartft (Faza H. :'\ IY,
TV-VJ). Ulterior N TV s<' pari' d\ hmgul 1111 a rnai adăpostit \T<'O nită garnizoa11i1. ,-it-ţ11irPa căpf1tî11d 11n <·arac·t<'r prin <'Xt< 1 l<'11ţi'\ C'h·il. la a1·1·asta 1·011trih11i11d ~i impn·sia <·ii. 1'11artP
probabil la aePastl\ dată. in('inta nu mai folos1•11. <·1•1 puţin î11 î11tn•gi1111·. 1·a Pl1·m1·nt
dl'f Pnsi\".
D. FOHTIFICATJA Î:X (':\DHl'I.
ESTVL DOBHOGEl

~lSTE~Tl~IXI

l>EFE:\~IY

l>IX

:\llHl>-

J>lasarl'a bmgulni dr la Bahadag-Topraithioi lH' 111al11l lacului l'll <H'Pla~i 11111111' a
rfo;puns, î11 perioadă. 1111or rnft~11ri de ordin taetie local. ('predării<' gPornorfolog:ic·P din
zonft au d1•monstrat că întn•gul compl<'x lacustru act11al Hazim-Si111H' n•pn•zinti'I o partP
din fost11J golf a.I Mi'\rii NPgr<', Hal111yris. navigabil în antichitatr ~i izolat dl' 111an• prin
cordom1l litoral dintrr Chit11c şi grindul Pc•trişor abia în cl'a de• a dona jnmătafr a 111ile11iulni II P.n. 4 :1_ La data e·ons1ntl'ţil'i fortifieaţiri d1• la Babadag-Topraidtioi. laenl
Babadag, îrnprPnnă cn lacurilr Topraithioi ~i Tănc, fr1<·1'a11 part<· din al'·<'St man· golf.
constituind o pr<'lnngirn a hti spn· nord-<'st.
Hîul Taiţa, cn siguranţă mai bogat în ape în antichitat<' drcît astăzi S<' vrirsa dir<'tt în gol
ful Halmyris, apele lui fiind, probabil. propice navigaţi<'i unor a111bartaţin11i dl' rnil'ft
mririrnr.
Pc•ntrn prPcizarra rolului tactie îndPplinit el<' burgul de la Bahadag-Topraiehioi
cadrul sistrmului dPfl'nsiv şi rutic•r din part.Pa rle nord-rsi a proYinc·iPi Seythia Pstr 1wc<'sa.ră, mai întîi, analiza reţ.Plci dr drnmnri şi a. fortifieaţ.iilor din zonă.
Harta provinciri, întocmită dl' Vasile Pârvan 44 şi îrnbu!lătăţitrt d<' R. Vulpe pc
ba.za ultinwlor descoperiri 45 arată cit drnnml PXistrnt dc•-a lnngnl litoralnlni se d<':-;păr
ţca, în "dreptul actnnlPi comune Ceanmrila d1• Jos, unde a fost idrntificatft o fortificaţie
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romană 46,

în două ramificaţii: una urma conturul litoralului, prin localităţile Argamu.m,
Ad Salices, Enisala, trecea peste gîtuirea dintre actualele lacuri Razim şi Babadag, mergînd de-a lungul ţărmului de nord al ultimului, unindu-se cu artera st.Ţategică de pe cursul
Dunării; un al doilea drum, conform hărţii urmează un traseu drept pînă la Babadag,
ocoleşte lacul pe la vărsarea rîului Taiţa, mergînd apoi spre nord spre .Aegyssus (Tulcea).
Cele două drumuri apar unite printr-un drum intermediar, (semita) care începe din dreptul
cetăţii Enisala, coteşte spre est-nord-est unindu-se, în dreptul vicus-ului de la Babadag,
cu cel care mergea spre Aegyssus (PI. 10).
Analiza geologică a regiunii duce însă. la concluzia că legătura între lacurile Razim
şi Babadag era mult mai largă în antichitate, distanţa între vechile faleze maritime fiind
aici dr aproape 2 km. Acest fapt crra un dezavantaj strategio evident. Drumul ar fi trebuit
să ocolrm;că întrrgul lac Babadag şi, spre nord. actualul lac Tăuc, pentru a revrni apoi
sprr sud-rst şi a cuprinde în traseul său aşezările de litoral. Pentru evitarea unui astfel
de ocol s-a rrcurs, se parr, încă în epoca romană la construcţia unui dig vizibil şi la sfirşitul srcolului al XIX-iea, care a fost folosit pentru construcţia şoselei actuale cc leagă
maluri!<' d(• sud şi, respecti,·, de nord ale gurii lacului Babadag. Acest dig trrbuie să fi
srn·it drrpt suport prntru drumul de litoral dar. după cum s-a afirmat, şi ca baraj împo, tri,·a pătrunderilor dinspre golf a ambarcaţiunilor inămice în caz de invazie 47 (PI. 10).
Drumul d<' litoral care nnea dinspre sud-rst întîlnea în acest punct cele două fortificaţii cir la Enisala. Cercetarra prin int<'rmediul fotografiei aerienr 48 a celor două fortificaţii. notatr Enisala 1 (Cetatea ,.Peştera") şi Enisala 2 (Cetatea Palanca), arată că ele
dPţineau o poziţie strategică importantă într-un punct în care drumul de litoral trav<'rsa
!Pgătura întn• lacurile Babadag şi Razim. De la Enisala se drsprindea o variantă ce urma
malul sudic al lacului Babadag, continuîndu-se apoi spre nst-nord-vest. Enisala 1, cu
dimensiunile ele 160x150 x 85 x 45 m, reprezrnta drsigur punctul principal de rezistenţă
în cazul pătrunderii dinspre marr în golf (actualelr Razim şi Babadag) şi apoi spre interior sau dr-a lungul litoralului, pe uscat (PI. 10). Burgului de la Enisala 2, azi în întregiml' d<•zaf Pctat, cu dimensiuni mai modeste, ele 30 x 40 m. îi revenea misiunea, nu mai
puţin importantă, de a controla şi supranghra trrcrrea pe drumul stratrgic de litoral
într-un punct cheie, asigurînd totodată lrgătura între actualele lacuri Razim şi Babadag.
Forma şi dimensiunile acrRtei fortificaţii rrctangularr, fără turnuri dr colţuri, o încadrează,
în tipul de fortificaţii burg1'. dr drumuri, construit<' în puncte importante de-a lungul
principah•lor artPre sau la întretăirrra lor, în locuri unclr suprav<'ghrrea traficului sau
alarmarra în caz de i nYazir căpătau o importanţă deosrbită 49 •
La circa 4 km, l'st-nord-est, pc malul sudic al Jacului Babadag, cercetările C'fectuate
la a~rzarea hallstattiană, aflată pe un promontoriu lung mărginit de faleza lacului şi o vale
adîncă au pn·cizat existrnţa unei alh' fortificaţii roman<' tirzii datată, pc baza crramicii
drscoperitrt pînă în prrzcnt, în sPcolrle IV -VI so. Drşi incomplet cercetată, s-a putut
con~tata totuşi că incinta a fost construită din piatră Irgată cu mortar în tehnica opus
incPTtum. Fortificaţia, foarte probabil contemporană cu cetăţile de la Enisala şi cu burgul
dr la Babadag-Topraichioi, se găsra aproximativ la mijlocul distanţri dintre aceste dou!
puncte, asigurînd supravrgh<'rl1a şi controlul întrrgului drum de pe malul sudic al lacului
Babadag.
Faţă de rrţl'aua rutil'ră din zonă, fortificaţia (burgus) de la Babadag-Topraichioi
sl' află pc semita carr, drsprinzîndu-sl' de drumul stratrgic principal de litoral în dreptul
cetăţrnilor de la Enisala, urma malul sudic al prelungirii, Rpre interior, al fostului golf
Halmyris, actualul lac Babadag, şi inten;ecta drumul median secundar de interior, spre
Al'gyssus, care nnca dinspre sud. Distanţa între fortificaţiile de la Enisala şi era de la
Babadag-Topraichioi este de cca. 10 km în linie dreaptă, cxistînd o vizibilitate reciprocă
perfrctă (PI. 10).
Burgul se găseşte la circa 200 m nord-est de legătura dintre lacurile Babadag şi
Topraichioi. Podul rutier şi rambleul de calc frrată care se găsesc aici au fost construite la
sfîrşitul secolului al XIX-iea şi la începutul celui următor. Terenul tare, cotele destul
de ridicate care străjuiesc gura lacului Topraichioi, distanţ.a între maluri de aproximativ
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plauzibilă
găsea bifurcaţia

ipoteza că şi în antichitate aici a existat un pod în dreptul
căruia se
drumurilor cc veneau dinspre Enisala, de-a lungul golfului
(lacului Babadag), continuînd pe traseul actualului DN 22, spre Aegyssus (Tulcea) şi
care trece peste podul de la legătura celor două lacuri.
Rolul fortului de la Babadag-Topraichioi era acela de a supraveghea bifurcaţia acestor drumuri şi, probabil, o anumită porţiune a lor spre sud, vest şi nord. Întreţinerea şi
supravegherea podului care mijlocea tercerea drumului median spre Argyssus, peste
actualul Iac Topraichioi, împreună cu traficul de pe rl cădea, de asemenea în sarcma
fortificaţiei din aoest punct şi a garnizoanei sale.
Babadag-Topraichioi aparţine, din punct de vedere al poziţic·i sale tactice, drumului existent de-a lungul malului sudic al lacului Babadag, ca prelungire spre nord-nst a
golfului Halmyris pe care se găsca lanţul de fortificaţii. Drumul continua spre vest-nordvest, pe valea Taiţei, spre Troesmis aşa cum reiese clin dcscoperirra fragmentului de stîlp
militar databil în prima jumătate a secolului III (vezi cap X.). Datarra fragmrntului
în această perioadă demonstrează existenţa şi funcţionarea acestei semita încă în epoca
romană timpurie cînd, probabil, fortificaţiile de-a lungul ei nu erau inert construite, dar
cînd locul lor trebuie să fi fost deţinut de un sistem de posturi de pază, control şi întreţinere a reţelei rutiere din zonă 51 •
De la Babadag - Topraichioi semita continua spre vrst-nord-nst, pc malul sudic
al lacului cu acrlaşi numr, atingînd, în dreptul comunei Iz,·oarrlr, fortificaţia ~i uşrzarea
ci,·ilă de aici. Castrul rste aşezat pe panta nordică abruptă a Dealului Consul şi rstc astăzi
aproape în întrrgime distrusă ca urmare a exploatării musive de piatră din incintă. Fortificaţia arc formă triunghiulară, cu latura de est curbată. Descoprririlr de la suprafaţ<1.
solului constau din fragmente mici de crrnmică, databile în secolrlc IV - VI şi urme de
construcţii intrrioare. La suprafaţă s-ar fi drscoperit cu cîţiva ani în urmrt o cărămidă
cu ştampila LEG I ITAL (informaţie A. Opaiţ). Pc alocuri, zidul dr incintă păstrat,
construit în tehnica opus incerturn, sugrrcază existrnţa şi funcţionarea unri fortificaţii
romane tîrzii care păzea drfilcul Taiţri ce devine din cc în ce mai strîmt spre nord-vest
şi este mărginit de dealuri tot mai masive şi înalte. Pc această vale, la 6 km nst de
comuna Izvoarele, în hotarul actualei comune Horia, crrcctările întrcprinH· nu idPntificat
o t•illa rustica, distrusă probabil pc la mijlocul secolului III, refăcută pe un spaţiu rrstrîns, dar locuită în continuare în tot cursul srcolului IV 52 • V. Pârvan identificase în apropiere o fortificaţir, azi dispărută, în jurul căreia se găsra o aşezare- civilă. Materialul urlwologic drscopcrit în zona vilri şi a aşezării civile (crramică, monede) aparţin secolului IV,
cera cc face plauzibilă ipoteza funcţionării fortificaţiei în această prrioadă cu atît mai
mult cu cit preocupăriJ(i pentru întărirea capacităţii drf ensin a intrriorului provinciei
clevenisrră o caractPristică de bază în Impniul roman tîrziu 53 •
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IV. ASEZAREA
EXTRAMUROS
,
C.

OPAIŢ

Aşezarea extramuros a fost sondată încă din anul 1978 prin practicarea a trei secţi
uni, S I, perpendiculară pc latura ::;udică a incintei (5x1,50 m), S II pc latura de vest
(5x1,50 m) şi S III (25x1,50 m latura nordică (PI. 2).
În cursul campaniilor din anii 1979-1980 unele casete deschise intramuros au fost prelungite şi extramuros şi anume: pe latura de est C 18 bis (5,50 x 2,50 m), C 19 bis
(5,50 x 2,50 m), C 20 bis (5,50 x 7 m), iar pc latura vestică C 2 bis- C 10 bi8 (5 x 2,50 m).
ln 1981 a fost continuată sondarea locuirii extramurane prin trasarea a două secţ.iuni:
prima la 25 m depărtare de latura de sud a incintei, S IVa (30 x 2,50 m), iar cea de-a doua,
S IVb, perpendiculară pe prima (7 ,5 x 2 m).
în fine, în anul 1982 s-a trasat încă o secţiune, S V (11x2 m) la 8 m de laturn estică a
burgului şi a f est cercetată zona de lingă latura de nord a porţii burgului - S VI
(10 x3 m) (PI. 2).
Consideraţii

stratigrafice
Cercetarea din imediata apropiere a burgului a relevat existenţa aceloraşi douli.
faze de locuire oa şi în interior, faze notate cu A şi B.
Primul sondaj (S I) a fost descris într-un prim articol 1. La o reexaminare a profilului împreunli. cu autorul săpăturii am stabilit că există doar patru niveluri şi nu cinci
cum se afirmase iniţial 2 • Reluăm, pe scurt, descrierea nivelurilor.
Primele două niveluri apar la -0,80 m şi re~ectiv -0,60 m adîncime. Amindouă se
caracterizează prin mortarul roz căzut pe ele. In momentul lor funcţionau chipul descoperit în săpătură precum şi un al doilea chiup pentru care stă martoră groapa de amplasament.
Nivelul III apare la 0,50 m adîncime; poartă urme de distrugere, arsură şi mortar roz.
Dolia nu mai funcţionează întrucît N III le suprapune.
·
Aceste prime trei niveluri corespund primei faze a burgului, avînd în vedere structura
lor precum şi materialul ceramic.
Cel de-al patrulea şi ultim nivel apare la 0,30 m adîncime şi este reprezentat printr-o
lutuială galbenă pe care sînt căzute multe pietre, cărămizi şi ţigle fragmentare. El coresP.Unde unuia dintre nivelurile celei de-a doua faze de existenţă a burgului.
în S II şi S III nu au fost surprinse urme de locuire extramurană.
,..
Ea a fost documentată pe latura estică a incintei (C 18 bis, C 19 bis, C 20 bis) prin
existenţa a patru niveluri (PI. 6):
Primul nivel, corespnnzînd nivelului constructiv al burgului, 'apare 'la adîncimea r de
0,90 m şi are mortar căzut pe el.
'
Nivelurile II şi III apar la aproximativ -0, 70 m şi respectiv -o,60 m şi sînt reprezentate
prin lutuieli galbene.
illtimul nivel, N IV, (-0,40m) este reprezentat şi el printr-o lutuială galbenă acoperitli.
de dărîmătură. Ca şi N III se datează (cu ajutorul ceramicii de lux) într-a doua jumă
tate a secolului al V-lea en .. Acestui ultim nivel de locuire îi aparţine pavajul din C 18 bis
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c1• aco1u•r1·a o suprafa\i\ d1• J,40 .<0.70 111, 11l<~ăt11it ·clm ci\riimizi mari. pălmi I' (cu latura
"" o,:lf> III). Toi lui îi 11par\i111• mira din (' l!I' bis, ll\'Înd cli1111•11si1111ilr dl' o.~f> xO,UO fli,
clin cărămizi culcat I' orizontal ~i 1111\r~inită dl' cnrr1111izi 1ms1• JH' rnnt..
·
În C :W his a fost. d1•znlit. 1111 zid lipit 1·11 pl'lmînt. lat d1• O.tiO 111. zid cnn· a l'u11c\ioui1t în
c1·a dP-a do1111 fazr1 a h11rg11lui.
Primului 11i\'l'I, d1• culoan· hru11-1~1·1111~oasă. 1·011statat st.rntigrafic la . o.~o III, îi apar\i111•
1111 chiup (i11 S I\'n).
( '1·1 dP-al doill'a 11inl. s11rpri11s la
0.tiO 111. d1• 1·11loan• hru11-gălh11il', l'stl' <·aractrrizat
prin l'Xist1•11\a 1111or por\i1111i mari 1~11 arsură ~ia trPi nln'. Chiupul co11ti1111n să f111w\ionrz1'.
În fini', ultimului 11i\'I•) (N Hf), apim1I la - 0,40 111. d1• culoan• hru11-cl'11u~m1si\, ii apar\i11
dună ziduri li•J.!all' cu pă111i11t (în:-\ J\'a), ori1•ntatl' N- ::-i. J'1• ac1•st 11inl 11 fost dl'ist·op1•rit.
Un „)lil'trar" ( Îll S (\'a lllllJ.! d1• J.40 III. 1'11 li d1·~l'hicl1•n• cll' 0,!-1() Jll, iar În apropil'rl'll SILO
o ratră.
rit i1111·l1• două 11inl11ri :-:1· dat.1·ază 1·11 11jutorul 1°l'ra111i1·ii cl1· lux ~i a două op11i\" :i în c1'a
d1·-a do11a j11111ăt.at1· a :-:1·1·11l11l11i iii \'-lt•11 1'.11.
So11d11j11I cil' la 1·i;t d1• im·intă (S \') 1111 11 111l11i; datl' noi pri\'i111I strntigrnfia IOl·11irii
di11 afum zidurilor h11rJ.!11lui. Tn·h11i1• m1•11\io11ată doar \'atra icl1•11tidl t·11 <~l'a di11 (' HI his.
l'ltima zonil rn·n·ptatl'I din 1•xtrn11111ros 11 fost crn d1• lînJ.!il lat11ra d1• nord a porţii
:oi rr. Au iP~it 111 iVl'ală patru 11inl11ri d1• locuirr (l'I. f>I Primul ninl (N J) 11p1m• la :ulînci1111·a d1• un llll'lru ~i l'S11• 1·aracll'rizat pri11 r•xistl'n\11 mortarului roz l'iiwt P" 1•1, corrspunzînd, d1•ci, 11inl11lui t·onistr1wti,·.
Îll 11101111·11t11I 11inl11l11i 11r111ăt.11r. N rr. 11rs11rn ~i dl\rî111ăl11ra d1· "" ~ I sini 11inlat1•, iar
im„rliat. linţ(ă i11ci11tit 1•sl1• construitit o i11cl'ip1·r1• (probahil p•· )()(•111 u1wi d1•prndin\r nrni
ni' hi. arsă ~i 11iVl'lati1). I >i1111•11si1111ilr l'i sini dl' ~.!10 -1,tif> 111: zi1lurilr d1• nord ~i 1•i;t isî11t
1li11 piatră l1·~111il cu pluuînt, lall' d1• 0,liO 111 ~i r1•s1u·ctiv 0,4f> 111. în timp t~I' zidul 1h~ v1•i;t,
mai î11~11st (O,:\t1 111) Psl1• din pialri\ alt1•rnî11d cu cărllmidll. ('oni;t.ruc\ia Tolosl'Şll' incinta
drq11 zici pi• latura sa d1• suci. Intran•a s1· fi\1·1·11 printr-o uşă. lată dl' un nwtru. i;it.u11U\
p1· lut.ura d1• N. i11~1ir1· col\ul dl' ~ · \' al l11cui11\1•i.
111 11iHlul 11r111ăt.11r, l\; lff. ( · 0.40 0,f>O 111). dl' cu Ioan· ~alh1•11-<·t•nu~o11i;l\, zidurih· di·
norii ~i d1· 1•st al1• î111·iipnii HÎlll di~trns1• ~i 11iVl'lat1•, î1wi\pl'rt'11 1·xti11zîncl11-i;r ~pn• 1•st (c11111
pan• :-;l\ d11nd1•ai;cl'I ş1111\ul unui zici cl1•1111111tl'l:tt (nzi PI. f1). l1111ginwa <·llldirii fii11d ac11m1k 4.~o 111. P1•n•t.1•ll' H:-;tic. di11 piatră ~i l'ilrllmidi'\. continuă :-;l\ f11nc\io1wz1'. În apropii·n·a lui ~-a păstrul 11 rntrl1.
l'.ltimul ni\'l'I, N I\'. co11:-;tatat i;trati~rafil' 111 - O.:m 0.40 111. gall1r11-c1·nu~os, l'sl1• carnctniza t pri 11 111an·a cu 111.ita 11' d1• cli1rî111ll turn ~i mort.ar cfizuti\ pr 1·1.
În lipsa 1110111•1Mor, Cl'ramica d1· lux 11 aj11t11t ~i-11 acrst. caz la datan•a 11ivrl11rilor: daci\
N I 1·.ori•:-;puncl1· 11i,·rl11l11i co11:-;tnu·t.i\·, N II t·11r1·i;1n1111l1• cu încrpnt.ul fu;wi a dotm din
intr11111ur11s · al doili·n sfl'rl. al i;1·col11l11i al V-11'11, iar ultinll'lr două ninluri sl' datcnzl\
inti·-a doma j11111ăt11t1• a sl'r11l11l11i al Y-11'11.
În con ci uzii', 01•rc1•t nn·u di 11 11 l'ura i11ci nll'i hurgu I11 i a n·lt·rn t <·xis 11'11\a ncl'lura~i două
fllzl' dr locuiri• 1·a ~i-11 int.nior: o pri111r1 l'nză. con•sp1111zind cl'lri militnn• ~i o a doua, în
c1m· locuirc•a 1•xtrn11111rn11n ia amploan•, fuzu ci,·illl.
Exii1t.1•nţ11 prinwi l'uzt• a fost. :-;11rpri11să d1111r i1111•di11l lingă zidul d1• itwint.ll, t'iit11l rntipreZl'ntati\ dl' 1111 Bingur 11i\'t'I, 1•xct•p\it• făcirnl i;it1111\ia din ~ J unde• uu fost BurprinBc
trPi 11i\'l'l11ri.
Nu :-;-a pl\i1trat. construcţii di11 pia.trl\ mm• sll-i fi apurţi1111t. Pont•', doar dl\rîmăturn ~i
arsura 11inl11tl' du lingi\ latura ele nord n por~ii (S VI) sl\ indim• C'Xistunţn unl'i mici com1trucţii din lu11111.
Acrist.l'i prinw fazr îi npar\in cîte\'11 chiupuri dl'i;copl'ritl' pc luturn du vrst (trei dolia,
în ca bi1:1, c I) bis ~i c 7 bi1:1) ~i 1md (douil dolia).
C1•a dr-a tloun fuzll Pshi caructorizati\ prin l'Xi11t1·ni11 a trri nivrluri cim• în parte coinoid
cu nivl'lurilo oolri de-n dumt fozu din intranum>H, în park sînt ulterioare ncrstora. Astfel,
cercotnrea din ufara. zidului dr incint!L vine sll compl<'trzc imugincn. loouirii pini\ în oca
dr-a doun jumlltatc a secolului ni V-l1•u.
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În această fază se fac o seric de amcnaJan m afara incintei; anexa de lîngA.
latura de nord a porţii (din
zidul din 20 bis, pavajul din cărămidă din 18 bis,
vetrele din C 19 bis şi S V, precum şi zidurile şi „pietrarul" din S IVa.
Acestei faze îi aparţin chipurile din C 18 bis (inwdiat lîngrt incintă), cel dintre C 18 bis şi
C 19 bis, chiupul din S IVa, precum şi un chiup a cărei dPscoperire a anticipat săpătura
organizată, lîngă drumul IAS la cca 20 m dr colţul SV al incintei.
Alături de aceste cercetări sistematicP, m1merm1sele descoperiri întîmplătoare
(chiupuri, ziduri, cuptoare pentru cărămizi, rnonedr, frvgmrnte ceramice) făcute cu
ocazia construirii fermei situate la nst de fortificaţir indică existrnţa unei aşezări întinse
şi înfloritoare într-una dintre cele mai tulburi perioade pr cafr Ir-a cunoscut istoria
Dobrogei.

s vn.

c

c

XOTE
1. A. Opaiţ, PEFCE YIIT, Tulrea l!J80,
p. 41n-48G.
2. Deoarere în acest prim artirol numără
toarea nivelurilor s-a. fii.rut de sus în jm1,
veehiului N" II ii rorespuncle N I II în al'tuala.

1111mi1rătoare (tle jos ;în sus), iar cel numerotat iniţial ru ~ III a fost greşit interpretat ea ninl.
8. \'ezi Cap. VII.

V. CERAMICA
A.

OPAIŢ

1. TIPOLOGIE
În cursul săpătmilor arlwologicP drctuate în fortificaţia şi aşt·zarra, dP la Babadag-Topraichioi a irşit la inală o marr şi ,·miatr1 t·antitatr dt> crramică. Ea va fi împărţită în continuan', clupft fnncţionalita te, în cîtr,·a mari grtl)H': vasr de transport şi dt•pozitarP .. de'
masă. dP hucătărir şi vast' cu uz nriat.
În caclrul fircărri grupr n1sdr au fost împărţite în t'ornw, tipmi. \'ariantr şi !mh,·ariantt• 1
Yas<' pent1·u dPpozita1·e şi transport

In aceastri grnpft am inclus n'cipientrlr carr prin forma şi dinll'nsiunik lor sau prin conţi
nutul clrscoprrit i11 8ifn în acPstr vasP indică folosin•a. lor pentru depozitare şi transport.
Din acPastă grupr1 fac partl' dolia şi amforele.
DOUA
După

clinwnsiuni, morfologie şi trxtura argi!Pi sr disti11g două tipuri:
I) Pastri dr culoare cărrunizir-brună, dmă, cu multr pietricelr, cuarţ pisat folosik ca
dl'gn•sant: angobr1 propriP. Sînt rxPcutate în nria11tr mici şi mari. Ext>mplarele mici au
înrtlţinwa de 1-1,10 m, diametrul gurii de cca 0,30-0,35 m, diametrul gurii de cca
ccct 0,130-0,~5 m, iar diamrtrul maxim dl' 0,70-0,80 m. ExPmpJanlc mari ajung să aibă
înălţ.imi dl· cca 1,80-1 ,flO m, diamrtrnl gurii 0,35-0,40 m, diametrul 1m1xim de
cca 1,oO-l.60 nt.
Gura e dP dimrnsiuni medii, buza în formă de c·.olac, mult îngroşată spre extrrior; corpul
ovoidal îşi arc diamrtrnl maxim în partra superioară şi sr trrmină cu un buton rna~iv.
Pereţii sînt groşi de cca 0,04-0,05 m (Pl. 11/1).
II) Pastrt de culoare cenuşie, mai rar brună, dură, cu mult cuarţ pisat, pietricrle folosite
cc.1 dl·grrsant, multă mica albă, rare paiete de mica aurie. În comparat.ic cu primul tip
argil<L cPlui dr-al doilra e mai fină, îngrijită şi mai compactă.
Dimensiunile abia dacă Jc egalt>ază pe cele ale Yariantci mici a tipului preccdt'nt.
Dg-27/20 cm; Dmax-68 cm; Db-15 cm; I max -cca 90 cm. Gura c largă, cu buza
plană la partea superioară, trasă orizontal sau oblic spre exterior; corpul ovoida.I se
termină cu o bază mică, plană (PI. 11/2; 12/1-5)
în timp cc tipul I se găseşte cu prccădrrc îngropat în pămînt - pînă în dreptul diametrului maxim - în magaziile aflate în zona rxtramuros, tipul II apare mai frrcnnt în
locuinţele din intramuros. Ocazional, totuşi, tipul I î11 variantă mică şi mijlocie 1•E"te
întîlnit şi în spaţiul intramuros, la frl cum şi tipul II apare izolat şi în spaţiul extrarnuros.
Chiupurilc de mari dimensiuni di11 magaziile rxtramuros sînt folo!'ite numai la sfîr~ituJ
secolului al IV-lra (Nivelurile I şi II), după carr magaziile sînt drzafrctatr.
Tipul II este frecvent mai ales în faza a doua. (nivelurile V şi VI). Analogii pentru aceste
recipiente găsim în toată Dobrogra. antică, atît în mrcliul rural, cit şi urban. În timp ce
tipul I parc să fi fost răspîndit numai în Dobrogea - fiind, se pare, un produs local tipul II are o răspîndire mai marc 2 •
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AMFORE
Constituie una dintre cele mai frecvente catrgorii ceramice întîlnite în burgus. Multitudinea, diversitatea, precum şi starea fragmentară a acestor recipiente îngreunează
alcătuirea unei tipologii complete. Stadiul incipient ar cercetării amforelor din partea
estică a Imperiului roman tîrziu ne privează de găsirea unor analogii care să ne ajute să .
reconstituim forma unor amfore din carl', de multe ori, nu ni s-a păstrat decît partea
suprrioară.

în cell' cr urmează vom prezenta amforl'le în ordinl'a capacităţ.ii lor, închl'ind cu acele
amforl' dl' la care s-a păstrat doar partea superioară şi cărora nu le cunoaştem analogiile.
A) Amfore piriforme
Tipul I
Argilă brună

cu miezul uneori cl'nuşiu, foarte dură, cuarţ pisat, rare bobiţe negre şi violet
(oxid de fier?;) angobă proprie.
Gura largă. buza tronconică în srcţiune, de crle mai multe ori este teşită oblic spre interior, iar atunci cînd este orizontală are o mică nen•ură către partea dinspre interior; buza
nu este diferenţiată de gîtul larg, tronconic; toartrle masive, ovoidale în secţiune, prezintă în zona de curbarr 7-8 nervuri longitudinale. Dl'şi nu s-a păstrat nici un exemplar
co111plPt, putem afirma - după <rnalogii - că avea corpul ornidal, terminat cu un picior
masi\· (PI. rn/1-3).
Decor: pe git, la cca. B cm sub margine, prezintă unrori o linie puternic incizată iar pe
corp apar caneluri largi.
Analogii: Sacidava 3 , Dinogetia 4 , Troparum Traiani 5 •
La Topraichioi, acest tip - fără a fi numrros - apare pc toate nivrlurilr. Fragmentele
dP gură ch•scoperite nr indică o mărimr rrlativ constantă a gurii pe nivrlurilr II-V,
diaml'trul accstria oscilind intre 14/10 ( N II) şi 16/lO ( :'i IV), variind deci numai grosimra marginii nu şi aceea a deschiderii gurii. Un, rxcmplar apărut pe N VI (Inv. nr. 23933)
prezintă însă un diamrtru al gurii de 16,6/11,3 cm .. ecra ce ar putea indica eventual o
mărire a gurii către mijlocul src. V. E\•oluţia tipologică a acestui tip a fost sugerată de
noi într-un rrcrnt articol 8 •

Ti:pul li
Deoarece acest tip dr amforă a fost analizat pe larg într-un articol anterior 1 îi vorri face
doar o scurtă prezentare.
Pasta rstr de culoare bej sau roz, dură, particule calcaroase, angobă proprie. Gura este
pîlniformă, gîtul tronconic, toarte ovale în secţiune, umeri largi, corpul piriform terminat
cu un picioruş (PI. 14/1-8).
Pt' umăr apare o zonă cu striuri.
Inscripţii: dipinti cu vopsea roşie pe cîtcva fragmente din umărul unor amfore de acest
tip. Se remarcă un Chi-Ro ( ~ xp) pe un fragment ce aparţine nivelului IV (PI. 34/4), în
timp cc pc alte fragmente apare indicată capacitatea vasului: N Z < = 57,5 sextarii
(PI. 34/2); $ 3 Z = 137 sextarii (PI. 34/6).

B) Amfore cilindrice
În această formă am inclus amforele zvelte, cu corpul alungit în formă de cilindru, terminat cu o bază conică întărită. cu un buton sau picior. Adeseori pereţii acestor vase sînt
foarte groşi.

Tipul I
Subtipul I-a
Pasta e3tc de culoare roşie-cărămizie, multe particule albe (calcar?), bobiţe violet
(oxid de fier?); angobă albă la exterior.
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Gura cstr largă, cu diametre cr ajung piuă la 11,5-12 cm., buza mult îngro~ată
spre exterior, gîtul îMlt - pînă la 7 cm. - toartele masive, înalte de cca. 13-14 cm.,
ovale în secţiune şi profilate la exterior cu una sau mai multe nrrYuri. Umrrii sînt largi,
convecşi. Deşi nu avem nici un exrmplar întrrg, fragmentele de pansă indicrt un corp
cilindric, îngustat spre baza conică trrminată cu un buton (PI. 15/1).
Decor: caneluri slabe, largi pc gît şi pc corp.
Datare: sfîrşitul secolului IV, amforele care apar şi în prima jumătate a secolului V, în
cadrul sitului, fiind se pare reutilizări, subtipul acesta fiind mai degrabă propriu secolului al IV-lea.
Analogii: Acgyssus 8 , Iatrus 9 , Tyras 10 , Mirmekion 11.
Observaţ ·i: amforele de acest tip ar putea proveni din aşa zisul tip mirmekian 12. Calculul matematic efectuat amforei din Tyras 13 nr-a indicat o capacitate de cca. 85 I. Sînt
amfore de mari dimensiuni cc ajungeau pînă la 1-1,10 m înălţime. Se pare insrt că amforele de la Topraichioi nu ajungeau pînă la aceste dimensiuni, indicînd, probabil, că. între
timp a avut deja loc o reducere treptată. a capacităţii acrstui recipient. B. Bottger pr<'i-upunc că ar fi servit la transportul orzului 14 .

Subtipul 1-b
Pasta este asemănătoare cu a subtipului precedent.
Gura este de lărgime medic, buza îngroşată la <'Xterior sub formă de manşon. Gîtul cilindric, evazat uşor spre bază, toartele ovale în sccţiunc, au pc part.Pa exterioară trei, patru
nervuri mediane - longitudinalr, umărul este destul de larg (PI. 15/3). Deşi nu avem
exemplare păstrate întregi, probabil că forma corpului se apropia de cea a tipului prcccdent.
Decor: uneori apar pc gît caneluri largi.
Inscripţii: piesa cu Inv. nr. 17056 (PI. 15/3) posedă la baza gîtului două grupe de graffiti:
A.11
-. EA = 30. scxtarii = . 16,308 I
Dacă despre primii graffiti nu putem emite nici o ipotPză, a doua grupare se pare că indică
capacitatea amforei, care era dr crl puţin 30 de scxtarii ( sextariu~ ad vinum? ), deoarece
în continuare vasul este spart. Pc un fragment din umărul unei alte amfore, Inv. nr. 17142,
apare incizată litera M, care probabil că indica o capacitate de cel puţin 40 de scxtari
(21~744 l).
Analogii: nu

cunoaştem.

Observaţii: amforele acestui
cităţi, deoarece fragmentul

tip par să fi fost executate în diverse mărimi, respectiv capacu Inv. nr. 17056 arc o capacitate de cel puţin 30 de sextari
şi un diametru al gurii de 10/7,3 cm., în timp cc fragmentul cu Inv. nr. 17142, cu indicaţia de 40 de sextari are diametrul gurii de 10,7/7,7 cm.

Tipul 1-c
Argila asemănătoare cu a primelor două tipuri; angobă albă la exterior.
Gura are o deschidere medie cu un diametru ce variază între 8,2/5,2 şi 10/6,6 cm. Buza
este îngroşată la exterior, gîtul cilindric la partea superioară dar evazat spre bază; toartele ovale în secţiune, cu una sau două nervuri la exterior. Corpul este cilindric sau conic,
terminat cu un picioruş conic, rotunjit sau aplatizat (PI. 15/2).
Decor: pe gît şi pe corp apar caneluri largi .
.Analogii: Aegyssus 16, Dinogetia 16 , Capidava, Sacidava, Tomis 11, Iatrus 1e, nordul
M. Negre 19 •
Capacitate: calculele matematice efectuate diferitelor amfore publicate în literatura de
specialitate ne-au indicat că erau executate în diferite mărimi 2o. Avînd în vedere rezultatele aces~o! calcule, sîntem tentaţi să înclină_m spre opinia lui B. Bottger conform căre. ia
aceste recipiente serveau la transportul ulemlm 21. In privinţa locului de producţie,
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acesta probabil că trrbuie căutat în zona nord ponticfr. Merită subliniată puternica prezenţă a acestui subtip îndeosebi pr ni\'rlurilr din al doilt•a sfert al src. V la Topraichioi.

Snbtipul 1-d
Pasta estr de culoare bl'j-brună, aproape cenu~it• în unele zone datorită unei puternice
arderi secundarr, bobiţe Yiolet, angobă propri('. Gura este pîlniformă, buza slab îngroşată la exterior, toartele O\'ale în secţiune cu o nerntră mediană longitudinală. Gîtul
rste tronconic iar umerii înguşti. Corpul pare a fi cilindric (PI. 16/3).
Analogii: nu cunoaştrm paral1·le pentru prima jumătate a st•colului V de cînd datează.
exemplarul de la Topraichioi. SP apropii' însit urnit dt• amforrlr dr mici dimensiuni, foarte
frecvente în secolul VI în Dobrogea la Indepl'ndrnţa ()furighiol) sau Histria 22•
ObserVttţii: prelucrarea grosieră a pastei, slaba finisare a t•xtcriorului, prinderea asimetrică
a toartelor, indică. probabil, o producţir locală sau pontică.

Tipul 11
Pasta este de culoarr brună, rrlati\' fină. particule· albe (calcar?) rarr bobiţe violet (oxid
de fier?): angobă proprir.
Deşi ni s-au păstrat doar două fragnwntr dr gură, morfologia acestei amfore este binecunoscută. Gura este largă (cca. 10-ll cm). huza aproap1• că lipseşte la un exemplar
(PI. 16/1) iar la celălalt (PI. 16/2) rstc foarh• puţin relirfată, fiind înălţată doar de 0,03 cm.
Sub buză, pe o lăţimc de 2-il cm. apare o b:rndă de argilă zgrunţuroasă., asemănătoare
unei barbotine, care Înconjoară toată partea superioară a amforei. Umărul este nediferrnţiat dr corp. Oouă toarte mici dr forma unor urcchiuşr i'lC plasrază de obicei în zona
de trecrre de la umăr i'lprc corp; acesta rstr z\rrlt, cilindric, trrminat cu o bază conică.
Decor: pr corp, sub toarte şi în zona bazri. apar 8lriuri adînc trase în argila crudă a vasului.
Ana.logii: Corint 23 , Ampuria11 şi Tarragonn 24 , Roma 26•

1'ipu1 111
cadrul aeestui tip am inclus mai multe fragmente de buză., carr prin forma lor par să
unor recipiente al căror loc dr origine trebuie să fi fost Nordul Africii. Ele au
fost împArţite în mai mult.e variante zs.

ln

aparţină

Van:nnta 1111
Pasta rstc de culoare cenuşie închis la exterior iar la interior de culoare violet-brună,
bobiţr violet, cuarţ pisat, mica albă, dură; angobă brun-deschis la interior şi exterior.
S-a păstrat un singur fragment de buză. El indică o gură largă, foarte puţin evazată spre
exterior, teşitlt oblic la partea superioară. Pc partea f'Xtcrioară apare o crestătură verticală, făcută în pasta crudă. Parc Ră aparţină. aşa numitului tip African Mare, varianta
II-D(PI. 16/4; lnv. Nr. 25368). Sr datează în ultimul sfert al secolului IV.

Analogii: Ostia 21.

r an:anta

III 2

Pasta este de culoare cenuşie-bej la exterior, cu miezul roz, foarte dură, compactă, multe
particule albe; angobă proprie.
Gura pîlniformă cu buza evazată spre exterior, îngroşată, convexă la partea superioară,
cu o slabă şănţuire spre interior (PI. 16/8; Im·. Nr. 25309). S-a descoperit un singur
exemplar care se datează în al doilea sfert al secolului V.
Analogii: Ostia 28.
Observaţii: textura pastei şi c11racterele morfologice par să indice o apropiere de amforele
de tip Tripolitana III, deşi dimensiunile gurii sînt mai reduse la exemplarul nostru.

Varianta III

3

P~sta

este cenuşie-violet, particule albe, fine, dură; angobă cenuşie. Gura este largă cu
diametre de 12-14 cm., buza masivă, îngroşată la exterior unde prezintă o trcapt5.
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(PI. 16/6-7; Inv. nr. 24132, 22277). S-au drsco1writ două rXl'rnplarr care sr datează în
al doilPa sfert al srcolului Y.
Analogii: Ostia 29 •
Observaţii: şi acrste amfore ar putea aparţine unPi producţii byzaC"eC'ne tîrzii (Africana II-B) jndPcînd dupft textura argilei, forma lmzri, ,.marcato all'C'strC'no da nn gradino" 30 •

rariauta. 111„
Pasta este de culoare gri sau gălbuie. miC"a albă, dură, C"ompaetri: m1gobă proprie.
Gura estC' largă, buza în formft dP cehinit, puternic şirnţuitft pe latura interioară, gîtul
larg evazat spn' bază, toartrlP ornlP sau n~or rotnnjitP (PI. lli/10; Im·. nr. 4536). S-au
drscopcrit douri C'Xcmplare el' se datcazr1 în al <loilC'a sfrrt al sC'colnlni Y.
Analnqii: nu ;wem paralele indrnticr; parr s[t se apropie dr um•lp amforr drscopPritl' la
Ostia. dar care se datcazrt mult mai timpuriu :n.
Ob.~ervaţii: acest tip de amforrt ar putra să n•prPzintr. eventual. o fază mai tîrzic din evoluţia tipului Africana I (sau amfora mirit afriranit), buza drvPnind acum mult mai convexă şi mai îngustă.
Yariant<i III 5
Pasta estC' de cnloarP bC'j-roşcată. durrt. finrt: angobă propriP.
Gura este rPlativ largă cu o lrnzit îngroşată la cxtrrior, convexrt la partea supC'rioară şi
cu o concavitate binP marcată pc latma internă. formă. dr buză frrcvent drnnmită în
literatura de spccialitatP ,,ad Pchino'" 3 ~. S-a d<'S<"operit nn singur PXC'mplar datat în al
doilea sfert al secolului V. (PI. 16/9: Inv. m. 2f>f>l9).
,,..,.,.;. :
A n(l,OV:J.i

Observaţii:

Africana I

ostm. 33 .

caractrrele morfologier par sr1 apropi<' fragmentul nostrn crram1c de forma.
34 •

Varianta 1116
Pastă de culoare cenuşie cu miez roziu. dură, C"ompactă; înveliş gălbui la interior şi exterior. Gura este pîlniformă, gîtul tronconie, toarta ovală în srcţiunC' (PI. 16/5). S-a descoperit un singur exemplar datat în al doilN1 sfrrt al secolului V.
Analogii: Tomis 3 6 , Roma s6.
Observaţii: acest fragment aparţinr unPi amfon· c·r parP să reprezinte o variantă tîrzie
din evoluţia unui tip de amforă frpcvent întîlnit în Ppoca romană timpurie fiind cunoscut
sub denumirea de Africana II C 3 7.
Starea fragmentară precum şi muuărul drstnl de mic <li acestor amfore descoperite la
Babadag-Topraichioi nu ne permit să facem <"omentarii prea largi. :Merită remarcată
apariţia acestui tip în cadrul sitului clobrogPan mai ales în al doilea sfert al secolului V.
Conţinutul acestor amfore Pste controvrrsa t, optîndu-sP fie pentru ulri 38 fie pentru
cereale 39 •
Tip IV
Pasta este de culoare brună-violet închis, particule albe, fină, dură; angobrt proprie.
Culoarea pastei este posibil să fi suferit unele modificări ca urmare a arderii secundare.
Gura este îngustă, buza are latura exterioară convexă. Sub buză se văd urmele de la
ataşelc superioare ale toartelor. Se datează în al doilea sfrrt al secolului V (PI. 16/11).
Analogii: nu cunoaştem.
Obc;ervaţii: caracterele morfologice par să indice apartenenţa acestui fragment la o variantă
de mici dimen<;iuni al tipului numit spatia 40 • Începuturile acestei variante - de mici
dimensiuni -, conform descoperirii de la Topraichioi, ar putea începe în al doilea sfert
al sec. V. Aceste amfore de mici dimensiuni sînt cunoscute în bazinul M. Nrgre 41 şi estul
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Mediteranei 42 în sec. VI-VII dar pasta lor difrră dr acera a exemplarului de la Topraichioi datat în al doilea sfert al sec. V.

C) Amfore în

formă

de burduf

Această formă devine foarte frecventă în rpoca romană tîrzic. Caracteristica principală a
acestei forme estr dată de umăr carr nu mai rste boltit ci plan. El formează cu gîtul un
unghi obtuz, coborînd abrupt sprr corpul în formă de burduf, cu diametrul maxim spre
treimea sa inferioară.. După pastă şi dteva partieularităţi morfologice deosebim şi aici
cîteva tipuri ce provin din centre distinctr.

Tip I
Pastă de culoare bej-gălbuie, fină, compactă, moale, slip propriu. Gura este largă cu o
buză masivă, uneori slab diferenţiată la extericr. Toartele sînt masive, profilate, umeri
largi, corpul în formă de burduf rste terminat, probabil, cu o bază conică (PI. 17).
Analogii: Dinogetia 43 , Indrpendenţa (Murighiol) 44 •

Tip li
Pastă. bej, mai rar cărămizie, fină, dură„ mica albă, rare particule albe, angobă. alburiegălbuie, mai rar cenuşir.
Gură de lărgime medie, buza teşită oblic spre exterior, toarte ovale în secţiune. Corpul,
cu o uşoară strangulare la partea superioară, se lărgeşte în formă de burduf şi se termină
cu o bază. conică (PI. 18, 19).
Inscripţii: pe o toartă (PI. 18/1) apare ştampilate retro trei litere: E Y T (YCHES ?)
într-un cartuş dreptunghiular 45 • Pc umăr apare ~i un dipinto fragmentar: M ... care
ar putea fi citit 40 ... sextarii. Pe un alt fragment (PI. 36/6) apar zgîriate două litere

x

Km.,

urmate de altele două pictate Ml., iar în interiorul părţ.ii superioare a lui Mapare un
H zgîriat. Dacă dipinti reprezentau capacitatea de 41 sextan·i (22, 287 1), despre· graffiti
nu putem spune deocamdată nimic. Un alt rxemplar are zgîriat pe umăr un B aşezat
orizontal (PI. 19/3) iar pe un alt fragment de umăr apar graffiti Mix = 41 sextan"i (PI. 36/3)
Capac "tate: acest tip apare executat în diferite mărimi după cum pare să indice analiza
dipinţi-lor, a dimensiunilor divrrselor părţ.i morfologice precum şi calculul matematic
făcut amforelor păstrate integral. Astfel, în afară de dipinti arătaţi mai sus, mai există o
amforă la Athena 48 cu un graffito Al..( reprezentînd 37,5 scxtari (20,385 l). Un exemplar
fragmentar de la Noviodunum 47 prezintă pe umăr un dipinti Mix = 41 sextari = 22,287 l.
Un al treilea exemplar, descoperit la Tomis 48 , posedă un dipinti Kix care indică o capacitate de numai 21 sextari (11,415 I).
O amforă de la Tiras 49, datată în secolul al IV-iea, arc capacitatea de NH( = 58,5
scxtari = 32,163 I.
Calculul matematic efectuat la o amforă parţial păstrată de la Topraichioi (PI. 18/2,
inv. 4523) a indicat o capacitate aproximativă de 33-34 I. O altă amforă de acelaiş tip
de la Tomis 60 pare să fi avut o capacitate maximă de cca 30 I.
În concluzie putem spune că în acelaşi interval de timp au putut fi fabricate amfore cu
dimensiuni şi capacităţi variate, de la 11 pînă la-321.

Tipul 1111
Argila bej-brună, rareori uşor roz, fină, moale, compactă, mult nisip, slabe urme de angobă
alb-gălbuie.
Gura largă,

buza uşor rotunjită la partea exterioară, diferenţiindu-se cu greu de gîtul
relativ scund, cilindric. Toartele mici, arcuite puternic, rotunde în secţiune către mijloc
şi mai lăţite spre ataşul inferior, au la exterior una sau mai multe şănţuiri.
Deşi ni s-au păstrat doar porţiuni din partea superioară, după analogii putem spune că
avea corpul în formă de burduf, cu diametrul maxim spre partea inferioară, terminat cu
un picior masiv, conic (PI. 19/4,5)
Decor: pe umăr, probabil şi pe corp apar caneluri largi.
lnscrip/ii: pe exemplarul 17054 apar cîţiva graffiti AHMz J..m (Pl. 19/6) dintre aceştia,
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putem presupune că numai AH şi M3 ar putea indica capacitatea vasului de 38 sextarii
(20,634 l) şi respectiv de 47 se:âarii (25,549 l). Pc un alt fragment (PI. 36/1) apar zgîriate literele lE care indică, probabil, capacitatea de 35 se:.rtarii (19 l)
Analogii: pentru a doua jumătate a sec. IV avem bune paralele la Yassi Ada 51 : în sec. VI
acest tip apare la Sucidava 52 , Samos, atît în sec. VI 53 cît şi secolul VII 54 •
Consideratii: amforele din sec. IV de la Yassi Ada au volume de cca. 37-40 l 55 în timp
ce calculul matematic efectuat la două amfore de acest tip de la Samos 56 a indicat,
pînă la umăr, 17,9 l şi 19,5 l. Nu credem că este vorba de o reducere la jumătate a capacităţii vaselor în sec. VII faţă de cele din sec. IV ci doar dr amfore fracţionare.

Subtipul III

2

Pasta este de culoare brun-cărămizie, fină, dură, rare bobiţe violet (oxid de fier?), cuarţ
pisat, rară mica aurie, angobă proprie. Gura largă, teşită orizontal la partea superioară,
gîtul tronconic, umerii largi, separaţi de corp printr-o slabă strangulare. Toartele sînt
masive, ovale în secţiune, au ataşul superior sub buză şi se leagă unul de celălalt printr-o
panglică de argilă. Corpul se lărgeşte treptat către partea sa inferioară care însă nu s-a
păstrat. Caneluri largi pe umăr şi pe corp (PI. 20/2). Grosimea pereţilor, grija arătată la
montarea toartelor, indică faptul că recipientul era de dimensiuni mari. Calculul matematic efectuat pentru cele două treimi care s-au păstrat din amforă ne indică un volum de
20 I. Dacă presupunem că ultima treime a recipientului putea să aibe şi ea cel puţin 15 I,
amfora trebuie să fi avut cca. 35-37. I. Acest subtip datează de la începutul secolului
al V-lea.
D) Amfore ovoidale

Tip I
Pasta este de culoare bej închis sau deschis, alburie uneori mai rar rozie, cu foarte multe
particule negre, albe, brune (pirită, calcar?), rareori cuarţ pisat, angobă bej deschis.
Este de dimensiuni medii, fiind foarte răspîndit în bazinul oriental al Mediteranei precum
şi pe ţărmurile Mării Negre. Nu vom insista asupra morfologiei amforei deoarece acest
tip a constituit obiectul unui studiu anterior al nostru 67 (PI. 21/1-3).
Arializa petrografică efectuată de D. F. Williams sugerează că originea acestei amfore
ar fi în nordul Syriei 68 , în timp ce Bottgcr indică originea în Sinope 69 •
Inscripţii: diferiţi dipinti, mai rar graffiti, scrişi pe umărul acestor vase indică, uneori,
foarte probabil capacitatea lor, alteori diverse formule religioase. Cel mai frecvent apare
litera K, care împreună cu altă literă ar putea reprezenta o capacitate de peste 20 sextarii (PI. 21/1; 35/5, 6, 8). Pe un fragment din umărul unei amfore (PI. 35/4) apare o
literă ilizibilă alături de literele N I (KA?), deasupra lui N fiind o cruce .
.Analogii: apare în număr foarte mare în bazinul oriental al Mării Mediterane, pe coastele
Mării Negre şi la Dunărea de Jos 60.

Tipul li
Pastă roşie-cărămizie, rare particule albe (calcar?), bobiţe violet (oxid de fier?); angobă
albicioasă la exterior.
Gura este îngustă cu o lărgime ce oscilează între 6,4/4,4 şi 8/5, 4, buza este îngroşată,
rotunjită la exterior, gîtul este cilindric, toartele ovale cu una sau două nervuri masive
la exterior. Corpul - conform analogiilor - pare să fi fost ovoidal (PI. 22/1,2)
.Analogii: Independenţa (Murighiol), Teliţa, Argamum, Iatrus 61 •

Tip III
Pasta este de culoare brună, uneori puţin roşcată, foarte multă mica albă, bobiţe violet
(oxid de fier?) ; angobă proprie.
Gura este largă cu buza îngroşată, rotunjită spre exterior, uneori chiar atîrnînd cu marginea inferioară. Gîtul pare uşor umflat, toarta ovală, uneori uşor aplatizată, se prinde în
imediata apropiere a buzei, ataşul superior fiind mult lăţit. Corpul era ovoidal. Într-un
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artirol rN·Pnt am ~ugnat C'\'oluţia arr~tui tip din rpoca elenistică pînă în cca romană
tirzir 62. (PI. 22/:J: 30/1, 2).

Tip

n·

Pa:'ta Pstr ck C'uloan• roz-cărăm!zir. fină. eompactă. dură, foarte multă mica albă, rare
particulr albP (calcar?), angobă alb-gălbuir la PXterior cu o foarte bună aderenţă.
Gura r~tr largă cu buza îngrosată spn' intrrior, gîtul tronconic îngustat spre buză, Corpul,
desi 1111 ni s-a păstrat trrimr<; infl'rioară. parc să fi fost ovoidal şi terminat cu un picioruŞ conic·. Toartrle lipsrsc dar după ataşul inferior par să fi fost ovale sau plate. Gitul
an' la bază trri şănţuiri mareantP (PI. 20/1).
Considernfii: C'aleulul matl'matic a indicat un n1lum dr 18,2 I. Probabil că împreună cu
partl'a ca~P lip:wa. nmfora avea era. 20-22 I.
E) Amfore conit·e

Tip I
Estr o amforă frccvrntă în bazinul M. Negre. În cursul eYoluţiei a suferit, în sec. IV-V,
mwle modificări. Distingem patru Yariante:
l-o - Pastă cărămizie, dură, relativ compactă, piroxen, calcar, paiete de mica aurie,
angobă propril' sau roşir-brună.
Gura largă oscilrază întrr 10, 2/7, 4 cm şi 12/9 cm. Huza arc o şănţuire pc latura exterioară, unrori şi la partra ri 1mperioară, atirnînd chiar puţin desaupra gitului. Acesta este
troneonic, lărgit putrrnie la bază: toartrle sînt ovale în secţiune, masivr, cu o nervură
putrrnicri deatmpra. Cu toatr că ni s-au păstrat doar fragmente de gură sau partea lor
superioară, putem afirma - după analogiile ('Unoscute - că aveau corpul conic, cu
diametrul maxim în trrimca superioară, ingustindu-se treptat spre bază, cu o uşoară
strangulare spre treimea inforioară. Fragmrntrle de funduri descoperite, care prin textura.
argilri pot fi atribuite acestui tip, indiră o bază c-onică trrminată cu un buton puternic
aplatizat. (PI. 21/4; 23/1-3).
Caneluri largi pc gît şi pc torp.
lns,~l"ipţii: pr umărul exemplarului c·u nr. inv. 25671 apare un grafliti cJ>l), probabil
prrscurtarea numelui proprietarului iar pc gît un II.
Annlngii: Iatrus 118 , Chersones 84 , Tyras 66 , Dalakeu 86 • Aceste analogii se datează ~i
cir în secolul al IV-iea, datare întărită de descoperirile de la Topraichioi. În ceea ce priveşte conţinutul acestei amfore B. Btittgrr presupune că servea la transportul orzului 67 •
r nrianta ],_,. Argila este de culoare cărămizie, cu foarte mult piroxen, particule alb-gilbui
( ealrar?). care, probabil prin talcinare, au produs mici găuri în pastă, cuarţ fin pisat,
oxid de fier foarte fin; angobă proprie.
Gura rstr de dimensiuni mrdii, buza orizontală la partra superioară şi cu o şănţuire adîncă
la partra exterioară, aminteşte de buza variantei la. Gîtul destul de scund, evazat la
partra inferioară. Toarta este ovală în secţiune, cu o nervură medianll. longitudinal§., are
ata~ul superior pc mijlocul gîtului iar cel inferior pc umăr. Nu cunoaştem forma corpului (PI. 24/2; Nr. Inv. 17 .064)
Analogii: Tyras 68.
l'arianta, Ic· Argila este de culoare bej la exterior, roz închis la mijloc, dură, relativ compactă, cu foarte multe particule negre-maronii (pirită?); angobă proprie de culoare
gălbuie-bej.

Gura este îngustă, buza teşită orizontal la partea sa superioară, strangulată puternic la
partea ci inferioară. Gîtul tronconic este lărgit spre bază. Toartele masive, ovale în secţi
une, au o nervură şi două brazde slabe mediane, longitudinale. Deoarece s-a păstrat doar
partea sa superioară nu cunoaştem forma corpului dar după analogii putem spune cll.
avea o formă conică (PI. 24/3).
Anrtlogi: Aegyssus 69 , Gornca 70 Iatrus 11.
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raria11f11 1-d.

Pasta rstr dr culoarr brj-găllmir, mai rar citrămizir. rrlati\· dură, c11 foartr multr particulr negre şi maronii (pirită?), bohiţr violet-brum• (oxid dr fiPr?): angobă proprii• sau
nnrori de cnloarP brj închis.
Gura rste mică. diametrul acestria variind întrr li/-!.2 şi 8/G,li cm, buza an· o dnblit ~ănţu
ire pr latura Pxtrrioară fiind dP crlr mai nrnltr ori tPşită. oblic către PXtPrior la partea
suprrionră. Gît.ul rste rrlativ înalt, atingînd uneori chiar 1i e111.. cilindric în partl•a de
sus şi PVazat treptat sprr baz[t. ToartPlc ovalr în srcţi1111e an o nrrvură slabă la partea
supcrioarit, se prind ele mijlocul gîtului şi al umPrilor. Corpul conic sufrrit o uşoară strangulare cătrr ultima trrimc şi sP trrmină cu o hază tonică (PI. 2:1;~>: 25/2).
lnscripţi1": pe o amfor[t fragmentară (PI. 24/1) apare scris tll vopsea de rnloarP brună.:
r·:wx.oc"rc.c; care, evrntual ar putea fi citit: T~xix6occr[LC:lcrZL] (,,sfinţirii, purificării') 7:?.
Dacă avem în vederr că acpeaşi amforft poartă pe gît şi crnl·ea monogramatică în Iigatnră
cu n interpretat rvmtual drrpt 7t[pzTi~uTepr,u] ?), <t tu nci este posibil ca, eventual, amfora să fi conţinut un produs (vin!' ulei?) rare rrn întrrbuinţat în cadrul ritualului creştin. Pc un fragmrnt (Inv. nr. 24025) apar Ia baza gîtullli, trasate cu vopsea
rosie, literele ee urma.te de alte două srmne ilizibilr. Pe amfora Cil Inv. nr. 29910
(PI. 23/5) apare incizată în pasta crudă semnul crncii. Pe 1111 alt fragnwnt ce aparţine
tot acrstci variante apare scrisă cil vopsea roşit> lifrra B (PI. ilG/7).
Atwlog1'.i: Iatrns73, ChcrsonesH, satul Gubinski, reg. Kursk 75 , Tomis 76 , Sucidava 77 •
CapaC'itate: pentru determinarea capacităţii accstri variante am calculat matematic
volumul a două amfore. Prima amforă, care provine de la Topraichioi (PI. 2:3/5) ne-a
indicat un volum maxim de 7,6 l iar pînă la umăr de G,5 l, deci 12 se."(;farii (G,523 1). A
doua amforă calculată este cca din satul Gubinski şi ne-a indicat o capacitate maximă.
de 15,5 l, pînă la umăr avînd 13 1, deci 24 .~exfan:i (13,046 1). Comparînd celr două amfore
ne dăm uşor seama că ultima reprezenta probabil dublul capacităţii vasului dr la.
Topraichioi.
în urma analizării celor patru variante credem că putem trage următoarrle concluzii:
acest tip de amforă, frecvent întîlnit în secolul IV, era executat îngrijit şi capacitatea
recipientului era deosebit de ridicată. (între 30 şi 60 1). Către sfîrşitlll secolului IV apar
variantele 1-b şi 1-c, se pare cu o viaţă scurtă şi puţin răspîndite. Pasta acestor amfore
nu mai are calitatea primei variante. La aceasta se adaugă şi aspectul oarecum neglijl'nt
al modelării vaselor. Ultima variantă se parc că este creaţia secolului V, arc aceraşi pastă
şi execuţie de slabă calitate ca şi a variantele anterioare. Dacă luăm în considrraţic şi
marea reducere a capacităţii, avem, se pare, imaginea unui centru producător care de la
perioada de înflorire a secolului IV ajunge Ia o decădere accentuată către mijlocul secolului V e.n. Frecventa apariţie pc coastele nordice a.Ic M. Negre îl determină pc B. Hottgcr să presupună existenţa centrului de producţie a acestui tip de amforă în regatul
Hosporan 78 .

Tip li
Pasta este de culoare roşie-cărămizie, dură, compactă, cu multe bobiţ.c violet-brune
(oxid de fier?); angobă proprie sau mai rar de culoare alb-gălbuie Ia exterior.
Gura este îngustă cu un diametru cc variază între 6,4/4,1 şi 8/5,2 cm. Buza. este larg
şănţuită pe latura exterioară, teşită oblic spre exterior Ia partea superioară, adesea chiar
trasă uşor spre interior. Gîtul este înalt, cilindric, evazat spre bază. Umerii înguşti, corpul
conic arc pe mijloc o slabă strangulare care accelerează îngustarea spre partea finală
terminată cu o bază~ conică. Pc gît şi :corp apar caneluri largi (PI. 25/1). Inscripţii
nu apar pe acest tip de amforă.
Analogii: latrus 79 , Tarsus eo.
Capacitate: amforele de acest tip au o capacitate redusă, apropiată de a tipului I-d.
Calculul matematic şi măsurarea cu apă efectuată amforei cu Inv. nr. 2-153:) a indicat
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pînă

Ia gură o valoare de 4 I, pînă la umăr vasul trebuind să aibă cca. 6 sexlarii (3,2616 I).
O valoare ceva mai marc am obţinut-o, prin calculul matematic, pentru amfora
cu Inv. nr. 25478, capacitatea maximă a acestria fiind de cca. 5, 7 I. pînă la ataşul inferior
al toartei trebuind să aibc cca. 9 sextarii (4,892 1). Calculul matematic efectuat amforei
descoperită Ia Tarsus 81 , ne-a indicat o capacitate maximă de cca. 7 I, astfrl că pînă la
baza gitului putea avea 12 sextarii (6, 532 I). Această amforă reprezenta, probabil, dublul
amforei de Ia Topraichioi.

Tipul III
Argila bej sau rozie, multe particule negre - maronii (pirită?), bobiţe violet (oxid de
fier?), particulr albe (calcar?), care probabil prin calcinare au creat miri goluri în structura pastei, rare paiete de mica aurie, moale cînd este de culoare bej, crescînd în duritate cînd este mai rozie; angobă gălbuie Ia rxterior. (PI. 26/1)
Gura este destul de largă, diametrul acesteia fiind de cca. 8.5/6 cm. sau de
10,5-11/7-8 cm. indicînd astfel că avem de-a face cu amfore de mărimi diferite; buza
este rotunjită spre exterior. Gîtul este scund, cilindric, uşor umflat la mi.iloc. Toartele
ovale în secţiune, sînt mici, uşor aplatizate, puternic arcuite spre umerii largi, uşor boltiţi.
Corpul conic are diametrul maxim Ia partea superioară, îngustîndu-se treptat spre baza
conică, turtită puternic la capăt.
Decor: Ia exemplarele mari apare adeseori o linie incizată sub buză.. Corpul este acoperit
cu brazde late care se îngustează spre umăr.
lnscrip/ii: Exemplaru] cu Inv. nr. 30014 (PI. 26/1) are pe umăr un dipinti realizat
cu o vopsea roşie, destul de slab păstrată, a cli.rui interpretare ne scapă: )µo. Un alt
dipinto fragmentar şi slab păstrat apare pc exemplarul cu Inv. nr. 25451 (PI. 26/3). Pe
toarta unui alt fragment (Inv. nr. 25516) apare incizat semnul X.

Analogii: Niculiţel 82 •
Capacitate: aşa cum arătam mai sus,

măsurile liniare indicl'l. existenţa unor capacităţi
diferite în cadru] acestui tip. Aceste amf orc cu volume diferite au circulat simultan. Din
păcate nu s-a păstrat întreg decît un singur exemplar, de capacitate mică, la care calculul matematic a indicat un volum maxim de cca. 14,2 l, pînă la umăr el trebuind să aibe,
probabil, cel puţin 13,011 = 4 Chous = 24 sextarii. Partea superioară a vaselor de capacitate marc este ilustratl'l. de piesa cu lnv. nr. 28599 (PI. 26/5). Judecind după diametrul
gurii: 10,5/7,8 cm. şi diametrul maxim, care probabil exista la joncţiunea umărului cu
corpul, de cca. 31,5 cm, această amforli. putea să aibc dublul capacităţii amforei
Inv. nr. 30014.

Tipul IV
Este reprezentat de un singur fragment de gură de amforă, lnv. nr. 23314 (PI. 26/4), dar
deoarece cunoaştem o analogie perfectă în castelul de la Iatrus, am considerat că o putem
include în rîndul vaselor cu caractere morfologice bine cunoscute.
Argila este bej-cărămizie, dură, compactă, multe particule albe (calcar?). Gura largi,
pîlniformi, cu buza uşor îngroşată. pe latura exterioară iar pe latura interioară scobiti,
astfel că formează un prag, pe care probabil că se sprijinea capacul amforei. Gîtul este
scund, conic, evazat spre bază. Toartele masive, ovale, slab profilate prin nervuri şi
brazde. Corpul era conic cu diametrul maxim la partea superioară, îngustîndu-se treptat
spre baza de formă conică.
Decor: pe gît şi pe corp apar brazde largi.
Datare: sfîrşitul secolului IV.
Analogii : Iatrus 83 , Troesmis H.

Tipul V
Argilă bej-căr~mizie sau orange, multe bobiţe violet-brune (oxid de
(calcar?), puţin cuarţ pisat, dură; angobă de culoare brun deschis
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fier?), particule albe
la exterior.

Gura îngustă, buza teşită oblic spre exterior la partea superioară arc pc latura exterioară
o şănţuire şi o nervură masivă, care o detaşează de gîtul amforei (PI. 27/1 inv. nr. 25365).
Gîtul trebuie să fi fost, conform analogiilor, înalt, tronconic, umerii înguşti, toartele masive,
corpul conic terminat cu o bază convexă înconjurată ele un picior tubular (PI. 27 /2,
Inv. nr. 24085).
Observaţii: deşi nu avem păstrat nici un exemplar întreg, textura argilei, angoba şi caracterele morfologice indicate de cele două fragmente sînt de ajuns prntru a recunoaşte un
tip de amforă foarte răspîndit în secolele II-V în bazinul orimtnl al Mării Mediterane
precum şi pe coastrle Mării Negre. Faţă de exemplarele timpurii (sec. II-III e.n.),
remarcăm îngroşarea buzei şi rotunjirra bazei 85 , piciorul rămînînd în continuare tubular. Deoarece s-au publicat prea puţine exemplare întregi, nu ştim dacă aceste amfore
erau fabricate în mărimi diferite. circulînd concomitPnt sau, după cum rezultă din analiza
măsurilor liniare ale amforelor de acest tip de la Athena 86 şi Corint 87 , asistăm la o reducere treptată a dimensiunilor. respectiv a capacităţilor acrstni tip de amforă.

Tipul

rI

Argila este de culoare brj sau rozic, multe particule negre şi brune (pirită?), puţim' particule albe (calcar?), rare bobiţe brune (oxid ele fier~). dură; angobă proprie.
Gura îngustă, buza aproap;' dreptunghiulară în srcţiu1w, îngroşată la exterior iar la partea superioară teşită oblic. Toarta era ovală în secţiunP cu una sau două nervuri la exterior. Gîtul este înalt, tronconic, umerii înguşti. Conform analogiilor corpul era conic,
terminat cu un picioruş tubular (PI. 27/3; Inv. nr. 25676).
Jn.~rripţii: pc acest tip de amforă apar frecvent dipi·nf1' executaţi cu o vopsca roşie, din
păcate însă, în general ilizibili. l'cntru puţinii d1'pi·nti lizibili nu putem formula nici o
intcrprctare. Doar pentru inscripţia care apare pr amfora cu Inv. nr. 25670: MAK,
îndrăznim să facem o apropicrr cu inscripţia ;1ctxap~ cr apare pr o amforri dr aerlaşi tip
deseopcritrt la Truşrşti 88.
Datare: sfirşitnl secolului IV, apariţia lor şi la începutul secolului V datorinclu-sr probabil
unor refolosiri a acestor recipirntt'.
AMlogii: cîmpia Muntcniei 89 , l\Ioldova 1'°, Nordul Mării Nrgrr 91 •
Capa<ilrite: un rxrmplar dc Ia Brroe arc 1,8 I 92 •

Tip Vll
Pasta este de culoare brun dcsehis, cu foarte multă mica, moale, fină, a11gobrt proprie.
Gura c'ste foarte îngustă, cu diamctrr cc oscilează intre' ;u~/3,li cm. buza î11gustrt, puternic
teşită pc latura rxterioară. Toarta rste în formă de bandă, nnrori uşor concavă pt• dirrcţia
longitudinală, ataşcle superioare împreunate şi formî11d 1111 fel ele guler pe gît. Corpul este
conic şi se termină cu un picioruş tubular sau conic carr poate fi gol sau plin în interior
(PI. 27 /4-9).
Analogii: Dinogctia 93 , Aegyssus 94 , Sacidava 9 5, Atena 9 6 , Corint 97, BPrrnicc 9!1.
Obsrrrnţii: evoluţia acestui tip a fost amplu analizată de M. Lang, 9D H. S. Robinson 100
şi W. Hautumm 101 • Descoperirile dr Ia Babadag-Topraichioi, datate mai ales în prima
jumătate a secolului V, atestă că schimbarea acestui tip - de la cel cu o toartă la cel cu
do~ă toarte - a avut loc către sfîrşitul secolului IV şi începutul secolului V. La Topraich10i, din cele şase fragmente de gît păstrate, numei două indică faptul că vasul avea o
singură toartă (PI. 27/5) în privinţa bazelor terminate cu picioare conice constatăm
că apar deopotrivă atît picioare conice tubulare cit şi pline. Ambele tipuri de picioare au
existat deopotrivă în prima jumătate a secolului V, situaţie cc parr că s-a perpetuat şi
în secolul VI 192 •
F) Amfore diverse

În această grupă am inclus amforele a cltror formă completă nu ne este cunrnrnuUi nici
din literatura de specialitate, astfel că nu am putut să Ic încadrăm într-una clin formele
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descrise mai sus. Am considrrat însă oportun să. le prezentăm în speranţa că Yiitoarele
descoperiri vor putra completa aceste informaţii. Ordinra prrzentării acestor amfore
ţine srama de freevenţa cu care apar.

1'ip I
Pa.~ta Pste lwj-gălbuir, partieule albl', multă mica albă, rar{\ mica aurir, fină, relativ

moalr; angobă proprir.
Gura arl' o lărginw nwdir, eu diamrtrl' earr oscilrazri întrr 10.li-ll ,2 cm. Buza este uşor
rulată spn• extPrior. Gîtul c•str C'ilindrie iar toartrlP sînt oYale în secţiune, uneori cu o
şănţuir<' mrdiană, longitudinalrt (PI. 28/4).
Inscripţii: pr umărul mwi amfore (PI. 28/4) apar, deopartr ~i de alta a toartelor, douA
şrup<' de yraffili:
;1) .\H( =3R,5 (~e.clarii?) (20.92861); b) .i~lll<
Prima grupă dP yraffili par<' să fi fost anulată prin două linii slab incizate. IntPrprctarra.
Pcle1 dP-a doua grupări nu nr est<' rlară. () ipotPză nr putea fi ~i acr<'a eă a fost grrşită
tra.-;an•a primri lit<•r<', a:-;tfrl ea în loc dr .i să fi<' n1rha tot de un A. dl'ci corPct ar fi
AH 111 ( = 3R + 3.5 = 41.f> .<:f'.rlarii drşi în aerst caz am avra un amrstPc al cifrelor
grec1•şti eu Cl'le latine.

1'ip 11
Pasta l'st1• de euloan' brj-brună, c·u mic•z dr culoare cmuşic•, mult nisip, mica albă, rnre
pairtc dr mil'a aurir, foart1· durr1, compactri, angobă alb-gălbuir, subţire, pc alocuri ştcarr;ă.
Gura largă, buza masivă, nrticală, îngroşată, rotunjită la c·xtcrior şi cu un prag masiv
pc latura sa interioară. Umerii par să fi fost largi (PI. 29). Aer!'tc amfore par a se data
doar în al doilea sf 1•rt al Sl'colului V la Babadag-Topraichioi.
Tip 111
Pastă bPj-brună, multă
brună la l'Xtl'rior.

mil·a

albă, puţinrt

miea aurii',

c·1wrţ

fin pii;at,

bobiţr

,·ioll't;

angobă

Gura l'Stl' de dimensiuni medii (10,6/8,3 tm), buza îngroşată la 1•xterior, aproapr dreptunoblic la partea i:mpc•rioară. Gîtul scund, cilindric. evazat
OYalP în sccţ.iunr, la fixarra ataşului superior rămînînd
(în interior) urma drgctului olarului (PI. 30/2) Forma corpului nu o cunoaştem. Două
baze terminate cu picioruşe conicr - care au o textură şi o culoare a pastei asemănătoare
cu fragmrntul d1• gură dc·scris mai sus - par să. ne indice şi tipul de bază (PI. 30/6)
Inscripţii: pc umăr pare a se obsrrya partea impc·rioară a unei litrre zgiriatr.

ghiulară în secţ.iunr, puţin trşită
uşor sprr bază. Toartrlc par a fi

Tipul IV
Pasta brj-cenuşir, pnrticule albe calcaroase, care prin cal<"inarc lasă unrori grmri în argiUi,
dură, angobă proprie.
Gura drstul de mieri cu o buză teşită oblic spre rxtrrior; gît cilindric, rvazat spre bazli,
toarte ovale în secţiune cu o muchie masivă la partea superioară; umerii par să fi fost
destul de largi (PI. 31/1) (Inv. nr. 23997). Exemplarul sr datează în al doilea sfert al secolului V.
Imwripţii: pc gîtul şi umărul amforc•i apare o inscripţ.ir pictată cu vopsra brună, dispm;A
pc tn•i rînduri:

R1 •••• ),A$; R 2

<;

<

$ IH
R 3 •••• IH
Este vorba de indicarea capacităţii vasului. În rîndul 1 probabil este vorba de indicarea
•••

capacităţii de 31 sextarii (?). Faptul că în următoarele rînduri apare clar indicată capacitatea de 18,5 sextari, respectiv 10,0566 I, pune sub semnul întrebării cifra indicată în
primul rînd, dată fiind diferenţa mare care există între cifre.

Tipul V
Pasta este de culoare bej-cărămizie, multă mica aurie, multe bobiţe violet (oxid de fier?),
particule albe (calcar?), care prin calcinare au creat mici goluri în pastă, vizibile nu numai
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spărtură ci şi la suprafaţa
ţia rrcipirntului.

în

vasului, crPîndu-sr astfel o im1m'sir dP 1wîngrijire în <'Xl'CU-

Gura relativ largă are o buză masivă., rotunjită în formă. de manşon. Gîtnl puţin tronconic, evazat spre partea superioară; unlC'rii converşi, abrupţi, toartele ovale în Sl'ctiunr,
puternic curbatr. Singurul rxrmplar descoperit sr clatcazrt la sfîrşitul sPcolului IV (PU.31/2).
Insrripţii: pc umăr apare o inseripţic scrislt cu Yopsra roşie: i-.:~K' continuarra fiind distrusă de două litere slab zgîriatc deasupra: CY.
Analogii: Histria 103.

T1'.pul V I
Pasta cărămizie, particule brunr, particnlr alb<• calcaroasP, uneori dPstul de mari, re
prin calcinare lasă. găuri mari în pastă; angoba arc o nuanţă CP\·a mai drschisă drrît t11loarea argilei.
Gură de dimensiuni medii, buza teşită oblic spre PXtPrior. gît cilindric, Pvazat sprr bază,
toartele ovale au o nervură mediană. Avrm un singur Pxrrnplar datat în primul sfert al
secolului V (PI. 31/3).
Tipnl Fli
Pasta brună, multe particule albr calcaroase ce prin eaJeinarr an crrat nunH·roa.sr goluri
în pastft; angobă alb-gălbui cu o bu nrt adrrenţă.
Gura de lărgime mcdir, buza îngroşată la PXtcrior. t<•şitrt oblic la partea suprrioară. şi eu
o şănţuire adînclt pc latura t•xtcrioară. Toarta o\•ală în sPcţiu nr, cu o 1wrvnră nwd ia nă
longitudinală. la partPa superioară., gîtul cilindri<'. eYazat spre hază (PI. :30/4;
Inv. nr. 28635).
In.c.:eripţii: pc mijlocul gîtului s-a păstrat nn fragnwnt dintr-un yraf/ifo <·r par<' a fi un
H sau un N.
Singurul rxemplar păstrat se datea.ză în al doil<'a sfrrt al sPc. V.
Analogii: Histria 1o.1.
Orig "ne: Nordul Africii (?).
Tipul VIII
Pasta gălbuie, particule cafenii, foarte puţ.in cuarţ pisat, moale; angobă proprir.
Gura largă, buza rotunjită la exterior, gîtul tilinclric puţin umflat, toartclr ovalt• în sreţi
unc, cu o nrrvură mediană longitudinală. Avem un singur rxrmplar datat în al doih•a
sfert al secolului V (PI. 30/5). (Inv. nr. 25321) 1os.
Tipul IX
Pasta cenuşie, dar cu miezul roziu, particule albe cr prin calcina.re dau pnstPi un asp'Cct
poros, mica albă, foarte dură; angobă propri<•.
Gura de lărgime medic, buza teşită oblic spre PXterior şi interior. Toarta ovală. în srqinnr,
gîtul cilindric, uşor umflat la mijloc (PI. 33/1: lnY. nr. 25358). Sf' clatPază în al doilra sfert
al secolului V.
Tipul X
Pasta bej-gălbuie, multe particule albe calcaroase care prin calcinare crează porozită.ţi
în structura argilei, moale; angobă proprie.
Gura largă, buza teşită oblic spre exterior, toarta ovală în secţiune, gîtul scund, cilindric.
Singurul exemplar păstrat se datează ht sfîrşitul secolului IV (PI. 32/1; Inv. nr. 25632).

Tipul XI
Pasta este bej-cărămizie, mult nisip, rare particule albe şi maron, compactă, relativ moale;
angobă proprie.
Gura îngustă, buza îngroşată sub formă ele bandă spre exterior, puţin evazată spre exterior, gîtul scund, tronconic, toartele ovale în secţiune sînt puternic curbate. Singurul
exemplar descoperit se datează în primul sfert al secolului V (PI. 32/2; lnv. nr. 25893).
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Tipul XII
Pasta bej, rare partirnle albe, compactă, moale; angobă proprie.
Gura îngustă, buza verticală, puţin îngroşată spre l'xtrrior în formă de bandă. Gîtul
tronconic. puternic evazat sprr bază. Toarta ovală în secţiune. Se datează în primul sfert
al secolului V (PI. 33/7; Inv. nr. 25841).
Tipul XIII
Pasta bej-maronie, particule violet-brun<', cuarţ pisat, mira albă, particule albe; angobă
alb-gălbuie ru o bună aderenţă.
Gura largă, buza triunghiulară în secţiune, uşor teşită sprr exterior la partea superioară,
despărţită de gît printr-o nervură slabă. Toarta ovală în secţiune, cu· două nervuri mediane longitudinale la exterior. Gîtul, deşi ni s-a păstrat puţin din rl, după înălţiml'a toartei
pare să fi fost destul de înalt (PI. 33/8; Inv. nr. 25479). Sl' datează în primul sfert al
secolului V.
Tipul x1r
Pasta brun închis, particule albe, cuarţ pisat, dură; angobă proprie.
Gura largă, buza este teşită oblic spre exterior la partea superioară. Gîtul arc o umflă
turii la partea superioară, marcată la exterior de o puternică nervură, zon! în care se
prind şi ataşrle superioare ale toartelor. Singurul exemplar descoperit datează din al
doilra sfert al serolului V (PI. 33/4)

T1:P

xr

Pastă brj-brună, particule \•iolrt, albr: angobă brun-rrnuşir. Gura rste de lărgime medic
cu buza îngroşată sprr rxterior. Toarta rstr în bandă, cu o masivă şănţuire mediană,
longitudinală. lîn fragment dr bază ronică, cu o trxtură a argilri ascmănătoarr ar putea
indira, rvrntual, tipul dr bază. Sr datrază în al doilea sfert al secolului V (PI. 32/3;

Inv. 25264).
Tip Xl'I
hrun-brj, cuarţ fin pisat. particulr albr. dură; angobă proprir. (~ura este largă,
buza nrticală, îngroşată la exterior, atîrnînd puţin la partea ci infrrioară. Cele douA.
rxrmplarr d<'sroprrite se datrază în al doilea sfrrt al srcolului V (PI. 33/6). '
Pastă

1'ip

s.r 11

Pastrt dr culoare brj închis-roz, ruarţ pisat; angobă proprir. Gura este largă, buza verticală, drrptunghiulară în srcţiunc, cu o şănţuirr la partra inferioară. Cunoaştrm doar două
rxPmplarr c·r sr datrază în al doilea sfert al serolului V (PI. 33/3,5 ).
Amforl' de

musă

În cadrul acrstri forme am inclus amforelr de producţie locală, care prin caracterele lor
morfologicr indirii mai mult o folosirr în radrnl gospodăriilor antice şi nu pentru transport la marr distanţă. Textura pastei şi uncie particularitliţ.i morfologice ne-au determinat să Ir împărţim în două tipuri.

1'ip I
Pasta cstr de culoare bej-orangc, 8coici pisate (se obsen•ă chiar o cochilir păstrată int~t),
la rxtrrior.
Gura este dr dimensiuni mijlocii, buza îngroşată Ja exterior sub forma unei panglici, care
este mai îngustă sau mai Jată în funcţie de dimensiunile amforei, arc o şănţuirr largi
pc latura rxternă şi o altă şănţuire, mai mică, la partea superioară. Gîtul este scund, uşor
umflat, toartele ovale-aplatizate 8au rotunde-torsionate în secţiune. Corpul era globular,
baza inelară. La Topraichioi, se dateazA. la sfîrşitul secoJului IV şi începutul secoJului V
(PI 28/1,2)
Analogii : Iatrns 10&

fină; angobă brună
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Tip li
Pa.sta, este de culoare cenuşie, multă mica albrt, fină, clnră, compactă, angobă proprir.
Gura este largă, buza îngroşată puţin spre cxtrrior, teşită oblic spre intrrior, alteori este
puternic rotunjită spre exterior. Toartele plate eu trri-patru nrrvuri la part.Pa rxtrrioară
sau rotundl', torsionate în 8reţinm·. (~îtul p:;tl' aproape cilindric, umerii largi şi co11vceşi,
trec lin spre corpul globular. baza e:;tl' i nrlarri / PI. 28/3). Pc un fragmrnt dl' umrir apare
un şir de linii în zig-zag, rralizatl' prin lustrnirc. Unrori apar şi 3-li canrluri pr gît.
Analogii:

latru~

107

•

Observaţii: acestr amfore sînt un produs local, forma lor fiind frccvrnt întîlnitil în Dobrogea antică încă din sreolul II 108 • RPmarcăm apariţia din al treilea sfrrt al src. IV a amforelor de masă carr an o pastri de culoare cenuşie. 109 .
Veselă de masă (vasa esearia şi

vmm po(ta)t.oria)

în

această categoric ceramică am inclus vasel!' prntrn srrvit liehidr (crini şi ulcioarl' ),
pentru băut (ceşti, cupe şi pahare), pentru srrYit alimrntrlc ( eastroanr, boluri şi stră
chini) precum şi vesela prntru mîncare (farfurii. platouri).

Pasta din care sînt executate acrstr grupuri erramiee este foarte finri, de rele mai multe
ori arsă oxidant, roşie sau bej-galbenă în funeţir de cantitatea predominantă ele oxid de
fier sau calcar din compoziţia pastei. Interiorul şi parţial exteriorul acestor vase rste
acoperit cu un înveliş de protecţie de acC'eaşi culoare sau ele o nuanţă asemănr1toare cu
a argilei. Această protecţie era necesară pentru impermeabilizarea vasului iar în cazul
vaselor pentru servit mîncarea spre a le feri de îmbibarea cu diversele substanţe lichide
cc intrau în compoziţia mîncărurilor. În prezentarea ace~tci grupe cc·ramice am avut
în vedere mai întîi formele înalte ( vasa po(ta )toria) şi pc urmă formele scunde (va.'ia

escaria).
Căni le
Sînt recipiente de dimensiuni medii. Starea fragmentară nu ne permite descrierea
lor completă. Pasta este de culoare bej închis, particule f inc de culoare violet (oxid de
fier?), particule albe (calcar?), fină, dură, compactă; angobă proprie.

'J.1ipul I
S-au păstrat două exrmplare fragmentare, unul de dimensiuni mari (PI. 37/6;
Inv. nr. 28617), celălalt de dimensiuni mai mici (PI. 37/4; Inv. nr. 28616). Gura este
largă, trilobată, exemplarul mai mic are însă dcschidr.rca plasată lateral, în stînga toartei,
cealaltă piesă avînd ciocul în partea opusă toartei. La exemplarul mare gîtul este înalt,
cilindric. Toarta în bandă, are două nervuri la partea superioară. Corpul, conform analogiilor, pare să fi fost globular. Se datează la sfîrşitul secolului IV şi începutul secolului V.
Decor : pe umăr arc cîteva canclmi.
Analog·ii: Iatrus 110 , Odărci 111.

Tipul li
Pastă cu miezul cafeniu, cenuşie spre exterior, particule violet fine, particule mici
de calcar (Pl. 37/2; Inv. nr. 25242).
Gura este destul de largă, terminată cu un cioc larg, marginea răsfrîntă puţin spre
exterior. Profilul incomplet nu ne permite calcularea diametrului gurii, nici cunoaşterea
formei corpului. Se datează în al doilea sfert al secolului V.
Decor : două nervuri separă buza de git ; pe umăr apar alte nervuri.
.Analogii : Iatrus 112.

Tipul III
Pasta roz-cărămizie foarte dură, particule violet, albe, compactă; vopsea brunla exterior.
Gura largă, buza umflată şi profilată la exterior prin două brazde, gîtul conic cu
o nervură la partea lui superioară. Se datează în al doilea sfert al secolului V (PI. 37/3;
Inv. nr. 25839) .
.Analogii: Iatrus 11a.

roşcată

Ulcioarele
Ca dimensiuni par să se apropie de cele ale cănilor. Elementul principal ce le deode căni este îngustarea suferită de gură şi de gît. Deoarece au putut fi
restaurate foarte puţine exemplare, am căutat să le grupăm tipologic luînd drept criteriu forma părţii superioare a vasului.
sebeşte, totuşi,

Tipul I
Pasta cenuşie, cuarţ fin pisat, dură, puţin zgrunţuroasă. Un alt exemplar are pasta
bej iar suprafaţa exterioară neagră; angobă proprie.
Gura îngustă cu buza. trilobată, toarta în bandă, gîtul îngust, umerii destul de largi,
corpul pare să fi fost ovoidal. Se datează în primul sfert al secolului V (PI. 37/1; Inv.
nr. 25695) .
.Analogii: Iatrus 114 •

Tipul II
Cuprinde ulcioarele cu gura relativ înaltă, pîlniformă.. Pasta este de culoare bejparticule brune, rare particule albe, mica albă., fină, compactă; angobă proprie sau, uneori, o vopsea brună-roşie acoperă partea superioară a recipientului.
Gura pîlniformă, largă, buza evazatA. spre exterior, profilată prin două caneluri
la exterior. Gîtul îngust, cu o nl'rvură proeminentă la mijloc. Toarta în bandă cu două
nervuri mediane longitudinale, cărora pe partea inferioară le corespunde o masivă şln
ţuire. Umerii abrupţi iar corpul este ovoidal (PI. 38/10; Inv. nr. 25340).
Decor: o bandă de caneluri fine pe umăr .
.Analogii: Dinogetia 115, Callatis 118, Histria 117 , Iatrus 118 .
cărămizie,

Tipul III
Gura pîlnif ormă, ceva mai mică decît a tipului precedent, buza are o şănţuire la
partea ei superioară şi o nervură la partl'a l'i inferioară. Gîtul este îngust, toarta în bandă
cu două nervuri mediane longitudinale, umerii abrupţi, corpul ovoidal terminat cu o bandă
inelară. S-au descoperit două exemplare datate în al doilea sfert al secolului V (PI. 37/5;
Inv. nr. 29841).
Decor : o bandă de caneluri f inc pe umăr.

Tipul IV 1
Pasta de culoare roz, multă mica albă, rare paiete de mica aurie, compactă, fină;
vopsea brun-roşcată la exterior.
Gura înaltă, pîlniformă, buza este demarcată la exterior printr-o şănţuire. Ataşul
superior al toartei este pia.sat la mijlocul gîtului. Există un singur exemplar datat în
ultimul sfert al secolului IV (PI. 38/1; Inv. nr. 25639).
Analogii: Atena 119.
Observa.ţii: este un produs local care imită vestitele ulcioare terra sigillata de la El-Aouja
din nordul Africii 120 • Artizanul local a căutat să imite forma ulciorului, nereuşind însă
să elimine nervura rezultată la exterior în urma fixării gîtului de umăr. Vopseaua brunroşcată de la exterior imita firnisul produselor nord africane.

Tipul IV 2
La Babadag-Topraichioi este posibil să avem şi o variantă tîrzie a acestui ulcior,
dintr-o pastă cenuşie, fină. Pe mijlocul gurii apare o nervură destul de proeminentă. în aceeaşi zonă se prinde şi ataşul superior al toartei. Singurul exemplar descoperit se datează în al doilea sfert al secolului V (PI. 38/2); lnv. nr. 25345).

realizată

Analogii:
Tipul V

Leţcani 121.

Pasta bej-cărămizie, mica albă, fină, dură; angobă alb-gălbuie
pîlniformă, decorată la exterior cu canP-luri fine, la partea superioară şi
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la exterior. Gura
o nervură proemi-

nentă

spre partea
nr. 25512).

inferioară.

Se

datează

în prima

jumătate

a secolului V (PI. 38/8; Inv.

Tipul VI
Pasta cărămiziu-orangr, particule brune şi albe, fină, dură, cu mici porozităţi;
angobă proprie.
Gura pîlniformă, cu buza mult evazată, detaşată de gît printr-o nervură. Sub această
nervură se prinde ataşul superior al toartei, care era, probabil, ovală în secţiune. Singurul
exemplar descoperit se datează în al doilea sfert al secolului V (PI. 38/5; lnv. nr. 28563).
Tipul VII
Pastă cărămizie-bej, puţină mica aurie, fină., dură, compactă; angobă proprie.
Gura îngustă, buza lăţită spre exterior sub forma unui disc. Gîtul îngust arc o nervură la exterior, sub care se prind ataşele superioare ale celor două toarte, ovale în secţiune şi cu patru nervuri la partea superioară. Cele două exemplare descoperite datrază
din prima jumătate a S!'colului V (PI. 38/6, 7; Inv. nr. 24050, 25650).
Analogii: Dinogetia 122•
În afara acestor fragmmte de gură s-au păstrat şi uncie corpuri de ulcioare, de
formă ovoidală, cărora le lipsea însă partea superioară. Dintre acestea amintim numai
patru exemplare mai intrresantc:
1) Inv. nr. 27942 (PI. 38/11). Pastă cărămizie, fină, dură; vopsea brună cu luciu cenuşiu,
metalic la exterior, rezervată treimea infrrioară. A apărut pc un niv!'l datat în al doilea
sfert al secolului V dar forma şi execuţia indică o datare mult mai timpurie.
2) Inv. nr. 4545. Pastă cenuşie, fină, glazură verde Ia exterior 123 •
3) Inv. nr. 27943 (PI. 38/9). Pastă cenuşie, fină, angobă proprie. Se datează în al doilea
sfert al secolului V. Calitatea şi morfologia vasului indică un produs local.
4) Inv. nr. 28619, 28620 (PI. 38/12; 39/8). Pastă gălbuie, moale, foarte fină; vopsea
orange sau maron la exterior, rezervată treimea inferioară. Gura lipseşte, gîtul este îngust,
cilindric, toarte cu nervuri la exterior, corpul ovoidal, baza inelară. Se datează la sfîrşitul
secolului IV.
Paharele
Tipul I
Pasta este de culoare bej deschis, fină, moale; angobă brun deschis sau închis care
acoperă recipientul atît la exterior cit şi la interior.
Gura este largă, buza uneori diferenţiată de corp printr-o linie incizată, alteori
este nediferenţiată. Pereţii verticali, uneori cu o slabă convecsitate în zona mediană,
îngustîndu-se brusc spre baza mică, inelară (PI. 39f9; Inv. nr. 25194).
Decor : pe corp apar cite două, trei linii incizate.
Analogii: Callatis 124, Nordul M. Negre 12s.
Tipul II
Pasta cenuşie, dură, compactă, particule albe.
Profil incomplet. Gura îngustă, buza triunghiulară în secţiune, cu partea superioară plană. Corpul era probabil globular sau ovoidal. Se datează la începutul secolului V
(PI. 38/3; lnv. nr. 25406).
Cupe
În cadrul sitului au putut fi identificate două tipuri de cupe: tronconice şi bi tronconice.

Tipul I
Pasta este de culoare cafenie deschis, fină, compactă; o vopsea
sau orange acoperă pereţii la interior şi exterior.
227

fină

maron deschis

Gura largă, buza verticală cu o carenare puternică la partea inferioară, . corpul
tronconic, baza lipseşte. Se datează în prima jumătate a secolului V (PI. 39/4, 6, 7; Inv.
nr. 25195, 25871, 25885).
Decor: pc exteriorul buzei apar incizate, în pasta crudă, linii îu val.
Analogii: Beroc 126 •
Observa.ţii: această cupă este o variantă tîrzic a unei cupe din epoca romană timpurie,
foarte răspîndită în bazinul oriental al Mării Mcditcrane, unde probabil că erau şi produse,
precum şi în Marea Neagră, fiind descoperite la Samaria 127 , Atena 128 , Olbia 129 •

Tipul 11
Pasta şi angoba identică cu a tipului I.
Gura largă, buza uşor îngroşată la exterior, corpul tronconic, partea inferioară
lipsind. Se datează în primul sfert al secolului V (PI. 39/2; lnv. nr. 25872).
Analogii: pentru secolul V nu cunoaştem paralele, dar este foarte apropiată morfologic
de o cupă descoperită în Atena 130 , datată în secolul III.
·
Observa/ii: prototipul se parc că apare la Samaria 131 •
Ceştile

Tipul 1
Pasta brun deschis-roz închis, foarte fină, compactă, dură; vopsea cu un slab luciu
metalic la exterior (PI. 39/5; Inv. nr. 24061).
Gura largă, buza uşor evazată cu o nervură la exterior, care o separă de corp. Acesta
parc să fi fost globular. O toartă subţire se lipeşte de buză şi de corp. Se datează în ultimul
sfert al secolului IV.
Obsert'flţii: această ceaşcă este de bună tradiţie romană tirnpurir, analogiile pentru secolul
II fiind· foarte multe m ..
Ti'.pul 11
Pasta brună cu miez cenuşiu, foarte dură şi compactă; angobă proprie. Gura largă,
buza verticală cu o slabă evazare. Toarta ovală în secţiune se prinde de buză şi pe diametrul maxim al corpului, care avea probabil o formă globulară. Se datează la sfîrşitnl
secolului IV (PI. 40/5; lnv. nr. 25366).
Analogii: Iatruf; 133 •
Obsenmţii: drşi acest exemrilar are o mare deschidere a gurii (lO, 8 cm), caracteristică
de obicei oalelor, textura fină a paf:tei, lipsa urmelor de fum şi funingine, ne-au determinat să o plasăm în rîndul ceştilor.
Tipul 111
Pastă cenuşie cu miezul bej, rare particule albe, calcaroase, care prin calcinare
au creat mici porozităţi în structura pastei, finii., dură; exteriorul este puternic lustruit.
Gura largă cu buza aproape verticală, toarta. în bandă, corpul bitronconic, baza
lipseşte. Se datează în al treilea sfert al secolului N (PI. 39/3; Inv. nr. 25800).
Decor: partea superioară a corpului este decorată cu şiruri de împunsături oblice.
.Analogii: Izvoare 134, Spanţov 135.
Observa/ii: prin textura argilei, lustruirea şi decorarea vasului precum şi prin formli.,
această ceaşclt este strîns înrudită cu vasele descoperite în nordul Dunării în cadrul aşe
zărilor culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov.

Crater
Pastă cărămizie, fină, compactă; vopsea roşu închis-maron la exterior. Gura largă,
buza trasă puţin spre exterior, gîtul cilindric, toartele ovale în secţiune se prind de mijlocul corpului globular, terminat cu o bază inelară. Singurul exemplar descoperit se datează
în al doilea sfert al secolului V (PI. 39/1; Inv. nr. 29912) .
.Analogii: Iatrus 1ss.
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Observaţii:

acest tip ar putea reprezenta o
secolele 11-lII e.n.137.

vru·iantă

tîrzir,

micşorată,

a craterului din

Castroanele
'J'ipul I
· Pasta gălbuir, particule albr, mica albă, fină., compactă: firnis brun <lrschis-ora1:gt\
eu o bnnă aderenţă, acoperă interiorul şi rxfrriorul vasului (PI. 40/1,3; Inv. nr. 2406;3,
23988).
·
Gura largă, buza răsfrîntă orizontal spre rxtcrior, corpul Pmisfrric, baza inrlară.
Se datrază la sfîrşitul srcolnlui IV şi prima jumă.tatP a sPcolului V.
Decor: pe marginea buzPi, la partea ci sn1wrioară apar l'l'l'stătmi.
Analogii: Sucidava 13s.
T1'pul li
. . Pasta cenuşie, particule albe, fină., dură, miei porozităţi: rxtPriorul Yasnlui rstr
Instruit, mai puţin trrimra inf Prioară.
Gura largă, buza îngroşată şi nşor răsfrîntă spre rxtrrior, corpul bitronroni<', baza.
inelară. Se datează la sfîrşitul srcolului IV (PI. 40/7: Inv. nr. 29427).
Decor: o nrrvnră la partra suprrioară a l'orpnl11i.
Analogii:

Lrţcani 139.

Observaţii: trxtura pastri, l11~truirra prrP1Pl11i rxtrrior, l'orma l'astron11!11i par
o provenienţă nord-dunărPană., din aria culturii Sîntana dr 1\fmrş-CPrnPahov.

a indica

Tipul 111
Pasta crnuşir, mita albă, partic11lr bnmr: angobă proprir.
Gura largă, buza răsfrîntă mult s1m' rxtPrior, corpul Pmisfrrie, haza i11rlnră. Sr
datează la sfîrşitnl sccolul11i IV (PI. 40/9: Tnv. nr. 2RG21 ).
Obserrn{ii: originra, probabil, dl, o am în lumPa grtil'f• 14°, dar <'f;fl' frpen11tă şi în
lumea romană 141 .
importantă

*

o constit.nit~ nsPla de nHrnă 1w11trn sPrYit11l 111încă.rii, alcătuită din străehini. boluri, farfnrii şi platouri. Într-un studiu l'l'C<'nt 1'1 2 illll
prezentat o tipologir carr a inclns şi patrnsprrzrer tipuri cir vr~rlă. acoprrită cu slip roşu,
dPscopcrită în situl de la Babndag-Topraiehioi, cornplPtatrt eu altP două tipmi, din <H'<'C'aşi
epocă, dcscoprritc la A.Pgyssus. Deoancr arPastă. tipologir a fost amplu comentată 1rn
o vom mai relua şi ne vom nmlţ11mi doar să o co11ti11nărn. prPzrntînd alte n1sr, carP difrră.
de cele publicatP antrrior prin culoarPa. pasfri şi a slipului. l>Pşi formPIP a<'rstor nsr sr
aseamănă eu crle ale vasrlor cu slip roşu, nu IP vom ineh1d<' în radrnl tipurilor acPIPi
vesele ci Ic Yom considrra. drrpt tipuri aparte dPoarPcr proYin din altP crntrP.
Tipvl XVJI
O

catrg11rie

crramică

Argilă crnuşir, fină, dură,

compactă.

Gura largă cu buza puţin răsfrîntă sprr Pxterior ~i 11~or îngropată.
Corpul conic, baza probabil inelară (PI. 40/11; Inv. III'. 25612).
Decor: corpul este ornamentat pc diametrul său maxim c11 faţ<'tr Pxcizatr. Sr
în ultimul sfrrt al secolului IV.
Analogii: Tîrgşor 143 , Nordul Mării Negre 144.
Tipul XVIII

datrază

Pasta bej deschis, foarte fintt şi compactă c11 mica albă. Slip brnn închis la rxkrior
brun deschis la interior.
Gura este largă cu buza trasă spre intrrior, corpul l'Onic, baza lipsrste. Se dat.Pază
în ·al doilea sfert al secolului V (Pl. 41/9; Inv. nr. 28557).
'
şi
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Observaţii: prin forma sa pare să imite strachina
foarte răspîndită în prima jumătate a secolului V

cu slip roşu 146, formă care pare a fi
iar la Topraichioi cu predilecţie în al

doilea sfert al secolului.

Tipul XIX
Pasta este dl' culoare bej deschis, identică cu a tipului precedent; slip bcj-orange
închis la interior şi exterior.
Gura largă, buza evazată orizontală spre exterior, corpul probabil bitronconic,
baza inelară. Singurul l'Xemplar dc>scopcrit se datează în al doilea sfert al secolului V
(PI. 41/2; lnv. nr. 23983).
Decor: la partl'a superioară a buzei au fost incizate, în pasta crudă, trei linii în formă
de> mc>andru.
Analogii: lndl'pendcnţa (Murighiol) us.

Tipul XX
Pasta este asl'mănătoare cu a tipului precedent, slipul este însă de culoare brun
închis atît la interior cît şi la exterior.
Buza este rotunjită, ncdifc>rrnţiată de corpul tronconic, îngustat spre bază. Forma
farfuriei este identică cu a tipului IX B 147 • Exemplarul se datează în primul sfert al
srcolului V (PI. 41/3; Inv. nr. 28590).

Tipul XXI
Trxtura pastei c>stc> asemănătoare cu a tipurilor XVIII-XX, slipul fiind de culoare
bej închis-orange, cu o bună aderenţ.ă.
Buza verticală este teşită oblic spre interior, la partea ei superioară, în timp ce
atîrnă puţin, la partea inferioară. Buza se detaşcază de corp, la interior, printr-o nervuri.
Corpul c>stc cmisferic şi sc termină cu o bază inelarri (PI. 41/4,5; lnv. nr. 23912, 23961,
9-31!9)
-D· u~.
cxtcrioară a buzei este decoratri cu rotiţa dinţată, dccor ce se întîlneşte
în interior în zona cc corespunde la cxterior cu inelul bazei. Centrul vasului este umplut
cu un motiv, incizat în pasta crudă, în formă de stca cu şapte colţuri, încadrată pe marginc dc două cercuri concentrice. Crlc patru exemplare dcscoperitc sc datcază în al treilea
sfrrt al secolului V.
Arwlogi1~: Acgyssus 148.

Decor: partea

şi

Tipul XXII
Pasta bcj-maronir, fină, vopsea cărămizie la interior iar la extcrior acoperă doar
clin partca lui supcrioară.
Gura este largă, cu buza răsfrîntă spre exterior avînd la partea ei superioară două
şănţuiri, corpul este emisferic, partc>a inferioară lipseşte. Singurul exemplar, apărut în
zona cxtramuros, se datcază la mijlocul secolului V (PI. 42/6; lnv. nr. 25600).
Analogii: o variantă timpurie apare la Tropaeum Traiani 149 •
puţin

Tipul XXIII
Pasta bcj-rozie, fină., dură; slip brun roşcat, care devine de culoare gălbuie la exteriorul buzei.
Buza verticală, ascuţită la partca ci superioară, este delimitată de corp, la partea
cxtrrioară, prnntr-o muchie proeminentă. Corpul tronconic, partea inferioară lipsrştr.
Exemplarul a fost descoperit în zona extramuros şi se datează în al doilea sfc>rt al ~1·co
lnl11i V (PI. 43/8; Inv. nr. 25545).
Analogii: Histria iso.

*

.
Din analiza texturii pastei, a morfologiei vaselor precum şi a analogiilor fiecărui
tip de veselă pentru servit mîncarea, s-au conturat mai multe centre de producţie: pontic,
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microasiatic, nord african, rniclian (?), nor el dunărean şi local. Dacă primclr trri ccntrl'
au fost tratate cu alt prilej 151 , ultimele trri Yor fi analizate în continuare.
Producţia caractrrizată printr-o pastă bcj-orangr, foartr fină. şi compactă, cu un
slip deascmcnea foartr fin, a cărni culoarr arc o nuanţă. ceva mai închisă drcît culoarea
pastei, am clcnumit-o provizoriu drept cnidiană, aşa cum a fost sugerată de Hayrs 152 •
Din punct cir vcdcrr morfologir sr înregistrează o clivrrsitatc dr formr: vrsPla prntru
srrvit mîncarca de tip XVIII-XXI şi castroanl'lr dr tip I, II; vr~wla prntru băut: cupric
de tip I şi II, paharul de tip I.
Producţia nord dnnă.rrană arr o pastă cenuşir, fină, compactă, acoperită cu un slip
propriu, puternic lustruit la rxtrrior. Doar trri forme putrm atribui acestui centru ceramic:
strachina de tip XVII, castronul dP tip II şi craşca dl' tip III.
Textura pastei, morfologia şi hu:trul puternic dl' la rxtcrior, combinat unrori cu
un decor realizat din punctr incizat!', indil·ă o provrnienţă nord dunăreană, fiind adusă
de goţii stabiliţi la sfîrşitul Sl'l'Oiului IV la sudul Dunării.
În grupa veselri dr masă localr am inclus îndeosPhi vesela prntru servit briutnra,
care prin formrle Pi înaltr sP prrta mai grru la transporturi pc mari distanţr, astfel că
trebuia să f ic produsă local. J)p asrmcnea prin trxtura past<>i şi morfologir, aceasta parc
să fiP strîns legată dr ceramica srcolrlor II-III din OobrogPa, nrrruşind, asifrl, să fie
îneadrată în nici mm! din crlrlaltr erntrr.

YESELA DE BUCĂTĂTIE (VASA COQUINA(TO)RIA)
În această catc>goriP ecramirr1 am inclus acrlr rrcipirnte folositr în bucătărie' pentru
prcpararra alimcntrlor (firrt, fript, copt), prreum şi prntru mici drpozită.ri. Graniţa
dintrr acC'8tc vasr nu rste întotdrauna uşor dr stabilit 153 • Acrstr va:;r sînt uşor dr recunoscut fir prin culm1rea argilri - nragră, crnuşir sau cără111izir - fir prin trxtura pastei:
mai dură, dPstul dr zgrnnţmoasă, eu mult nisip, cuarţ pisat, oxid dr firr. Foarte frrcvcntc
sînt şi urmele dr ardnr srcundară., prornca!P în gPrn·ral dr utilizarra lor drasupra focului
din bucătărie sau dr i ncendirrilP prornca tr de di:-;trugrrilr TC'JH'ta 1.l' a IP sitului. Nu crrdcm
însă că argila vasrlor şi-ar fi putut sehimba eomplrt culoarra ea urrnan' a ardPrilor Rrc1111darC' 154 . Vasele rrau arsr oxidant sau rrducător cir la încrput iar a.rdrrilr ultrrioan• nu
Ic puteau schimba culoarra total, ci doar anumitl' prtrţi alr eorpului sufrrrau modificări
de culoarr. Uneori se obsrrvă chiar o predilt•eţir pPntrn umtl sau nitul din procrdrrlr de
ardere a Yaselor în funcţir şi dr un anumit tip. O altă caral'trristită a ae!'stor Y<lSl' o constituie şi prczrnţa urmelor dC' funi11gi1w, mai alrs în zona lrnzri.
Tipologizarra YaRrlor dP hucătrtril' ::;-a dovrdit a fi clifieilă clatoritfi stării fragmrntarr a acrstora, noi nrposrclînd niei un profil eompll't iar P" dl' altrt partr fragmPntrle
dr buză păstrate indieă o niarP YarirtatP, earr nu întotdr;111na c•stP srmnificativă.

Oalele
Aceste recipiente au fost împărţite în tipuri după forma buzei lor, pentru consi·
deraţii asupra formei corpului şi bazri lor noi trebuind să apelăm la analogii. Ordinea
prezentării acestor tipuri am stabilit-o după cantitatra în carC' au apărut acestea.

Tipul I
Pasta arc în general o culoarr cărămizie dar apar şi vase de culoare cenuşie sau
neagră, rareori de culoare alburie-bej, cuarţ pisat, particule violet (oxid de fer?); angobă proprie.
Gura arc o deschidere variabilă, diametrul ci oscilînd între 11 şi 24 cm, buza îngroşată, umflată spre exterior, are la partra ei superioară o şă.nţuirc largă prntru aşezat
capacul; gîtul lipseştr. ToartC'le plate sau ovale în srcţiune sînt profilatr la partra superioară, dar există şi exemplare fără toarte. Baza poate fi plană sau rotunjită. Pc umăr
sau pc jumătatea superioară a corpului apar caneluri (PI. 46/1,2; inv. 25312, 25524,17063).
Analogii: Aegyssus 155 , Tropaeum Traiani 1 5 s, Sucidava rn1, Iatrus 158.
Observaţii: raritatea apariţiei acestui tip pc primul nivel se datoreştr, probabil, faptului
că acest tip era la începutul evoluţiei. Relativa scădere a numărului de rxrmplarc pe
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ultimul nivel este provocată de distrugerea modernă a acestuia. 1n privinţa evoluţiei
morfologice putem doar remarca ma.siva îngroşare spre exterior a marginii vasului la
sfîrşitul secolului IV şi micşorarea acestei îngroşări începînd cu al doilea sfert al secolului V.

Tipul li
Pasta de culoare neagră-cenuşie predomină, dar există şi oale din pastă de culoare
pisat, bobiţe violet.
După uncie particularităţi ale buzei distingem uncie subtipuri:
111 - În acest subtip am grupat acele vase cu buza lată, răsfrîntă oblic spre exterior
şi cu o şănţuire spre interior pentru a permite aşezarea capacului. Deschiderea gurii oscilează între 11 şi 22 em. De huză se prinde o toartă ovală, profilată. Corpul se pare că
era în formă de sac. Se datează la sfîrşitul secolului IV şi prima jumătate a secolului V
(PI. 46/3-5; Inv. nr. 28643, 25329).
Analogii: Histria 159, Yassi-Ada 1&0.
11 2 - Gura este lnrgă, cu diametrul osc·ilînd între 17 şi 31 cm, buza lată, îngroşată uşor
Ia partea terminală, zonă unde arc şi o mică şănţuire, iar în interior arc un mic prag pentru
aşrzarc•a c·apacului. Unrori oala e!'te pre,·ăzută cu toarte plate în secţiune care sînt profilate la exterior (PI. 46/H, 7; Inv. 17060, 17090, 23916) .
.Analogii: Tropaeum Traiani 161.
11 3 - Gura largă, buza lată, răsfrintă oblic spre exterior cu o şănţuire largă pc latura
interioarri, iar la exterior partea inferioară atîrnă puţin. Un exemplar a.part~ este piesa
cu Inv. nr. 17133, care arc un prag bine conturat la partea superioară, de sub buză pledncl o toartă masivă., profilată la partea superioară (PI. 47/1-3; Inv. nr. 25394, 24111).
Se datează în al doilra sfert al secolului V .
.Analogii: Tropaeum Traiani u2.
brun-cărămizie, cuarţ

Tipul 111
Pastn asta este de culoare cenuşie-neagră, dură, mult cuarţ pisat, particule violet şi albe.
Gura largă ru diametre ce viuiază între 13 şi 18 cm, buza este masivă, trasă orizontal sau oblic spre c•xterior. Uneori este prevăzută şi cu toarte masive, ovale în SC'Cţiune, profilate la partea superioară. Conform analogiilor, corpul parc să fi fost oval iar
baza plană. Se datează intri' sfîrşitul secolului IV şi al treilea sfert al secolului V (PI.
40/4, 6, 8; 47/5; Inv. nr. 23847, 23853, 25657, 25659) .
.Analogii: Iatrus IGa.
Ob8ervaţii: la Topraichioi ac<•st tip de oală parc deosebit de frecvent la sfîrşitul secolului IV şi începutul secolului V. Cu toate că era. în general de dimensiuni destul de mari
şi putea servi la depozitare, urmele de funingine de pc pereţi şi de sub buză, indică folosirea sa deasupra focului.

1'ipul IV
Pastă bej-brună, moah\ cioburi pisate, bobiţe ,·iolet-brunc; aspect grosi<'r al pastei.
Lucrată cu rnîna. Donă exemplare au profilul complet.

Gura, rPlati\' mică, arc buza răsfrîntă spre exterior, puţin îngroşată, adeseori cu
sau alveole la partea ci superioară. Corpul C'Ste bitronconic iar baza are marginilr neuniform reliefate fiind aproape inelară; alteori baza arc mar~inilc ieşite în afară
(PI. 48/3, 5; Im. nr. 24534, 25472, 30177).
Analogii: Spanţov 11'4, Dinogetia 165, Tîrgşor 16G.
O!iservaţii: prin textura argilei, unele particularităţi morfologice, ca de exemplu mar-.
gmea ieşită în afară sau ornamentarea prin crestături sau alveole pe buză., credem că
acPst tip aparţine unei populaţii geto-dacice venită de la nordul Dunării, desi nu excludem
nici existenţa locală a acestei populaţii.
'
crestături
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Tipul V
Pasta că.rămizic sau neagră, <lură, multe particule cakaroasr, cuarţ pirnt, bobiţe
violet-brune (PI. 47/4; Im'. nr. 24070).
Gurn largă., cu diametre oscilînd între 11 şi 17 cm, făr1t gît. buza. nrtieali\, uşor
îngroşată, cu o şănţuire largă pe latura intrrioară. Conform analogiilor, corpul oalPi rrn
sferic. Deşi nu ni s-au păstrat fragmrntc care srt aibc şi toartr, conform analogiilor ele
la Iatrus, apar şi oalr prPvăzutc cu toarte ovale în secţiunr, profilatr.
Analogii: Tropaeum Traiani 16 7, Hii:tria 1 68, Iatrus 1 69 •
Observaţii: aceste oalr sr parr di rPprPzintrt ultimul monu•nt <lin rvoluţia unui tip de
oală foartr frccvrnt în Dobrogra 170 •
Tipul V I
Pasta alburil'-bPj, puţine partieule brtllll\ cuarţ. fin pisat, dură: angobă proprie.
Gura largă., cu buza latri, răsfrîntrt oblic spre l'Xtl'rior cu o slabrt şă11ţ.11irl' la partl'a
ci superioară.. Corpul pan~ să fi fost globular. Sl' dateazft în prima jumătatP a s<•colului V
(PI. 40/13; Inv. nr. 25:371).
Ob8en;aţii: argila. dPosl'bită de a tclorlalte tipuri <lr oal<' indid't 1111 erntru mai puţin
cunoscut în acPastă. partr a Dobrog<'i antic<'. Ac<'a-"tă argilft parr a fi propri<' părţii dr
NV a rrgiunii în zona Trorsmis-Dinog<'tia.
Analogii: Troparum Traiani m.

Tipul VII
Pastă cenuşiu

înthis, cuarţ. pisat, <lnră.
Gura arc o drsthiden• mcdir (eta. 13 em), buza aş<'zatri vrrtical, teşită oblic spre
interior şi rxtrrior. Corpul parr n fi globular. Crlr două rxrmplarP drsco1writr sr datrază
în primul sfert al sPcolului V (PI. 40/2; Inv. nr. 2i)t327).
Tipul V 111
Pasta cafrni<' înthis, multă scoită (?) pisată, <lură; eînd estl' arsă reclueător ,·awl
capă.tă o culoarr ct•1mşiu înC'his.
Duprt forma buzPi distingrm clouft subvariant<':
VIII1 - Gura largă (cca. 1!) cm), buza verticali\, îngroşată şi teşită putPrnic la rxt<-rior,
latură pc care apar şi alveole mari. Gîtul rstc drstul dl' binl' contnrat, corpul parr a. fi
ovoidal, de dimensiuni rrlativ mari. Xu parP srt fi aY11t toarte (PI. 47ft3; Irnr. nr. 25408).
Se datează în al doil<'a sfert al secolului V.
Decor: pc latura rxtrrnă a buzri apar alnolr mari.
Analog1>i: Sacidava 112.
VIII 2 - Gura arc 1111 diamrtrn mie faţă de prima subYariautri (întrr U-15 cm), buza.
verticală, cu laturn rxtrrioară trşită oblic, gîtul seund, eorpnl pare să fi fost globular
(PI. 48/2; Inv. nr. 25:395).
Decor: pc corp apar mwori earwluri.
Analogii: fatrm; ln.
Tipul IX
Pasta de culoare brună-IH'gricioasă, cuarţ fin pisat, particulr ,·iol<'t-brunr, fină., dură.
Gura largrt (cca. 15-16 cm), buza trm;ă spr<' extrrior, lată la partPa suprrioară,
uşor concavă pc latura intrrioară. Toarta rlipsoidală în secţiunr, se prindr de buză si
pc mijlocul corpului. Acrsta rra probabil globular (PI. 48/1; Inv. nr. 2539:3).
'
Analogii: Tropaeum Traiani 174.
Observaţii: acest tip pare a fi caracteristic, mai ales, cPlui de al doilPa sfert al srcolului V
şi anunţă, probabil, un tip tlc oală foarte frecvent în ~ordul Dobrogei în secolul VI.
Tipul X
Aceeaşi argilă ca ~i tipul IX.
.
Gurn drstul de mică (10,5 cm), buza îngroşată spre cxtPrior, triunghiulnrri în sccţmnc, gît scund, tronconic, corpul, probabil ovoitlal; pc umăr este prrzrntă o mică nervură (PI. 40/10; Inv. nr. 23851).
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Se datează în primul sfert al secolului V.
Analogii: Leţcani 176 , Săveni m.

Tipul XI
Pastă cenuşie, asemănătoare cu a
Gura nu prea largă, buza răsfrîntă

tipului precedent.
spre exterior, teşită oblic la partea superioarl..
Corpul pare să fi fost globular sau ovoidal. Execuţie îngrijită (PI. 48/4; lnv. nr.25377).
Se datează în prima jumătate a secolului V.
Analogii: Lcţcani 177 , Tîrgşor 17s.

Tipul .XII
Pasta negricioasă, cuarţ pisat, ms1p, mica albă.
Gura nu prea largă, buza trasă orizontal spre cxtnior, plană la partea superioară.
Corpul are formă de sac, cu pl'rl'ţii aproape verticali (PI. 48/7; Inv. nr. 25263). Se dateazl.
la sfîrşitul secolului IV.
Analogii: Sucidava 111.
Tipul XJJI
Argilă cărămiziu-orange, cuarţ

pisat, part icu Ir brune, albl'.
Gura foartr largă, marginea uşor rvazată, baza îngroşată şi rotunjită. pc latura
cxkrioară. Toarta masivă, ovală în srcţiunc· şi uşor profilată la partea superioară se
prinde de buză şi de umărul vasului. Forma eorpului şi a bHzri nu o cunoaştem (PI. 48/6;
Inv. nr. 28642). Singurul rxl'mplar dl'scoperit sr datrază în al doilea sfert al secolului V.
Observa/ii: slabele urme de ardere secundară prrzPntr pr prrl'ţii acestui fragment ceramic
se datorl'ază incrndierii nivelului. Oala se parl' ră a srrvit pentru depozitare şi nu pentru
prPpararea mîncării.

Tipul Xll'
Pasta brună, cuarţ. pisat, ealcar, oxid de fier, aspect zgrunţuros în spărtură; lucrată,
probabil la roata încrată.
Gura largă ( diamrtru 15 cm), buza Vl'rticală, plană la partea superioară. Corpul
parc să fi fost ovoidal (PI. 49/1; Im·. nr. 17070).
Decor: în zona de trecere de la gurit la corp apare un şir de împunsături realizate probabil cu unghia. Se datC'ază în al doilea sfert al secolului V.
Analogii: Leţcani 18°.
Obsen•n.ţii: acest recipient ar putea indica o populaţie nord dunăreană (sarmaţi?) stabilită în imprriu.
('atoitroanelc
În această grupă am inclus acele rl'cipicntc a căror înălţime este mai mică decît
a oalrlor deşi gura lor poate avea aceeaşi dcschiderr. Textura pastl'i lor, cu mult cuarţ,
oxid de fier, ca şi duritatea pereţilor, frecventele urme de ardrre, funingine de pe pereţii
acestor vase ne-au detC'rminat să le includC'm în categoria vaselor de bucătărie, ele servind
la prepararea sau încălzirea mîncărurilor.
După caracteristicile morfologice am împărţit această grupă în următoarele tipuri:
Tipul I
Pastră brun închis sau cenuşie, cuarţ fin, calcar, mica albă.
Gura largă, cu diametre cc oscilează între 10,5-18 cm. Buza este subţire, lată,
trasă oblic spre exterior, cu un prag la interior. Corpul se parc că era bitronconic, avînd,
probabil jumătatC'a infc>rioară rotunjită (PI. 49/3, 4, 6, 8; Inv. nr. 28623, 28624, 25470,
25396).
Analogii: Creta m.
Observaţii: acest tip de castron parc a reprezenta varianta romană tîrzie a unor castroane
romane timpurii 182 • Acest tip se pare că va fi folosit pînă în secolul VI 183.
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Tipul li
Pasta este de culoare brun deschis-cărămiziu, cuarţ, durli.; textura pastei şi maniera
de execuţie sînt îngrijite. Unele mici particularităţi ne determină să le împărţim în douli.
subtipuri:
111 - Gura largă, cu diametre ce oscilează între 20-22 cm. Buza este trasă orizontal
spre exterior, cu o nervură la intrrior pentru susţinerea capacului. Corpul emisferic era
trrminat cu o bază plană (PJ. 50/1; Inv. m. 24034).
11 2 - prezintă aceleaşi caractere morfologicr dar, în plus, posedă două tortiţe arcuite
putrrnic, profilate la exterior (PI. 50/4; Inv. nr. 24094). Acest tip se datează la începutul
secolului V.
Analogt'.i: Histria 184.
Observaţii: acest tip de castron arc o morfologic mult apropiată de aceea a vaselor mortaria„ dar sînt lipsite de asperităţile de pe pereţii interiori, necesare frecării legumelor.
De asemenea, prezenţa urmelor de funingine şi a culorii negre a pereţilor rxteriori, demonstrează utilizarea lor deasupra flăcării.

Tipul III
Pasta brun închis, oxid de fier ( ?), cuarţ pisat, pietricele'.
Gura largă (diametrul = 23 cm), buza este răsfrîntă oblic spre rxtcrior, are jumă
tatra superioară teşită oblic. Corpul bitronconic cu jumătatea inferioară convexă iar
baza era probabil plană. Singurul rxrmplar păstrat se datează în ultimul sfert al secolului IV (PI. 50/2; Inv. nr. 25670).
Analogii: Iatrus 185.

Tipul IV
Pasta brun-roşcată, cuarţ fin, oxid dC' fier, aspect îngrijit. Uncie particularităţi
morfologice ne-au determinat să-l împărţim în două subvariantc:
IV1 - Gura largă, gîtul înalt, două toarte în bandă, profilate la partea superioară, corpul
conic, baza plană. Sr datrază în primele trei cfoccnii ale secolului V (PI. 49/10; Inv. nr.
25426, 17096).
Decor : brazde largi, proeminrnte pc gît .
.Analogii: Aegyssus 186 , Iatrus 187.
IV 2 - Deschiderea gurii este mai mică, faţă de prima subvariantă, buza rsk trasă aproape
orizontal spre exterior, uşor trşită spre interior, gîtul relativ înalt, corpul, conform analogiilor, era conic, baza plană. Se dakază în al doilea sfert al secolului V (PI. 4fl/2; Inv.
nr. 25241).
·
Detor: brazde procminrntc ·pc gît.
Analogii: Argyssus 1&8.

Tipul V
Pastă brun-nrgricioasă

sau cărămizie, cuarţ, calcar, dură.
Gura foarte largă, cu diametre între 24-31 cm, buza lată, răsfrîntă oblic spre exterior, toarta plată sau elipsoidală se prindr sub buză şi pe corpul conic. Se datează în al
doilea sfert al secolului V (PI. 50/5, 6; Inv. nr. 23827, 24000).
Analogii : Tropaeum Traiani 11. 9 •

Tipul V I
Pasta este galben-alburie, cuarţ pisat, calcar(?), dură.
Gura este relativ largă, buza răsfrîntă spre exterior, cu sau fără şănţuire largă la
partea superioară. Profilul incomplet ne împiedică să-i cunoaştrm forma completă a
corpului şi bazei. Se datează în al doilea sfert a secolului V (Pl. 49/5, 7; Inv. nr. 24042,
25688).
Cratiţele

În această grupă am inclus trei tipuri de recipiente, care prin caracterele lor morfologice şi dimensiuni nu pot fi incluse în grupa oalelor sau a castroanelor.
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Tipul I
Pasta are miezul cafeniu închis, cenuşie spre margini, bobiţe violet, cuarţ fin, dură.
Gurn este largă, cu buza, trasă orizontal spre exterior şi profilată la partea superioară prin două brazde şi nrrvuri. Corpul este tronconic şi terminat, probabil, cu o bază
plană.. Sub buză apar tortiţ.c în bandă, al căror mijloc este presat de peretele vasului.
Se datează în al doilea sfert al secolului V (PI. 50/3; Inv. nr. 24104, 25468).
Analogii: Iatrns 190.
Observaţii: acest tip de cratiţă arc, probabil, origini în ceramica microasiatiră romană
timpurie m.
Tipul 11
Pasta ncngră, cioburi pisatr, zgrunţuroasă; lucrată Ia mină.
Gura largă, cu buza trasl"t spre exterior, corpul tronconic, baza plană. Se datează
în ultinrnl ~fcrt al sccoluhii IV (PI. 49/12; Inv. nr. 25661).
Ob.'!erm[ii: kxtura argill'i. prclnc·rarca nrglijcntă, ne detrrmină să atribuim acest tip
dr cratiţă unri populaţii nord dunărrnr, stabilită în imperiul roman la sfîrşitul secolului IV.
'l'ip I( l 111
Pasta brună-nrgricioasă, compactă, drgrcsanţi fini.
Gura largă, buza răsfrîntă oblic spre cxtl'rior, cu marginea rxtcrioară profilată
printr-o şănţuire iar pi' latura suprrioară arc dcai:;emcnea o şănţuire prntru aşl'zarca
capacului. Corpul era, probabil, rmisf rric. Se datrază în primul sfert al sec. V (PI. 49/9;
Inv. nr. 25535).

l'apatcle
Pasta este dr culoare brun-cărămizir, mai rar cen119ic, cuarţ )fin, particule alber
Un singur exemplar arc o textură fină, de culoare cărămizie, acoperit cu vopsea
la interior şi la extrrior (PI. 41/l; Inv. nr. 25844). După morfologic am împărţit
capael'lc în trei tipuri:

clură.
brună

Tipul 1
:Miner puternic, pereţii nu prea boltiţi, terminaţi fie cu marginea orizontală rotunjită, fie cu partea inferioară a marginii rotunjită iar la partra. suprrioară cu o nrrvură
prorminrntă (PI. 41/7; Inv. nr. 25382). Se clatrază: sfîrşitnl sec. IV -mijlocul sc>colului V.
Analogii: fatrus 102.
Tipul 11
Mî1wrul rstc mai fin modPlat, prn1 ţii boltiţi şi terminaţi cu o margine trasă mult
spre intrrior (PI. 41/6; -!9/13; Inv. nr. 25470, 27961). Se datează în al doilea sfort al
sccolnlni V.
Analngii: Aegyssus 193, Iatrus 194.
Tipul 111
Pereţii tronconici foarte canrlaţi (PI. 41/8; Inv. nr. 25343). Se
sec. IV şi mijlocul sec. V.
Ana7oyii: latrus 195.

datează

între sfîr-

şitul

Varia
Biberon (Titina sau Ubuppa).
Pasta brună, fină, mica albă şi aurie, angobă proprir. Corpul este globular, baza
circulară, plană, cu o prelungire tubulară în zona diametrului maxi1'1. Buza şi toarta
lipsesc dar se observă urma ataşului inferior al toartei deasupra diametrului maxim.
Se datează la sfîrşitul secolului IV (PI. 38/4; Inv. nr. 25884). O bună prezentare a acestui
tip de recipient, cu o largă bibliografic, o face Hilgers 19 6 •
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NOTE
1.

24. Vegas 1973, Ho, Tip 59, Fig. f>!i/1,2.
2fi. Whitehouse 1982, 69, Fig. 12, nr. 1611G4; Whitehousc 1985, 182, Fig. 7, nr. fiO,
51.
2G. Sîntem de ltl'ord t'U afirmaţia lui W. Hautumm (Hautumm 1981, 88) !.lupă <·are
rxistfL o strînsft în rudire între amforr Jc
byzaceene şi tripolitane.
27. Manarorda 1977, fig. 128.
28. Panclla 1973, fig. 188, 189, 204, 206,
totuşi rxcmplarclc noastre au dimensiuni
mai miei.
ll9. Palma-Panella 1968, fig. fi22.
ao. l\lanacorda rn77, Hi2.
31. Panella 1973, fig. 377; Palma - Panella
1968, fig. [>28.
32. Manacorda 1977, lf>G-59.
aa. Palma-Panella 19Ci8, fi~. 527, 528.
34. l\lanacorda 1977, 156-59.
35. Informaţie M. Burovală eăruia îi mulţumim şi pc această cale.
3G. Whitehouse 1982, 6!J, fig. 10, nr. 128.
37. l\lanarorda 1977, 257, nr. 14.
38. Ibidem, 170.
39. llautumm 1981, 115-17; Btittger 1982.
40. M anacorda 1977, 216-17.
41. Histria (Condurachi 1954, 460, fig. 387);
I ndependenţa-1\1 urighiol (inedite).
42. Yassi-Ada (Tiass-Doorninck 1982, 181, fig.
8-18/P-66, P-li7); 8amos (Hautumm 1981,
216. fig. 310-13).
43. Mulţumim şi pc arco.stă calc lui Al. Barnea
pentru permisiunea. de a fotografia şi
desena exemplarul.
44. Inedite.
45. Eutyrhes este cunosrut ca proprietar al
unui atelier de lămpi rare a activat intre
mijlocul sec. IJI şi prima jumătate a sec.
IV, EUT fiind o prescurtare ce apare
frecvent şi pe lămpile acestuia, rf. Perlzweig 1961, 25, 2(j.
4G. Robinson 1959, 109, M-273, PI. 29.
47. I. Barnra, Artei creştină în România (sec.
I II - V I), Bucureşti 1979, pi. 38/1.
48. Rădulescu 1976, 107, pi. VIJ/3.
49. Kravchcnko-Korpusova 1975, fig. 5/4.
50. Popescu 1976, 119-20, nr. 70.
51. Bass-Doorninck 1971, 34, tip I, PI. 2/8.
52. D. Tudor, Dacia XI-XII, 1945-47,
174, fig. 24/7.
53. Isler 1969, pi. 86-87.
54. Informaţie Dr. W. Hautumm, descoperite
în tunelul lui Eupalinos.
55. Bass-Doorninck 1971, 34.
56. Amfore inedite pentru al căror desen
mulţumim lui W. Hautumm.
57. Opaiţ 1984, 317-20.
58. Williams 1983, 102-103.
59. Bottger 1982.
60. Pentru răspîndirea acestui tip îndeosebi
în Mediterana, v. Riley 1979, fig. 42.
61. Biittger 1982, 48, Tip 11-4, pl. 23/290-92.
62. Opaiţ 1987, 250-51.
63. Bottger 1982, 44-45, Tip 1-6, perioada A,
nr. 14-16, PI. 21.
· 64. Yakobson 1951, fig. 2/3.

Considerăm necesar să facem dtcva prcrizări asupra termenilor folosiţi în dasifirarea rcramicii. Astfel în noţiunea de

, ,categorie" includem totalitatea, ,formelor",

iii [ormrf vor intra totalitatea „tipurilor",

în ~se inrlud totalitatea „variantrlor",
iar din i1 aria11tă vor face parte totalitatra
subvariaulelor, respectiv a proclusrlor realizate m arccaşi perioadă de timp în unul
sau mai multe ateliere, între care, de obi<"ei, pot exista relaţii de asociere. Prin
subtip înţelegem acele amfore rare imită
unele caral'terc morfologirr ale unui anume
tip fiind executate în zone producătoare
clifrrite. Areste subtipuri sînt exel'utate în
al'elaşi timp cu tipul principal.
2. Btittgcr 1982, 69- 70, PI. [ll /f>28; unele
din exemplarele tipului I I clin situl de
la Babadag-Toprairhioi se rrgăsrsc printre
vasele publicate de B. Biittger sub denumirea de Kessel (v. PI. f>O). Considerăm
că ar putea fi numite mai bine doha de
mici dimensiuni.
.3. Scorpan 1976, PI. X/3.
4. Bamea 1966, 244, 267, Fig. 8/G, 13/1,
15/6-7.
5. Cătănieiu-Bamea 1979, 190, Fig. 168/3. 7
-O. Opaiţ 1987, 247 -250.
7. Opaiţ 1984, 311-317.
8. Descoperită în săpăturile noastre pe un
nivel distrus în a. 295.
9. Btittger 1982, 44, 'fip 1-5, PI. 21/5-9.
10. Kravchenko-Korpusova 1975, 23, Fig. 3/1.
11. O. Langovaija, S A, VII, 1941, 19-21.
12. Datat în sec. II - II I de Zeest 1960, PI.
XXX/72.
13. Vezi infra, nota 56.
14. Btittger 1982, 88-89.
15. Inedită, din săpăturile noastre.
16. Barnea 1966, 245, 248, Fig. 8/1,3; 10/1.
17. Rădulescu 1976, 109-110, PI. Xll/2, 3.
18. Bottger 1982, 50, Tip 111-1, PI. 12 d,
26, 27.
19. Yakobson 1979, 9, Fig. 1/2,5; autorul
separă greşit, după opinia noastră, cele
două amfore în tipuri distincte.
20. Întîlnim astfel capacităţi de 2,5-3 I la
latrus (Bottger 1982, nr. 325, 330); de
4 l la latrus (Bottgcr 1982, nr. 317, 326),
Topraichioi (PI. 15/2), Dinogetia (Barnea
1966, fig. 8/3), Aegyssus (colecţia MDD-Tl,
Inv. 1065); de 5 l la Iatrus (Bottger 1982,
nr. 323, 327) de 6 l la Dinogetia (Barnea
1966, Fig. 10/1), Chersones (Yakobson
1979, Fig. 1/2), Iatrus (Bottger 1982,
nr. 322); de 6,5 l la Iatrus (Bottger 1982,
nr. 559); de 8,5 l la Iatrus (Bottger 1982,
nr. 316); de 9 l la o amforă din colecţia
Muzeului Deltei Dunării (MDD) Tulcea,
inv. 2234; de 10,5 1 la Iatrus (Bottger
1982, nr. 168, 321), valoarea maximă pe
ca.re o cunoaştem fiind de 11 litri la un
exemplar din Nordul Mării Negre (Yakobson 1979, fig. 1/5).
21. Vezi supra, nota 18.
22. Condurachi 1954, 455, Fig. 378, 379.
23. Williams-Zervos 1982, 139, Fig. 3/73.
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(~furighiol) într-un context arheologic din
a. doua. jumătate a sec. VI apare dea.semenea o amforă cu picior conic.
103. Suceveanu 1982, 97, fig. 13/62, datată
secolul VI.
104. Ibidem, fig. 13/79, datată tot în secolul VI.
105. Morfologic ar putea aparţine tipului de
amforă. cilindrică descoperit în epava
de la Yassi Ada, cf. Bass-Doorninck
1971, 34, PI. 2/9, dar textura pastei

65. Kra.vchenko-l{orpusova 1975, fig. 4/3, 5/3.
Amfora din Tyras cu Inv. nr. A-1307
are diametrul gurii: 10, 7 cm ; I = 85 cm.
La calcularea capacităţii am considerat o
scară medie de 1/6, desenul nefiind fidel
executat. Am obţinut o capacitate de
cca. 42 litri.
66. Rikman, l\llA 139, 1967, 165-96, fig. 18/1.
Pare a fi cea mai mare amforă de acest
tip cunoscută pînă în prezent. Amfora
pare a fi desenată la se. 1/14, calculul
matematic indicînd cca. 62 I.
67. Bottger 1982, 88-89.
68. T. L. Samoilova, Arheologicheskie Issledovanija Severozapadnogo
Prichernomorija,
Kiev 1978, 263-65, fig. 4/1-3.
69. Inedit, din săpăturile noastre.
70. N. Gudea, Gornea. Aşezdri din epoca
romat1d şi romand tirzie, în Banatica 1977,
78, fig. 23/2; 35 a.
71. Bottger 1982, 44-45, tip 1-6, nr. 250,
pi. 21.
72. Faptul că în inscripţie apare T în loc de 6
ar putea să. se datoreze unei greşeli de
scriere.
73. Bottger 1982, 44-45, Tip 1-6, Pl. 21/249.
74. Yakobson 1951, fig. 1/1.
75. E. A. Simonovici, SA 1971, 232.
76. Rădulescu 1976, 107 -108, pi. X; Scorpan
1977, 283, fig. 23.
77. D. Tudor, op. cit., 171- 72, fig. 24/8.
78. Bottger 1982, 45.
79. Ibidem, 51, Tip 111-2, pi. 28/334-37, 664.
80. Jones 1950, 278, Cat. 831, pi. 166.
81. Ibidem.
82. Informaţie V. H. Baumann.
83. Btittger 1982, 47 -48, PI. 23 /276, Tip
11-2.
84. Descoperire întîmplătoare.
85. În secolele II- III baza era conici, cf.
Robinson 1959, PI. 73, P-822.
86. Robinson 1959, K-113 (mijlocul sec. III);
L-33 (început sec. IV); 1\1-237 (început
sec. IV); M-274 (sfirşit sec. IV); M-303
(început sec. V).
87. Williams 11-Zervos 1983, 22-26, PI. 10,
nr. 70.
88. M. Petrescu Dimboviţa, SCIV VI, 1955,
176, fig. 7.
89. B. Mitrea., C. Preda, Necropole din sec. al
IV-lea, e.n. fn Muntenia, Bucureiiti 1966,
fig. 89/3, 140/1, 237 /1, 265/3.
90. M. Petrescu Dimboviţa., loc. cit.
91. V. V. Kropotkin, SVOD, Moscova 1970,
13-14, fig. 33/2-3.
92. Opaiţ 1980, 302-304, pi. VIl/6.
93. Barnea 1966, 250, fig. 12/1.
94. Inedită, din săpăturile noastre.
96. Scorpan 1977, 272-73.
96. Robinson 1959, pi. 17 /L-50; 29/M-277,
M-282; 33/M-335.
97. Williams 11-Zervos 1982, 139-40,
nr. 75, 76.
98. Riley 1979, 229-30, fig. 48.
99. La.ng 1955, 277-81.
100. Robinson 1959, pi. 41.
101. Ha.utumm 1981, 129-65.
102. La. Dinogetia (Ba.mea 1966, 250), amfora
a.re un picior conic. La Independenţa

diferă.

106. Btittger 1982, 48-49, Tip 11-5, pi. 24/293.
107. Ibidem, 52-53, Tip IV-1, pi. 29/353355.
108. Opaiţ. 1980-a, 291-94, pi. I-li.
109. Nu credem ră aceste două amfore pot fi
considerate drept tipuri separate rum,
indică Bottger, 1982, 48-49,
52-:>3.
Caracterele morfologice indică faptul riL
avem de-a face eu acelaşi tip, eventual
cele două amfore ar putea aparţine unor
variante diferite.
110. Bottger Hl82, 56, Căni de tip III, PI.
14/b, r; 31 /186, 3f!O.
111. L. Donrc:va-Petrova, D. Toptanov, lzvestija 18 (33), Vama 1982, lOG, pi. II/10;
VII/5.
112. Bottger lfl82, 56, Căni de tip I II, pi.
31/389.
113. Ibidem, 128, nr. 401, pi. 32. Dimensiunea
mare a gurii ne-a determinat să nu încadrăm acest recipient în grupa paharelor
deşi analogia cu vasul de la Iatrus est('
evidentă dar dimensiunile difl'ră.
114. Ibidem, 56, pi. 31/391; autorul înradreaziL
recipientul în grupa cănilor, de ea.re S('
deosebesc însă, după opinia noastră, prin
caracteristicile mai sus arătate.
116. Barnea 19GG, 244, 254, fig. 5/G; 15/2.
116. Preda, 1980, 92, M-84, pi. XI.
117. Scorpan 1977, 287, fig. 30/7.
118. Bottger 1982, 54, pi. 13/c; 29/364.
119. Robinson 1959, 111, pi. 30, 111-295, 29G.
120. J. Garbsc:h, Terra sigillata. Ein Wellreic/1
im Spiegel sei11es Lukusgeschirrs, Miinc:hen
1982, 97, nr. 16.
121. Bloşiu 1975, 236, Fig. 23/10; 43/5.
122. Barnea 1966, 245, fig. 8/5.
123. A. Opaiţ, Peuce VIII, 432, pi. 8/3.
124. Preda, 1980, 102, M-211, pi. XII, LXXIV.
126. K. S., 168, 1981, 56-57, pahar cu lnr
roşu datat însă la sfirşitul secol ului II
şi prima jumătate a secolului III.
126. Inedit. Săpături proprii.
127. J. W. Crawfoot et al., Samaria-Sebaste III,
The Objects (rom Samaria, Londra 1957,
338, Forma 23, fig. 81/6.
128. Robinson 1959, pi. 62/M-33, J-29, G-28;
66/C-70; 68/H-7.
129. T. Knipowitsch, Die Keramik rDmischer
Zeit aus Olbia in der Sammlung der Ermitage, Frankfurt 1929, 31, Tip 24 (prima
jumătate a secolului I e.n.). El mdică
prezenţa acestui tip la Olbia pînă în
secolul al IV-iea (tip 24 A ab).
130. Robinson 1969, 97, pi. 24, 70, M-144
(mijlocul secolului III).
131. Samaria-Sebaste III, 338, fig. 81/5.
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132. E. Bârlă<leanu-Zavatin, Pontica X, 1977,
134, 138, pi. IV /4,5 da.ta.te în secolul II;
Opaiţ 1980-a., 336, pi. VIII/6.
133. Bottger 1982, pi. 34/410.
134. R. Vulpe, Izvoare, Bucureşti 1957, 293,
fig. 312/6, deşi ceaşca este executată
în terra t1igra ( ?), profilul este aproape
identic cu al exemplarului nostru.
135. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., 28, fig. 51/5.
136. Bottger 1982, 58, pi. 34/410.
137. Pentru varianta timpurie a acestui tip v.
Opaiţ 1980-a, 333, pi. VI.
138. D. Tudor, Dacia VII-VIII, 1937-1940,
383, fig. 13/b.
139. Bloşiu 1975, 237, fig. 30/13.
140. I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Burureşti 1969, pl. 81/4; 82/6.
141. Robinson 1959, 29, G-65.
142. Opaiţ 1985.
143. Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din sec.
III-IV e.n., Bucureşti 1965, 59, M-104,
pi. XCI/1.
144. K. V. Kasparova, M. B. Srhiukin, Trudi
Ermitaj a, X X, Leningra.d 1979, 164,
fig. 7/1.
145. Opaiţ 1985, 154, fig. 1/1-3.
146. Inedit. Săpături proprii.
147. Opaiţ 1985, 157, fig. 3/15, 17.
148. Ibidem, 155-56, fig. 2/10, încadrat acolo
în tipul V-B, culoarea pastei fiind schimbată ca urmare a arderii puternice suferită de nivelul pe care a fost descoperitil..
O reanalizare a pastei şi morfologiei ne
determină să includem respectivul fragment în ca.<lrul a.cestui tip.
149. Cătăniriu-Barnea 1979, 183, fig. 151/2.21.
150. Surevea.nu 1982-b, 117, pl. 17 /1, faza
A-B; piesa este antrenată.
151. Opaiţ 1985.
152. Ha.yes 1972, 408-~10.
153. Hilgers 1969, 14.
154. Bottger 1982, 66.
155. Inedite. Săpături proprii.
156. Cătăniciu-Ba.rnea 1979, 188, fig. 162/5,6.
157. D. Tudor, Dacia XI-XII, 1945-1947,
170, fig. 21/1.
158. Bottger 1982, 67-68, tip VI, pi. 47, 48.
159. Suceveanu 1982-a., 84, fig. 7/10.
160. Bass-Doorninck 1971, 35, pi. 2/24.
161. Cătăniciu-Barnea 1979, 188, fig. 162/5.13.

162. Ibidem, fig. 162/5.9.
163. Rottger 1982, 66, tip II, pi. 45-46.
164. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 5/2;
33/4; 70/3; 79/13; 253/1, 5, 9.
165. Ba.mea 1966, 254, fig. 13/6.
166. Gh. Diaconu, op. cit., 74, pl. CXLII/2;
CXLIIl/3.
167. Cătăniciu-Barnea 1979, fig. 162/5.10;
5.11.
168. Suceveanu 1982-a, 84, fig. 7/12.
169. Bottger 1982, 66, pi. 45/84-85.
170. Opaiţ. 1980-b, 330, pi. 1/1, 2.
171. Cătil.niriu-Ba.rnea 1979, 188, fig. 162/5.4;
5.5.
172. C. Scorpa.n, Pontica XI, 1978, 165,
pi. VIl/31.
173. Bottger 1982, GG, tip II, pl. 46/484;
tip IV, pi. 47/498 da.r textura pastei
vaselor din lat.rus <liferă de cca de la
Topra.ichioi.
174. Cătăniciu-Barnea 1979, 18G, fig. 158/5.1.
l 75. Bloşiu 1975, 22G, fig. 7/7 .9.
176. A. Crîşmaru, SCIV 19, 19G8, 299, fig. 1/1.
177. Hloşiu 1975, 236, fig. 23/9.
178. Gh. Diaconu, op. dt., 72, mormîntul
nr. 278, pl. CXXX/4 a.
179. D. Tudor, op. cit., 170, fig. 22/2.
180. Bloşiu 1975, 225, fig. 15/7; 42/1, în special pentru ornamentaţ.ie.
181. Hayes 1983, 122, fig. 6/65.
182. Opaiţ 1980-b, 330, pl. 11/1, 2.
183. Descoperiri inedite de la Independenţa.
(Murighiol).
184. Suceveanu 1982-o., 84, fig. 7/5.
185. Bottger 1982, 64, pl. 41/450, tip III.
186. Inedit, colecţia muzeului tulcean, inv.
7994, 7995.
187. Bottger 1982, 65, tip IV, pi. 42, 43.
188. Inedit, colecţ.ia muzeului tulcean, inv.
7929.
189. Cătăniciu-Barnea 1979. 186, fig. 158/2. 7.
190. Bottger 1982, 65, tip I, pl. 41/69.
191. Jones 1950, 269, nr. 723, fig. 201; Opaiţ
1980-b, 330, pl. IV /13.
192. Bottger 1982, pl. 49/510, 511, 513.
193. Inedit.
194. Bottger 1982, pl. 49/217, 512.
195. Ibidem, pl. 49/514.
196. Hilgers 1969, 80, fig. 72.
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TABEL NR. 1
Categoria

ceramică

Dolia tip

I
li
Amfore tip I
piriforme
II
(A)
Amfore tip I-a
1-b
rilin<lric·e
1-r
(li)
I -<l
li
lll-1
111-2
111-3
Jll-4
JTI-5
III-6
IV
Amfore tip I
li
burduf
Ill-1
(C)
Ill-2
Amfore tip I
ovoidale
II
I II
(D)

IV
Amfore tip J -a
ronire
1-b
1-c
(E)
1-d
tip I l
JII
IV
V
VI
VII
Amfore
diverse
(F)

I
li
III
IV
V
VI
VII
Vili
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

xv

XVI
XVII
Tot&l=455=
Amfore de
masă tip
I
II
Total
Total = (470)

N II

NI
5

-

-

-

-

-

2(20)
2(20)
1(10)

-

1( 2,8)
G(17)

3( 4,5)
G( 9)

4(11)
2( 5,7))
1( 2,8)

2( 3)
1( 1,5)
1( 1,5)

-

-

-

1( 2,8)

-

-

-

3
2
2( 1,4)
23(16,3)

-

-

4
3( 1,8)
26(15,7)

-

-

-

-

-

-

-

NY

-

-

-

NIV

1( O, 7)
i( 0,7)
8( fi,li)
1( o, 7)
2( 1,4)

-

-

-

N III(~~)

-

1( 0,7)
1( 0,7)

-

-

-

-

NVI N VII passim

1(
1(
1(
1(

1
-

1

-

-

-

-

-

-

O,G)
O,G)
0,6)
0,6)

-

7,8)

-

-

1

-

1( 1,5)
2( 3)

2( 1,4)
2( 1,4)
3( 2)

3( 1,8)
5( 3)
2( 1,2)

-

-

1( 1,5)

-

-

-

1(10)

1( 2,8)
1( 2,8)
1( 2,8)

G( 9)
1( 1,f>)

2-1(17)
5( 3,5)
1( 0,7)
1( o, 7)

26(15,7)
1( 0,6)
3( 1,8)

11
1

1( 0,7)

5( 3)
1( O,G)
1( 0,6)
19(11,5)
16(9,6)
8( 4,8)

-

-

-

1(10)

-

-

1(10)
1(10)

-

-

-

-

-

-

fi(14,3)

7(10,6)
1( 1,5)
2( 2,3)
13(20)
6(9)
6(9)

-

4(11,4)
2( 5,7)
1( 2,8)

-

-

-

-

-

1(1,5)
2(3)

-

-

-

2( fi,7)

-

1( 2,8)

1( 2,8)
-

-

10(100%) 36(100%)

-

1(1,5)

-

z( 1,4)
15(10,6)
20(14)
6(4,2)

-

2(1,4)
. 4(2,8)
5(3,5)
2(1,4)

1(0,7)
-

-

1(0,7)

-

-

1(1,5)
1(1,5)

-

1(1,5)

-

-

-

-

1(0,6)
9(5,4)
4(2,4)
3(1,8)
3(1,8)

-

-

-

1(0,6)

-

-

-

1(0,6)
1(0,6)
2(1,2)
1(0,6)

1(0,7)

2(1,3)

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2
3

2
2

-

2

3

1
11

6
40

4
70

2
143

3
168
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-

4

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1
·1

-

-

-

-

1

-

66(100%) 141(100%)166(100%) 22

-

1(10)

-

1( 2,8)

1(10)

2

.

-

-

1( 0,7)

-

-

4

-

-

4

2

3( 1,8)
13(

5

-

-

-

-

-

-

10

-

-

22

10

-

-

6

6

TABEL NR. 2
Veselă pentru mînr.are
(farfurii, platouri)

tip I
tip l I
tip ] li
tip l V
tip V
tip n
tip YlI
tip VII l
tip l X
tip X
tip XI
tip Xl I
tipXIIl
tip XVI
tip XVII
tip XVlll
tip XIX
tip XX
tip XXI
tip XXll
tip XXIII
Yesrlă prntrn hrrn t
tip I
C:ini
tip li
tip Ill
t:kioare tip I
tip II
tip 11 I
tip IV 1
tip IV~
tip y
tip YI
tip VII
Dinrsc 11ll'ioarc
(fragmente atipirc)
tip l
Pahare
tip II
tip I
Cupe
tip I
Cupe
tip II
Ceşti
tip I
tip II
tip III
Crater
Castroane tip I
tip li
tip Il I
Veselă de bucfttă.rie:
tip I
Oale,,
tip Ill
tit>' II2
tip II3
tip II4
tip III
tip TV.
tip V
tip VI
tip VII
tip VIII 1

Pass

NI

N II

•>

N' II I

4
2
2

1

N IV

NY

2
3

r>
8

15

3

!)

2

2

1
4

B

~

1
1

3

1
1
1
1

2

1
1.,

1

fi

"

7
1
,-„"
•>
,-.,

1
4
4

N \'I N YII

s

13

H
1

R
4
"••
2
1

r.

3

8
1

1

1
l

1

1

•)

'l

1

1

2

•)

1
1

3
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
2

1
;ţ

1

1

1

1
1

1
...'...

1
2
1

1

1
1
1
1
1

1
1

··-1
'

1

2
2

"....

1
1

2

1
1

1
1

1
1
1
1
1
7
2
1
4
2
1
2

7

1
1
1

12
1

,.
1

1
1
1

2

4
1

2

3
2
3
5
3
2

18
11
2
5

1

2G

1
1

3

2
1

3

4
2

3

1
1

4
2
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1

1

1

Continuare tabel 2

Pass.

Nil

NI

tip VIII 2
tip IX
tip X
tip XI
tip XII
tip XIII
tip XIV
tip xv
Castroane tip I
tip II
tip III
tip IV 1
tip IV 2
tip V
tip VI
tip I
Cratiţe
tip II
tip III
Capace tip I
tip II
tip II I

N III

1
1

NIV

NV

N VIN VII

2
1

1
1
1
1
1

1
1

1
7
4

1

1

4
4
1

1
1

1
2
1
1

1
1

2
3

1
1
2

1

1
1
1

2. STATISTICA DESCOPERIRILOR
2.1. Statistira desropnirilor repartizate stratigrafic
l\larC'a cantitate' şi dinrsitatC' dr matC'rial enamic drseopcrit în aecst şir au permis
rralizarra unC'i statistici şi a mwi rrprrzcntări grafieC' earC' în final vor constitui fundalllC'ntul pC'ntrn intcrprC'tarea istorică şi economieă a acC'stei aşC'zări. în cadrul acestei
statistici am inclus atît vasele întrrgi prC'(·um şi fragnwntC'le tipice descoperite pe nivelurile' din aşC'zan· 1.
Dupft eum SC' poate obsC'rrn clin tabrlul nr. 1, amfon•le de tip AJI, Br-o C1, Cu,
Cm- 1, D 1, E 1, En, Ern, sînt în nm11rtr rclati,· mare; în cadrul veselei de masă predomină nsela pC'ntru srrvit mîncarC'a, ea C'C'a clC' tip I, II, III, IV, VII şi X iar dintre recipientele pentru lichide rănile ele tip I şi ukoarC'le de tip II; în categoria veselei de bucă
tărie domină cu autoritate oala de tip I, urmată de cele de tip II-VI precum şi castroanele de tip I şi II.
CrC'şterea masivă a numărului de YasC' earc se înngistnază odată cu faza B a sitului se datorează, probabil, schimbării sa!C' funqionalC', schimbare reliefată şi de noul
aspC'ct urbanist.ic. PutC'm totuşi afirma că tipurile de vase care au numărul cel mai ridicat de C'Xemplare sînt în general rC'prC'zentate pc toate nivelurile sitului, desigur în procente
diferite'. Faptul că toate nivC'lurile au an.1t un sfîrşit violent ne face să credem că vasele
descoperite au fost în funcţiune chiar în momentul respectivei distrugeri. Dacă nu am
reuşit întotdeauna să întrrgim vasele descoperite aceasta s-ar putea datora şi faptului
că uncie rC'sturi ceramice au putut fi îndepărtate chiar de constructorii nivelului superior.
Unii cercetători încadrează ceramica unui nivel distrus prin violenţă în toată perioada de existenţă a nivelului. După opinia noastră, ceramica, mai ales vesela pentru
servitul mîncării care ştim că se deteriorează repede, trebuie datată în funcţie de data.
distrugerii respectivului nivel.
În ta.bolul nr. 3 precum şi în PI. 58-61 prezentăm amplasarea descoperirilor ceramice şi a unora dintre obiectele mărunte în cadrul încăperi~or din interiorul fortificaţiei.
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Menţionăm că pentru
perimetrul încăperilor

nivelurile I-III (faza A) am amplasat descoperirile arheologice în
fazei B (N IV - VI), considerînd că zidurile ultimei faze coincid cu
pereţii din lemn ai locuinţelor sau barăcilor primei faze. Pc podelele primelor niveluri
nu am observat urme de gropi pentru bîrne, ceea ce ne face să presupunem că acestea se
află, probabil, sub zidurile fazei B. De asemenea nu am avut în vedere nivelul VI, droarecc
acesta apare doar în colţul de S-E al fortificaţiei şi în zona rxtramuros, spaţiu în care
apare şi ultimul nivel al aşrzării (N VII). Prin amplasarea drscoperirilor arheologice în
cadrul locuinţelor am urmărit şi să obţinem unele indicii cu privirr la funcţionalitatra
acestora. Pentru aceasta am desemnat spaţiile (respectiv înC"ăperilc) cu cifre romane.
Sintetizînd descoperirile din aceste încăprri după grupe de vase şi obiecte mărunte am
obţinut următoarea perspectivă:

Tabelul nr. 3
Spaţ.iu

(Încăpere)

I

Descoperiri ceramice

Amfore

Oale

Arr
En
Br-a
n.-c
Bm- 4
112
y

IX
XIV

I

Castron
Ulcior

II

Ceşti

I

Farfurii

I
II

VI

II

Amfore tip Ar
An
Cn
Dn
Er-d
Er-a
En
Em
Br-a
Br-c
Amfore tip Evu

Gu
Veselă de
bucătărie

Oa.le tip

Fn
Fvn
Fxvr

I
III

Capac tip
Veselă de
Ulcior tip

IV
I

masă.

II

VI

Ulcioare diverse
Cupă tip
I
II

I

N

-

-

-

-

N II

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1
1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-
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IV

1

-

1

-

1

-

-

-

2

1

-

-

-

1

-

-

3

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

-

1
-

-

1

1
2
1
1
3

1
2
1
3
4
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1

-

2

1

-

1
1
1
1
1

-

1
1

V

1

-

-

N

-

-

-

-

-

1

N

-

-

1

N III

1

2

-

2

-

4

1

1
1
1

-

-

Continuare tabel 3
Spaţiu
(încăpere)

N I

N IV

-

2
1

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

E1-d
Eu

-

-

E111

-

-

-

-

-

A m[or<' tip A11

Ei-a

Hi-11

-

B,_,.

1;,

-

I

-

En;
\"cselă «I!'
h1161tărir

li~

-

-

-

-

-

-

Au

-

-

-

-

-

-

-

-

Bm- 5
Gn
Fur

-

Fv11

-
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1

-

1
-

-

-

-

-

1

-

1
1

-

-

1

-

1

-

2
1

-

-

1
1

1

-

-

-

XIII

Amfore tip Ai

-

-

2

-

-

-

-

„1

;,

1

1
-

-

1

-

1
1
1

-

-

\"111
X

H111-;1

1

-

VI
\'li

Ili-c

-

-

-

-

-

o)

-

-

1

-

;,

1
1
1

1

-

-

IV

B1-a

')

1

Castron tip I
Ca par tip I
li
\" ('S(')fl d!' mesă.
Cană tip
I
nciur tip V
Plrior ,·nria
Castron tip I
Farfurie tip I
Ir

Cu
Cm- 1
Di
Ei-d
Eu
Ern
Evr

1

1
1

-

-

-

-

1
1
1

4

1

2

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

2

1
2
1
1

-

-

-

-

r111- 1
l>i

Ual<' tip

1

-

-

XI
X\"111

IV

N V

.
Farfurie tip I
ll
II I
\'li
\'I II

I II

.X II

N III

Descoperiri reramire

-

-

1
2
1
1

-

1
-

-

1
1
-

-

-

1
2

-

4
1
1

-

4
2

(j

2
2
1

1

-

1
1

-

-

1
1

-

1
1
1
-

C'ontinuare t.abcl 3
Spaţiu
(încăpere)

Descoperiri ceramice

NI

N II

N III

-

-

--

-

-

-

-

~IV

NV

Yescfa <le
bucătărie

Oale tip

I
ll1
I I.,
IV
V

n

C'astron tip I
Yeselă dc masă
Cană tip
I
III
Ceaş<'ii tip
I II
Farfurie tip 1
II
III
Farfurie tip IV
VII
IX
XVI
V

Dm
Fm

Fxvn
Veselă. de
bucă.tărie

Oale tip

F1v
I
II1
II,

n.

VIIl1
Castron tip I
Castron tip II
IV1
Capac tip II
Veselă de masă
Farfurii tip I
IV
V
VI
X
XI
XVIII
Căni tip
I
Ulcioare varia.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1
1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2

-

1
1
1
1

-

1

2
2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

2

1

-

-

1
1

2

-

-

4

3
4

1

-

1
1

-

-

-

4

1
4
2

-

1

2

-

1
2

-

-

1

-

1

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

E1-d

Eu
Em
Hi-a
B1-b
Gn
F1

-

-

-

-

8
l
1

2
1

1
1

-

1

Amfore tip A1
Au
Cu
Cu1-1
Di
Du
Ei-a

1

-

-

2

1

-

1

2
2

2

-

1

-

1
2

1
1
-

-

1

-

1

-

1

-

1
-

5

-

1

-

1

-

1

Continuare tabel 3
Spaţiu
(încăpere)

VI

VII

Descoperiri ceramice

NI

Amfore tip An
Cm-1
D1
E1-a
E1-b
E1-d
Eu
Em
Ev1
F1
Evu
Fv1
Veselă de bucătărie
V
Oale tip
XIII
Castroane tip II
Castroane tip VI
Veselă de ma.să.
Castron tip II

NII

N III

NIV

1

NV

3
1

1
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

Amfore tip An
D1
Du
E1-a
E1-d
En
Em
Ev1
B1-a
B1-b
B1-o
Evu
F1
Fvm
Veselă de

2
2
1
1

2

1
2
1

6
1

1
6
1
1

1

4

4

4

1

1

1
1
1
1
1
1
1

3

2

2

bucătărie

Oa.le tip

2

I
II1
II3
II3
III
VII
II,
XII
IV
Castron tip I
VI
Cratiţă tip I
Cratiţă tip II
Ca.pac tip I
Veselă de ma.să
Ulcior tip VII
Ceaşcă tip I
II
Castron tip II
Ul
Farfurii tip I
II
IV
YI
IX.
XVII

1

1

1
1

2
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

2
1

24t>

1
2

6

1

1

1

Continuare tabel 3
1

I
l

Spaţiu

Descoperiri ceramice

NI

Nii

N.III

N IV

NV

(încăpere)

VIII

Dolium tip I
Amfore
Amfore tip A II
Cn
Dr
Drr
Er a
Ei d
Eu
Em
Br a
Br c
Evn
Gn
Dm
Fu
Fxvu

1
1

3

1
1

2
2

1
1

2

1

1
2
1

1
1
1
1
2
1
1

Veselă de
bucătărie

Oale tip

I
II1
II3
IV
V
VI
VIII 2
IX
Castron tip I
Cratiţă tip III
Veselă de masă
Ulcior tip II
Farfurie tip I
II
III
IX
X
XVIII
IX

1

1
3

3
1

2
2
1

1
1
2
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

Dolium tip I
Amfore tip Ar
Au
Cu
Dr
Dr
Er a
Em
Cm 1
Frv

1
1
1

'--

2

1
1
1
2
1

Fxn
de
Oale tip

2
2
1
1
1

1

Evu
Veselă

1
1

1

bucătărie

I
III
.VI
VII
X
Castron tip II
Veselă. de masă

2
1
1

1
1
1
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Continuare tabel 3
Spaţiu
(încăpere)

Desroperiri reramiC'e

NI

l\' II

N III

-

-

-

Farfurii tip I

II
li I
YII
Cupe tip

X

-

-

-

-

-

-

E1-J
Eu
Em

-

-

ll1-a

Bu

-

Hm-4

-

-

Il1-d

-

E'"u
Amfore tip F1
1''u
Fv
Fx1
Fx111
Fx1,·
Fx,·

-

-

Veselă de
buC'ătărie

-

I

II,
II2
III
V
VI
VIII1

-

-

Castron tip 11
Veselă ele masă
Farfurii tip VII

-

-

X
Amfore tip AI
An

-

-

Cu
Du
Er-c
E11
ll1

-

-.
-

Bm-3
G11
F1
Fxv1

Oale tip

I
V

VI

.

1

-

-

-

1

-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-
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-

1
-

1
1

1
1
2
1

-

-

-

1

1

-

1
2

-

2

1
2

2

5

-

-

-.

-

1
2

1
1

1

-

1
1
1

1
1

-

-

1

-

1
1
1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

1

1

-

1
1

I

-

xv

1

-

Ei-a

Veselă de
bucătărie

-

-

-

-

C111-1
D1

XI

-

2

1

XX

II
lJolia tip
Amfore tip Au
l' li

Oale tip

- .,1
-

-

I\"
YI

l\' I\'

,_

-

-

1
1

2
2
1
1

-

2

-

1

1

-

2

-

-

1

-

1

-

-

1
·2

-

1
1
1
1

-

1
1
1

3

-

-

I•

Continuare tabel 3

I

Spaţiu
(incăprrc)

Descoperiri cern mire

Vrsclit 1lc masfL
l'.lrior tip l
Yarta

Pahar tip

XII

Amfore tip

-

-

N II

-

1
II

-

-

])[\.

-

-

E1-a

-

-

F.11

.

NI

B1-c
C.1

-

111
Il2
114
Castron tip I
Veselă de masă
Farfurii tip 11
XVI

-

1

N III

~lY

-

-

-

l

-

l

-

1

-

•)

-

1

1

-

2

-

-

~V

1

-

-

Veselă de
bură tărie

Oale tip

XIII

Amfore tip A1

An

-

-

-

1

-

-

D1
E1-d
Eu
Biv
E..-11
G1

-

Gn

-

-

-

1

-

-

I
111
113
IV
Castron tip IV 1
Capac tip II
Veselă de masă
Farfurii tip VI
X

-

-

de
Oale tip

bucătărie

Amfore tip An
Cm-1
D1
E1-d
G1
Veselă de bucătărie
Oale tip
I
ll4
Veselă de masă
Farfurii tip VI
X

-

-

-

-

-

-
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2

-

1

-

-

2

-

1

-

1
1

-

-

-

1
1
-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1
1

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

1
1
1

-

-

-

-

::I
2
1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1
1
1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

1
1

-

F1
Fxv1

Veselă

XIV

-

-

1
-

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

Pe baza acestor descoperiri ceramice, precum
încerca să f acc>m în continuare unele atribuiri

şi a unora dintre obiectele mărunte
funcţ.ionale spaţiilor şi încăperilor 2 •

vom

Faza A.
Nivelul I
Numărul

mic de vc>s-tigii clc>scoperitr pc> nivelul constructhy nu ne permite stabilirea func-

ţionalităţii spaţiilor.

Nivelul II (PI. 58)
Prin linii punctate am încc>rcat să reconstituim ipotetic traseele unor eventuale compartimentări realizate clin lemn, c>xistente în această primă fază. Ca atare şi încercările de a
atribui anumite funcţionalităţi acestor spaţii trebuiesc privite ca simple ipoteze de lucru.
Spaţiile II, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII, prin numărul proporţional de vase ceramice
şi de obiecte mărunte, erau, probabil, locuinţe 3 •
Spaţiile IV, VI, IX, XII, XIV, unele cu foarte puţin inventar ceramic, altele lipsitei
complet de astfel de vestigii, dar în care se găsesc diverse unelte agricole din metal şi
arme par să fi fost încăperi cu funcţii economice, de depozitare sau militare.
·
Nivelul III (PI. 59)
Spaţiile II-V, VII-XI şi XIII-XIV prin varietatea inventarului ceramic şi a obiectelor mărunte precum şi prin existenţa unor vetre aparţin probabil unor locuinţe. Doar
spaţiile VI şi XII, prin numărul mic de obiecte descoperite în interiorul lor, par să indice
continuarea funcţionalităţilor anterioare.
Demne de remarcat sînt acum şi zidurile construite din piatră şi legate cu pămînt, care
închid şi delimitează ferm unele încăperi. In ceea ce priveşte amforele, se remarcă repartiţia proporţională a diverselor forme, cu predominarea tipurilor Am Dr şi E 1, ultimul
fiind cel mai frecvent.
Apariţia destul de frecventă a fusaiolelor în unele locuinţe atestă o intensificare a caracterului civil al sitului.
·

Faza B
Nivelul IV (PI. 60)
În cea de-a doua fază compartimentările sînt realizate din pereţi a căror parte inferioară
este din piatră legată cu pămînt, elevaţia fiind continuată cu chirpic. Alături de acestea
continuă a fi folosite şi zidurile nivelului anterior.
Marele număr de amfore şi lipsa veselei de bucătărie din încăperea II ne determină să
credem că este vorba de un depozit. Încăperile IV, V, VII, VIII şi IX aveau, probabil,
funcţii mixte: de depozitare - datorită numărului marc de amfore descoperite în ele şi de locuire, deoarece alături de amfore apar şi vase de masă şi bucătărie, dolia, rîşniţe,
greutăţi pentru războiul de ţesut şi vetre. Alte încă.peri, X-XIV, prin numărul mic de
amfore, veselă de masă şi de bucli.tărie, probabil că erau simple locuinţe. Şi în cadrul
acestui nivel reţine atenţia numărul restrîns de desooperiri ceramice din încăperea VI,
ceea ce ar putea indica o continuitate funcţională a acestui spaţiu.
Tot acum, în jumătatea sudică a curţii interioare se amenajează un canal de evacuare a
apelor pluviale.
·
Ca şi pe celelalte niveluri, surprinde o anumită simetrie în reprezentarea unor tipuri de
amfore, cum ar fi de exemplu cazul amforelor A: 1 şi D„: în încăperea III s-a descoperit
o amforă A11 şi una D 1 ; în încăperea VI-un exemplar A11 , unul D 1•
Nivelul V (PI. 61)
Compartimentările anterioare se menţin, apare însă o no'ull. compartimentare în partea
sudică a curţii. în faţa pilonului 1 apare o mare vatră circulară cu diametrul de 1,50 m,
mărginită de pietre.
Marele număr de amfore din încăperile II-IV pare să indice o folosire a acestui spaţiu
cu predilecţie pentru depozitare, în timp ce în celelalte încăperi această funcţie era dublată
cu cea de locuit.
250

Numărul mic de descoperiri din încăperile XII-XIV se datorează distrugerilor moderne
·care au afectat puternic ultimele niveluri din această parte a aşezării.
Şi pentru acest nivel se remarcă numărul mic de obiecte - comparativ cu celalalte încă
pC'ri - descoperite în încăperea VI.
În concluzie, conform acestei interpretări prudente a vestigiilor descoperite, cu
greu putem susţine o funcţie exclusi,· militară a fortificaţiei în timpul nivelurilor II-III:
Apariţia fusaiolelor, a rîşniţelor, a uneltelor agricole pledează pentru existenţa unei
garnizoane care se ocupa atît cu mcsrria armelor cît şi cu cultivarea pămîntului.
Pentru faza B putem afirma că încăperile II-V au avut probabil o destinaţie
economică în primul rînd, fapt pentru care parc să pledeze şi îngustimra lor. încăperea VI,
prin poziţia sa centrală şi numărul mic de obiecte drscoperite în cadrul ci, pare să fi fost
destinată unei funcţiuni mai deosebite, eventual de natură administrativă. Încăperile
VII-XIV, prin dimensiunile lor mari şi prin vesela variată şi ceva mai redusă numeric
faţă de cea a încăperilor II-V, au îndeplinit în primul rînd funcţia de locuinţă, combinată
uneori cu cea de depozitare.

2.2. Statistica descoperirilor repartizate tipologic
În cele ce ·urmează vom prezenta repartiţia principalelor grupe ceramice în cadrul
nivel 4 •

fiecărui

TABELUL NR. 4
N I

Categorii ceramice

11(66%)

Amfore
Veselă

Veselă

Total

de
de

masă

bucătărie

·

3~15%)

6 30%)

20(100%)

N II

N III

40(46%)
28~316J)
21 23Yc,)

70(50%)
31(22%)
39(28%)

89(100%)

140(100%)

N IV.

NV

143(53%)

168(64%)

69 26%

6819%

270(100%)

311(100%)

68~22%~

86~27%~

Din analiza tabelului 4 şi a diagramei 1 reiese clar preponderenţa amforelor pe toate
nivelurile sitului; cu toate că în momentul nivelului II se înregistrează o slabă scădere a
numărului acestora, în momentele următoare ele cunosc o creştere progresivă.
Vesela de masă are în linii mari aceeaşi reprezentare numerică ca şi cea de bucă
tărie, nereuşind nici una să predomine. Situaţia este explicabilă dacă avem în vedere
viaţa relativ scurtă pe care o cunosc aceste recipiente în comparaţie cu amforele, care şi
după golirea de produsul iniţial continuă a fi folosite ca vase pentru conservarea diverselor produse.
În cadrul celei m.ti num~roase categorii ceramice de la Babadag-Topraichioi amforele - ob33rvă.m rrnmlrul rnlativ mare al amforelor de tip A 11 şi D" Conform diagramei din PI. 62 se pare că, în general, cele două tipuri de amforă au avut o evoluţie
destul de asemă.nătoare. Aceasta ne determină să credem că aceste tipuri de amfore conţi
neau produse diferite, dar importante pentru locuitorii acestui sit, cum erau de exemplu
uleiul şi vinul. R3feritor la amforele î11 formă de burduf trebuie să remarcăm numărul
destul de mic al acestora. S;:ire deo:>ebire de ace:>tea, amforele conice apar în număr
destul de m:tre, după cum rezultă şi din diagramă (PI. 62). Din ambele grafice se remarcă
totuşi existenţa unui mJmant dificil în aprovizionarea siţului la sfîrşitul secolului IV şi
începutul :>ecolului V (N 11 -N, ,). Faptul că deocamdată tlll cunoaştem cu precizie
căror produse erau destinate aceste amfore şi nici zona producătoare din care erau importate, ne lip3eşte de p:Bibilitatea unur comentarii mai ample cu privire la prezenţa acestei
categorii ceramice ii1 fortiticaţia şi aşezarea de la Ba.badag-Topraichioi.
CategJria v~;elei dl~ .nt:>â -~;te reprez1~11tată:de 1rn mLre număr de vase spre deosebire de numărul redus al recipie11telor p1~11tru băut. Situaţia. aceasta se poate explica,
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probabil, prin faptul ră vrsrla dr mai;ă se uzează relativ r<'prdr ~i trrbuir înloenită, iar
p<' dr altă parte importul de forme înrhisr (tăni, ulrioarr) rstr nrnlt mai rrdus 5 • Dr
a!'enw1H•a \•esPla prntru băut din rnamic-ă. rra romplrtată cu rreipir11trlr din sticlă
rum rPznltă din tabPI ~i diagramă (PI. u:3).
TABELUL XR. 5
Yt>selă pentru

băut

X I

X II

X III

X Ir

~V

Ceramică.
Stirlă

2(33°~)

18(59%)
9(41%)

9(Jij0~)

l!l(52%)

4(67%)

ll(rJ.:1%)

14(48°·~)

8(30%)
19(70%)

Total

6

22

20

29

27

Se obsPn-ă eft rolurilr conducătoarr au fost împărţite altrrnatiL Cu toate acrstea difercnţclr rxistentc întrr crlP două catl'gorii nu sînt mari, rle complctîndu-sc armonios.
O situaţir drosrbit de interrsantă cstr rr]r,·ntă dr a 11aliza nseh·i pentru servit
rnîncarea. În tabrlul nr. 6 am grupat şase posibile centrr dr producţie întîlnite în
c·adrul sitului:
- producţia !orală (căni, ulcioarr, pahare tip U, rr~ti tip 1-11 crater, cai;tron tip III.
farfurie tip XXII).
- producţia pontică (\·r15eJa prntru mîncare tip II, IV, X).
- producţia microasiatiră (vesela pentru mîncare tip I, III. V, VI, IX. XI, XVI. XXIII).
- producţia nord africană (vesela pentru mîncare tip VII, VIII, XII. XIII).
- producţia cnidiană ( ?) va sa escaria tip: XVIII-XXI; castron tip I, II)
vasa potoria: cupe tip I, II, pahar tip I).
- producţia nord dunăreană (strachina tip XVII, castron tip II, cca~ra tip III),
'l'ABELUL .NR. 6
Centre de
producţie

locală
pontică
microasia.tică.
nord africană

r.nidian ( ?)
nord dunăreană
Total

N III

N IV

5(18%)
12(41&)
6(21 y0 )
3(10%)
3(10%)

12(20%)
19(32%)
17(29%)
4(7%)
7(12%)

7{8%)
23(27%)
41(48%)
8(9%)
7(8%)

2(9%)
4(18%)
15(68%)

1(25%)

11(38%)
5(17%)
7(24%)
2(7%)
2(7%)
2(7%)

4(100%)

29(100%)

29(100%)

59(100%)

86(1~0%)

22(100%) 19(100%)

N I
2(f>OO/o)
1(25%)

o
2(7%)
o

N II

o

o

NV

o

N VI

o
1(6%)
o

~.VII

o
3(16%)
13(68%}

o
3(16%)
o

Din analiza tabelului şi a diagramei (PI. 65) reţ.ine în primul rînd atenţia continua
a producţiei locale 8 • Această scădere s-a căutat a fi suplinită în primul rînd printr-un import de veselă pontică, care va atinge apogeul la începutul secolului al V-lea.
în momentul imediat următor (N IV) pe piaţa locală vor începe să se impună produsele
centrului microasiatic care de acum înainte va domina cu autoritate. Centrele nord-african şi egeean vor avea o evoluţie asemănătoare pînă în momentul nivelului IV, după care,
în timp ce primul centru va dispare odată cu nivelul VI, cel cnidian ( ?) va mai cunoaşte
o oarecare amploare mai ales în momentul nivelului VII, încercînd să suplinească lipsa
de produse locale şi nord-africane.
·
·
Centrul de producţie nord-dunărean, probabil de origine gotică, prezent numai pe
primele două niveluri nu a jucat un rol important. Este mai mult ca sigur că aceste vase
nu au fost importate ci aduse de elementele gotice care s-au aşezat, la sfîrşitul secolului
al IV-iea, în marc număr, la sud de Dunăre.

scădere
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TABELUL NR. 7
Vesela de burătărie
Oale tip
tip
tip
tip
tip
tip
Total

I
II

III
IV
\'

YI

N II

N III

N Ir

7(:-12%)
8(36%)

12(39%)
. 6(19%)
2(G%)
3(10%)

18(afl%)
18(39%)
3(7%)
2(4%)
1(2%)

N I
1(16,G%)
2(33%)
1(16,6%)
1(16,6%)
1(16,6%)

2(!l%)

4(18%)
1(5%)

o

o

6

22

fi(16°r,)
H(t0<~ 0 )

31

4(!J~~)

4G

NV
26(72%)
9(25%)

o

1(B%)

o
o
36

Din grupa vaselor de bucă.tărie am analizat doar prinwlr şase tipuri dl' oalr, rare
prin numărul lor pot of Pri o imagine conelndrntă pri,·ind oscilaţiile l'ilrl' an an1t lot îu
perioada nivelurilor I-V în eaclrnl accstl'i catrgorii cPramiC'r.
Din analiza tabelului 1-l (PI. G3) sP obs<'rYf1 elar cum la sfîrşit ul srcolului ;ii IV-IPa dominau oalr.le de tip II. 8prP sfîrşitul acPstri perioade ÎnCC'JH' în:;:ă JHltl ruiea ast·1·11~i1111P a
oalPlor de tip I, care vor suplini cled1drrea tipului II proclwr1 la Înl't putui sreolului V,
pentru ea în al doilea sfrrt al Sl't·olului Y oala cit> tip I să fii' prl'po11clrn11tf1. An~t 1ip dl'
oală Pste drstnl dr binr cunoscut şi la Iatrns în aC'Pastă prri1'adf1 7 • dm lf!rfl a crnrw poziţia rlominaută pP rarP o arr în situl dobrogt•an. Dintn• <'PklaltP tip111 i t:l' t 1tlr 111C1i n 111arcă111 tipurilP IV şi YI la rarr sr Ya apt•la î11dcosrhi la întepntul tccol11l11i Y o dată e11 clP1·ă
dcrra prodnqiri tipului II.
În conrluzil' putl'm ;1fir111a d\ şi aiC'i C'il şi la Tatrns 8 • 11111lţi1111•a forrnt·lor el" oalt· ~'
castroanr plrclrază prntrn o dC'~t·<'n't.ralizare a prodncţil'i lol'alr~

~OTE

Aleătuirea statistic·ii a fost îngre1111ati'1 rn
urmare a faptului l'i't în 11r111a nin•Lhilor
efcetuate în <rntiehitatr, 11 fost înlăturată
o anumitf1 cantitate de rerdmief1 astfl'l c·i1
aclrseori dintr-un vas nu am găsit drdt
fragmente <lin partea lui superioară sau
inferioară. Pentru a nu n11mi'1ra un va~
de mai multe ori, prin atribuin•a dinrselor
lui fragmente altor YMe, am analizat diamrtrele gurilor, textura pastei şi unele
partirnlariti'1ţi morfologil'e, m1111f1rînd srparat bazele şi frngmentrle de gură şi optîntl
pentru numărul rrl mai mare.
2. Folosim termenul de „spaţiu" îndeosebi
pentru prima fazii a sitului din rare nu
cunoaştem ·eu preeizie <"ompartimentăril e
existente.
3. ln analiz11 rnmpartimentărilor existente în
fortifiraţie nu Yom lua în ronsicleraţie

spaţiul

1.

.

I ch•cmn•re arl'sta a fost putPrnic
afrrtat, dl' luni'1rill' 111odernP, astfol c·ii.
vrstigiill' drsenpPritP aic·i nu rdlrrt~ situatia
realft.
4. Am aYut în \'l'dl'l"P doar prirrwlP rinl'i
niveluri întrul'Ît ultiml'le nin>luri, din spaţiul intramurnn, au fost afc•c·tatc• de lurri'll'ile
modl'l'lll'.
5. În rndrul n•selri c·rrnmil'r analiwtr nu ·,un
luat în rnnsideraţir. strfu·hinilr, farfuriile
şi platourile l'i nu rrrai c·f1nilr, 11lrioardP,
paharele, C'e~tilr, c·111wle ~i rnstroanelr.
G. Deoarere în zona rxtrnmuros s-au dP8roperit destul de nrnltl' frag-mente c)p nsrlă.
de masă, rare apar\in nivelc•lor \'I ~i VI I,
am c·omplehtt diagTama ~i c·u ac·estl' niveluri
pentru o mai c·uprim;f1toan• prezrntarc a
situaţiei.

7. R. Biittger, 1982, li7-li8, tip
8. lbidn11, 84 .
..

YI.
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CATALOGUL SELECTIV AL DESCOPERIRILOR CERAMICE

1) Dolium. Pastă cără.mizie, drgrcsant grosier. Dg = 65; Dm = 160; I = 160. S I,
N I. PI. 11/1.
2) Dolium. Pastă cenuşie. Dg = 42; Dm = 68; I = cca 90; C 10 bis, N V. PI. 11/2.
3) Dolium, fragmentar. Pastă cenuşie, dură, compactă, pietricele, cuarţ pisat, angobă
proprie. Dg = 27,5. Nr. inv. 25448; C 3, N VI. PI. 12/1.
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4) Dolium, fragmentar. Pastă similară cu nr. 3. Dg = 27. Nr. inv. 23834, C 18, N V.
PI. 12/2.
5) Dolium, fragmenta:r. Pastă brună cu miez cenuşiu, mica albă, cuarţ fin, oxid de
fier. Dg = 25. Nr. inv. 23042. C 5, N VI. PI. 12/3.
6) Dalium, fragmentar. Pastă cafenie, dură, mica albă, cuarţ pisat. Dg = 27. Nr. inv.
25645. C 18 bis, N IV. PI. 1~/4.
7) Gură de amforă. Pasta brună, dură, mult cuarţ fin pisat, oxid de fier. Dg = 16,8.
Nr. inv. 28641. C 3, N IV. PI. 13/1.
8) Gură de amforă. Pastă identică cu nr. 7. Dg = 16; Dt = 6/4,5. Nr. inv. 17062.
C 7, N IV. PI. 13/2.
9) Gură de amforă. Pastă identică cu nr. 7. Dg = 14; Dt = 5,2/2,6. Nr. inv. 28613.
C 12, N II. PI. 13/3.
10) Amforă, fragmentar. Pastă bej închis, calcar, oxid de fier, angobă proprie. Dg =
13; Dt = 4,5/2. Nr. inv. 25372. C 15, N IV.
11) Amforă, fragnH'ntar. Pastă cărămizie închis, dură, particule calcaroasc>, angobă
propric>. Dg = 13,7; Dt = 4,2/2,8. Nr. inv. 28603. C 3, N II. PI. 14/1.
12) Amforă, fragmentar. Pastă gălbuie cu miez cărămiziu, dură, particule calcaroase,
puţină mica aurie. angobă alb-gălbuie. Dg = 13,4; Dt = 4,2/2,4. Nr. inv. 28601.
C 2, N IV. PI. 14/2.
13) Amforă, fragmentar. Pasta roşie-cără.mizie, d~ră, particule albe, rare bobiţe violet,
angobă albă la C'Xterior. Dg = 10,7; Dt = 4,3/2,9. Nr. im. 25647. C 9, N II.. PI.

lbfl.

14)

Amforă,

fragmentar. Pastă roz-cărămizie, dură, rare particule albe, negre-violet,
Dg = 10; Dt = 3,6/2,1. Nr. inv. 17056; C 7, N III, PI. 15/3.
Amforă., fragmentar. Pasta este identic! cu nr. 14. Dg = 10,8; Dt = 3,6/2. Kr.
inv. 28639. C 18, N II. PI. 15/4.
Amforă, lipsă gura. Pasta roşie-clirămizie, dură, multe particule albe, bobiţe violet,
a.ngobă. albă. Dt = 2,8/1.8; Dm = 15,5; I =cca 50. Nr. inv. 39495. C 4, N V.
PI. 15/2.
Amforăb frag!11r1.1tar. Pasta. bc>j-bru!1 clr~chis, bobiţe violet, rare particule albe.
Dg = 1 ,6. Nr. mv. 23954. C l~, N IV. PI. ~6/1.
Amforă. fragmentar. Pasta identică. cu nr. 17. Dg = 10.. Nr. inv. 25546. C 18, K IV.
PI. 16/2.
Amforă, fragmentar. Pastă gălbuie, fină, dură. Dg = 12,5; Dt == 3,5/2,2. Nr. inv.
4536. C 1, N V. PI. 16/10.
·
Amforă, fragmentar. Pasta brun-bej, culoarea fiind probabil modificată de incendierea nivelului, dură., bobiţe violet, multe porozităţi. Dg = 8,7; Dt = 3/1,7. Nr.
inv. 23843. C 18, N IV. PI. 16/3.
Gură de amforă. Pasta vineţic>, foarte dură, bobiţe violet, cuarţ fin pisat, compactă,
angobă cc>nuşie. Dg = 14,4. Nr. inv. 25368. C 8, N II. PI. 16/4.
Gură de amforă. Pastă rozie cu patină bej-cenuşie la exterior şi interior, fină, compactă, rare particule albe. Dg = 9,8. Nr. inv. 25309. C 4, N V. PI. 16/8.
Gură de amforă. Pasta cenuşie-violet, particule albe, fină, dură. Dg = 14,4; nr.
inv. 24132. C 9, N IV. PI. 16/6.
Gură de amforă. Pasta identică cu nr. 23. Dg = 12,3. Nr. inv. 22277, C 16, N VI.
PI. 16/7.
Gură de amforă. Pasta bej-roşcată, dură, fină. Dg = 10,6. Nr. inv. 25519. C 4,
N VI, PI. 16/9.
Gură de amforă. Pastă brună-vineţie, foarte fină şi compactli.. Dg = 5,6. Nr. inv.
25380. C 13, N IV. PI. 16/11.
Gură de amforli.. Pastli. bej deschis, fină, moale. Dg = 13; Dt = 4,3/2,7. Nr. inv.
25653. C 8, N II. PI. 17/3.
Gură de amforli.. Pastli. identiclt cu nr. 27. Dg = 10,6; Dt = 4/2. Nr. inv. 17089.
C 11, N III. PI. 17/5.
angobă alb-gălbuie.

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

254

29) Gură de amforă. Pastă identică cu nr. 27. Dg = 12,3; Dt = 3,3/2,3. Nr. inv. 25258.
C 19, N V. PI. 17/2.
30) Amforă, fragmentar. Pastă bej, moale, mult nisip, angobă alburie-cenuşie. Dg =
12,6; Dt = 2,5/3. Nr. inv. 17058; C-5, N IV (PI. 17/1).
31) Amforă, fragmentar. Pastă cărămizie, dură, oxid de fier, angobă gălbuie~alburie
la exterior. Dg = 9,6; Dt = 3,6/2,3. Nr. inv. 25477. C-18, N III. PI. 18/1.
32) Amforă, fragmentar. Pastă cenuşie, fină, mica albă. Dg .= 8,5; Dt = 4/1,3; Dm =
37. Nr. inv. 4523. C-1, N IV. PI. 18/2.
33) Amforă, fragmentar. Pastă cenuşii', dură, compactă, degrC'sant fin. Dg = 8,8;
Dt = 4,2/1,7. Nr. inv. 25424. C--1, N V. PI. 19/1.
34) Amforă, fragmentar. Pastă brună, dură, compactă, rare particule albC', angobă
bej. Dg = 10,3; Dt = 4/2. Nr. inv. 17178. C-17, N V. PJ. 19/3.
35) Amforă, fragmentar. Pastr1 bej, moale, compactă. Dg = 10,6; Dt = 3/2,3. Nr.
inv. 17054. C-5, N IV. PI. 19/5.
36) Amforă, fragmentar. Pastă bej-cărămizir, dură, oxid de firr, cuarţ, mica aurie,
angobă proprie. Dg = 12; Dg = 5/2,6. Nr. inv. 29911. C-17, N III. PI. 20/2.
37) Amforă, fragmentar. Pastă rără.mizie-rozie, fină, mica albă, particule calcaroase,
angobă alb-gălbuie la rxtrrior. Dg = 11,5; Dm = 33. Nr. inv. 23840. C-14, N III.
PI. 20/1.
38) Amforă, fragmentar. Pastă neagrri-cenuşie, datorată incendirrii nivelului. Dg =
10; Dt = 3/2,4.Nr. inv. 17013; C-5, N IV. PI. 21/2.
39) Amforă, fragmentar, dar cu profilul complrt. Pastă bej închis, mult piroxen, cuarţ
fin pisat. Dg = 7; Dt = 3,5/2,5; Dm = 30; I = 53. Nr. inv. 39496. C-8, N IV.
PI. 21/1.
.
40) Amforă, fragmrntar. Pastă identică cu nr. 39. Dg = 6,8; Dt = 3,2/2,6. Nr. inv.
28598. C-2, N V. PI. 21/3.
41) Amforă, fragmentar. Pastă bej, particule maronii şi negre, rar ealrar, angobă bejgălbuie la rxterior. Dg = 12; Dt = 4,2/2,5. Nr. inv. 25671. C-5, N III. PI. 21/4.
42) Amforă, fragmrntar. Prn:;tă brj, fină, moale, multă mica albă, rarri mica aurie. Dg =
11; Dt = 2,6/1,6; I = 24. Nr. inv. 25827. C-18, N IV. PJ. 22/3.
43) Amforă., fragmentar. Pasta roşie-cărămizie, dură, compactă, puţinr particule albe
şi violete, angobă alb-gălbuie Ia exterior. Dg = 6,3; Dt = 2,6/1,8; I - 16. Nr.
inv. 17057. Passim. PI. 22/1.
44) Amforă, fragmentar. Pm;ta identică cu nr. 43. Dg = 7,2; Dt = 2,8/2,3; I = 16.
Nr. inv. 17059. C 5, N IV. PI. 22/2.
45) Amforă, fragmentar. Pastă orange-cără.mizie, dură, particulr albr, rare paiete de
mica aurie, angobă roşu închis. Dg = 10; Dt = 3,7/2,7. Nr. inv. 25826. C 9, N II.
PI. 23/1.
46) Amforă, lipsă buza şi baza. Pasta bej-maronie, relativ dură, multe particule nrgre
şi maronii, bobiţe violet, angobă bej închis. Dt = 3,1/2,2; I = 57. Nr. inv. 29910.
C 10, N III, PI. 23/5.
47) Amforă, fragmentar. Pasta bej-maronie, particule negre şi maron, bobiţe violetbrune. Dg = 7; Dt = 3,2/1,8. Nr. inv. 28600. C 20, N V. PI. 23/4.
48) Amforă, fragmentar. Pastă bej-gălbuie, relativ dură, particule negre şi maronii
(piroxen?), angobă brună-cafenie. Dg = 7; Dt = 3,2/2,3; I = 25. Nr. inv. 25669.
C 3, N III. PI. 24/1.
49) Amforă, fragmentar. Pastă cărămizie, particule negre, albe (calcar), cuarţ pisat.
Dg = 10; Dt = 3,5/2. Nr. inv. 17064. C 7, N III. PI. 24/2.
50) Amforă, fragmentar. Pastă bej la exterior, roz spre interior, dură, compactă, parti. cule negre, maronii (piroxen?), angobă bej. Dg = 7,3; Dt = 3,9/3. Nr. inv. 25606.
C 16, N li, PI. 24/3.
51) Amforă. Pasta roz-cărămizie, dură, compactă, multe bobiţe violet, angobă albrozie la exterior. Dg = 7,5; Dt = 2,6/1,8; Dm = 18,5; I = 57. Nr. inv. 24535.
C 19, N II. PI. 25/1.
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52) Amforă, lipsă baza. Pasta identică cu nr. 51: Dg = 6,4/4; Dt = 3,3/2; Dm = 20,5.
Nr. inv. 25478. C 18, N III. PI. 25/2.
53) Amforă, lipsă o porţiune din corp. Pasta identică cu nr. 51. Dg . 9; Dt = 3/1,5;
Dm = 20; I = cca 50. Nr. inv. 30013. C 8, N IV. PI. 25/4. .
54) Amforă. Pasta brj. moale, multe particule negre şi brune, angobă bej deschis-găl
buie. Dg = 8,2; Dt = 2,8/1,9; Dm = 27; I = 57,5. Nr. inv. 30014. C 5, N I. PI.

5,::,)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

2~/1.

Amforă, fragmrntar. Pastă identică cu nr. 54. Dg = 9,3; Dt = 2,7/1,5. Nr. inv.
25451. C 8, N II. PI. 26/3.
Amforă, fragmrntar. Pm;ta idrntică cu nr. 54. Dg = 10; Dt = 3,4/1, 7. Nr. inv.
2K637. C 3, N IV. PI. 26/2.
Amforă, fragmrntar. Pasta rozil•-brj, clură. rarr partieulr dr ealcar şi bobiţe Yiolct,
angobă alb-gălbuie. Dg = 10.5; Dt = 3,4/LG. Nr. inv. 28599. C 18, N III. PI. 26/5.
Gură el<' amforă. Pasta cărămizir. foarh• mult<' particulr albC', dură, compactă,
angobă c·cnuşir-brună. Dg = 14,5: 1Jt = 3.6/2. Nr. inv. 23314. C 15, N V. PI. 26/4.
Gură dP amfori1. Pasta orangr, fină. dură, bobiţr violrt, cuarţ pisat, multe partieuh• albe (cakar, scoică~). Dg = 7. Xr. itff. 25365. C 17, 1' n·. PI. 27/1.
Bază dr amforă. Pasta brj-cărămiziC', drgrC'sant idC'ntie eu nr. 59. Db = 7. Nr. inv.
2408:). C 2. l'\ IY. PI. 27/2.
Amforă, fragmrntar. Pasta roz-rărămizir, dură, foarte' mul.t<' particule nrgrc şi
brunr, puţinr particulr albr. Dg = 7,3; Dt = 4/3,7. l\'r. im·. 25676. C 4, N II. PI.
')~/')

- '

.J.

62) Amforit. fragmrntar. Pastă brună, micaccr, fină. Dg = 3,6; Dt = 3/1,2. l\r. inv.
24117. C lj, N n·. PI. "27/P..
63) Gurit dl' amforă. Pasta bej. relativ moalr. fină. cotl1ilii dr scoiei pisHte, ang-obă
brun-roşcate la rxt<'rior. llg = 8,8; Dt = :3/1 .G. l\r. itff. 25~~211. (' 3. N II. PI. 28/2.
64) Gură dl' m11foră. Pasta iclrntită cu nr. G3. Dg = 12. Nr. in\". 28G32. C 14. N II.
PI. 28/1.
G:)) Amforit. fragmrntar. Pasta rc·11uşir. fină. dură, partienlr albr. 1Jg = 10.5; Dt =
4/J,7. l\'r. i1n-. "2:)534. f'.,10, N III. PI. 28/3.
GG) Amforă, fragnw11tar. Pasta brj~bru.nă, moale, mnlt nisip. Dg = 11.2: Dt =--' 2,8/1,~.
Nr. inY. 170:j5. (' 5, ~.V. PI. 28/4.
67) Amforă, fragmrntar. Aerlaşi tip ~i aeeeaşi pastă c·a nr. 51-53. Dg = 7,8; Dt =
3,5/2,2: Dm = 23.5. Nr. i1n-. 4537. C 1, N IV: neilustrat.
68) An~foră. fragmentar. Pastă brună cu miez ernuşiu, dură. eompactă, mult nisip,
mica albă, rare pairte dr mica aurir, angobă alb gălbuir. Dg = 12; Dt = 3,9/1,9;
I= 17. Nr. i1n-. 17052. C 5. ~ IV. PI. 29/1.
tlfl) Amforă, fragmentar. Pasta idrntiră cu nr. 68. Dg = 12; I>t = 4,3/2,6. Nr. inv.
25792. C 5, N V. PI. 29/2.
7o) Amforă, fragmentar. Pasta rozie, fină, dură. rare bobiţe Yiolet, multă mira albă,
rară mic-a aurie, euarţ fin pisat, angobă proprir. Dg = 13,2"; Dt = 3,4/1,8. Nr.
inv. 23915. C 2, N V. PI. 30/1.
71) Amforă, fragmentar. Pasta identică cu nr. 70. Dg = 10,8; Dt = 2,6/2. Nr. inv.
25307. C 4, N V. PI. 30/3.
72) Gură de amforă. Pasta rozic-brună. fină, dură. mica albă, angobă brun închis lir
rxtrrior. Dg = 10,G. Nr. i1w. 25255. C 19, N V. PI. 30/2.
73) Amforă, fragmentar. Pasta galbenă, moale, particule albe (calcar?), br'unc şi negre
(piro~rn?), angobă proprie. Dg = 12; Dt = 3,2/2. Nr. inv. 25321. C 2, N V. PI.
30/5.
74) Amforă, fragmentar. Pasta bC'j-cenuşic, dură, fină, particule albe (calcar?), angobă
proprie. Dg = 8; Dt = 3,3/2,2. Nr. inv. 23997. C 18, N IV. PI. 31/1.
75) Amforă, fragmentar. Pasta cărămizie-rozie, moale, paiete de mica aurie particule
albe (calcar?), care prin ardrre an creat miri goluri în pastă, angobă bej. Dg = 11;
Dt = 3,5/2,3. Nr. inv. 2:)672. C 6, N II. PI. 31/2.
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76)

Amforă,

77)

aderenţă. Dg = 10,7; Dt = 3,3/2; inv. nr 28635; C-9, N IV; PI. 30/4.
Amforă, fragmentar. Pasta cărămizie, dură, particule brune, albe, Dg = 9;

fragmentar. Pasta

brună, dură,

particule albe,

angobă alb-gălbuie

cu

bună

Dt =
=3,7/2; I =15, inv. nr. 25550; C-4, N III; PI. 31/3
78) Amforă, fragmentar. Pasta cenuşie cu miez roziu, foarte dură, particule albe, mica
albă, angobă cenuşie la exterior. Dg = 10; Dt = 3,5/2,5; inv. nr. 25358; C-19,
N IV; PI. 33/1
79) Amforă, fragmentar. Pasta bej deschis, moale, particule albe (calcar?). Dg = 12;
Dt = 4/2. Nr. inv. 25632. C 18, N II. PI. 32/1.
80) Amforă, fragmentar. Pasta bej, moale compactă, mult nisip, rare particule ·albe
şi maron. Dg = 7,8; Dt = 3,3/2. Nr. inv. 25893. C 20, N III. PI. 32/2.
81) Amforă, fragmentar. Pasta bej, compactă, moale, rare particule albe. Dg = 6;
Dt = 3/2. Nr. inv. 25841. C 18, N III. PI. 33/7.
82) Amforă, fragmentar. Pasta bej-maronie, dură, multe porozităţ.i, bobiţe violet (oxid
de fier?), puţin cuarţ pisat, mica albă, angobă alb-gălbuie la exterior. Dg = 12;
Dt = 3,3/2,4. Nr. inv. 25479. C 18, N III. PI. 33/8.
83) Amforă, fragmentar. Pasta brun închis, fină, dură, particule albe, cuarţ fin pisat.
Dg = 11; Dt = 4/1,2. Nr. inv. 25271. C 18, N V. PI. 33/4.
84) Gură de amforă. Pasta maron, fină, dură, multă mica albă, rară mica aurie. Dg =
12; Dt =cca 4/1,6. Nr. inv. 23927. C 6, N VI. PI. 33/2.
85. Gură de amforă. Pasta cărămizie-brună, particule albe, cuarţ fin. Dg = 13. Nr.
inv. 25303. C 6, N IV. PI. 33/3.
86) Gură de amforă. Pasta identică cu nr. 85. Dg = 13. Nr. inv. 25522. C 10, N IV.
PI. 33/5.
87) Gură de amforă. Pasta brun deschis, dură, bobiţe violet, cuarţ fin pisat. Dg = 10,5.
Nr. inv. 25509. C 12, N III. PI. 33/6.
88) Amforă, fragmentar. Pasta bej deschis-vineţie, dură, compactli., particule bruneviolet, albe, angobă brun închis la exterior. Dg = 10; Dt = 2,7/1,6. Nr. inv. 26264.
C 16, N V. PI. 32/3.
89) Cană, fragmentar. Pasta bej cu miez brun, dură, compactă. Dg = 13 ; Dt = 2,4/
1,4. Nr. inv. 28617. C 3, N II. PI. 37/6.
90) Cană, fragmentar. Pasta cenuşie, dură. Dg = 8; Dt = 2,7/1,2. Nr. inv. 25695.
C 17, N IV. PI. 37/1.
91) Cană, fragmentar. Pasta roz-cărămizie, dură, vopsea brună-roşcată la exterior.
Dg = 12. Nr. inv. 25839. C 4, N V. PI. 37/3.
92) Cană, fragmentar. Pasta identică cu nr. 89. Dg = 8,4; Dt = 1,6/0,7. Nr. inv. 28616.
C 4, N IV. PI. 37/4.
93) Vas biberon. Pastă brun deschis, dură, fină, mica albă, particule brune. Dm =
8,7; Db = 4; I= 8,5. Nr. inv. 25884. C 8, N II. PI. 38/4.
94) Ulcior. Pasta bej, fină, particule violet, albe, angobă brun-roşcată. Dg = 7; Dt =
3,3/1,3; Dm = 17,5; Db = 10,5. Nr. Inv. 29841. C 18/19, N IV. Pl. 37/5.
95) Ulcior, fragmentar. Pasta identică cu nr. 94. Dg = 8. Nr. inv. 25340. C 18, N TV.
PI. 38/10.
96) Gură de ulcior. Pasta cărămizie-orange, finli., dură, particule brune şi albe. Dg = 5.
Nr. inv. 28563. C 2, N V. PI. 38/5.
97) Gură de ulcior. Pasta bej-cărămizie, dură, fină, mica albă, angobă alb-gălbuie la
exterior. Dg = 5,6. Nr. inv. 25512. C 12, N III. PI. 38/8.
98) Ulcior, fragmentar. Pasta roz, fină, compactă, multă mică albă, rare paiete de mica
; aurie, vopsea roşcată la exterior. Dg = 5,6; Dt = 2/1,2. Nr. inv. 25639. C 18, N II.
PI. 38/1.
99) Ulcior, fragmentar. Pastă cenuşie, fină, micacee, moale. Dg = 6; Dt = 2,4/1,2.
Nr. inv. 25345. C 15/16, N IV. PI. 38/2.
100) Ulcior, fragmentar. Pasta cărămizie-orange, compactii., durft.. Dt = 2,2/1,3. Nr.
~- ~
inv. 24050. C 15, N IV, PI. 38/7.
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101) Pahar, fragmentar. Pastă cenuşie-negricioasă, duri, fină. Dg = 7. Nr. inv. 25406.
C 17, N III. PI. 38/3.
102) Ulcior fragmentar. Pasta galben-bej, finl, compactă, particule albe, vopsea. bruni
pe jumă.tatea superioară a. corpului. Dt = 2/1,4. Nr. inv. 28620. C 3, N Il. PI. 38/12.
103) Ulcior, fragmentar. Pasta identică cu nr. 102. Dm = 18; Db = 8,4. Nr. inv. 28619.
C 4/5, N II. PI. 39/8.
104) Ulcior, lipsă gura şi toarta. Pasta cărămizie, dură, fină, compactă, vopsea. brună
cu luciu metalic pe jumătatea superioară a corpului. Dm · 13,5; Db = 5,7. Nr.
inv. 27942. C 2/3, N IV. PI. 38/11.
105) Ulcior, fragmentar. Pasta cenuşie, rnicacee, fină, particule albe. Dm = 11; Db = 6.
Nr. inv. 27943. C 5, N V. PI. 38/9.
106) Cupă, lipsă baza. Pasta cafeniu deschis, fină, compactă, vopsea maron deschis la
exterior şi interior. Dg = 10,5; Dm = 10,8. Nr. inv. 25872. C 2, N III. PI. 39/2.
107) Cupă, fragmentar. Pasta identică cu nr. 106. Dg = 13,8; Dm = 15,3. Nr. inv.
25871. C 18/19, N IV. PI. 39/4.
108) Cupă, fragmentar. Pasta identică cu nr. 106. Dg = 14; Dm = 14. Nr. inv. 25195.
C 19, N V. PI. 39/6.
109) Cupă, fragmentar. Pasta identică cu nr. 106. Dg = 13; Dm = 13,5. Nr. inv. 25885.
C 2, N III. PI. 39/7.
110) Pahar. Pasta identic! cu nr. 106. Dg = 8,2; Db = 4,5. Nr. inv. 25194. C 16, N IV.
PJ. 39/9.
111) Crater, lipsă toartele. Pasta cărămizie, fină, vopsea roşie-brună la exterior. Dg =
9,5; Dm = 10,5; Db = 5,4. Nr. inv. 29912. C 18, N ill. PI. 39/1.
112) Ceaşcă, lipsă baza. Pasta cenuşie, fină, dură, rare particule albe, lustru la exterior
Dg = 10,8; Dt = 1,8/1; Dm = 11,7. Nr. inv. 25800. C 5, NI. PI. 39/3.
113) Strachini, fragmentar. Pasta bej, fină, compactă, vopsea maron închis la exterior
şi maron deschis la interior. Dg = 18. Nr. inv. 28557. C 2, N IV.
114) Castron, lipsă marginea. Pasta identică cu nr. 106. Dg = cca. 13; Db = 5,4. Nr.
inv. 24053. C 3, N II. PI. 40/1.
116) Ceaşcl, fragmentar. Pasta brun-roşcată, compactă şi dură, angobă brună închis
la exterior. Dg = 8; Dt = 1,4/0,7. Nr. inv. 24061. C 1, N I. PI. 39/5.
116) Castron. Pasta identică cu nr. 106. Dg = 23; Db = 11. Nr. inv. 23988. C 8, N IV.
PI. 40/3.
117) Castron. Pasta cenuşie, fină, dură, particule albe, exteriorul lustruit. Dg = 21 ;
Db = 7,8. Nr. inv. 29427. C 7, N II. PI. 40/7.
118) Castron. Pasta asemănă.toare cu nr. 117. Dg = 20; Db = 6. Nr. inv. 28621. C 9,
N II. PI. 40/9.
119) Strachină. Pasta identică cu nr. 117. Dg = 19; Dm = 21. Nr. inv. 25612. C 8,
N II. PI. 40/11.
120) Ceaşcă, fragmentar. Pasta brună cu miez cenuşiu, dură, compactă. Dg = 10,8 ;
__ Dt = 1,8/0,9. Nr. inv. 25366. C 7/8, N II. PI. 40/5.
121) Oal li, fragmentar. Pasta cărămizie, dură, cuarţ, particule albe şi brune, rară mica
aurie. Dg = 14; Dt = 2,7/1,6; Dm = 21,6. Nr. inv. 17063. C 2, N V. PI. 46/1.
i22) Oală, fragment gură. Pasta alburie-bej, puţine particule brune, cuarţ fin pisat,
dură. Dg = 16. Nr. inv. 25371. C 17, N IV.
f23) Oală, fragmentar. Pasta identică cu nr. 121. Dg = 16,5; Dt = 3,6/1,2; Dm =
cca. 23,5. Nr. inv. 26312. C 4, N V. PI. 46/2.
124) Oală, fragmentar. Pasta neagră, dură, cuarţ fin, ardere secundară puternică care
a schimbat culoarea iniţială a pastei. Dg = 17, 7; Dt = 3/1,8. Nr. inv. 28643. C 19,
N IV. PI. 46/5.
125) Oală, fragmentar. Pasta bej-cărămizie, dură, particule negre, albe, brune. Dg =
20,6. Nr. inv. 23916. C 13, N II. PI. 46/6.
258

126) Oală, fragmentar. Pasta identică cu nr. 125. Dg = 32. Nr. inv. 17160. C I, N III.
127) Oală, fragmentar. Pasta bej-cărămizie, fină, dură. Dg = 17,5. Nr. inv. 2M94. C 10,
N IV. PI. 47/1.
128) Oală, fragmentar. Pasta cărămizie, dură, mica aurie, cuarţ, bobiţe violet. Dg =
16,5; Dt = 3/1,4. Nr. inv. 17133. C 15, N IV. PI. 47/3.
129) Oală, fragmentar. Pasta cărămizie-rozie, dură, particule albe, violet, patină brună
cenuşie la exteri~r. Dg = 17; Dm = 24,5. Nr. inv. 24070, C 1, N I. PI. 47/4.
130) Oală, fragmentar. Pasta brună, dură, cuarţ grosier, bobiţe violet. Dg = 18; Dm =
28. Nr. inv. 23847. C 1/2, N II. PI. 47/5.
131) Oală, fragmentar. Pasta cafeniu închis, dură, multă scoiră. pisată. Dg = 25. Nr.
inv. 25408. C 1, N IV. PI. 47/6.
132) Oală, fragmentar. Pasta brun închis, dură, compactă, cuarţ fin. Dg = 15,6; Dt =
2,5/1. Nr. inv. 25393. C 10, N IV. PI. 48/1.
133) Oală, fragmentar. Pastă cenuşie, dură, particule albe. Dg = 15,5. Nr. inv. 25395.
C 10, N IV. PI. 48/2.
134) Oală, fragmentar. Pastă cenuşiu închis, dură, cuarţ, bobiţe violet. Dg = 13. Nr.
inv. 25627. C 20, N III. PI. 40/2.
135) Oală, fragmentar. Pastă cenuşie-neagră, dură, cuarţ pisat, bobiţe violet, particule
albe. Dg = 17,5. Nr. inv. 25657. C 8, N Il. PI. 40/6.
136. Oală, fragmentar. Pasta cenuşie închis, dură, mult ruarţ pisat. Dg = 10,5. Nr. inv.
23851. C 20, N III. PI. 40/10.
137) Oală, fragmentar. Pasta identiră cu nr. 136. Dg = 13. Nr. inv. 25373. C 15, N IV.
PI. 40/12.
138) Oală, fragmentar. Pasta cenuşie, dură, degresant grusier. Dg = 12,5. Nr. inv. 25377.
C 2, N V. PI. 46/4.
139) Oală. Pasta bej, moale, porozităţi, degresant grosier (pietrieelP, cioburi pisate),
bobiţe violet (oxid de fier?). Dg = 10,5; Dm = 12; Db = 8,4. Nr. inv. 24534.
C 12, N III. PI. 48/3.
140) Oală, fragmentar. Pasta cenuşie-negricioasă, dură, nisip, cuarţ pisat, mica albi.
Dg = 11,7. Nr. inv. 25263. C 8, N II. PI. 48/7.
141) Oală, fragmentar. Pasta brună, dură, cuilrţ pisat, particule albe, violet, aspect
zgrunţuros în spărtură. Dg = 15. Nr. inv. 17070. C 1, N VI. PI. 49/1.
142) Oală. Pasta maroa-brun, degresant grosier, bobiţe violet. Dg = 7; Dm = 11.
Db = 7. Nr. inv. 25472. C 18, N IV. PI. 48/5.
143. Oală, fragmentar. Pasta cărămizie-bej, dură, pietricele, cuarţ pisat, bobiţe violet,
particule albe. Dg = 19,5; Dt = 4,3/1,8; Dm = 36,6. Nr. inv. 28642. C 6, N IV
PI. 48/6.
144) Castron, fragmentar. Pasta cenuşie, dură, cuarţ pisat. Dg = 15; Dt = 2/0,9. Nr.
inv. 28623. C 8/9, N V. PI. 49 /6.
145) Castron, fragmentar. Pasta cărămizie-brună, dură, bobiţe violet. Dg = 17. Nr.
inv. 25396. C 10, N IV. PI. 49/8.
146) Castron, fragmentar. Pasta bej-brună, fină, paiete de mica aurie, cuarţ fin. Dg =
20,7. Nr. inv. 24034. C 20, N III. PI. 50/1.
147) Castron, fragmentar. Pasta brun-deschis, dură, mica aurie, particule albe, violet
Dg = 21,5; Dt = 2/1,2. Nr. inv. 24094. C 15, N IV. PI. 50/4.
148) Castron, fragmentar. Pasta vineţie-neagră, dură, ·bobiţe violet, cuarţ pisat. Dg =
23,6. Nr. Inv. 25670. C 3, N II. PI. 50/2.
149) Cratiţă. Pasta neagră, grosieră, mari porozităţi, pleavă, pietricele. Dg = 14,4;
Db = 8. Nr. inv. 25661. C 7, N II. PI. 49/12.
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150) Castron, fragmentar. Pasta brună, fină, dură, cuarţ pisat, bobiţe violet. Dg = 21,5
Nr. inv. 17096. C 2, N III. PI. 49/10.
151) Castron, fragmentar. Pasta cărămizie, dură, bobiţe violet, cuarţ pisat, particule
albe. Dg = 28. Nr. inv. 24000. C 15, N VI. PI. 50/6.
·
152) Castron, fragmentar. Pasta brun închis, dură, multe particule albe. Dg = 23 ; Dt =
2,3/1. Nr. inv. 23827. C 17, N VI. PI. 50/5.
153) Castron, fragmentar. Pasta alb-gălbuie, compactă, fină, cuarţ fin, particule albe.
Dg = 16,5. Nr. inv. 24042. C 8, N IV. PI. 49/5.
154) Castron, fragmentar. Pasta cenuşie-negricioasă, dură, cuarţ fin pisat, bobiţe violet.
Dg = 18,2. Nr. inv. 25688. C 7, N V. PI. 49/7.
155) Cratiţă, fragmentar. Pasta brună închis, degresant grosier. Dg = 15,5. Nr. inv.
25535.
10, N
PI. 49/9.
156) Cratiţă, fragmentar. Pasta. bej închi3, finii., cuarţ fin, bobiţe violet, particule albe
patină cenuşie la exterior şi interior. Dg = 20,5. Nr. inv. 24104. C 9, N V. PI. 60/3
167) Capac. Pasta brună-c!.rămizie, dură, cuarţ pisat, particule albe. D-buton = 5.
Nr. inv. 28644. C 7/8, N V. PI. 49/11.
158) Qapac. Pastă cenuşie, durii., cuarţ pisat, particule albe. D-buton = 3,6; Dg =
16. Nr. inv. 27961. C 5, N V. PI. 49/13.

c

nr.

VI. STICLA 1)
C.

OPAIŢ

Deşi materialul este în stare fragmentară, s-au putut reconstitui cîteva tipuri principale. Acestea sînt: paharele, bolurile, borcanele, cupele, unguentariilc, amforrtele şi
cănile.

Paharele
Reprezintă

forma cu frecvenţa cea mai marc (63,7% din totalul descoperirilor).
Majoritatea exemplarelor sînt de culoare olive (26 din 39), restul sînt gălbui, gă.lbui
brune sau incolore.
S-au putut reconstitui trei tipuri: .
a) (PI. 51/1-5,9). 19 exemplare, dintre care opt sînt decorate cu „pică.turi" albastre.
Dg: 5,4-12,4 cm
Db: 3,6-6,6 cm
I: 8,1-10,3 cm
Buza evazată înspre exterior, cu faţa internă uşor concaYă. Pereţ.ii sînt uşor curbaţi.
Baza prezintă o uşoară ridicătură spre interior.
b) (PI. 51/6-8, 10, 11) 13 exemplare.
Dg: 7-11,8 cm
Db: 3,4-5 cm.
Paharele au formă de trunchi de con.
c) (PI. 52/1) 2 exemplare.
Dg: 7,8 cm.
Formă conică.

Paharele se datează în ultimul sfert al secolului al IV-iea e.n. şi în prima jumă
tate a secolului al V-lea.
Formele de pahare se înscriu, în mare, tipologiei făcute de N. P. Sorokina paharelor
din secolele IV - V descoperite pe litoralul M. Negre 2 • Ele îşi găsesc analogiile cele mai
bune la Histria 3 , precum şi în necropolele şi aşezările de pc litoralul nordic al M. Negre'
şi din Pannonia 5 • Unele forme corespund modei epocii, fiind răspînditc din Crimeea pînă
în Germania 8 , Austria 1.
Bolurile (PI. 52/2, 4, 6, 8).
Din sticlă incoloră, cu pereţii groşi (0,3-0,5 cm).
Prezintă o deschidere largă la partea superioară (Dg: 9,8-16,5 cm) şi se îngustează
spre bază. Un singur exemplar pare să fi fost semisferic. Decorate cu caneluri demarcate
de incizii.
Se datează la sfîrşitul secolului al IV-iea şi într-al doilea sfert al secolului al V-lea e.n.
Analogii: Histria 8 , în necropola de la Szomogyszil 8 şi în nordul M. Negre 10.
Borcanele (PI. 52/3, 5, 7)
Din sticlă gălbuie, olive sau incoloră. S-au păstrat doar fragmente din jumătatea superioară a corpului.
·
Buza este fie aproape verticală, fie evazată spre exterior. Imediat de sub buză corpul
se lărgeşte mult, fiind, probabil, globular.
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Dg: 7-11,6 cm. Nedecorate.
Datate la sfîrşitul secolului al IV-iea şi în prima jumă.tate a secolului al V-lea.
Analogii: în necropolele pannonice 11 •

Flacoane (PI. 53/1-4)
Din sticlă gălbuie sau gă.lbuie-olive.
S-au plistrat doar guri de flacoane şi un picior (care, însă., ar putea proveni şi de la o
cupă).

Gura este pîlniată, cu buza ca un man~n (01 : 3,8-5,3 cm). Picior pîlniat cu o margine
ca un manşon.
Datate în prima jumătate a secolului al V-lea.
Analogii: Szomogyszil 11, Csongrad u, Poetovio u.

Unguentarii (PI. 53/7, 8)
Două

exemplare, din sticlă olive şi verde.
Sfîrşitul secolului al IV-lea-începutul secolului al V-lea.
Analogii: Callatis 15, Tomis 16, Scupi 17 •
.Amforetă (?) (PI. 53/10)
S-a păstrat un singur fragment din partea inferioari a unui recipient terminat cu o b&zl
ascuţită.

Cîteva toarte frag1mmtare ar putea proveni tot de la a.mforete.
Analogii: Athena ( ?) 18.
Datare: al doilea sfert al secolului al V-lea.
Cană ( ?) (PI. i3/13)
Un sio.gur fragment dintr-o buzi, dc~eoperit pe nivelul IV pare a documenta şi existenţa
acestei forme.
In c:>ncluzie putem spune că. din totalul de tipuri de vase do sticli. folosite în interiorul fortificaţiei de la Topraichioi pe tot parcursul existenţei sale frecvenţa cca mai
ridicată. o deţin pa.ha.rele. Procentajul ridicat (63, 7%) de descoperiri de acest tip dovedeşte că p:i.lrn.rul din sticlă nu era un obiect de lux, pus ca ofrandă în mormintele celor
bogaţi, ci un obiect de uz comun. Exemplarele decorate cu „stropi" albaştri nu constituiau nici ele un lux 111 , ci se înscriau în moda din răsăritul imperiului, într-una. din provinciile de aici avîndu-şi, probabil, obîrşia 20 •

NOTE
1. Problema a fost tratată mai detailat în
Pontiro., 18, 1985.
2. Sorokina 1972, p. 73, fig. 2; idem 1977,
fig. 1.
3. Suceveanu 1982-b, p. 121, pi. 20 (II B 17
şi II Il 18).
4. Sorokina 1964, fig. 1,3; idem 1977, fig.
2 -3; Kropotkin 1970, fig. 76/5, 71/1.
5. Barkoczi-Salamon 1968, fig. l, 2, 3/1, 3, 4,
4/2, 3, 6/2; Biirger 1979, pi. 6/1, 4, 8/9,
16/7 etc.
G. Pirling 1981, fig. 2/13, 3/1, 2, 4/1,9.
7. Griinewald 1981, pi. 14.
8. Suceveanu 1982-b, p. 122, pi. 21 (I C 10).
9. Biirgcr 1979, p. 48, pi. 18/4.

10. Kropotkin 1970, p. 132, fig. 76/12, nr
1312.
11. Bark6czi-Salamon 1968, p. 32, fig. 5/ 1,2.
12. Biirger 1979, p. 42-43, pi. 15/6.
13. Bark6czi-Salamon 1968, p. 33, fig. 6/1.
14. Subic 1974, pi. III, 25, 27 şi pl, IV, 36, 37.
15. C. Preda, Callatis. Necropola romanobizantină, Bucureşti 1980, p. 147, pi. XIII,
M. 264.
16. M. Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis,
Bucureşti, 1968, nr. 267, 270; LunguChera-Mărgineanu, Pontica. XV, 1982, pi.
Il/1, IV /10, 11, V/18.
17. Miknlcic 1974, p. 210, pi. VIII, !n:!.
18. Robinson 1959, 11250, pi. 65.
19. Vezi supra nota 2.
20. Ibidem.
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VII. OPAITELE
,
A.

OPAIŢ

Descoperirile de acest gen, fără a fi prea numeroase (doar 43 de exemplare dintre car~
doar 11 complete), deoarece provin din contexte arheologice bine datate aduc precizări
preţioase pentru stabilirea cronologiei unor tipuri de opaiţe.
Pornind de la procedeul de fabricaţie, materialul a fost împărţit în trei grupe mari:
A) Opaiţe prelucrate în tipar
B) Opaiţe prelucrate la roată
C) Opaiţe modelate cu mina

A) OPAIŢE PRELUCRATE ÎN TIPAR
această grupă fac parte majoritatea opaiţelor descoperite în aşezare. Deoarece aceste
opaiţe au fost descoperite în bune condiţii stratigrafice, prezentarea lor se va face în
ordine cronologică; tipologia care a rezultat are astfel o valoare numai locală, ea trebuind
a fi integrată într-o tipologic ,generală a descoperirilor din întreaga Dobroge 1 .

Din

I)

Opaiţ

cu disc rectangular

Pasta bej, fină, dură, particule calcaroase; vopsea brun închis la partea superioară.
Corpul este oval cu o toartă verticală turnată odată cu partea superioară a opaiţului;
discul pătrat se uneşte cu ciocul rotund printr-un canal îngust; baza ovală este înconjurată de o canelură în formă de lacrimă care arc imprimată în mijloc litera K. Discul
este înconjurat pc trei laturi de ove iar spre canal arc o gaură de aerisire ( ?). Bordura
lată, uşor înclinată spre interior este ornamentată cu motivul osului de peşte precum
şi cu un şir paralel de impresiuni. De o parte şi de alta a minerului apar cerculeţe slab
imprimate (PI. 74/3 a, b).
Dimensiuni 2 : L = 9,7 cm; 1=7 cm; I= 3,2/4,7 cm; nr. inv. 28549; C 10; N II.
Datare: ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Corinth 3 , Athena 4.
După cum se vede şi din analogii parc a fi vorba de un produs attic.
11) Opaiţe cu corpul alungit, discul mic şi fără canal
1) Pasta bej-cenuşie (culoarea poate fi schimbată şi ca urmare a incendierii nivelului),
vopsea brună pe tot corpul, exfoliată în unele părţi.
Corpul alungit are un disc mic puternic adîncit terminat cu un cioc ale cărui margini
sînt ridicate. Toarta este inelară cu două nervuri mediane. Baza rotundă, adîncită, are
implantată în centru litera M.
Dimensiuni: L = 9,5 cm; l = 6 cm; I= 3,4/4 cm; nr. inv. 25188; C 17, N I. (PI. 74/4).
Datare: 370-378
Analogii: Independenţa (Murighiol) 5, Efes G.
Forma ciocului, analogiile de la Efes par a indica un produs microasiatic. Nu excludem
nici o imitaţie locală 7 a unui opaiţ microasiatic.
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2) Pasta cărămizie-orange, particule calcaroa.se, vopsea roşie-brună la partea superioarl.
Corpul oval, biconvex în secţiune, discul mic, delimitat printr-o umflătură circulari,
gaura de umplere înconjurată de un inel în relief. Deasupra ciocului rotund se află o palmetă în relief. Toarta este lamelară, unită la partea inferioară, printr-o nervură, cu baza
inelară. Marginea de joncţiune dintre cele două părţi ale opaiţului este foarte pronunţată. Pe bordura lată, puternic înclinată, flancînd din două părţi discul, se află cite două
cruci adîncite în pastă, executate neglijent (PI. 74/1).
Dimensiuni: L = 7,8 cm; 1 = 5,6 cm; I = 2.6/3,8 cm; nr. inv. 7998; C 8, N III.
Datare: primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Tomis 8 , Sadowetz 9 , Efes 1o.
3) Pasta este identică cu a opaiţului pr<'cedent.
Corpul oval, biconv<'x în s<'cţiune, discul aproapr de loc adîncit, foarte mic, ocupat aproape
în întregime de orificiul de umpler<', ciocul rotund cu marginea ridicată, toarta lamelară,
unită prin nnvură cu baza rotundă, plană (PI. 74/2).
Dimensiuni: L = 6,7 cm; l = 5,1cm;I=2,5/3,5 cm; nr. inv. 28551; C 14, N IV.
Datare: cca 422-433.
Analogii: aceleaşi cu ale opaiţului pr<'cedent.
Aceste două opaiţe aparţin ac<'leiaşi sC'Tii dar unor g<'nrraţii difcrit<', după cum
indică atît datarra lor cit şi drgennar<'a caractrrelor morfologice şi a dimensiunilor.
Deşi au o origine microasiatică, nu rxcludrm o producrre locală a acestor opaiţe, al·înd
în vedere marginea de joncţiune putrrnic rrliefată, mai ales la ultimul exrmplar.
4) Pasta brj-cP1rnşie, ,·opsPa nragră: posibil ca ~i culorilr acestui opaiţ să fie schimbate
datorită arderii srcundar<'.
S-a păstrat numai jumătatr din part<'a superioară; discul mic, concav, drlimitat printr-o
umflătură circulară de umerii puternic înclinaţi, decoraţi cu linii în relief dispuse radiar.
Toarta lamelară, neperforată. (PI. 74/7)
Datare: primul sfcrt al secolului al V-ka.
Analogii: Efes 11.
5) Pasta brj-maronil', uşor micacre, rare particule albe; vopsra roşie. Fragment. Discu[
concav, înconjurat de tr<'i cncuri incizate. Bordura uşor înclinată spre exterior este decorată cu globule. Toarta lamelară neperforată. (PI. 74/6)
Dimensiunile: 1 =cca 7,2 cm; nr. inv. 25389; C 10, N III.
Datare: primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Efes 12, Delos 13 , Corinth 14 •
Parc să fie un produs microasiatic.
6) Pasta cenuşir, fină, vopsra brună (arderea secundară a schimbat culorile).
Fragmentar. Disc concav, delimitat printr-o umflătură circulară de bordura puternic
înclinată. Ciocul rotund, puternic înălţat. Decor din globule pe bordură. (PJ. 74/5)
Dimensiuni: I =cca 6,4 cm; nr. inv. 25213; C 4, N IV.
Datare: cca 422-433.
Analogii: Efes 1s, Milet 16.

III)

Opaiţe

cu corpul rotund

1) Pasta bej-maronie, fină, urme de angobă alburie bogată în mica albă, care face să.
sclipească suprafaţa opaiţului.

Fragmentar. S-a păstrat numai partra superioară, mai puţin ciocul. Discul este mare,
circular, mărginit de un manşon circular. Umerii înguşti, înclinaţi uşor spre exterior,
decoraţi cu nervuri paralele dispuse radiar. Toarta lamelară, neperforată, cu trei caneluri mediane. Discul este decorat cu o scenă mitologică: Dionysos cu nebrida pe braţul
stîng, ţinînd tyrsos-ul în mîna dreaptă iar în faţ.a lui se află pantera. (PJ. 75/1)
Dimensiuni: Ip=l,5/3 cm; 1 =6,7 cm; nr. inv. 25209; C 3, N III.
Datare: primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Efes 17.
Avînd în vedere analogia perfectă cît şi culoarea argilei, care pare identică cu a exem·
plarului efesian, pare să fie vorba de un produs importat din Asia Mică. Dimensiunile
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ma.i mici ale exemplarului nostru parc să indice o generaţie mai tirzie a acestei scrii.
2) Pasta bej, moale, angobă proprie.
Fragmentar. Puternica umflătură circulară a discului înconjmă o cruce în relief amplasată în centrul acestuia. Braţele crucii sînt decorate cu linii oblice, iar capetele acesteia.
cu linii verticale. Pc bordura înclinată este dispus un şir de globule. Toarta lamelarii.
neperforată se termină spre ba.ză cu nervuri dispuse sub formă de ancoră sau coadă de
peşte. (PI. 75/2)
Dimensiuni: l =cca 7,2 cm; Ip= 2,8/4 cm; nr. inv. 4551; Extramuros, N VI.
Datare: mijlocul secolului· al V-lea.
Analogii: Tomis IE', Efes 19 , Milet 20 •
3) Pasta roşie-cărămizie, foarte multă mica albă, particule a.Jbe relativ mari (calcar?);
angobă proprie.
Corpul este rotund, la fel şi discul, care este înconjurat de o nrrvură circulară; umerii
uşor înclinaţi; toarta lamelară, neperforată se termină cu o nrrvură la partea inferioară.
Ciocul rotund are marginile ridicate puternic. Baza inelară. Ca decor apare pc umăr un
şir de linii în relief dispuse radiar, care în dreptul ciocului se transformă în granule. De o
parte şi de alta a ciocului ca şi a toartei, care a. fost lipită ulterior la corpul opaiţului,
apar cite două linii în relief terminate cu granule la ambele rxtremităţi. Perechi de linii
în relief, dar mai lungi, flanchrază ciocul şi nrrvura. trrminală a toartri la partra inferioară. În centrul bazei inelare apare o cruce iar între braţrle acesteia cite două triunghiuri,
toate în relief. (PI. 75/3)
Dimensiuni: L = 9,4 cm; I= 7 cm; I= 2,8/4,3 cm; nr. inv. 25201; C 18, N V.
Datare: al doilea sfert al secol ului al V-lea.
Analogii: opaiţe asemănătoare dar nu identice apar la Tomis 21 şi Delos 22 • Arhetipul
acestui opaiţ apare probabil la Butovo 23 •
4) Pasta şi caracterele morfologice asrmănătoare cu ale opaiţului precrdcnt.
Discul spart, toarta lipseşte. Umărul este decorat cu ciorchini, vrejuri şi frunze de viţă.
de vie; se menţin perechile de bastonase cu puncte la extremităţi care flanchează ciocul
şi toarta. Decorul părţii inferioare este similar cu al piesei anterioarr, mai puţin încadrarea nervurii inferioare a minerului din care a rămas o singură nervură verticală de
care se apropie oblic o altă nervură mai mică. (PI. 75/4)
Dimensiuni: 1=8,9cm;1=7 cm; I=2,7 cm. Nr. inv. 28550. Extramuros, N VL
Datare: mijlocul secolului al V-lea 24 •
Analogii: aceleaşi ca la exemplarul anterior.
5) Pasta şi decorul identice cu acelea ale nr. III/3 ş1 III/4.
Fragment din partea inferioară a opaiţului.
Nr. inv. 25214; C 8, N III.
Datare: primul sfert al secolului al V-lea.
Această seric se parc că a fost în uz în toată prima jumătate a secolului al V-lea.
(cca 420-460). La Athena 25 acest opaiţ, cu mici modificări, apare pînă în secolul al
VII-iea.
6) Pasta bej, fină, dură, la exterior are o angobă proprie cu foarte multă mica albă ceea.
cc face ca suprafaţa să-i strălucească parţial.
Fragmentar; discul rotund, concav, are în centru două cercuri concentrice destul de slab
reliefate. Toarta lamelară, neperforată arc trei incizii mediane longitudinale şi se termină spre bază cu o ancoră. Pe umărul convex apare un decor în relief rcprczentînd struguri şi vrejuri de viţă de vie. (PI. 76/1)
Dimensiuni: l =cca 7,6 cm. Nr. inv. 28552; C 20, N IV.
Datare: cca 422-433.
Analogii: Efes 26.
7) Textura pastei şi morfologia identice cu nr. III/6.
Fragmentar; s-a păstrat o porţiune mai mare din baza inelară, care în centru are imprimată o planta pedis. (PI. 76/2)
Dimensiuni: l =cca 7,6 cm; I= 2,6/4,2 cm; nr. inv. 25207. C 4, N IV.
Datare: cca 422-433.
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Analogii: aceleaşi cu cele ale opaiţului precedent.
Menţionăm că decorul acestei piese este mult mai bine reliefat.
8) Textura pastei şi morfologia similare cu cele ale ultimelor două

piese.
Fragmentar; discul este decorat cu o rozetă iar umărul cu o coroană de frunze (viţi
de vie?) (PI. 76/3)
Dimensiuni: l =cca 7,6 cm; I= 2,6/4,4 cm; nr. im·. 25208. C 3, N IV.
Datare: cca 422-433.
Analogii: Efes 'lfl.
•
9) Textura pastei, morfologia şi decorul de pe umeri identice cu nr. ffi/5.
Fragmentar (PI. 76/5) Nr. inv. 24123. C 2, N V.
Datare: al doilea sfert al secolului al V-lea.
Aceea~i datare o au şi alte două fragmente de opaiţe descoperite în C 1 şi C 4, iar
porţiuni mici din patru opaiţe aparţinînd aceluiaşi tip au apărut şi pe nivelul rr (ultimul
sfert al secolului al IV-iea). Pe două dintre ele, alături de vrejurile de viţi de vie şi ciorchini apar şi frunzele. (PI. 76/6)

eu eorpul şi diseul oval
1) Pastă cărămizie, vopsea ro~ie închis la partea superioară.
Fragmentar; discul concav, oval, mirginit de o nervură şi o şănţuire puternici care se
deschide spre cioc într-un canal ce nu pare să fi fost prea larg. Pe umirul convex apare
un decor din CC'rcuri cu puncte mari în centm, separate prin două linii scurte adînc crestate.
(PI. 76/7)
C 5, N V. Nr. inv. 25217.
Datare: al doilea sfert al secolului al V-lea.
2) Textura pastei şi morfologia identice cu ale opaiţului precedent.
Fragmentar. (PI. 76/10). C 4, N IV. Nr. inv. 25216.
Datare: al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Ef C's 28 •
3) Pasta cărămizie-roz, dură, compactă; angobă brun deschis.
Fragment. Discul oval, conca\' este mărginit de două nervuri puternice; umărul convex
este decorat cu S-uri între buclele cărora se află rite un mic cerc. (PI. 76/9)
C 5, N V. Nr. inv. 25297.
Datare: al doilea sfert al secolului aJ V-IC'a.
4) Textura pastC'i, morfologia şi d<'corul identice cu ale exC'mplarului precedent.
Nr. inv. 25215; C 4, N IV.
Datare: cca 422-433.
Analogii: Independenţa. (Murighiol) 29 •
5) Pasta cenuşie, culoare căpătată ca urmare a incendierii nivelului pc care a fost descoIV)

Opaiţe

perită, fină, dură compactă.

Fragmentar; lipsă baza, părţi din dif'c, umăr şi cioc. Discul este concav, oval, delimitat
printr-o şănţuire putC'fnică de umerii convecşi, unit cu ciocul printr-un canal relativ
îngust. Toarta inelară. Umerii sînt decoraţi cu o linie în zig-zag puternic adîncită iar
spaţiile libere lăsate de linir sînt umplute cu cite două cercuri concentrice adîncite. Într-un loc se observă granule, care desigur constituie un defect de tipar, situaţie frecvent
întîlnită la tiparele din gips 30 . (PI. 76/8)
Dimensiuni: L = 9,5 cm; 1 = 6,6 cm; I= 3,1/4,6 cm. Nr. inv. 25210. C 4, N V.
Datare: a\ doilra sfC'rt al sC'colului al V-lra.
Analogii: Athena(?) 31.
6) Pasta rozic-cărămizic, fină, dură; vopsea brună-negricioasă cu un slab luciu metalic
la partea superioară.
Fragmentar; s-a păstrat puţin din partea superioară şi inferioară. Umărul îngust este
decorat cu linii mici, adîncite, dispuse radiar; discul parc a fi concav, toarta inelară, baza
rotundă, reliefată pc care rstc imprimată litera ?. (PI. 76/11)
Dimensiuni: I= cca 2,7/3,7 cm. Nr. inv. 25800. C 20, N V.
Datare: al doilea sfert al secolului al V-lea.
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Textura argilei şi unele particularităţi morfologice ne-au determinat si-i includem în
cadrul acestui tip.
Acest tip de opaiţ, mai puţin întîlnit în literatura de specialitate, se diferenţiază.
de celelalte tipuri prin: o argilă de foarte bună calitate, bej-rozie, fină; discul oval mult
a.dîneit, iar canalul ce duce spre cioc ridicat pînă la nivelul umerilor, care sînt relativ
înguşti şi convecşi, cu decorul adîncit; toarta inelară şi două cercuri concentrice adincite 32 •
La aceste caracteristici de pastă şi morfologie se adaugă. şi datarea similară a tuturor
exemplarelor cunoscute de noi în Dobrogea: al doilea sfert al secolului al V-lea. Pîn.ă
la apariţia altor descoperiri înclinăm să credem că ar putea fi vorba de un eventual produs
local inspirat de un opaiţ microasiatic de forma celui din Milet :13 _

V)

Opaiţe

cu corpul alungit, discul mic

şi

cu canal

1) Pasta bej-cărămizie, multă mica albă; angobă proprie.
Corp puternic alungit, disc mic înconjurat de o nervură puternică, care se prelungeşte
sub formă de canal îngust spre. ciocul bine reliefat cu o largă. gaură a fitilului. Toarta
lamelară, neperforată. Baza inelară, adîncită; ciocul este flancat la partea inferioară
de cite o nervură. Pe umerii largi, că.zuţi spre exterior, apare un decor din frunze de viţă
de ,·ie şi ciorchini. (PI. 77 /1)
Dimensiuni: L = 10 cm; l = 6,5 cm; I= 2,8/3,5 cm. Nr. inv. 29616. Extramuros, N VII.
Datare: a doua jumătate a secolului al V-lea.
Analogii: Efes 34 •
Ar putea "fi o imitaţie locală a unor opaiţe microasiatice.

VI)

Opaiţe

de tip. nord african

1) Pasta rozie-orange, fină, dură, compactă; angobă. orange.
Fragmentar; s-a păstrat o porţiune din cioc şi din umăr. Este tipul clasic de opaiţ nord
african, cu discul ovoidal mărginit de o puternică nervură care se deschide spre cioc într-un
canal larg. Umerii drepţi sînt decoraţi cu un motiv floral, palmetă din trei frunze care
stă peste o volută dublă 35 şi unul geometric, pătrat dublu liniar cu 16 puncte între cele
dm1ă linii exterioare cu două cercuri concentrice la mijloc 36 • (PI. 77 /2)
Nr. inv. 22273; C 4, N V.
Datare: cca 433-441.
Deoarece lipseşte discul ne este greu să găsim analogii. Tipul acesta este însă foarte cunoscut
pentru a face alte consideraţii. Subliniem doar datarea acestui fragment în jurul anului
440, fapt cc confirmă datarea lui Hayes 37 •

VII)

Opaiţe

de top balcanic

1) Pasta negricioasă-cenuşie, culoare căpătată prin incendierea nivelului, fină.
Corpul alungit şi plat cu ciocul în prelungire, umărul lat încadrat spre exterior şi interior
de cite o nervură, ultima delimitînd şi discul pc care-l uneşte cu ciocul printr-un canal.
Toarta conică, lamelară; baza inelară. Pc umăr apare un decor din liniuţe în relief dispuse
radiar în timp cc la partea inferioară a discului apare o cruce în relief. (PI. 45/4)
DimPnsiuni: L = 10,4 cm; l = 6,2 cm; I= 2,7/3,5 cm. Nr. inv. 25101, C 4, N V.
Datare: al doilea sfert al secolului al V-lea (cca 433-441).
Analogii: Independenţa (Murighiol) 38 , Tomis ae, Iatrus to.
Acest tip inspirat de opaiţul nord-african va cunoaşte o mare popularitate în zona
balcanică a imperiului unde va fi întîlnit, cu mici modificări, pînă în prima parte a secolului al VII-iea.
2) Pasta bej-cărămizie, micaccc, fină.
Fragment. S-a păstrat o porţiune din partea superioară.
Corpul puternic alungit, discul oval, cu gaura de alimentare în centru, mărginit de o
nervură puternică care se deschide spre cioc într-un canal. Umerii puternic aplecaţi sînt
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decoraţi cu linii mici; din nervura ce mărgineşte discul se desprinde o ncrvtiră cc mergeparalcl cu prima, iar în dreptul canalului formează o buclă. (PI. 77 /3)
Nr. inv. 36803; Aşezare extramuros, S IV, N VII.
Datare: a doua jumătate a secolului al V-lea(?).
Analogii: nu cunoaştem paralele exacte pentru acest opaiţ. Ar putea constitui o verigă.
intermediară între tipurile XXX şi XXXII ale lui C lconomu 41 •

B) OPAIŢE PRELUCRATE LA ROATĂ
1) Pasta de culoare bej-maronie, mica albă, moaJe, fină; angobă proprie.
Fragmentar; lipsă ciocul. Corpul circular cu discul rotund, foarte puţ.in adîncit, gaura.
de alimentare largă, toarta inelară cu două caneluri incizate. Baza plană, rotundă..
(PI. 77/5)
Dimensiuni: Lp = 8, 7 cm; 1 = 6,4 cm; I = 3,3/4,l cm. Nr. inv. 25199. C 4, N III.
Datare: primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Romisch-Germanischen Zentralmuseum-Mainz 42 •
2) Aceeaşi textură a pastri şi morfologie cu ale exemplarului precedent.
Lipsesc toarta şi ciocul. (PI. 77 /6)
Dimrnsiuni: L/I = 6 cm; I= 3 cm. Nr. inv. 25200. C 10, N III.
Datarr: primul sfert al secolului al V-lea.
3) Aceeaşi trxtnră a pastri şi morfologic cu primele două exemplarr.
Fragmentar; lipsesc porţiuni din disc, toarta şi ciocul. (PI. 77/7)
Dimensiuni: L/I = 6,5 cm; Ip = 2, 7 cm. Nr. inv. 25203. C 19, N III.
Datare: primul sfert al srcolului al V-lra.
Toate aceste trei opaiţe au corpul exrcutat la roată, iar toarta şi ciocul lipite ulterior•
De asemenea toate se datrază în primele drcenii ale secolului al V-lea, fiind produse local
şi imitînd o formă la modă în imperiu în această epocă 43 •
C) OPAIŢE MODELATE CU MÎNA
Un singur opaiţ. se înscrie în acest subcapitol.
Pasta este de culoare bej deschis, dură, cu multă scoică pisată, particule albe (calcar?);
angobă proprie.
Corpul ovoidal, umerii căzuţi putrrnic, un marc orificiu pentru alimentare cu marginile ridicate, la fel cum pare să fi fost cazul şi cu marginile orificiului fitilului. Toarta.
masivă, inelară, baza plană. (PI. 77/8)
Dimensiuni: L = 10 cm; l = 5,9 cm; I= 4,3/4,5 cm. Nr. inv. 25197. C 10, N IV.
Datare: cca 422-433.
Analogii: Teliţa 44 •

*

În pofida numărului relativ mic - 43 exemplare, din care doar 11 păstrate complet - a.cest material aduce o importantă contribuţie la clarificarra schimburilor economice cu celelalte provincii ale imperiului precum şi în privinţa producţ.iei locale. Au putut
fi bine individualizate unele tipuri - cum ar fi, de exemplu, opaiţele cu corpul şi discul
oval (IV).
De asemenea contextele arheologice ferm datate au oferit puncte de sprijin pentru datare&
unor tipuri de opaiţ.e în cadrul provinciei Scythia Minor, cum ar fi, de exemplu, cel nord
african sau imitaţiile balcanice ale acestuia, ale căror înct>puturi nu f'rau fixate cu precizie.
În afara opaiţului cu disc rectangular, presupus a fi un produs important din Attica,
toate celelalte opaiţe sînt produse sau, de cele mai multe ori, imitaţii ale centrelor mioroasiatice. Se relevă astfel din nou strînsa legătură care există între Scythia şi Asia ItHci,
contiriuînd astfel legăturile tradiţ.iona.le existente între aceste zone încă din epocile ele~
nistică şi romană timpurie.
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NOTE
1. În privinţa. pericolului de a crea. noi tipologii vezi Bruneau 1965, 10.
2. Prescurtările folosite sînt următoarele: lungimea (L); lăţimea. (l); înălţimea. (I);
a.ceasta din urmă include şi înălţimea.
apucătorii. In cazul pieselor fragmenta.re
la subsolul literelor am adăugat litera.
„p" = păstrată.
3. Broneer 1930, Tip XXVIII, 242, pi. XV/
1080.
4. Perlzweig 1961, 143, nr. 1433, pi. 27,
datat într-a doua jumătate a secolului al
IV-iea; Haken 1958, 100-101, nr. 104,
PI. XIV.
5. Colecţia Muzeului „Deltei Dunării" Tulcea,
nr. inv. 28529, descoperit pe un nivel
distrus în anul 378.
6. Miltner 1937, 140, nr. 943, 947, pl. V.
t;p V, forma 5, diferă doar forma toartei
care este în bandă lată cu patru caneluri,
7. Prin imitaţie locală nu înţelegem o producere a. opaiţului în cadrul acestui sit
ci în cadrul provinciei.
8. Iconomu 1967, 130, tip XXVI, nr. 670,
671, fig. 151, 152.
9. Welkow 1935, pl. 20, fig. 2/3.
10. Miltner 1937, 120, tip II, forma. 5, nr. 303,
decorat pe umăr cu o cruce adîncită.,
decor ce a.pa.re şi pe exemplarul nr. 670
de la Tomis.
11. Ibidem, 120, nr. 301, pl. III, tip II, forma. 5.
12. Ibidem, 115, nr. 189, 190, pl. II, tip II,
forma. 1.
13. Bruneau 1965, 139, pl. 33, nr. 4695-4697,
dar cu decor pe disc şi „pastile în relief"
pe bordură, datat într-a doua. jumătate
a. secolului a.l !V-lea.
14. Broneer 1930, 222, tip XXVIII, nr. 883,
pl. XIII.
15. Miltner 1937, 117, nr. 230, pl. II, tip II,
forma 1.
16. Menzel 1969, 96, nr. 632, fig. 80/9, dar
cu cinci orificii de umplere.
17. Miltner 1937, 158, nr. 1415, pl. VIII,
tip X, forma 1.
18. DID II, fig. 50/1, diferă doar ornamentarea. crncii.
19. Miltner 1937, 126, nr. 468, tip II, forma 2,
pl. IV în caz că la exemplarul nostru
discul nn este unit cu ciocul, sau pag. 159,
nr. 1443, pl. VIII, tip X, forma. 1 da.că
discul este unit cn ciocul prin canal.
20. Menzel 1969, 97, nr. 623, fig. 79/7 dar
fără globule pe bordură..

21. Iconomu 1967, 144, nr. 752, fig. 169.
22. Brunea.u 1965, 140, nr. 4701, pl. 33.
23. Sultov 1985, pi. III/II cu o decoraţie
identică a. umărului şi o morfologie foarte
apropiată de a exemplarului nostru cu
excepţia. ciocului care are gaura fitilului
mai mică iar ciocul este separat de corp
prin două bare incizate.
24. Datarea mai tîrzie a acestei piese faţă
de cea anterioară. este asigurată. part.ial
şi de reducerea dimensiunilor acesteia.
25. Perlzweig 1961, 199, nr. 2939, pi. 47,
50/2939.
26. Miltner 1937, 163, pi. VIII/1577, 1594;
pi. IX/1596, lfi05 tip X, forma. 2.
27. Ibidem, 164, pl. IX/1633 dar fără rozetă
pe disc.
28. Ibidem, 105, 172, pi. X/1878, lămpi bizantine de tip III.
29. Un exemplar întreg a apărut în zona.
extra.muros a cetăţii în cadrul unui context
datat tot în al doilea sfert al secolului V.
30. M. Bailey, A Catalog of the Lamps in the
British Museum, Voi. I, London 1975, 5.
31. O formă apropiată pare să aibă opaiţul
publicat de Perlzweig 1961, 184, nr. 2595,
pi. 41 şi datat la începutul secolului al
!V-lea diferă doar forma toartei şi decorul
umerilor.
32. Cf. exemplarului întreg descoperit la Independenţa. (Murighiol}.
33. Menzel 1969, 99, nr. 645, fig. 81/3.
34. Miltner 1937, 105, tip XI, forma 3, pl.
IX/1853, 1848, 1849; pl. XIV/324.
35. Hayes 1972, 249, fig. 44 r, motiv tip 118,
datat cca. mijlocul secolului al V-lea începutul secolului al VI-lea.
36. Un motiv similar apare pe tiparul publicat
de M. Mackensen în Bayerische Vorgeschichts Blii.ter 45, Miinchen 1980, 208,
pi. 20; aici este indica.tă principala bibliografie pentru a.cest tip de opaiţe.
37. Hayes 1972, 314.
38. Inedit.
39. Iconomu 1967, 139-44, tip XXX, fig. 56.
40. Gomolka.-Fuchs 1982, 166-67, pl. 69,
nr. 573.
41. Iconomu, 1967, 27-28.
42. Menzel 1969, 87, nr. 574, pi. 85/8.
43. Broneer 1930, 122-24, tip XXXV/PI.
XXIV /1560; D. Iva.nyi, Die Pannonische
Lampen, în Diss. Pa.nn. Ser. 2, nr. 2.
Buda.pest 1935, 21, tip XXIII pl. LVI/8, 9
44. Baumann 1983, fig. 53/5.

VIII. MONEDELE
GH. POENARU BORDEA

Cu ocazia cercetărilor arheologice în fortificaţia de la Babadag din punctul „Podut
de la Topraichioi" s-a descoperit o cantitate neobişnuit dr marc de monede. Primul
sondaj din 1978 în care s-au aliat doar patru exemplare nu lăsa să se întrevadă aceastA
realitate, însă săpăturile de amploare din 1979-1982, ca şi demontarea unui martor în
1983, au dus la descoperirea a foarte numeroase monede izolate şi a cîteva grupuri caracteristice de monede, mici depozite sau tezaure monetare.
Publică.m aici 750 de monede izolate şi cinci „tezaure" monetarr. În catalogul
monedelor nu. sînt incluse exemplarele descoperite în 1978 care au fost publicate şi pe
care nu le-am avut la dispoziţie cînd am încheiat lucrarea 1, dar ele vor figura în note
la locul potrivit. Pe lingă cîteva informaţii generale 2 au mai fost publicate de autorii
săpăturilor cîteva monede descoperite în 1979, fără datele tehnice şi cu mici inexactităţi 3 • Acestea au fost integrate în catalog şi se semnaleazli. în aparatul nitic poziţia
precisă din pu blicaţ.ia iniţială. Alte două monede, descoperite după încheierea cam
paniei de săpli.turi din 1981, au fost publicate fără ştiinţa noastră 4 şi le-am inclus în
catalog.
În catalogul descoperirilor izolate materialul numismatic a fost organizat în ordinea: monede greceşti, monede romane din secolul II e.n. şi din secolele IV-V. în ce le
priveşte pe acestea din urmă, au fost mai întîi catalogate cele cu atelierul precizat, în
ordinea în care atelierele sînt prezentate în cataloagele folosite pentru identificări, şil
în cadrul fiecărui atelier în ordine cronologică, după care sînt publicate cele cu atelierui
neprecizat, tot în ordine cronologică. Am inclus de asemenea monedele neprecizate ş
în fine pe cele total distruse.
În catalogul tezaurelor, cinci la număr, cu un total de 826 monede, care sînt publicate în ordinea dată de ultima monedă, respectiv cele mai recente monede, s-a procedat
după aceleaşi principii, fiind inserate întîi monedele cu atelierul precizat, apoi cele identificabile cu atelierul neprecizat şi în sfîrşit cele neidentificabile.
·
Monedele ilustrate sînt marcate de un asterisc aflat după numărul de catalog, sau,
cînd sînt grupate mai multe monede şi cea ilustrată nu este nici prima nici ultima, dupll.
datele tehnice ale monedei în chestiune, mai exact după menţiunea mm.
~-

CATALOGUL DESCOPERIBILOR MONE'f:A'.FE
a. Izolate
I.

GRECEŞTI

Roemetalkes
l*. AE l 3,46 g; 19,6 mm. Inv. 42949.
C 7; NI (1981).
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b. Neprceizate: sec. U-111
2-~ AE T 2,12 ~; 16 mm î 1,40 g; 15 mnt.~In\1'.
l'assim (IAAO) C 8; N [JI (1982).
li ROM 4 N /<:
a. Sf'colul li P.n.

42908 oi 4396'1.

'f r11.u111
4.• .\E ! :!O.!lO g. :t~ 111111. ::)estcrţ. Inv. 426ti9
BMr. 11 l. p. ~ lti, 11r 1015. Ho ma, anii 114- 115 (?).
M •· "!./:\. N li (rn~ll
I/ 1uir 111 u
:) .• .'\E l :!4,1111 ~. I:!
~MC.

111111 ~t'Sf1•q. III\" 4;)!-J~b.
111. p +Ot). nr 1140. Bonta, grupa :\, anul 119.
"" , (. pmi !.P ~roapa lî!I~[' llH:111 l[1 l[ \:lKt)

C 11
A 111.1n11u·u.oi fJiu.•
ti•.-\F 1 1.'i,:i? I! :fa 111111 Oup11111h11s l11v 4;j924.
BML. I V p :i."J4. ur :!071 ffo111a. anu 168-159.
t' rn lui- ~ 111 l !1-18~1

I. V"'''·'
7 * .-\!<: l 10.:!:">

!{ :!.\Jl mm Ai; l11v .rn;j2iJ.
H1lmd 1'1·11tr11 rv d BMC. IV. p :J91, nr 1286,
l' I~ N III tll·U'lO)

a.oii 165-166(?): M. Aureliua.

b. s„n1lrle I\' - V
·1rd1Lte
l'1111,.„lantiU1S

8 AE

11

l 1,10 g;

I~.:> mm. 1~·rag111

LH.BC, 11. 457. Ullll ::MH -%5.
RIC, Vili. p. ~24. nr tti6, anu
C 14; N lll ( 19801.

lnv 4&i4l

"jf>f)

'it)I

Iulian

~.irrAE

l 1,85 g I~

mm

LH.BC, li.
.t.1111 :inl
HIC. VI H. p ~27 nr
<' 4 . N 11 ( H18~)

~

lnv -UK!IH

f('ON

~ti:i

:?~li

41111

"itlO

·ţt;.~. grupa

I.

V1tl1mtinu1:11 I
IO• A E ! 1..i 7 ~

I!'<

111111

l''r1~m

LH BC. 11. 4~U sau 4!:11. anu '-1114
N l ( l!:IHC)I.

I 11 v

44207

Jti7

OF(• 11
(()N

H.uma

Neprecizat
11 AE T 1.4n g. rn.f> mm. ft'ra.gm lnv 113276.
LRBC. li. 71~ 714 y7IH 720, anii 367-375.
C 4. N 11 (1~!81115._)„
. .-~

(R-4aa R-QVAlFTA

A qm,/,eeu

Constanbws I I

12.*A.E .I I lU g, 18 mm. lnv 43888
LR BC, 11, 984., anii 352 - 304.
RLC. VUI, p. 384, nr. 202. anii 352-35!>, seria li.

C 2, N III (1982).
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AQP

Siscia
Constantin cel Mare
13."' AE

î 2,26 g: 20 mm. Tnv. 42670

s IF

RIC, VII, p. 428, nr. to~. anul 326

.

~SIS*

C 1; N II (1981).
Comtans
14. AE î l,Cfj g; lti mm. lin·. 4:\~JA
LRBC. I, 7~H. anii ~41-346.
H.lC, Vlll. p. 36~. u Ht~. anii '.-Hi' -:l46, srria JI
C 18: N I (1982)
Cm1.c:tanfi11.~

15." :\ i~

11

•

UlO ~. Ii mm. l 11,·. 4388:)
1..TIBC. II, 1246, anii 3i'>f)-361.
RlC. VIII, p ::ns nr. :193, anii 3i'Ji>-::lft1
MC2/3. N II (1982).

1

ASIS·

Valen.~

Hi~l7. AE t 2.:30 g; 18JJ rnm. l 1,00 g. 17,i"l mm Fr11g111. lin-. 42%0 şi 42951.
LRBC, 11, 1276. anii :3G-1-3G7
-n~isc ; ·USf ISC]
J.f C 18/Hl; X I (1981). C 8; ~ Ir.
l"alenl1'.111rm I
fo!'AE î 2,60 g: 18 mm. lti"'. 42flfr'2.

LRBC, 11. 1277, anii 364-3G7.
C 7: ?\ I (1981).
V alens
19.• AE î 2,29 g; Hl mm. ln,·. H7:-\7.

·~SISC

LRBC, 11, 1278, anii :W4-:!ti7.
C 15: K II (ln8:J).

·AS ISC

20~A.E it 2,lu g: 1~ mm III\·. 4:!!);->J.
LRBC, Il, 1280. anii :lli-1-:\tii'.

M C18/19;

~

~

BSISC

I (ln81).

21. AE 1 2,2i".l g. rn 111111. 111\·
LRBC, IL 1300, anii 3G7-:.375.
C 5; N III (1982).

.i:~~tiO

IR
·BSISC

Graf ian

22."'AE it 2,00 g. li 111111. luv . ..i;n)O
LRBC, 11, 1301, anii :3G7-:376.

IR
·BSISC

C 14: N III ( 1980).

V alentinia 11 I

l 2,12 g: 18,fJ mm. lnv. 4~:!m)
LRBC, II, 1302, a11ii :\li7-:375.
C 13; N I- II (1980).

23.xAE

24~AE ! 2,60 g: lK

111111.

RI
·ASISC

l'nforată la\· 4:!li7:!

_:j_L

LRBC, 11, 130:3, a1111 JG7-:1;:1
M C 16/17; N 1 (1981).

BSISC
r.
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i 2,50 g: IA mm lnv 42778.
LRBC, II, 1384, anii ~7 -375
C 18; N IV (1980).

~

25. AE

ASISCE

Flacillo

26..-AE 1 l.20 e;. rn mm l11v 43!'121
LRBC, 11, l!)(ifi, ani• :iK:J-:m2. prno;1da J.
C 3; N IV (19821
1'hem/osi ILR I

27.*AE l 0.~2 J!: t>U> 111111 lnv 4~323
LRHC, li, Jf>7ti. anii :Jx:i-<\~12, pnwada 11.
C 18; N 111 (H180) .

ASIS

.

Sirm:ium
Con.~lariti "·" 11
!!8:itAE / <:!J>O g. JK

111111.

lnv 42ti'il.

LHBC, J 1, 1ti07, a11i1 ;lbJ -:JM (t·u Ev).
HIC, VIII. Jl :-l8K, nr. :>O. anii 3f>O-J5fJ
1wria J li (rn E\").
MC 1Kj1!1; ~ li (HJ~l)

El
ASIRM

î 1,40

g. I K 111111. Frag111 l nv 43318.
LRDC, li, 1fi15. anii :Ji">5~·3t.il
RIC, Vili, p. :mo, nr ~o. anii 35&-:Jtil.
C 10; N J-11 (HIHO).

29. A E

ll~IRM

30~ Julian
AE ':.. 1,f>f> g: 1'i mm. luv -13900
LRBC, 1I. 161ti, nnii 355 -3tH.
HIC, VIII. p. :mo. nr Kl, auii :J55-361.
C 4; N li (19~2).

Thessalm11c

NPpreciwt
31. AE î O,i"J:? g. i~-, mm. Fragrn. lnv. 439ti4.
L H.BC, I. 85!1--HtH, .111 ii :J41-346.
HIC, VIII, p. 411, ur Ufl-101, anii 347-348.
C :J; N IV (IH82).
C<m,c:;tan'2·w„ 11

32.*AE '"" l, LO g: l[> 111111. l11v -l~83~.
LHBC, I, 86~. anii 341 -34ti.
RIC, VUI, p. 411, nr. 102, anii J47-i348.
C 15; N IV tHl80).
331111' 34. AE '\. ::!,07 g; 18 mm ! 1,!3:! g, 18 mm. lnv. •2198 ti 422H.
LRBC, li, 1681, ;111ii ilf>l-3M.
_el_
RIC, Vlll, p. 41\:J, nr. 18~1. itllÎI aoo-:J55, grupa III.
SMTS
C 4; N II (HJ80). C 7, .'.'\ J-JJ (IH80}.
35. AE T l ,50 g. J b mm. lnv 4ii880
LRBC, II, 1683, anii abl -3&4
RIC, VIII, p. 4HJ, nr 19~ a11ii 150-3{>[;. grupa III.
C 18; N I (1980).
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SMTSA •

âl
SM!S
SMTSr

36. AE '.. 1,70 g; 15 mm. lnY. 43870.
LRBC, II, 1684, anii 355 -361.
RIC, VIII, p. 421, nr 208, anii 355-361, grupa I.
C 3; N IV (1982).

.. „

Mf
SMTSr

37~AE Ţ 0,87 g; 16 mm. Inv. 42197.
LRBC, II, 1689, anii 355 -361
RIC, VIII, p. 422, nr. 213, anii 355-361, grupa II.

SMTS(·)

C 4; N II(?).
Valens
38.k AE Ţ 1,70 g,. 18 mm. lnv. 43861.
LRBC, li, 1705, anii 364-367.
C 5 ; N III (1982).

msr

BQ-43. AE ' 2,20 g; 20 mm. ' 2,15 g; 18,5 mm. Fragm. ! 1,80 g; 16 mm.
Fragm. l 1,30 g; 15 mm. Fragm. ' 2,00 g; 18 mm. Perforată.
Inv. 43838, 42955, 43842, 42956 ~i 42673/.
LR.BC, II, 1707, anii 364-367.
TESA (3e,;:.) TESA? ;-TES[·]
C 13, N II (1982). C 7: N I (1981). C 5; i\ Ill (1982). C 7; ~ I (19Sl)
M C 16/17 ; N I (1981 J

..,

.

44-45. AE Ţ 2,30 g; 16 mm. Inv
LRBC, II, 1709, anii 364-367_
N III (1981). C 7; N V (1980).

42957

şi

44261.
. TESB ; · TESr

46. AE ţ 2,42 g; 18,6 mm. Fragm. lnv. 42244.
LRBC, li, 1714, anii 364-367
C 7; N li (1980).

*I

TESA

Gratia a
47.*AE î 3,05 g; 18 mm. I1w_ 43915.
LRBC, II, 1730, anii 367 -375.
C 18; N I (1982).

--1!:..
TES

Valens
48. AE ~ 2,15 g; 16/> mm. Tnv 42958.
LRBC, II, 1732, anii 3G7 -370.
C 8; N II (1981).
J .„
..._....

&_
TES

49. AE ! 1,67 g; 18 mm. lnv. 43829.
LRBC, II, - : d. l 736, anii ;367 -375, la noi
tip SECVRITAS REIPVBLICAK
C 18; N I (1982). .
'1

l[·J?

TES

V alentinian I
~

:SI•

f>O. AE ! 2,27 g; 18 mm. Inv 44738.
LRBC, II, 175:!, anii au? -375.
Passim ( 1983).

TES

51. AE ~ 1,95 g; 18 mm. lnv 42954.
LRBC, II, 1757, anii BG7 -37i>.

RIB

C 8; N II (1981).

'
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TES

ţ·alrtU

Z>2.• AE t 1,~0 g; t 7 mm. Prrforată. Inv. 43277.
LRBC, 11, - ; cf. l7G0--1761 (Valrntinian I.
Îrratian), anii :-\t.>7 -'.-175.
C 10; '..'\ I li (19A01.
'l'h rod n!riw~ l

Bi~

-~
TES
,

nr3. AE ''-'4 O/)i} p;. l~/> mm. FragTM. Im·. 4334:9 ..
LRBC, H, 18M, anii :-U~:-\.--:-l9'~.
c 17; ~ II l ( 1980).

~
[TES]

I

-:V epreciznf
i>4-i'">5~A E 1,02 g; 14 mm. Frn~m. ! n,75 p;; 12 mm. Fragm
J m· .t:m:Yi şi .t;mG:!.
LRl-H'. II, 18i>ti-18Gu, anii :~~3-:-i92, zrrioada JI.
:M prinripal. :'\ VI (198:!). (' :J; :\ n· (1982).

sau

{TESJ

~

[TES]

· JIPrarlef'a

511 ..-l ·nlr11.~
AE ! 1,:10 ~ 18 mm Im· 42fiR;ţ_
LRBC, IJ. -- , d. Hl2i'">, anii :w-t-365. la noi
tip li LO RL\ HUMA :'\O HV~I.
:M C 18! Hl ; i'\ II I l 19~ 1)

Ir
• SMHB

rolmtinian I I
57."AE ! 1,02 g, i::· mm. Im. 4284fi
J.HBC. II, HJ8B, a1111 :i1:1:3 -3\J:!.
C Hl. N V {Hl80)

Arcrtdius
f>8:"AE T G,GO g, ~O mm Inv. 42848.
LRBC, ll, urno; anii ~\93-3flf>.
C 7; N \'

I*

St:tHB

(IS~O).

('onsf.antinopol
Co11stanti11 cel Jf arc - postumă

59:ilc..\.t~ î 1,05 g; 15/J mm. Im· 42aori.
LRBC, I, 1063, anii 341-:H6.
RIC, VIU, p 453, nr. 68, anii 347-348.
M C 18/19; ~ I (1981).

CONS(·}

60-63. Consfanfills 1 l
·AE ! 2,82 g 16 mm. î 2,40 g; 17 mm. t 2)0; 16 mm f lJO g; 14 mm.
Inv. 42202, 42961, 42960 şi 42962.
·„
·-....,
J„RBC, II, 2039, nnii 351-354.
CONSA (2 es.); [C] ONS[·f.;!(CJPNS1 1
RIC, VIII, p. 458, nr. 118, anii 351-55, grupa II.
....
~„ c 7; N II (1980). c 7; N I (1981). c 8 I N II (1981). c 7-; N I (1980).
.
64. AE î 2,07 g; 15 mm. lnv. 42204.
·'M·?[ '
LRBC, II, 2049, <mii 355-361
IUC, VIII, p. 460, nr. 137, anii 355-361
C.E>NSA
. .
·~ 18: N 1-U (1980)

--

„.

-

im 66. AE ! 2,20 g; 16 mm. ! 1,45 g; 14 mm. Frag. Inv. 42963 şi 43872.
iLRBC, II, 2053, anii 355-361.
CONSf.]; CON[S·]
115

-~,--o

RIC, VIU, p. 461, nr. 149 sau 151, anii 355-3lil, grupa IT.
C 7; N I (1981). C 13; ~ lf (1982).
Neprecizat
67. A E î 0,85 g; 16 mm. 1'... ragm. Im· 4390-!.
LRBC, II, 2066-2067, anii 364-365.
C 4; N li (1982).

CO:NSr

V alentinian 1
68~ AE î 2,82 g; 17,5 mm. lrn- 42193.
CONSPB

LRBC, II, 2068, anii 364-365.

C 4; N II(?) (1980).
l'alens

f39. AE

l

2,00 g; 17 mm. Inv 43840.
LRBC, II, 2070, anii 364-365.
C 18; N I {lg82).

Valentinian I
?0-11~ AE ! 1,90 g; 18 mm. Frngm.

CONS PE

!

2,30 g; 18,5 mm. Inv. 42965

42964.

şi

7

LRBC, II, 2074, anii 364-365.
CONSA?; CONSB
C 8; N II (1981). C 7; N I (1Q81).
72-78. Valens
AE Ţ 2,00 g; 19 mm. t 1,50 g; I8 mm. ţ 1,67 g; 17 mm. Fragm. î 2,05 g; 16 mm. !
2,47 g; 17 mm./ 1,34 g; Hi mm. Fragm. i 1,30 g; 15,5 mm. lnY -13846, 43832, 43844.
43853, 42196, 42336 5 şi 42967.
LRBC, II, 2075, anii 364-365.
CO:\'SA (2 ''X); CON SB : CONSr ~
:M 12/13; NI (1982). M 2/3;
CONS(]{2l'x.);·-1c10NS[·l
N II (1982). M C 2/3; N II (1982). C 4; N 11 (1982). C 4; N II U) (1980)
Pll.Ssim (1981). C 7 ·, N l (1981).

c

c

79" 80. AE î 2,40 g; 17 mm. î 2,02 g; l7i mm. In v. 42968
LRBC, II, 2077, anii 364-365.
C 8; N II (1981). C 8; N II(?) (1982).

şi

43845.

CON-SB ; (Cj(fNsrI

Valentinian I
Bi. AE Ţ 2,00 g, 16,5 mm. Im·. 43310.
LRBC, li, 2087, anii B(i6-367.
C 10; N I-U (1980).

*'

CONS A

Valens
82.*AE l 2,60 g; 18 mm. Inv. 42207
LRBC, II, 2091, anii 367 -·315.
C 18; N I-II (1980).

V alentinian I

83~AE !

1,60 g; 18 mm. Fragm. In\·. 43067.
LRBC, li, 2094, anii 367 -375.
lfassim (1981).
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Al*

:CONSA

Valen.~

I 2,00 g; 16,5 mm. Fragm. Inv 42675.
LRBC, li. 2095, anii B67-H75.

R4. AE

A

I•

CONS[·J

M C 18/19, JT ( L981).

Gratianu,s
85. AE 1 2,40 g, 16,5 111111. lnv 4291i9.
LHBC, 11, 2100, anii :\1i7 -:n:>.
C7: NI (HlHl).

RfJ
CONSr

r 11font1 uwn I
RÎI. Al( l I,:!:>~- Hl mm. Fragm. lnv 42970.
LHBl'. li. :!101. a111i :~ti7-:lî:1

<'

~IA

7 . N I I I !l~ I )

(CJON5[·1

\' n/Pn.-:

~7*At•: l ~.40 ~~, IH
LHBC. li.

lnv 42971

ln\' -l29îl

111111

~1~

~102. a111i :\ti7-:ţ7;,

,. 7. N I ( H~HI)
88. 1\lt: 1 :! .f>fJ g
U!BC. 11. '21Ui.J,
C 7. N 111
~!•

·.~

CON SB
I li m 111
a1111

I nv

-13~68

+I+

:IG7-:1î:J

(C JON (Si

,\!<:

r/ I -li ~ . IU mm. Fragm
11 ilOl>. a1111 :~67-376
C 7. N 11 (Hl8t).

ln" 4.li862

UU.K:.

+ ll + J

CON SA

1'olrmtmum I

~1o*A1~

T i.~f> :; LU,5 111111 lnv 421174
LHBC. 11. 210~J. ;inii 367 -:i7f>
M c 18/HI. N ru (1981).

•I
CONsr

Valer1.~

91• Al~ t ~.~!> g 18 mm lnv 43U3:i
I. RHC li ·· . cf t J I I l G ratmn) anu 367
M C 2/3 , N li I ( Hl8 l )
1'hPudu~-,,u~

37f>.

f6
C(ONS ·)

I

~t*AE l l.31 g

I:!,[)

111111

l11v

lU646 •

LRBC. 11. 2159. •inul 383
C 7 A , N ll J (1979)

93.kAE "'
LRBC, ll,

o iU ~
, cf

I :~.o
i I fll:f

111111
:i

I r1 V

oul ic<3

4ln l7
la

•101

~u s~

M C 2/3 ; N II ( HJ8 l I
Arcadius

î

1,12 g, 14 mm. luv 42335 7
J.RBC, ll, 2161, anul 383

94 AE

Passim (1981 ).
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CONA*

Flacilla

t 1,16 I; Ul mm. Inv. 4!972.
II, 2167, anu1 383.
CONE
N III (1981).
Theodosius l
96-98. AE '-' 0,92 g; 12 Rlm. f 0,80 g; 13.f> mm. t 0,65 g; 13 mm. lnv. 43313,
42678 şi 42679.
LRBC, li, 2184, anii 383-392 sau
CONSA (2 e~.); CON[S·]
2192, anii 393-396.
C 18; N III (1980). M C 18/19, N V (1981). M C 18/19; N III (1981).
Arcadius
99-102. AE ! 0,95 g; 13 mm. î 0,70 g; 14 mm.- ! 1,00 g; 14 om.!
* 0.70 g; 12 mm.
lnv. 42856, 42973, 43004 ~i 43904.
LRBC, II, 2185, anii 383-392.
CON-SA (2 ex.); CONSr ; CO.NS[·}
C 4; N V (1980). N III (1981). C 13; N III (1981). C 20, N VI (1982).
95. AE
I~RBC,

Nepreciza.t
103-105. AE î 1,17 g; 12,5 mm. î 0,67 g; 12 mm. l 0,80 g, 13,f> mm.
Inv. 43281, 44739 şi 42680.
LRBC, II, 2183-2185, anii 385-392 sau 2192-2194,
~ONSA (2 ex.); CONS[.}
anii 393-395.
C 19; N Vl (1980'). C 16; N V, martor principal (1983) . .M C 8/9; N IlI (1981).

Theodosius I

*

106. AE t 4,20 g; 21 mm. Fragm. Inv. 42966.
I~RBC, II, 2186, anii 398-395.
N III (1981).

CO NSA

Arcadius
107. AE ,/ 0,9f> g; 14,5 mm. Inv. 43305.
J„RBC, li, 2193, anii 393-395.
C 19; N III (1980).

CO NSP

108-lll~AE l 2,60 g; 17,6 mm. t 1,58 g; 17 mm~! 1,72 g; 19 mm.
Fragm. l 1,60 g; 18 mm. Inv. 43340, 40647 8 , 43346 şi 43905.
LRBC, II, 2205, anii 395-402.
CO NSA (2 ex.); CONSB ; CONSP
C 12; N III (1980). C 13; N V (1979). C 4; N III (1980). !I C 3; N V (1982)
Honorius
112*114. AE l 2,47 g, 17 mm. i/ 2,25 g; 17 mm. Fragm. ! 2,15 g; 17,5 mm.
Inv. 40655 9 , 43037 şi 42681.
LRBC, II, 2206, anii 395-402
CONSA (3 ex.)
C.2; N IV, eventual înP.e N V şi N IV {1979). M C 8/9; N IV (1981). M C 3/4; N
IV (1981).

Neprecizat
115. AE l 1,87 g; 15,5 mm. Inv. 43271.
LRBC, II, 2205-2206, anii 395-402
C 17; N VI (1980).

{C]ONSA

Ârcadius
116-117. AE t 2,25 g; 16,6 mm. t 1,90 g; 17 mm. lnv. 43317 ·§i 42854.
LRBC, II, 2210, anii 402-408.
CO NSA ; [C]ONSA
C 10; N I-II (1980). C 4; N V (1980).

*
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118. -AE ţ 0,67 g; 12 mm. Inv 4:)905.
LRBC, II, 2221, a.nii 402 -408

CON[S·]
M princ1pai, ~ VI ( 198:?.)
Honorms
119~AE ! O;t6 g; 13 mm. lrn. 4066;\ 10
LRBC, II, 2223, anii 40ts - .t23
C 4; N Vl (l9W)
120-121. :\E ! 1.60 g; Hi mm.! 1,12 g: 13,f> mm. Fragm. Im· 43321 şi 43284.
LRBC, 11. 2224, anii 408-423
CON[S]A. CONS
C 18, ::\ lll (1980). C 18; ~ III (1980).
Theodosiu.<:. I I
122. A~ ./ O fl'i ~: 1.J mm. Fragm lnY. 43923.
LHBC. Il, 222:">. anii 408-423
CON SA
C 20; N VI (1982).
~komcdia
Maximrnu.~

I I /Jow

13.1:! g: :!i°J mm Jn,._ 421!)9
Rll', VI. µ 562, nr. iJo, grupa IV. dre. 308- mai 310.
C 4. N ll (f) (1980)

12:J. :\E /

SMNB

N epreciw t
124:*AE ! 0,82 g, lG mm. lnv. 43fl66.
Tip GLORIA EXERCITVS (ht), anii 336-341
SMNS.
M C 12/13; N I (1982).
Constans A
125-12G. AE ţ l,:Jo g. li"J mm. î 0,62 g; 15 mm. ln\• 43919 şi 42203.
L RBC. I, 11 iJO, anii 341 -3·Jli.
H.IC. Vlll, p. 475. nr. i)l. grnpa I I. anii :l47 -348.
SMNA , SMNB
li C ~/:J, N II (1982). CI~. ~ 1-IJ (1980).
Neprc1·izat
127. AE '~ 0,lji) ~, I:\ mm. ln,· 43027.
Tip VOT; XX/MVLT/XXX, anii 341-346 (LRBC), 347-348 (RIC).
M C iJ/lj. :-; V ( 1981).

Consiantws I I
128~:\E "-- iJ,:30 g. 24 111111. ln\' 43890.
LRBC. 11. 2::00. a11ii :Jf>I -354
HIC, Vlll. p r;i;, nr M. a1:i1 351 -355, grupa I.

SMNA

rJ
SMNC·J

C l:!. N 11 ( Hl82).

1:2rl-JHO~AE î ~.no

g. 17 111111."" ~.20 g. 17,5 mm. Im• 43873 .. şi 44740.
LHBC, li_ ~:;og. anii a:-Jl --Ji">4 :-;au 2311. anii 355-361.
·SMNA SMNf-J
RIC, VJ I l. p -Vi!l. nr H~. a1111 351 -35f>, grupa 111 sau p. 481. nr. 104, anii
355-~ul. grupa I
l\f C 2/13; N li (HJ82). C li:>; N Ill (1983).
Julian
131~ AE / 2,45 g; 17 mm. I nv 43898.
LRBC, li, - ; cf. 2312. anti ~i55-361.
SMNA
RIC, Vlll, p.\481, 11r Wă, a11ii 355-361, grupa [,

M C 12/13; N I (1982).
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Constantitu; II
132. AE î 2,15 g; 17 mm. InY. 42974.
LRBC, II, 2?,1:3, anii :355-3ti1.
RIC, VI Jl. p. 482, nr. 110, anii 3f>o-3t:H, grupa I.
C 7 : N I ( 1981)

Ml
SMN~

l:l:l-1:\4. AE î l,tiiJ g; liJJJ 111111. ! 1,25 ţ;, ltl mm. Fragrn Inv 42975 si 43892.
LH BC. l I. 231 :\ a 11ii :~:->:->-:li> I.
SMNA
R.Ir. VIII. p. -tK2. nr 112, anii :~i">iJ--:HH. grup:i li
C 7; ~ I (1981) . .M C: 12/1:3, :'\ l (Hl82).
luluw

î

g; lî 111111. Im·. <ll!"lîti.
LR.BC. 11. 2Hlli. anii :1:->t> -:Hit.
RIC, VIII, p. 482. nr. I rn, an~i ;ţ55_ 361, grupa II.
C 7 : N I ( Hl8l)
J:lfl AE

l,liO

SMNE

V alenfrn.tan I

*

136-187. AE ţ 2,10 g: lî 111111 /~ 2.13 g: 18 mm. InY. 42977 şi 4425R.
LRBC. I I. 2:!25. anii :rn.t -il65 sau 2334. anii :1t)7-37iJ.
SMN:\- ,
G 7: N I (1981).
7; ~ li (1980).

c

SMNr

Vale>is
138. AE ţ 2,10 g; 19,o mm. Inv. 43068.
LRBC, II, 2326, anii 364-365.
M C 17/18: N II (1981).

î

SM~A

18 Rlm. Fragm.
! 1.70 g; 18,5 mm. lnv 42721, 43R:n, 4:1 H15

139-14~

AF j 1,95 g; 17 mm.

1 l,KO g

16,fJ mm

1,42

~.

ş1

42683.

LRBC. Il, 23?.7, a1111 3li4-365 sau 2335 anii 3~7 -375. SMN:\ (2 rx ) . SMNf (i ex.)
M C 18/19 N II (1981). M C 2/3; N !l (1982) C 4, ~ llU) 11980) M C 18/19;
N II l}981)

143. AE 1 2,30 g; t ~ n1111 l nv 429-tl
LRBC, li, 2329. anii 3t.i4-365.
C 7; N

SMNA

I (Hl81).

144. AE i/ 2,10 g, 16 111111. Tnv 42979
LRBr.. II, 2330, anii 364-3tiu sau 2337,
anii 367 -37i>
f 7; N l (1981 ).

Neprecizat
145. AE ! 2,6f> g;

to

mm. lnv. 43936.
L R BC. li. 232[> - 2327. an ii 364 -36& sau
2334-233[>, ami 367-375
M C 12/13; N 1 (19A2).

r alentznian

I

1-16. A E ! 1,60 g; 18 mm. lnv. 43912.
Tip SECVRITAS REIPVBLlCAE, LRHC, II, - ; rf. p. 93.
M C 2/'d; N li (1982).
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:tMNĂ·

Thtffltlnsiu,i; I
147 AE 1 l.f>O ! . 1:-4 mm )li,· 4?AA4
LRBC. ll. 2404, anii 38.'J <ln2 ~ai' ?:l'>:O:.
M C 18/Hl. N III (19R1)

n111

·1~:\

: '•·

Arr.adius
148*AE t 0.77 f!. 12.!• 111m i:ra:?111

LI·tBf;, li. 2405, a.ni1
an ii :-Hl~ţ -3fli">.

c

lfi. '\" J\'

:u~:~

-:m2

~:11.

tr1•
"-f!"

e·,~1

(1~80).

li onnri11.~

14g .'\E î 4.lil g. 2~ mm lnv 43:l?..\
l.RBC. 11. 24:!4, anii 1~1:\ ·-:l{)i>
,. IH. ~ I li (t!l80).
AE / l.ii.!1 g. tn mm t 1 "7 e
l.HHC. li. :!4-t:I. :inii 402-408
C ~. N \'I (IQW). C H. N \'l (lfl~O)
lf>O--ti"1t

NP7>rP1·i:;11I
tr>2. AI•: î I.fi:)

17 mm. fo-- 406f,6ll şi 44255 12
.'iMNA · _ti_M_N_f·~J

~:

14.f> mm Jnv 40028.
LRBC. ll. 24-16-2448. anii 402-408.
M C 2/3, N III (Hl~l)
Tli.endnsi11.~

SMNFl

II

153. Al·: / 0,81 ~: 10 mm lnv 40659 1='.
l.RRC. ll, 245!l, anii 4~5-450
C 4: N VI (1979).

SrdNA

(!yzie

Coustantius I I
JM."AE ' 1,40 g; 18 mm. lnv 43881)
LRBC. li, 2-181i, anii 351-354.
RIC, Vili, p. 497. nr. !J2, anii 351 --~b-1 seria I.

C 4: N 11 (1982).
155. AE /' 2,00 g: 17,5 mm. lnv 43811
LRBC. II, 2f>02. anii 350-361
R IC. VIII. p. 499, nr llo, anii 355-361. seria !.
C 10. N l-11 (1980).
1-56 -157 AE f 1,64 g; 1f> mm. Fragm ! 2.20 g. H> mro. fn...
LRBC, li, 2f>O.t. an.ii :iof>-361.
RIC. VIII. p 499, nr 117, anii 355 ·361. snria ll
C lu: N III (19~3). C 7. N I (Hl81:
158~AE T 1,40 g; 1-t,5 mm. lnv 4~~4fl.
LRHC. II, - : <:f. 2504. anii 356-361
RIC, Vlll, p. 499, nr 121, anii &>o -~6J. seria lI.
C 7. N ll (1980).
Valens
159.'-AE )" 2,25 g, 19 mm. hv 43056
LRBC, II, 2f>l8, anj.i 364 ·-360 sau 2527. anh 367-375.
M C 16/17, pc arsură; N l (1981).
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·-flL. I ___
[ '.i r1J r. [·] 1
...,.)...

~<1741 şi

·~-·

4-2980

LI
SMKA

J'11!P.nfrnian I

16Q-16;ţ~ AE f 1,70 g; 17 mm. f 1,f>O g: 15 mm. ! l,80 g;
rn mm. ! 1,62 g; 17.f> mm. Perforat!\. Inv. 4268f>,
42982, 4~687 ~i 42686.
LRBC, II, 251Q, anii :rn4 .;rnf> situ 252g,
-SMKA; -SMKB ; SMKÂ (2 ex:.).
anii 367 -375.
M f' 18/19; N li (1981). C 7; N J (Hl8l). l\f C 18/19; N II (1981). M C 16/17;
N l (1981).
Valens

164-167~AE f 2,:15 g; rn mm. f L,70 g; 16,5 mm. Fragm. f ~.:l5 g; 16,5 rnm. ţ
2,10 g; Hi,!> mm. lnv. 43867, 42983, 4:3042 şi 42981.
Ll?BC, 11. 2520, anii 364 --36:"'> sau
SMKA; SM-I{H; SMKÂ(2 ex.).
2530, anii 367 --37!>.
111 (' 12/13; N I (1982). M (' 18/Hl; N I (1981). C 4; N l {1981). M C 18/19;
J\ l (HIRJ).

r

Orntian
168. AE ! 2, 10 g; 21 mm. Fragm. Inv. 42688.
LRBC, ll, 2545, a.nul a83.
M C ~l/4; N IV (1981).

, I

SMKr

V alentit1im1 11

169.• AE ! 0,75 g; 14 mm. Fragm. lnv. 43353.
LRBC, II, 2556, anul 383.
-C 7; N Ill {1980).

I I

''

SMKA

Arcadiu.~

170~AE ! 1,36 g; 14,5 mm. lnv. 40Gf>l 1'.
LRBC, Il, 2562, anul 383.
C 8; N V, pc zidul unei clădiri interioare - 0,32 m {1979).
Arca.diu~

171~ AE ! 0,97 g; 14 mm. Inv. 43363.
LRBC, II, - ; cf. 2552-2562, anul 38"3,
la noi clar VOT/XX/MVLT/XXX.
C 2; N I-II (1980).

SMKA

Neprecizat
172-173. AE / ' 1,15 g; 13 mm. ţ 0,30 g; 10 mm. Fra.gm. Inv. 42781 şi 42866.
LRBC, II, 2568-2570 anii 383-392 sau
SMKA ; [S]MK[·)
2577 - ~79, anii 393-395.
C 16; N IV (1980). C 13; N II (1980).

Arcadius
174:*AE ! 4,30 g; 21,5 mm. Inv. 42984.
LRBC, II, 2572, anii 393-395. . .
N III (1981).

Honorius
A

SMKl'.l

.

.

175. AE ! 2,20 g; 17 mm. Inv. 42839.
LRBC, II, 2&81, anii 395-402.
C 10; N IV (1980).

I
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\,\

[S]MK(B?] •

•

Neprecizat
176. AE ! 2,47 g; 16,5 mm. lnv. 42815.
LRBC, II, 2580-2582, anii 395-402.
C 1G; N IV (1980).

SMKA

Ilonorius
177.#AE ţ 1,98 g: 18 mm. Im·. 44263.
LRBC, II, 2587, anii 402-408.
r 17; N I - II ( ?) (1980).

SMKA

Arcadius
178~ AE it/ 0,90 g; 13 mm. Fragm. Inv. 43040.
LRBC, II, 2590, anii 402-408.
~ IV, pc zidul adosat pilonului (1981).
179. AE î 0,45 g; 12 mm. Inv. 4303!1.
LRBC, II, 2597, anii 402--408.
M (' 5/6; N V (1!181).

S1\IK[·l

Antiorhie

Co11stantiu.o; I I
180. AE ! 0,7i g; li"> 111m. Fragm. lnv. 42910.
LRB<', I, 1380, anii :337 -341.
RIC, VUI, p. 515, nr. 45, anii 33i -347, srria I.
Passim (1980).

181~AE ! 1,85 g; 15 mm. I1w. 4268H.
LRBC, I, 1398, anii 341-346.
RIC, VIII, p. 521, nr. 113, anii 347 -348.
M C 18/19; N III (Hl81).

SMANE

() onstmns
182. AE 11 1,10 g; 1:J 111111. Im·. 426!10.
LRBC, I, 13!l9, anii ;ţ.H -346.
RIC, VIII, p. 521, nr. llti, anii 347-34~.
:\I C 5/G; N VI (1981).

SMANB?

Conslanlius I I
183-185. AE î 1,85 g; 16 mm. ! 1,52 g; 16,5 mm. Fragm~ţ 1,22 g; 14 mm.
Inv. 42985, 42208 şi 42221.
I
LRBC, II, 2632, anii 351-354.
ANE; [A] N 9 ; --ANI
RIC, Vlll, p. 524, nr. lf>3, anii 350 -35i"J, s«'ria 111 sau p. 528, nr. 187A,
anii 355-361, grupa I. J
M C 18/HI; NI (1981). r 18; :'1' 1--ll (tu80). (' i; NI-li (1980).
186-188. AE ~ 3,00 g; 17 mm. î 2,30 g; 16,5 mm. ! 1,75 g:
18 mm. Inv. 42691, 42986 şi 43893.
LRBC, II, 2634, anii 351-304 sau 2635,
anii 355-361.
RIC, VIII, p. 524, nr. 155, anii 350-355, st•ria III 11au p. 258, nr. 188,
anii 355-361, grupa I.
M C 18/19; N III (1981). C 7; X I (1981). C 20; N IV (1982).
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ANA

Julian

ţ 1,57 g; 16 mrn. lnv. 42223.
LRBC, :11, 2636, anii 355--361.
RIC, VIII, p. 528, nr. 1sg, anii 355-361, grupa I.
C 7; N I-II (1980).
Constantins 11
189.„AE

190-191. AE ţ 2,00 g; 14,5 mm· ".. 2.:10 g: 15,5 R1m. Im·. 43315
LRBC, II, 2637, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 528, nr. 191, anii 355-:.Hll, grupa I.
C 10; NI-II (1980). C 7; NI (1981).

V alentinia n I

ANAi

şi

42987.

i!l_
ANA

!!L
ANI

192. AE ".. 1,50 g; 11 mm. Inv. 43047.
LRBC, II, 2653, anii 364-367
:sau 2658. anii 367-375.
C 4; N I (1981).

Va.lens
193-197. AE ţ 1,85 g: lR mm. Fragm. ".. 1,42 g; 14 mm. ".. 2,70 g;
16,5 mm~"'- 2,30 g; li mm~l 2.75 g; li mm. Fragm.
Inv. 43833, 42222, 42988, 42tm2 şi 438:34.
LRBC, II, 2654, anii 364-:Ul7 ~au
A::\TA-; ~\NT~ - ; ANtl (2 ex.) A~t(f
2659, anii 36i -375.
C 13; N II (1982). (' i; ~ I - Ir (HlKO). (' i; X I (U~81). ~f r 18/19; ~ 11 (1981).
C 13; X II (HlR2).

Sepreciwt
198-19fl. AE l 2,40 g: 15 mm. l 1.60 g; 14,5 mm. Fragm. Im·. 4:H~56 şi 42242.
LRBC, II, 2G53-26r)5, :111ii :~ti4- %7 sau
Il\TB: [A]l\'T[-]
.2658-2662, anii 36i -375.
C 13; N II (1982). (' rn; ~ I (1980).
ro Ientim:a n I
~00~201. AE \„ 1,80 g: li mm. î UlO g; li mm. lnY. 43!11:~ şi 4391-t
LRBC, li, 2li5G, a11ii :lli4-:3Gi
. A~Tlf°; A~tFf
sau 2663, anii 3G7-375.
C 4; N 11 (Hl82). C 4; :\'. li (Hl82).
l' ale ns
202~ AE "'- 2,20 g; 18 mm. [1n·. 43841.
LRBC, li, 2657, anii 36-l-Hli7 sau 2664,
.·\NTA
anii 367 -376.
C 13; N li (1982).

Or11fi11nu.s(?)

î

2,12 g; 18 mm. Im·. 4:~!llli.
LRBC, li, 2661, anii :3lii -375.
C 18; ~ I (1982).

:W3. AE

V"lentini1rn I

204~AE ,.,_, 1,Ki ~;

Ji/>

111.111.

luv. 42211.

LHH<', II, - ; d. 2tilili -21il)i l Valrn:-;,
tirntia11, SECVRJTA~ HEil'VBLIL\E1. la noi ~igur tip t~LOHIA
HO~lANORVl\t (8),

anii ;ţfii
C I; N I --11 (HJ80J.

;ţif>.
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~
ANTr

Arr.aliu.'
205"!' AE J O Rfi s: 12 mm Jn,
LRBf., Jl, 9'I; I :i.n11 :lK3 - 39~..
r. 4, N VI i: 9 i9_l

.,.()tlf,2

11

1 -I

ANTr

ThP.ndnsit1.-i ;

206. AF.. l o.~• ~. i3 mrr. 1'111 400.'»7 "
LRBC. H. 27fl4 up ~rn . a.iii :ut• -:i9n
c 3 : r. V (1 ~?n I

t!l_

201 AE T 0.77 g: 11 mm. Jn,· 40ll!JA 1:
LRliL', Jl. 2Al0. anii 42n-4b<J
C 16, N VI (1979).

A~[T

A)ITA

J

Alnandria
Constantrn~ T[

z08. AE "'-- :!,:-iO g. 17 mm. lnw 42693
LRBC. II. 2R44. a1111 :~f>l -%4 ~au 2A4fl
anii 355-3fll
RIC. VIII. p f>4-I nr fiO a111i :~f>l - 355. IH'rrn 11 ~au
M C 18/lfl. iX II (1%11

.\LE

r

209 AE "\ 1,50 g. 1i mm Fragm ln,· 42{ifl4
LRBG, li. 2Hn0. nn11 %f1-31i1
RIC. VIII. p fl4fl. nr Rî anu '-ini:>-3fil grupa II
M C lf-l/l!I, !\ Jll (l~RI)

]\'eprecizat
210 AE 1,HO ~. li"> mm In'' 4;{fl51
LRBC. I I. 2850 -28&2 anii :-if>f> -:-ifl:-i
C 18. N I (HlR2)
loi11,an
211 AE l 1.00 g Iii mm Fragm In'
LRBC. li. 285f>. a1111 ::iti:J -:11;4
RIC, VIII. p 04ti nr ~l~
M C 18/19. ~ IJ (1981 l
Valentinia1, 1

212~AE

T 2.20 g lî

LRBC. IJ. 2!;60 iUlll 364-Jli;
anii 367 -::i7b
C 4, N II(~) (WtlU).

b4i. nr 1:12 dOll %6 - 361 grupa I

ALEB

ALEA
421lHfJ

-1:!2:~~

ln''

111111

r

MU

~8li:!

ALEB

„

l' ulentini1m 11
213,., AE T 1.0U g

I~

b mrn

111\'

-1J:-i&t

-ALE.·f

LRBC. 11, ~~81 illlUI J8:j
C 19. N lJ I (HJ80l

Arcadius
214:*AE \.

~.bb g Ii

111111

LRBC, 11, 2!:H 7 a1111 JV&
M principal . N V I 11 !:J~~ I

111,·

-tU~

·Kitl~
~\I.J<:B

Neprr t•i zat

Neprecizat

215-. AE t 1,07 g; 16,5 mm. Inv. 40663 18 .
'
:Cip GLORIA EXERCITVS (2 st.), anii 330-336. ·.
C i5; N V, pc substrueţic (1979).

constantinopolis
!16.· AE

!

l,M g; 16 mm. Inv. 4-0661,

Tip Victorie pe pr8rl, anii 330-337. ·
C 3; N VI, în dăriml.tură (1979).
Constan~

!17. AE t 1,45 g; 14,5 mm. Inv 42989
Ttp GLORIA EXERCITVS (1 st.), anii 337-S41C 7; N I (1981).
"-·
.\"t>preâeal
·
, ~·-~'
... . .
·
218-219. AE ! 1,52 g; 13 mm. ! 0,84 g; 14 mm. Fragm>Inv. 43976 şi 40662!'·
Tip GLORIA JiXERCITVS (l st.), arni 336-341. \ . - ~-·~· ·.
~1 C 2/3; N II (1982). C !J; ~ VI ( ?) ( 1979). ,
Crmslans
""'
4 11 11
»·J1J
\l..'"'
1
f)()
·
I
Jn,·
4''1-l·JJ
. '
.-- - . " r_, I .
g. -t I 1.
,,, - .
··
~
Tip \"ICTOHL\E J>D .\\"Gl~Q Xl\'. anim-tt-:J41i (LRBC), :347-E'8 (RIC}.. '
>l l' ~1:>; X I I I I I !l~:!).
....
.4

Sr11r,.,r:iznt
~:!I·-· :2:?~. "\E ' I. F> g: L-1.;°i 111111. O,Dt> g: 1;j m111. ln\'. -l4î.n şi -13%3.
Tip \" ILT< >H l.\E UD .-\ \'G<~Q :"\'.'\. anii :~-l 1-:i-lli (LHHl'), :347 -348 ( RIC). ,
l'a~sini ( H~C::I) t' l ::;: X l ( H)~:2J
~
c:rm.-:tmifi11..-; 11
- '~ ·-·
•
2:2H-2~-t. AE / 1.:3:2 f!. J:> mm Fragm. ! l,30 g~ 1:·> mm. Im·. 44262 şi 43802.
Tip \"lrf/XX, ~11\"LT XXX. a1111 ~..tJ - J..tli (LRBCJ, 3-l7-348 (RH').
C 7, N V (HlbOJ. C l:J: ?\ ll (lDt'~J.
,
Crmsla 11.~
2:20. AE î 1.liO )..'.: J.-> mn1 lnv -l:2ti~l7
Tip C'a mai sus. a11ii :HI <l~1) (LHBf'J, 347-348 (RIC).

:.1

c rn;rn; :\

~\' c11rer:iza l

11 (HlSlJ.

.~ .. •.

- -~,'--:: . . „ "'

:::.

f'

' i'',r'„

~

AE 1 0,0:2 g; 14 111111. Fragm. 111\·. 42872.
,..\
T p ea mai sus, anii 341 <3-lli (LRBC), 347-348 (RH').
C 19; NI (1!)80).
.
..
22î. AE t 2,3li g : ~O 111111. Fragm. I n v. -14 7.l:J.
··f
Tip FEL TEMP REPAHTIO (E & 2 l'), anii 348--361.
Passim (1983).
Con.-:f1.wti11~ li
".!
~:!8-22H. AE '\ ă,;m g: 23 mm. ! :),20 g; 25 mm. Fragm. lnv. 43316
Tip FEL TEMP REPARTIO (FH3J anii 351 ·-364, ars 2.
l'\r. 229, dublă frapă pe rv.
C 10; N I-II (H.180). C 14; ~ ll (1982).
~26.

1

~i

43883.

iL

2:m-260. AE ! 3.00 g; 16 mm. Fragm. ,.., 2J>7 g: 1:) mm. 'I':' 2.4u g; J 4,5 mm.
! 2,40 g: 17 mm. î 2.2t> g: Hi,f> mm. Fragm. ! 2.17 g: l(j mm. Fragm. l 2,lf>g;
1G mm.! 2,0f> g; rn nun. ,/ 1„~2 g: 18 mm. t 1,90 g; rn.r) mm.! J,89 g; 18,5 mm.
î .1,H7 g; lH mm. Fragm. î 1,H2 g: )()mm. l 1,80 g; rn mm. t 1,80 g; 16 mm.
i/ 1,70 g; Hi mm.~ 1,70 g; H>,f) 111111. Fragm. Ţ J.1)5 g; lf> mm. i/ J,(i~ g; 17 mm.

2.87

ţ 1,60 g; 18 mm. î 1,60 g; 17 mm. ! 1,55 g; 16 mm. "\ 1,55 g; 15,5 mm. "\ 1,50 g;
17 mm./? 1,50 g; 16 mm. Fragm, ! 1,45 g; 18 mm. ! 1,40 g; 16 mm. ! 1,30 g;
17 mm. ! 1,22 g; 16 mm. 0,80 g; 17 mm. Fragm. "\ 0,80 g; 15 mm. Fragm. Inv.
42700, 43874, 43030, 42991, 42990, 43867, 44259, 43889, 42191, 42696,-42216, 43357,
42215, 43871, 42701, 42699, 42853, 42206, 42947, 43884, 43~68, 42860, 43361, 43878,
42702, 44744, 43876, 42240, 42911, 43887 şi ..4~248.
Tip FEL TEMP REPARATIO (FH), anii 354-358.
M C 2/3; N IV (1981). C 18; NI (1982). C 4; NI (1981). C 7; NI (1981). C 7;
NI (1981). C 18: NI (1982). C 18; N I-II (1980). C 5; N III (1982). C 19; N I
(1980). C 6; N III (1981). C 18: N I (1980). C 19; N III (1980). C 18; N I (1980).
C 13; N II (1982). l\l C 18/19; N II (1981). M C 18/19; N II (1981). C 18; N I-II
(1980). C 18; N I-II (1980). C 10; N I-II ( ?) (1980). C 18; N I (1982). M C 2/3;
N II (1982). C 18: N I-II (1980). N I-II (1980). C 18; N I (1982). M C 18/19;
N II (1981). C 18; N I (1982). M C 2/3; N II (1982). C 19; N I (1980). Passim
(1980). C 5; N III (1982). C 18; N I-II (1980).

Consfanti 1u: Oalfos

261. AE ">!. 1,45 g: 15 mm. Inv. 43920.
Tip FEL TEllP HEPARATIO, anul 3b4.
C 13; N II (1982).
Iulian
262-2G4. AE î 2,0;> g; lli mm. ">!. 1,70 g; 15 mm. ! 1,60 g; 15,5 mm.
Inv. 44745, 42703 ~i 42704.
Tip FEL TEl\IP REPARATIO (FH), anii 355-358.
C 15; N III (198:3). C' 6; N III(?) (1981). M C 2/3; N II (1981).

Neprecizat
265-273. A-rf', 2,70 g; 19 mm. 1,75 g; 13 mm. "\ 1,55 g; 1:) mm. Fragm. 1,40 g;
15,5mm. Fragm. l,40g;15 mm./1,25g;14 mm. Fragm.1,25g:14 mm.Ţ0,90g;
15,5 mm. 0,72 g; l4 m.-i. Fragm. Im·., 42959, 43041, 42705, 42698, 43!'158, 42892,
42992, 42935 şi 4223!'1.
Tip FEL TEMP REPARATIO (FH). anii 354-358.
C 10; N I-II? (1982). C 4; N I (1981). M C 18/19; N II (1981). M C 3/4; N lII
(1981). M C 2/3: N II (1982). C 15; N Y (1979). C 8; N II (1981). C 3; N V?
(1979). C 19; N I (1980).
Constanlius li

274-298. AE î 2,50 g; 18,5 mm. î 2,05 g; 15,5 mm. ">!. 1,80 g; 17 mm. ! 1, 70 g;
14 mm. ! 1,65 g; 16,5 mm. î 1,65 g; 15 mm. î 1,65 g; 14 mm. î 1,64 g; 15 mm.
î 1,50 g; 16,5 mm. î 1,47 g; 15,5 mm. ! 1,45 g; 16 mm. ! 1,43 g; 17 mm. Fragm.
! 1,40 g; 15 mm. "\ 1,35 g; 18 mm. Fragm. î 1,30 g; 17 mm. Fragm. î 1,30 g
15 mm. Fragm. ! 1,30 g; 13,5 mm. î 1,25 g; 14 mm. Fragm. ! 1,20 g; 14 mm.
Fragm. ! 1,17 g; 15,5 mm. ! 1,10 g; 16 mm. Fragm. ">!. 0,95 g; 14,5 mm. Fragm.
î 0,80 g; 15 mm. Fragm. ! 0,75 g; 16 mm. Fragm. î 0,60 g; 14 mm. Fragm. Inv.
42712, 42994, 43879, 42710, 42708, 42993, 43308, 44260, 42194, 42224, 43877, 44746,
42713, 43309, 43875, 42711, 42995, 42996, 42709, 42706, 42707, 42219, 43869 si 42912.
Tip SPES REIPVLICE, anii 358-361.
"
.
M C 18/19; N II (1981). C 7; N I (1981). C 4; N II (1982). M C 18/19; N II (1981).
M C 18/19; N II (1981). M C 18/19; NI (1981). C 10; NI-II (1980). C 7; N V
(IV?) (1980). C 4; N II ( ?) (1980). C 7; N I-II (1980). Passim (1982). C 15; N II
(1983). C 18; NI (1981). C 10; N I-II (1980). M C 2/3; N II (1982). M C 18/19;
N II (1981). C 7; N I (1981). C 7; N I (1981). M C 18/19; N II (1981). M C 18/19;
N III (1981). M C 18/19; N II (1981). C 18; N I (1980). C 18; N I (1982). :M C
2/3; N II (1982). C 3; N VI (1979).
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Iulian
299-306. AE î 2,25 g; 15 mm. ~ 1,80 g; 16 mm. t 1,37 g; 13 mm. ~ 1,05 g;
18 mm. Fragm. ! 1,05 g; 15 mm. î 1,00 g; 16 mm. Fragm. î 0,85 g; 15,5 mm.
Fragm. î 0,35 g; 14,5 mm. Fragm. Inv. 43895, 43894, 42874, •3896, 43897, 42227, 42997
si 42234.
Tip SPES REIPVBLICE, anii 358-361.
C 13; N II (1982). M C 2/3; N II (1982). C 19; N I (1980). C 5; N III (1982).
C 5; N III (1982). C 13; N I-II (1980). C 8; N II (1981). C 4; N II(?) (1980).

Neprecizat
307 -313. AE ! 2,00 g; 15,5 mm. 1,95 g; 18 mm. ! 1, 70 g; 15,5 mm. î 1,62 g;
13 mm. 1,60 g; 15 mm. Fragm. ţ 1,30 g; 16,5 mm. ! 1,05 g; 16 mm. Fragm. Inv.
43953, 43952, 42714, 42942, 44 747I 42715 şi 44 748 •
Tip SPES REIPVBLICE, anii 358-361.
C 20; N II (1982). M C 2/3; N II (1982). M C l 8/19; N II (1981). Passim (1980).
C 4; N II (1982). M C 18/19; N II (1982. C 18; N I (1982,.

V alentinian I
314. AE ! 2,15 g; 15 mm. Im·. 42998.
Tip RESTITVTOR REIP, anii 364-365.
M C 18/19; N I (1981).

Neprecizat
315. AE ţ 1,25 g; 17 mm. Fragm. Inv. 43955.
Tip RESTITVTOR REIP? anii 364-365.
C 4; N II (1982).

V alentinian I
316-320. AE ! 1,82 g; 18 mm. î 1,60 g; 18,5 mm. Fragm. î 1,60 g; 16 mm. / '
0,98 g; 17 mm. Fragm. ! 0,90 g; 16 mm. Fragm. lnv. 43911, 43045, 42220, 43910 şi 42210.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-375.
M C 2/3; N II (1982). C 4; N I (1981). C 7; N I-II (1980). M C 2/3; N II (1982).
C 7; N I-II (1980) .
.321-329. AE 'I\. 2,65 g; 16 mm. ţ 2,50 g; 19 mm. ţ 2,30 g; 19 mm. ~ 1,90 g;
17,5 mm. Fragm. î 1,70 g; 17,5 mm.! 1,67 g; 16,5 mm.! 1,57 g; 15 mm. ii 1,22 g;
16,5 mm. ! 1,15 g; 13 mm. Fragm. Inv. 42729, 42728, 42726, 43008, 42727, 44749,
44750, 43275 şi ' 2213.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-375; nr. 326 dublă frapă pe rv.
M C 18/19; N II (1981). M C 18/19; N II (1981). M C 18/19; N III (1981). C 7;
N I (1981). C 4; N II (1981). C 15; N III (1983). C 15; N II (1983). C 4; N II
{1980). C 7; N I-II (1980).

Valens
.330-361. AE ţ 3,05Jg; 18 mm. ! 3,00 g; 16 mm. l 2,80 g; 17 mm. ţ 2,67 g; 16 mll,l.
! 2,60 g; 16,5 mm. ! 2,60 g; 16 mm. l 2,37 g; 16 mm. î 2,32 g; 18 mm. Fragm.
î 2,27 g; 17 mm. Fragm. ţ 2,15 g; 17 mm. î 2,05 g; 16 mm. l 2,00 g; 16,5 mm.
ţ 1,97 g; 18 mm. î 1,95 g; 18 mm. î 1,90 g; 17 mm. t 1,85 g; 18 mm. î 1,85 g;
16,5 mm. Fragm. l 1,85 g; 16 mm. Fragm. î 1,80 g; 17 mm. ţ 1, 70 g; 18 mm.
l 1,70 g; 16 mm. Fragm. l l, 70 g; 15,5 mm. ! 1,67 g; 15 mm. Fragm. ~ 1,55 g;
17 mm. î 1,50 g; 19,5 mm. Fragm. l 1,45 g; 15,5 mm. Fragm. t 1,42 g; 17 mm.
~ 1,35 g; 17 mm. Fragm. l 1,35 g; 15 mm. 'I\. 1,15 g; 16 mm. Fragm. î 1,15 g;
17 mm. Fragm. t 0,97 g; 14 mm. Fragm. Inv. 43866, 43003, 42716, 42200, 43002, 42999,
43849, 43851, 42205, 42773, 43839, 42718, 42814, 43831, 43oeo, 43835, 43000, 43301.
42717, 42719, 43278, 42720, 42212, 43847, 43005, 44751, 43850, 43001, 43274, 43004,
43864 şi 43866.
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Tip GLORIA ROMANORVM "(8), anii 364-378.
C 17; N I (1982). C 8; N II (1981). M C 18/19; N II (1981). C 19; N I (1980).
C 8; N II (1981). C 7; N I (1981). M C 2/3; N II (1982). C 18; N I (1982). Q 18;
N 1-11 (1980). C 18; N IV (1980). M C 2/3; N II (1982). M C 18/19; N II (1981).
C 16; N IV (1981). C 18; N I (1982). Poartă; N IV(?) (1981). C 13; N II (1982).
C 7; N I (1981). C 10; N I-II (1980). M C 18/19; N II (1981). M C 18/19; N III
(1981). C 18 bis; N IV ( ?) (1980). M C 18/19; N II (1981). C 7; N 1-11 (1981 ).
C 13; N II (1982). C 8; N II (1981). C 15; N III (1983). C 18; N I (1982). C 7;
N I (1982). C 4; N II (1980). C 8; N li (1981). C 5; N III (1982). Passim (1982).
362-390. AE ! 2,50 g; 17 mm. ~ 2,45 g; 16 mm. ţ 2,40 g; 17 nuµ. ! 2,35 g;
16,5 mm. ~ 2,35 g; 15 mm. ţ 2,30 g; 17 mm. ţ 2,30 g; 17 mm. Fragm. ţ 2,25 g;
18 mm. ! 2,20 g; 18 mm. Fragm. ! 2,20 g; 17 mm. i/ 2,07 g; 15,5 mm. Fragm.
! 2,05 g; 16 mm. ! 1,92 g; 18 mm. ! 1,90 g; 17 mm./ 1,90 g; 14 mm. ~ 1,85 g;
18 mm. ţ 1,80 g; 16,5 mm. ţ 1,75 g; 17 mm. ! 1,70 g; 16 mm. ţ 1,52 g; 17 mm.
Fragm. ! 1,50 g; 18 mm. Fragm. ţ 1,47 g; 17 mm. ţ 1,40 g; 17 mm. ! 1,05 g;
17 mm. Fragm. 1,00 g; 17 mm. Fragm. ! 1,00 g; 16 mm. Fragm. ! 0,87 g;
15,5 mm. Fragm. ţ 0,80 g; 18 mm. Fragm. ţ 0,55 g; 16 mm. Fragm. Inv. 42735,
42730, 43863, 43009, 43855, 43859, 43848, 43865, 43862, 43012, 42192, 43010, 43840,
42732, 42734, 42217, 42736, 43348, 43011, 40644, 42731, 43836, 42733, 43031, 42737,
43013, 42875, 43843 şi 43854 21.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.
M C 18/19; N III (1981). M C 18/19; N li (1981). C 5; N III (1982). C 7; N I
(1981). C 18; N II (1982). M C 12/13; N I (1982). C 4; N II (1982). M C 12/13;
N I (1982). M C 12/13; N I (1982). C 7; N I (1981). C 19; N I (1980): M C 18/19;
N I (1981). M C 2/3; N II (1982). M C 18/19; N II (1981). M C 18/19; N II (1981).
N I (1980). M C 16/17; N II (1981). C 19 bis; N III (1980). M C 18/19; N I (1981).
C 5; N V (1979). M C 18/19; N III {1981). M C 2/3; N II (1982). M C 78/19; N II
(1981). C 4; N I (1981). N I (1981). M C 18/19; N III (1981). C 19; N I (1980).
C 18; N I (1982). M C 12/13; N I (1982).

391-392. Gratian
AE "'- 2,60 g; 17 mm. ţ 2,22 g; 17 mm. Inv. 43917 şi 44752.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 367-378.
C 7; N II (1982). C 15; N II (1983).

Neprecizat
393-424. AE ;! 2, 70 g; 2,55 g; 18 mm. "'- 2,25 g; 14 mm. ! 2,20 g; 15,5 mm.
2,10 g; 15,5 mm. Fragm. "'- 2,05 g; 15 mm. Fragm. ţ 1,90 g; 16 mm. ! 1,90 g;
15,5 mm. ţ 1,90 g; 15 mm. ţ 1,77 g; 16 mm. ţ 1,72 g; 16 mm. F'ragm. ! 1,70 g;
15,5 mm. ţ 1,70 g; 14 mm. ! 1,60 g; 18 mm. ţ 1,60 g; 16,5 mm. ţ 1,45 g; 19 mm.
1,45 g; 17 mm. ţ 1,37 g; 16,5 mm. Fragm. 1,35 g; 18 mm. Fragm. 1,30 g; 16,5 mm.
1,30 g; 16 mm. Fragm. 1,30 g; 15 mm. ! 1,20 g; 14 mm. Fragm. ţ 1,12 g ;15,5
mm. Fragm. ! 1,12 g; 15 mm. Fragm. 1,02 g; 14,5 mm. Fragm. '\ 1,00 g; 17 mm.
0,98 g; 15 mm. Fragm. ! 0,95 g; 15 mm. 0,90 g; 14 mm. Fragm. ! 0,80 g; 15,5 mm.
Fragm. 0,45 g; Fragm. Inv. 42762, 43928, 43931, 42810, 43007, 42229, 42722, 42724,
42725, 43930, 43939, 42858, 42723, 43926, 43006, 43940, 43934, 44753, 43929, 43060,
43935, 42237, 42909, 43362, 42856, 43268, 43933,ţ43927, 43306, 43937, 42676 şi 43932.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-378.
.
M C 18/19; N li (1981). C 5; N III (1982). C 13; N II (1982). C 16; N V (1980).
C 7; NI (1981). C 13; N 1-11 (1980). M C 18/19; N III (1981). M C 18/19; N II
(1981). M C 18/19; N II (1981). M C 2/3; N II (1982). M C 2/3; N II (1982). C 18;
N 1-11 (1980). M C 18/19; N III (1981). C 18; N I (1982). M C 18/19; N I (1981).
C 18; N II (1982). C 4; N II (1982). C 10; N I-II (1980). M C 2/3; N II (1982).
M C 18/19; N III (1981). C 4; N II (1982). C 19; N I (1980). C 4; N VI (1979);
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C 3; N I-II (1980). C 13; N I-II (1980). C 6; N I-II (1980). C 18; N I (1982) ..

M C 2/3; N II (1982). C 10; N I- II (1980). M ·C 12/13; N I (1982). Passim (1982).
M C 18/19; N III (1981).
425-448. AE t 3,00 g; 16 mm. Fragm. ţ 2,42 g; 14 mm. ţ 2,17 g; 16 mm. '>l
2,15 g; 16 mm. / 2,10 g; 18 mm. ţ 2,10 g; 12,5 mm. t 1,90 g; 15 mm. ţ 1,80 g;
17,5 mm. t 1,80 .g; 16 mm. ' 1,75 g; 13 mm. t 1,72 g; 16 mm. Fragm. ţ 1,65 g;
14.mm. '1,57 g; 15 mm.! 1,50 g; 16 mm. t 1,45 g; 16,5 mm. t 1,45 g; 15 mm.
ţ 1,45 g; 15 mm. ţ 1,45 g= 15 mm. t 1,42 g; 18 mm. Fragm. t 1,35 g; 18 m.
Fragm. ! 1,25 g; 18 mm. ţ 1,25 g; 14 mm. Fragm. ţ 1,20 g; 16,5 mm. Fragm. t
0,97 g; 16 mm. Fragm. 0,65 g; 14,5 nim. Fragm. Inv. 43065, 43949, 42247, 42740,
42739, 42236, 42228, 43015, 42738, 43014, 43947, 43017, 43946, 44754, 43016, 43950,
43948, 44755, 43945, 43944, 42924 22 , 43302, 43270 şi 42226.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.
Passim (1981). C 4; N II (1982). C 18; N I-II (1980). C 1; N II (1981). M C
18/19; N II (1981). C 19; N I (1980). C 13; N I-II (1980). M C 18/19; N I (1981).
M C 3/4; N II (1981). C 7; N I (1981). M C 2/3; N II (1982). M C 18/19; N I
(1981). C 18; N I (1982). C 15; N III (1983). M C 18/19; N I (1981). C 4; N II
(1982) . .C 4; N II (1982). C 15; N III (1983). C 13; N II (1982). M C 2/3; N II
(1982), C 4; N VI (1979). C 19; N I-II (1980). C 4; N II (1980). C 7; N I-II (1980).

Gratian
449. AE ţ 3,37 g; 26,5 mm. Fra.gm. Inv. 43360.
Tip REPARATIO REIPVR, anii 378-383.
C 5 ; N III (1980).
Arcadius
450. AE ţ 2,00 g; 15 mm. Inv. 43907.
Tip VOT/V, anul 383.
C 4; N II (1982).
Neprecizat
451. AE ţ ? O, 72 g; 13 mm. Inv. 42844.
· Tip VOT/XfMVLT/XX, anul 383.
C 4; N IV (1980).
452-455. AE ţ O, 75 g; 13 mm. Fragm. 0, 72 g; 12 mm. '0,65 g; 11,5 mm.- ţ 0,60 g;
14 mm. Inv. 43961, 43960, 42933 şi 42741.
Tip VOT/ ... f"MVLT/ ... , anul 383.
C 18; N I (1982). C 18; N IV (1982). C 7; N III? (1979). M C 3/4; N V (1981).
456-457. AE '>l 1,00 g; 12,5 mm. '>l 0,77 g; 13 mm. Inv. 42841 şi 43282.
Tip SALVS REIPVBLICAE, anii 383-392.
C 10 ; N IV (1980). C 18 ; N III (1980).
Theodosius I
458-463. AE ţ 1,35 g; 13,5 mm. ţ 1,12 g; 12,5 mm. t 1,00 g; 12 mm. ! 0,85 g;
14 mm. ţ 0,85 g; 12 mm. ţ 0,50 g; 13 mm. Inv. 42743, 42201, 42742, 43029, 43287
şi 43922.
Tip SALVS REPVBLICAE, anii 383-395.
M C 2/3; N II (1981). C 19; N I (1980). N C 8/9; N III (1981). M C 5/6; N V
(1981). C 6; N VI (1980). C 11; N II (1982).
Arcadius
464-465. AE ţ 1,60g;11,5 mm. Fragm. ţ 1,04 g; 13 mm. Fragm. Inv. 43018 şi 40648 23 •
Tip SALVS REIPVBLICAE, anii 383-395.
M C 18/19 ; N III (1981). C 3 ; N V (1979).
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NepreciznJ. , ~·""'·
466-484. AE ! 1,35 rI 15,b rnrn 1 t.35 iz. 14 mrr. T I.IO g. 12,o mm. , l,JO g~
12 mm. î 1,05 g; 1~ mm Ţ 1,02 g. rn,f. rnm. T 1,02 g. 11.5 mm. î 'l,85 g; 12 mm
"'- 0,8C\ g; 12.5 mm. 1 t•,7i g. 12 :nrr•. Fr11.gm. t 0,75 g. l~ mm 10.75 g. 11,5 mm
î 0,72 ~: 13 mm. î •).7.1 ~· rn mm Fra.gm t 0. 7 •1~.11 mm i. 0,6..~ g.13 mm
ţ 0,62 g; 1~ Plm. Frl\{!m ...... 0,60g;12 mm. Fr11.gm I O.if1 g: VI mm. Fragm. lnv
43019, 4280~ i9.R06. 435UJ. 11{J4;l, 4~S286, 43339, 44751l ·l21i4&. 4394"t, 42929. 4277',
4:135-t 4282~ 1~8'J~. 42745. 44250, i~744 ~i 4::\942.
Tip SAL\"S RE1PVRL1CAE. dnii .l83-~9fl.
C 7; N I (1981) C Hi. N IV (1%')) ::.:: 16. N [V (19RO) rJ· ~~. !'7 Ul (1980). M C
12/13; N II, în arsuri (1982). C 18; N III (lQ~) ·~ 12, N i.JJ [19~0). S 15; NVI.
12/13, N II. în ar!l11ră (l~R2). 1:, 18; l'r III (JQRO) :: 12; N HT (H~80) C 15. N V.
martor principal (1983). C l& N V lL r1RO~ C 1~: N IV (19&?.). C 3, N ·VI (1979).
c rn; N IV (1980) c 1~. N II! (1980). c r.·. N r1 (1 !lBO) c t 6. N 1v (1980).
M c :3/4; N IV (1981) c 13. N l -II (1980). M c 6j1. N nr (1981). M c Q/10.
N VI, în vatră (1981).
llonnritu
485. AE l 5,60 g; ~2 mm Inv. 4390S.
Tip GLORIA ROMANORVM :is), anii 398-395 H
C 20. ~ IV sau N V '1~82).
N Pprr!ctznt
48u ~\E î 1.75 g; 23 mm. lu·„ 439:-18
Tip GLORIA ROMANORV.!\l (!8), anii 393-395.
<· 4; :S IV (1982).
:lr1·1i.dws
487 -493. AE ! 2,65 g; 16,5 mm. ! 2,52 g; 18 mm. ">l 2,50 g; 18 Jl\ID. ţ 2,00 g;
18.5 mm. f l,t32 g; 17,5 mm. l 1,47 g; 18 mm. ! 1,12 ~; 17 mm. Fragm. Inv. 43020,
4~:!J3:">, -U90fl, 44757, 43322, 40649 26 şi 42845.
Tip VJRTVS EXERCITI (2), anii 395-402.
~ III (H.181). C 19; N II (1980). C 20: N II (1982). C 15; N V, martor priacipal
( l ~18:-l). <' 18; ~ III (HIBO). C 5; N III (1979). C V; N V (1980}.
/I IJllllT/ US

4~-l~4!15. AE ! 1,80 g; 17 mm. t 1,55 g; 17 mm. lnv. 43~02 şi 4005411,.
Tip \'IRTVS EXERCIT! (2), anii 395-402 n
C

J .~ :

="

L (1982). (' 3; N V (1979) .

.1.Vrprec1zat

! 2,10 g; 15 mm. ! ·1,54 g;
16,5 mm. ţ 1,09 g; 14 mM. Fragm. Ţ
lnv. 43034, 43352, 42813, 44758, 42914,

-tflf) -504. AE T 2,15 g; 16,5 mm. 2,10 g; 17,5 mm.
I) mm. ! I ,50 g, 17 mm. Fragm. "'- 1,30 g;
o.~o g. le mm. l"ragm. 0,70 g; 13 mm. Fragm.
4~7 47: 4~~11.3, 4:?7.!6 şi 44254.

Tip \'IHTVS EXf..F.CITI (2), anii 395-402.
.
M <' :!j3; N lII (1981). C 4, N II (1980). C lo, N IV (1980). Paseim (hl83). C 7;
N V ( 1-079). M C 18/19; N IV (19~1}. C 3. N V (1979). M C 5/6; N IV (1981).
C ~. N VI profil (1980)
f>O~ -;JOti. AE T 1,02 g, 12 mm. ! 0,30 ~, 10 mm. lnv. 43965 şi 43038.
_
Tip 1:0NCORDlA AVG (3), anii 395-402 sau CONCORDIA AVGGG, anii 402-408.
M prmc1pal; N VI (1~82) M C 2/3; N III (1981).

1't. ·~odosins I I
f>07 AE ! 1,35 g; 14,5 mm. Inv. 43036.
Tip CONCORDIA AVGG, anii 402-408.
M C 5/6; N V (1981).
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Neprecizat
508-bll. AE / 1,87 g; lH/> 111111 l l,7f> g. I!>/> 111111 ! l,ti:"> g; lti mm""o.x~ g:
15,5 mm lnv. 4:tl!>f>, 427R:l, ·tl032 ~i 429lfl.
Ttp CONCORDIA AVG<~. anii 402---108.
f' 19, N III (Hl80) <' 17. N IV (Hl80) '1 <' 2/:-l · N 111 (l!l~l) <' 2, X \' (l!li~IJ.
•

Arradrn~

*

.1)12-1">13. AE / 1.20 g. n mm /'f 0,94 g. ll) 111111 Fragm. Im· . .J.tif>!l ~i -lOtitJ02H
Tip GLORlA ROMANORV'l (21 ). anii 402-408.
C t:>. ~ V martor prnwipal (19R:n. (' :l; N V. în dărîmătura dt• pr PI {l!l79).

N eprec wit
514-516. AE ! 1,22 g. 1-l 111111 î 1.20 g; 12 mm. ! 1,18 g, 1-l mm. Frag111. ln\".
43358, 430-13 ~I .J06l)O 29
Tip GLORIA RO~ANOH\':\I (21). itni1 402--108.
C f>; N lll (1980) :\I(' 2/:l: ~ Jll (1981). <' 2, N VL (LHî!l).

J/onorius
517 -5 Hl AE ! 1/>5 g, li) mm. Frag1n î 1,:W g; lti mm. Frngm.
lnv. 430ti6, 4:l901 ~i 43343.
Tip GLORIA HOl\IANOR\"l\l (22), anii 408--123.
Passim (1981 ). C' 20; :'\ \'I (1!)82). C 18; N lll (1980).

! 1,00 g; liJ mm.

1'heodos1 ll."i 11
n2r/' AE î 1,10 g; 14 mm. lnv. 42748.
Tip l~LORIA HOMANORVM (22), anii 408--t2:l
M r :l/4. N V (HlfH) .

.N eprPtizat
521-52-l. AE ! 2,00 g; 15 mm. î 1,40 g; 15 mm. î 1,00 g; 1:3
mm. Fragm. lnv 42850, 42749, 4291() ~i 42945.
Tip GLORIA HOMANORVM (22), anii 408--123.
C 19; :'\V (Hl80). M C 5/6, N IV (W81). C 7; ~ 11P (1979).

111111.

î

Pas~im

0,52 g; 14/>

(Hl80).

'l'heodosiu.'i 11
525. AE î 1,70 g; lfJ mm. lnv. 43044.
Tip GLORIA ROMANORVM (23), anii 408 -423.
M C 5/li; ~ V (1981).
Neprel'izat
526. AE ! l.20 g, 13 mm. Fragm. lnv. 42750.
Tip GLORIA HOMANOHVM (23), anii 408-42;t
M (' 5/6; N VI (1981 ).
Theodo.~iu.~ 1I
527-p3l. AE î 0,79 g; 11 mm. ! O, 7:j g; 13 mm. Fragm. î O, 70 g; 10 mm./ 0,57 g;
12 mm. +- 0,f>O g; 11 mm. Fragm. Inv. 40645 30 , 42751, 42752, 43279 şi 42840.
Tip cruce în cunună, anii 425-450.
C 3; N VI (19W). M C 3/4; N VI (1981). M C 5/6; N VI (1981). C 5; N VI (1980-).
C 11; N IV (1980).
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Neprecizat
532-535. AE 0,60 g; 11,5 mm. l 0,60 g; 11.J mm. Fragm. l 0,50 g; 10 mm. 0,35 g;
10 mm Fragm. lnv. 42838. 44760, 42917 ş~ 42?iY~
Tip rrurr în cunună, anii 425-450.
C 11, N IV (1980). M C 5/6; N V (1981). C J, N \ (1~7tl) ~[ C 5/6 N VI (1981).
Jllnrwm

53ti~ 5.17 G.:35

g. 8,o mm. Fragm. 0,51 ~, "i,b 111111 ln\> 4J0:21
Tip monograma. î ~i monogramă ncprccizatfl. :1 nii 4f>0 4f>7
M C 5/6, N VI (HJ81) M (' 314. N V (198l)

lm1tafie
538 AE 1 2,05 g; 1-1 mm. Inv. 43023.
Prototip SECYRITAS REIPYBLIC'AE, anii .3()4 (' î, N 1 (1981).

Th„udosws I

:;;1

42755.

'37~

imitaţie

539 .:\E î O,f>2 g: 12,5 mm. Fragm. lnv. 4:.!812.
Prototip SAL\'S REIPVBLICAE, anii 383-39[>
C 16; N IV (1980).
Imitaţie

5-10 /\E î 1,10 g; 15 mm. lnv. 43022.
J>rotoup SALVS REIP\'BLICAE, anii 383-3%.
M C 18/19, N III (1981).

Neprecizate
5-11-742. AE 7,70 g, 29 mm. 2,50 g. 1:) mia. 2,:32 g; 17 r.im 2.:-lO g, 11.5 mm.
2,12 g: 14 mm. 2,JO g. 18 mm. 2,10 g; lti mm. 2,0;) g: 17 mm. Fragm. 2.05 g,
15 mm 2,00 g, 15 rnm. 1,95 g, 18 mm 1.~l:! g; 15 mm. 1,90 g; 17,& mm. Fragm.
1,90 g, 17 mm 1,90 g: 16,5 mm. 1.87 g; B mm. 1,85 g; 16 mm. 1,85 g: 15 mm .
.Fragm. 1,80 g. 19 mm. 1,80 g, rn mm. Fragm. 1,77 g; 16,5 rnm. Fragm. 1,75 g;
12 mm. 1,70 g; 12,5 mm. 1.70 g. 10,5 mm. 1,69 g; 18 mm. Fragm. 1,67 g, 12 mm.
l,ti5 g; 15 mm. Fragm. 1.62 g; I:! mm. l.l50 g-: 16,5 mm. 1,60 g: lG mm.
Fragm. 1,tiO g; lti mm. Fragm. 1,60 g; 15 mm. 1,;17 g: 14 mm. 1,57 g: 14 mm
1,55 g; 16 mm. Fragm. l,5f> g: 13 mm. 1,52 g. 1'2 mm. Fragm. 1,50 g; 17 mm. Fragm.
1,50 g, 16 mm. 1,50 g; rn mm Fragm. lJ~O g: 15 ra;n. 1.50 g; 14 mm. 1,47 g;
14,5 mm. 1,47 g. 13,5 mm 1,45 g; Ii mm. Fragm. 1,45 g; 13 mm. 1,42 g: 14 mm.
1,40 g; 17 mm. Fragm. 1,-10 g; lG mm Fragm. 1,40 g; 15 mm. Fragm. 1,40 g; 14 mm.
Fragm. 1,40 g; 14 mm. 1,37 g. 1:? mm. 1,37 g. 11,5 mm.1,:37g;11,5 mm. 1,35 g.
16 mm. 1,35 g, 15,5 mm 1,35 g. 14 mm. Fragm. l,:J2 g; 18 mm. U32 g; 17 mm.
Fragm. 1,30 g: 18 mm. Fragm. 1,30 g. lti,f> mm Fragm. 1,30 g. 1G mm. 1,30 g;
15 mm. 1,30 g; lb mm. Fragm. 1,30 g. 14,5 mm. 1,25 g; 16 mm. Fragm. 1,22 g:
15.mm. 1,22 g; 14 mm. 1,22 g· 13,5 mm. 1,20 g; 17,5 mm. Fragm. 1,20 g: 17,5 mm .
.Fragm. 1,20 g. 15 mm. 1,20 g; 13.5 mm. 1,20 g; 13,5 mm. Fragm. 1,20 g; 13 mm.
1,20 g; 11,5 mm. 1,17 g: 16 mm. Fragm. 1,17 g; 16 mm. Fragm. 1.15 g; 16 mm.
Fragm. 1,15 g, 14,5 mm. Fragm. 1,15 g ~ 12 mm. 1,12 g; 17,5 mm. 1,12 g; 15 mm.
Fragm. 1,12 g; 14,5 mm. 1,12 g; 13,5 mm. 1,12 g; 12 mm. Fragm; 1,10 g; 16,5 mm.
Fragm. 1,10 g; 14 mm. Fragm. 1,10 g; 14 mm. 1,10 g; 13 mm. 1,10 g; 13 mm .
.Fragm. 1,10 g; 11,5 mm. 1,07 g; 14,5 mm. 1,05 g: 17 mm. Fragm. 1,05 g; 15 mm.
Fragm. 1,05 g; 13 mm. 1,05 g; 10,5 mm. 1,00 g; 17 mm. Fragm. 1,00 g; 15 mm.
Fragm. 1,00 g; 14 mm. Fragm. 0,98 g; 13 mm. 0,97 g; 13 mm. Fragm. 0,95 g; 19,5 mm.
I?ragm. 0,95 g; 17 mm. Fragm. 0,95 g; 13,5 mm. 0,95 g; 12 mm. 0,95 g; 12 mm.
0,95 g; 10 mm. 0,92 g; 13 mm. Fragm. 0,90 g; 15 mm. Fragm. 0,90 g; 14,f> mm.
0,90 g; 14,5 mm. 0,90 g; 14 mm. Fragm. 0,90 g; 14 mm. lil'agm. 0,90 g; 12 mm.
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Fragm. 0,87 g; 15 mm. Fragm. 0,87 g; 73 mm. Fragm. 0,87 g; 13 mm. Fragm. 0,85 g;
18,5 mm. Fragm. 0,85 g; 16,5 mm. Fragm. 0,85 g; 16 mm. Fragm. 0,85 g; 16 mm.
Fragm. 0,85 g; 15 mm. Fragm. 0,85 g; 14,5 mm. Fragm. 0,85 g; 14 mm. Fragm.
0,85 g; 13 mm. Fragm. 0,85 g; 12 mm. Fragm. 0,80 g; 15 mm. Fragm. 0,80 g; 13 mm.
Fragm. 0,80 g; 13 mm. 0,80 g; 13 mm. Fragm. 0,80 g; 11 mm. O, 77 g; 11 mm. Fragm.
0,75 g; 12 mm. 0,75 g; 12 mm. 0,72 g; 17 mm. Fragm. 0,72 g; 17 mm. Fragm.
0,72 g; 14 mm. Fragm. 0,72 g; 12,5 mm. Fragm. 0,72 g; 11,5 mm. 0,72 g; 11 mm.
Fragm. 0,70 g; 15 mm. Fragm. 0,70 g; 15 mm. Fragm. 0,70 g; 14 mm. 0,70 g; 13 mm.
O, 70 g; 12 mm. O, 70 g; 11 mm. Fragm. 0,69 g; 12 mm. Fragm. 0,67 g; 13 mm.
0,67 g; 12 mm. Fragm. 0,67 g; 12 mm. Fragm. 0,67 g; 11 mm. 0,67 g; 11 mm.
0,65 g; 16 mm. Fragm. 0,65 g; 14,5 mm. Fragm. 0,65 g; 11 mm. Fragm. 0,62 g;
16 mm. Fragm. 0,62 g; 13,5 mm. Fragm. 0,62 g; 13 u1m. 0,62 g; 12,5 mm. 0,62 g;
12 mm. Fragm. 0,60 g; 17 mm. Fragm. 0,60 g; 14 mm. Fragm. 0,60 g; 13 mm.
0,60 g; 13 mm. Fragm. 0,60 g; 13 mm. Fragm. 0,60 g; 13 mm. Fragm. 0,57 g; 12,5
mm. Fragm. 12,5 mm. 0,57 g; 12,5 mm. Fragm. 0,52 g; 12 mm. Fragm. 0,50 g;
16 mm. Fragm. 0,50 g; 12 mm. Fragm. 0,50 g; 12 mm. Fragm. 0,50 g; 8 mm. 0,47 g;
14 mm. Fragm. 0,47 g; 13 mm. Fragm. 0,45 g; fi mm. Fragm. 0,42 g; 13 mm. Fragm.
0,42 g; 12 mm. Fragm. 0,40 g; 13 mm. Fragm. 0,40 g; 13 mm. Fragm. 0,40 g; 10 mm.
Fragm. 0,39 g; 10 mm. Fragm. 0,38 g; 12 mm. Fragm. 0,35 g; 13 mm. Fragm, 0,35 g;
12 mm. Fragm. 0,35 g; 11 mm. Fragm. 0,35 g; 10,5 mm. 0,32 g; 12 mm. Fragm.
0,30 g; 12,5 mm. Fragm. 0,27 g; 15 mm. Fragm. 0,27 g; 10 mm. Fragm. 0,27 g;
9 mm. Fragm. 0,25 g; 11 mm. O 25 g; 8,5 mm. Fragm. 0,22 g; 10 mm. 0,22 g; 9 mm.
Fragm. 0,20 g; 15 mm. Fragm. 0,20 g; 12 mm. Fragm. 0,20 g; 10 mm. Fragm. 0,15 g;
10 mm. Fragm. 0,14 g; 6 mm. Fragm. Inv. 42764, 4:3048, 43982, 430-19, 42864, 43827,
42241, 43980, 42233, 43824, 42975, 42871, 42859, 42761 43051, 42777' 42772, 43828,
43059, 42928, 42231, 43054, 43312, 43320, 44761, 43272, 44762, 42870, -13024, 42868,
-14763, 43985, 43283, 43978, 42861, 44764, 42869, 4-176f>, 43H77, 4-1766, 42851, 42754,
42941, 42782, 44767, 43057, 42246, -12768, 43025, 42769, 42867, 42759, 42948, 42946,
42943, 42926, 43058, 43063, 43979, 4287:3, 43970, 42757' 43342, 43960, 43989, 42771,
44768, 43988, 43822, 42770, 43035, 43359, 42247, 43062, 427(0, 43344, 43052, 43968,
42823, 43347, 42932, 42847, 43351, 42218, 42473, 42876, 42836, 42934, 43825, 42826,
43061, 42763, 42756, 43280, 43984, 44769, 48470, 42931, 44771, 43053, 42863, 44772,
42923, 44773, 44774, 42230, 42852, 42855, 42937, 43987, 44775, 4477l), 44777, 44778,
43288, 42243, 43272, 42940, 42862, 42765, 4:3974, 44779, 42857, 44780, 42767, 44781,
42842, 44782, 42758, 43326, 42944, 43986, 42927, 42837, 44183, 43973, 44784, 43981,
43285, 42774, 44785, 43971, 44786, 44787, 42930, 44788, 44789, 44790, 44791, 44792,
44793, 42811, 43267, 44794, 42939, 44795, 44796, 44797, 43314, 42804, 44816, 43050,
43269, 43055, 44 798, 43026, 44817' 42225, 43988, 44 799, 42766, 44800, 42936, 42935,
44801, 44802, 44803, 44804, 44818, 44805, 43972, 44806, 44807, 44819, 44820, 44980,
43046, 43345, 44820, 44808, 43046, 43345, 44821, 44809, 44810, 44822, 42938, 42228,
44823, 44811, 44824, 44812, 44813, 44814, 44815 şi 42784 31 •
M G 2/3; N V (1981). M C 18/19; N III (1981). C 18; N I (1982). M C 18/19; N III
(1981). C 19; N I (1980). C 18; N I (1982). C 19; N I (1980). C 18; N I (1982).
C 4; N II(?) (1980). C 2; N III (1982). M C 2/3; N II (1982). C 19; N I (1980).
C 18; N I-II (1980). M C 3/3; N IV (1981). C 8; N II (1981). C 18; N V (1980).
M C 18/19; N II (1981). M C 2/3; N II (1982). M C 18/19; N I (1981). C 3; NI-II
(1979). C 13; N I-II (1980). M C 18/19; N III (1981). C 18; N III (1980). C 18;
N III (1980). M C 15/16; N IV martor principal (1983). C 4; N II (1980). C 15;
N II (1983). C 19; N I (1980). C 7; N I (1981). C 13; N I-II (1980). C 18; N I
(1982). C 18; N I (1982). C 18; N III (1980). C 18; N I (1982). C 18; N I-II
(1980). C 11; N II (1982). C 19; N I (1980). C 2; N V (1982). M C 2/3; N II
(1982). M C 12/13; N I (1982). C 4; N V (1980). C 10; N II (1981). Passim (1980).
C 16; N IV (1980). C 2; N I-II (1980). C 7; N I (1981). C 7; N II (1980). M C
18/19; N II (1981). C 8; N II (1981). M C 18/19; N III (1981). C 13; N I-II
(1980). M C 18/19; N III (1981). C 18; N IV (1980). C 7; N I (1981). C 19; N II
295

sau III (1980). Passim (1980). Passim (1981). C 18; N I (1982). C 19; N I (1980).
C 4; N II (1982). M C 5/6; N IV pe zid (1981). C 18; N III (1980). M C 2/3; N
II (HJ82). C 4; N II (1982). M C 18/19; N III (1981). C 5; N III (1982). C 4;
N II (1982). M C 2/3; N III (1982). M C 18/19; N III (1981). C 4; N I (1981).
C 10; N I-II (1980). C 18; N I-II (1980). C 7; N I (1981). M C 18/19; N III
(1981). C 18; N III (1980). M C 18/19; N f (1981). M C 2/3; N II (1982). C 18;
N I (1982). C 4; N III (1980J. C 4; N VI (1979). C 19; N V (1980). C 18; N III
(1980). C 18; N I (1980). C 10; N IV (1980). C 19; N I (1980). C 5; N IV (7980).
C 7; N III? (1979). C 13; N II (1982). C 5; N V? (1982). C 7; N I (1981). C 7;
N IV (1981). M/C 3/4; N V (1981). C 19; N VI (1980). C 18; N I (1982). C 18; N I
(1982). C 13; N II (1982). C 7; N IV? (1979). C 18; N I (1982). M C 18/19; N I
(1981). C 18; N I-II (1980). C 16; N IV (1980). C 4; N VI (1979). C 14; N III
(1980). C 10; N I-II (1980). C 13; N I-II (1980). C 4; N V (1980). C 18; N V
(1980). C 4; N I (1979). C 4; N II (1982). Passim (1981). M C 2/3; N III (1981).
M C 18/19; N III (1981). C 18; N I (1982). C 18; N VI (1980). C 19; N I (1980).
C 4; N II (1980). C 3; N V (1979). C 18; N I-II {1980). C 5; N V (1981). M C
2/3; N II (1982). M C 18/19; N III (1981). C 18; N I-II (1980). M C 18/19; N II
(1981). M C 18/19; N III (1981). M C 18/19; N III (1981). C 10; N IV (1980).
M C 3/4; N IV (1981). M C 5/6; N IV (1981). C 18; N III (1980). Passim (1980).
3/4; N IV (1981). M C 5/6; N IV (1981). C 18; N III (1980). Passim (1980). Z VI,
martor principal (1980). C 3; N VI (1979). C 8; N IV (1980). Passim (1983). 1\1 C
2/3; N II (1982). M C 2/3; N II (1982). M C 12/13; N I (1982). C 18; N III (1980).
C 18; N IV (1980). C 15; N V, martor principal (1983). M C 2/3; N II (1982). C
13; N II (1982). M C 3/4; N V sau N IV, martor principal (1982). C 9; N V (1979)
C 18; N I (1982). M C 12/13; N I (1982). C 10; N I-II (1980). M C 16/16; N IV,
martor principal (1983). C 19; N I-II (1980). C 13; N II (1982). C 16; N IV (1980).
C 17; N VI (1980). M C 2/3; N II (1982J. C 6; N V (1979). M C 18/19; N II (198f).
C 18; N III (1980). C 19; N III (1980). C 18; N III (1980). C 16; N IV (1980). C 5;
N V (1980). M C 18/19; N I (1981). C 4; N -II (1980). M C 18/19; N III (1981). C 8
N II (1981). M C 2/3; N II (1981). Passim (1980). C 7; N I-II (1980). C 2; N IV
(1982). C 18; N IV (1980). M C 17/18; N VI (1981). C 10; N I-II {1980). C 7: N
III? (1979). C 3; N VI (1979). C4; N II (1982). C 4; N II (1980). C 5; N III (1980).
C 18; N III (1980). C 16; N IV (1980). M C 18/19; N III (1981). M C 2/3; N II
(1982). C 18; N I (1982). C 18; N VI (1983). Passim (1980). Passim (1980). C 18;
N V (1980). M C 4/5; N IV (1981). C 18; N III (1980). C 7; N III? (1979). M C
3/4; N V (1981). C 4; N II (1980). C 4; N VI (1979). C 4; N VI (1979). C 15;
N V (1979). C 3; N V (1979). C 16; N IV (1980). C 16; N IV (1980). C 16; N IV
(1980). C 3; N V, martor principal (1982). li C 2/3; )N III (1981). M C 5/6; NVI
(1981 ). C 17; N IV (1980).
Total distruse
743-750. C 18; NI (19~). C 7; N II (1981). C20; N VI (1982). Passim(1982) 5 exemplare
·

B. TEZAURE
Tezaurul 1 descoperit în C 8, nivelul II, în 1982.
Claudius li - postumă
1. Ant ~ 1,18 g; 14 mm. Fragm. Inv. 43575.
RIC, V, 1, p. 234, nr. 266.
Lugdunum
Iulian
2*. AE t 1,57 g; 17 mm. Fragm. Inv. 43695.
LRBC, II, 260, anii 355-360.
RIC, VIII, p. 191, nr. 198, anii 355-360, seria II.
P. Bastien, Lyon 337-363, p. 236, nr. 245, anul 357.
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CPLG

Roma

Gratian
3~AE ~ 2,42 g, 16 mm. Lnv 43686.
LRBC, II, 714, anii 367-375.

RPRIMA

Aquileea
Grafian
4.«AE ţ 2,02 g; 18 mm. lnv. 43534.
LRBC, II, 1019, anii 367-375.

SMAQP

SiMcia

Constantius I I
5-6~AE ţ 2,30 g. 16 mm. î 1,87 g; 17 mm. Inv. 43555 ş1 4~71\.L
LRBC, II, 1236, anii 355-361.
RIC, VIII, 377. nr 372, 355-361.
7*AE î g; 16 mm. Inv 43682.
LRBC, II, 1246, anii 355-361.
Rlf', VIII, 37R, nr 396, anii 355-361
8.*AE ţ 1,48 g, rn mm Fragm Jnv. 437-10.
LRBC, II, 1250, anu 355 -361.
RIC'. VIH. p. 37R. nr 400, anii 355-361.

Ml
ASIS D

ASIS[V]?

Valens

:J~AE i ~.88 g · 18.f> mm. Inv 43509.
LRBC. li, 1272, anii 364-367.
lO~A E î 2,12 g; 20 mm. Irw. 4:rn67

RSISC

tRBC. II. 1274. anii 364-367

*

Ll .u~ t 2.29 g , 17 mm Inv. 4311G6.
LRBC. II. 127K. anu 364 -367.

·As isc

Valenfinian I

t2~AE ,,_' ~- H g. lK mm. lnv 43523
LRBC. II. 1279. anii 364-367.

~rs1sc

Vale ns
13. AE

JL
C·J

l 1.47 g; 19 mm. Fragm. lnv 43G6b.

LRBC. 11. 128:J, n111i 36-1-367.

SISC

Grntinn

sJo
rs1sc

l4*AE ! 1.98 g: 18 mm. lnv. 43533
LRlW, 11. J:31ti. anii 367 -375.

·sirmium
Cm1.~t1111t111.,

1J

-==

l :)~ W AE ""- 2,20 g: 16 mm. Fra.gm. '\. 1,50 g; 17 mm. a.fragm. fuv

437:rn :;;1 -!3K~)I

LRl:.W. IL 1615. anii 355-361.
HIC, \'lll, p. :390, nr 80, anii :35i>-3Gl

• 2!l'1

\

l

ASIRM

· ·~

folfrm
171'18. AE t 1,85 g, 17 mm. Frngm. î 1,72 g, 16 mm. Fragm. Inv. 43693 şi 4;1694.
ASlRYr
LRBC', IC. mm, aitii :1:)f>-:J6t.
RIC, YIH, p ;mo, nr. 81, anii :Jr>:j-;lQl.

The!'salonic·
C'nnstanliu., 11
l!I. AE

!

2,10 g, 17

111111

ÂI

III\'. 4:1î-l8

SMTS

LRB!'. 11, lliXl. anii ;ţf>l -:ţf>4.
1{11', Vili. p.'41!1, ur IKH. a1111

;ţi>O

~r11pa

_.,.if>f'

IlL

AE l u1:1 ~. 11 111111. 111\·. 4;n4;ţ
Ll{BC. li. IW·U. a1111 :;:->I ·-:lf>4
HH'. \'III. p 4Hl, nr HI:!. anii ·1:-10-:l:->:·>. :;rupa ITT
:!1~2a. AE l 2,:lu ~; 17 111111 î Ul!) g. lti 111111 ,.., t,l!l g; 17 mm

SMTsr

~o.

Im· 4%G8. 4B74f>

şt

MI

4:1î H

LKBC, li. HiK4. anii 1:·m-%1
H[(', \'III, p. 4:W. nr .!OK. ;111i1 l:"1u-:ltil, grupa l.

MI - .

SMTSA · sMrsr · <2 ''x.) -

Valenl1111a11 I
24~AE l :!,07 I,!. 16 111111. III\" 4:1700 .•
LHIW. li. 170:!, a11i1 :Ui4--:l<i7.

••

l'rtlrn.~

;!;j~:!!I AE l ;;!,)K ~.Iii 111111. î :!.Ou~; rn
17 111111 l :!.:!7 g. IH llllll.*1 :!.18 ~; lli 111111

111111

LlUW. li. 1706, anii 'lli4 --'.\ti7
l "a/r11f111i1111 I
:·rn~:H ,\I-:'• ~.:!i ~. 17 111111
I.HIW li lîOli. ;inii :\ti-l - ·:1;7

l' (I/ci/.~
:l:!. A E ! I. 1:1 ~. '"
Ll{[~f

'., I I

I 70!1,

anii

a1111

111111

lr1v

4.)i03

şi 4~704.

I 11\" -t: \;j(Jli
Jti-l - W7 .

.ir

IL, 17L4,

I.li:! g, ll"I

111111

:tl--:1-t Al·: ,'li:!,.-,!)~. IK
LHl~C.

,..,

Frng111. ! ~.:I:! g;

III\". 4:1&0K, 4;3;,01. -1;ff>O:j, 4:150:3 81 4:1&04.
•n:~A (2 t'X.} TE~r-OJ „1:1.)

111111

î :!.40

-. ·rTulr-.
~-

l!l

111111.

Inv ·l"soti4 ş1 4:lGG:.J.

·»I-:
•TfSA

Jo-l-.1117

Orrtfi1m

1,7~

:35.;\E l

g; 17

111111.

III\·. 4;3;,:12.

17:!-l- ti·~u. i111ii :Hi7 -JifJ (\'ale11t1111a-11 l ~i Valcns}

LH.IK. 11, - , d
l'1tlr.ns

.,,-llr\I'
;,
) . • '
I

,I

'

.,. IJ·-I
-,

LH.IK. IL, - d
:17 AE

LRBC,

"
"::t'

ii

111111

III\'

li2b-P27.

t1111

.
1
~) t

-i..Hih''

M

Su7-J1IJ

\\:1l•!t1lnHan [ŞI C.irat1a11).

•>1

-

-~

TESI\

! 1,70 g lU- 111111 lnv. ~Jl>Ul.

&_-

ir,

·TES.

1732, anii Jo7 -375.
I

.':WS

38. AE

!

A

2,30 g; 17 mm. Inv. 43G60.

LRBC, II, 1732

şi

L~

I
I

[TES?]

urm .• anii 367-375.

Gratian

39~ AE ! Ul'i g;

_tt_

17 mm. Inv. 43688.

TES

LHBC, II, - ; cf. l 738 (Valentin ian I).
li t>ra,·leP.a
Co11sfa.nli11.-i I I

40 -41~AE

l ~.-n g:

1ti mm. Frag111.

î

2,07 g; 17,5 mm. Inv. 43570 şi 43569.

LH BC. 11, HlOO. anii Bfll -3<->-l.
SMHA
HIC, VIII, p. 436, nr. no. Mni1 il61-:~66, ~rupa TJI.
42-4-l. AE \.i. 2,00 g; 16,!J mm. ! 1, 77 g; 1li mm. î 2,2:3 g; 78 mm. Fragm. Inv.
4:n:n, 43734 şi 43735
LHRC. II, 1905. anii 355-361.
HJC, VITl, p 437, nr. flR, a11ii 365-:rnl, grupa II.

SMHA (2 rx.); SMI[f'?

Vrile'll.<1

!

2,07 g; 17,5 mm. î 1,67 g; 18 mm. Fr11gm. Inv. 43670 ş1 4366!'1.
-SMHALHBC, 11, 1920, anii 3fi4-3(i6 sau Hl33.
anii 366-:Hl7

4fJ-4u*AE

47 AE

î

-~

l ,G7 g; 17 mm. Tli\'. 4%68

LRBC, II, 1923, anii

SMH[B?J

364-:~rniJ.

l'a/enlinian 1

48~AE î

1,54 g, 17,G mm. lll\'.

-!:370~.

rl

LI{ BC, 11, - , cf. 1925, anii 3G-l-3(iiJ (Vah•ns).
l'alen:;
49. Al~

î

SMHA

rI

1,44 g; 18 mm. lnv. -l:H>iJ9.

SMHA

'LH BC, 11, 1925, anii :.H..i4 -3Gf>.
50. AE î 3,00 g, 16.G mm. III\·. 4:3G6~
LRBC, ll. 1940. anii 367-376

*'Q

SMH[·]

Constantinopol
Ccmstantiu~

11
5 L. AE î 1,21 g; 16,5 mm. lnv. 4:3556.
RlC, VII, p. 589, nr. 138, anii 336-337.
Conslanlius Gallus

52~AE

\.i. 1,75 g; 18 mm. Fragm. 111\'. 43644.
LRBC, 11, 2040. anii 351-35-l.
RlC, VIII, p. 458, nr. 120, anii 351-355, grupa II.

53~AE î 1,70 g; 18,5 mm. Fragm. lnv. 43545.
q„RBC, II, 2047, anii 351-354 (la noi R-E).
1
BIC, VIII, p. 458. nr. 124, anii 351-355, grupa II.
900

·coNSIA
X•

I

CO NSA

C1111s/({Jlliu.-: . / J

.

*

·""

b4-i">5. AE ", J.lH g: Hi 111111. Frag111. " 1,49 g; 14,5 mm. Inv. 43736 şi 437lf>.
: ci'. :!Of);ţ, a ni i :35f> - -:lti I.
lC]O ~S[ A~]; l
Îl
RlC. VIU. p. -Hil, nr. 14\J, anii :r1:)-:ţ1il. grupa ll.

(·ofxs

LRHC I I.
Julian

!Jt). AE ! 2.-tO ~: lli 111111. I 11\'. .,n î iii.
L RBC. II. -- : ci'. :!O:'J-l. anii :l:->i°> --:Hi l.
RH'. VIU. p. -llll. nr. Jr>O, anii :ţ:-1i"1 -:hil,
57.
AE

Cu11.~ffl11fiu.~

~mra

li.

11

î

1.:23 g: 17 n1111. Fragnt., 1 rrY. -tVi1 :!.
28~). anii 3i"15--31il (Iulian).
Rir. \'III. p. -llil. wr. li"1:l. anii :li"1i"1 - :Hil, grupa li.

c I

LRBC. II. - : d.

[CO]NS[·J?

Valn1fini11n 1

!JR~AE ! 2.6:3 g; 17 111111. lnY. -t:hl~l!I.
LRHC'. II. 20Hti. anii :lti-1- :rn:-1.
raln1s

5fl. :\ E

î

2,21 g; HI 1n111. Frag111. 1m·. 43493.

LRHt'. 11. 206fl-:!Oî0. anii :3ti4-:3tii">.
Valentiniflu I

60.~AE ! J.7:3 g: 17 111111. Frag111. lll\·. 437-01.
LRBC'. I I. :!Oî l. anii 3ti-l :ltii"1.
Valem:

CONS PE

.

tH ~A E L J.:H g: 17 111111. 1n '"- -l:llii"> î.
LRHC, II, 207:!. anii :Ui4 -:~tii">.
l'11lenti11i1111 1

ti~-63:--r:\E î :!.37

g: I H 111111.

! 1.Xi">

g: 17 111111. Frngrn. Iuv. 43466

LRHf', I I. 2074. anii :3ti4. :3ti5.

şi 43467.
7'0.1\isX

ralens

64*' 61.i. A E î :!,00 g; 1ti 111 nt. î :!. li
Fragm. ltl\'. -13.t71 ~i -t:3-!l>H.
LRBC. l L :WHti, anii :~titi -:lliî.

~:

lH mm. Fragm. ">I. 1,35 g; 15,5 mm.

l• ; ·1*

I*

CONSA CONS(·] [CO]NS[·J

*j

6î. A~~

î l:)\J.t g;_ l~. ',"~1~. ~11.'~· -l3t>5H.
LRBC. li. -O~H .•u111 .H1h -Jll(.

CO NSA

ti8·-72~AE î ~.19 g; lî 111111. l l...1:0 g; 17 mm. Fragm. / 2,87 g; 17 mm. f 2.ti4 g;
lti.i> mm. ! ~,10 g: 18.5 111111. Fragm. Inv. -1:-l372, 43469, 43473, 43475 şi 43474.
LH1W. IT. 2og1. anii 3fi7 --37n.

I

*CONSA
R

73. AE ! 2,28 g: 17 mm. lnv. 43655.
LRBC, II, 20%. anii :ltiî --:l7i"J.

(2 !'X.);

*

j' ~
-

CONsr

1

* -R
CONS(·]
1

;

(2 l'X.i

'*

.Q NSA
CO

Urutian

74. AE ">I. 1,90 g; lti mm. Frag111. lnv. 43537.
LRBC, II, 2100, anii 367 -:J75.
300

R l ;f
CONS[{

Vcile.ns

+I+

75. AE ! 2,54 g; 17 mm. {fi\·. 4:l4Afl. '
LRRC, IT. 2103. anii :\H7 -:-l75.

CONS[·]

(i mHan

+I+

7t>~AE

î 2,AO g: 17 111111. III\•. -U:-,:\t).
LRTW, IT. 2104. anii :\ti7 -:m».

CONSr

Vaft'n.~

77~ A E ! 2,47 g: H>

.I

I li\·. 4%54.
LRBC, II, 2110, anii :M7- -:l7f>.
111111.

CON SA

X ''prer·iza t
78- 7!1. AE î 2,00 g: lti,5 111111. Fragm. î 1,40 g; 15 mm. Inv. 43757 şi 4367H7.
Tip ~EC\'RITAS REIPVBLWAE. anii :Ui4-:\75. „
CONlS·]; [C)ONIS-.f
„
~il·omedia

J,frinius

80~AE î

;.~

2,77 g; 19 mm. Inv. 43571).
RH', \'II, p. 607, nr. 44, :111ii :\21 -:l24.

SMNr

l'onstantius 11
81. AE ! 1,92 g: 15 111111. Im·. 43:)59.
LRBC, II, 2309, anii ;ţ5J -%4 sau 2:n 1,

--8MNr-

anii 355-361.
RIC. VIII, p. 479, nr. nti, anii :151 - ;ţf,f>, grupa IU sau p. 4RI, nr. 104, :mii
355-361, grup:i I.

82~83. AE '.. l,R8 g; Iii

111111. 1 1,-!2 g; lf> 111111. lnr. 4:311:1
LRBC, II, 2315, anii 355-:Hil.
RIC, \'111, p. 482, nr. I 12, anii :15f>-3lil, grupa 11.

~i 4:ri'fl:I.

~sMNA

V alentin ian 1
84. AE ! 2,:l:J g; 15,f> mm. Im· . .t:352H.
LRBC, II, 232f), anii 364 -%5 sau 2:1;ţ4,

anii :H.i7-:l7f>.
Valens
8f>. AE î 1,95 g; 18

111111. lnv. 4:t386.
LRBC, 11, 2326, anii :364-365.
8611c 87. AE 1 3,30 g; 19 mm. Frag111.
LRBC, 11, 2329, anii 3ti4--3{i5.

!

2,17 g; 17 mm. Iuv. 43511 $i 43510.
S!\f~[A?-J

Cyzic

Gratian

S8. AE ! 2,09 g; 16,5 mm. lll\·. 43ti87.
l,RBC, li, 2338, anii 3u7-375.
Constantius 11

89-90~AE î 1,10 g; 13,5

mm. î 1 ,07 g;
LRBC, I, 1306, anii 341-346.
RIC, VIII, p. 493, nr. 48, anii 047 -tl48.

15

301

mm. r1w.

43749

~i ~3,742.

-~· \~MK.A ; SMl<E

91. AE T 1,06 g; 16 mm. Inv. 43714.
LRBC, II, 2504, anii 355-361
RIC. VIII, p. 499, nr. 117, anii 355-361, grupa I!.

SMKA

Julian
92. AE T 2,00 g; 17 mm lnv. 43692.
LRBC, II, 2505, anii 355 - 361 .
RIC, VIII, p. 499, nr. 118, anii 3.Jf>-361, srria JI.

SMKA

r1

93.:'tAE ! 1,98 g; 15 mm. lnv. 43691.
LRBC. 11, 2507 (corectat), anii 355-361.

SMKf

RIC, VIII:. p: 499, nr. 120, anii 3f>i"J-361. sC'ria II.•

94~AE t 1,26 g; 16 mm. lnv. 43690.
LRBC, II, - ; cf 2505 şi 2507 (C'ar~ar)
RIC, \'lll, p. 500, nr. 124, anii 3til -·363

LI

SMKB

V alentiniati I
95. AE T 2,21 g: 15 mm J<ragm. Im·. 43f>27
LRBC, II, 2517, anii 364-365 t'au
2626, anii 367-375.

vaes

~

96-98. AE ! 2,41 g; 18 mm.
43488, 43487 şi 43489.

(SJMI<A

l 2,41 g lli mm. '-. 1J16 g; 19,<1

LRBC, II, 2518, anii 364 -365 sau

/Jf

Fragm. Inv.

SMKA ( 2 C'x.); SMK6

~;)27,

anii 367 -375.
99-lOO"AE I L~3 g, 17 mm. Fragili.

ruin.

I.V:! g; 18 min. Fragm. lnv. 43651

şi

43653·

SMKA

LRBC, II, 2520, anii 364 -36b i;au 2530,
anii 367 -375.

Antiochia
Constam

lOl~AE ' 1,55 g, 16 mm. lnv. 43543.
LRBC, 1, 1382, a1111 337 -341
RIC, VIII, p. 515. nr 47, anii :137-3·11, sl•ria I.

SMANI

Neprecizat
102. AE 1,95 g. Lli,b mm. Fragili. I 11\· 43613.
LRBC, 11, 2632 -2637, anii 351 -354 sau 355-361.
RIC, Vlll, p. 524, anii 1n:J -156, anii
350-355, sl'ria 111, sau p. b28. nr. 187A-189, anii 355-361, grupa I.

ANE

Valens
103-105.* AE \.. 2.57 g; 17 111111 Fragm. "4 2,30 g; 16 mm. l 1,99 g; 16 mm. lnv.
4ă490-43492. LRBC, 11, 2654, anii 3li4 - 3G'i' sau ~659,
ANTA ; ANTr ; A.,--:;N=-==T=-[.-:;--]
anii 367 -375.
106. AE î O,!lli g, 15,f> nrn1. Frag111 l nv 43512.
LRBC, 11, 26biJ. anii 3ti-l - 3liî sau :!liliO,
anii 367 -37f>.
107-109. AE Ţ 2,37 g, 16 111111 "- 1,75 g, 17 mm. '
43652, 43650 ~i 43694.
LRHC, li, 2657, a11ii 364-3t.i7 sau 2lili4,
anii 367-375.

302

ANT~

1,90 g; 16 mm. Fragm. lnv.

~=-·
ANTA ; ANTr ;

I

ANTE

"!\' ep1 eâzat

l H\. AE ~ 1 66 g; lH mm. I nv. 43604.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-375.
Alexandria
Valens

ANTB

/

1,71 g; rn mm. Inv. 43648.
LRBC, II, 2861, anii :364--367 sau 28Wl,
anii 367 -375.
111

AE

l

ALEr.

Atelier neprecizat
Neprecizat
112-113. AE l l,Hi g; 13,5 mm. "- 1,03 g; 12 mm. Fragm. lnv. 43612 şi 43803.
Tip GLORIA EXERrITVS (1 st.), anii 336-341.
Constantin t'el JI <ire
posi1tm1i
114 AE 1.4·1 g; 12 mm. Inv. 43804.
Tip AETERNA PIETAS, anii 337-341.
Constm1lius 11
115-116. AE '>!. l,4ti g: 15 mm. ! 0,84 g; 13 mm. Fragm. Inv. 43746 şi 43747.
Tip VOT/XX/MVLT/XXX, anii B41-:ţ46 (LRHC), :147-348 (RIC).
117--141. AE ! 2,57 g; 14 mm. ! 2,37 g; 16 mm. "'- 2,32 g; 16 mm. î 2,29 g;
15 mm. ! 2,26 g; 17 mm. î 2,25 g: 17,5 mm. î 2,25 g; 17 mm. l 2,17 g; 17 mm.
' 2,16 g; 14 mm. 1 2. 1:3 g; 15,5 mm. Fragm. î 2,05 g; 16 mm. î 2,05 g; 16 mm.
î 2,04 g; 1ll m111. Frag111. / 1 2,03 g; 17 mm. î 2,00 g; 15 mm. î 1,99 g; 17 mm.
'>I. 1,94 g; 16 mm. Fragili. î 1.H7 g; 17 mm. Frngm. / 1,84 g; Hi mm.'>!. 1,80 g;
14,f> mm. 1 13ti g: lti 111111. '1:35 g; 15 mm. Fragm. l 1.34 g; 16 mm. Fragm.
' 1,32 g; 17 111111. 1 1,00 g; lf> mm. Fragm. lnY. 43557, 43723, 43750, 43719, 43730,
43733, 4372U, 43725, 43718, 43727, 43722, 43738, 4372-1, -1272H, 43795, 43720, 43717,
437;ţ2, 43567, -t:l752, 4:3571, 43721, 435Gli, 437:W şi 437:n.

Tip FEL TKMP REPA RATIOC (FII),

<~nii

3:)4---:358.

142-145. A.J•: ' 2.i>H g; li> mm. î 2,:n g; 15,5 111111. 1 l,H\) g;
î 1 8H g; rn mm. 17 mm. Inv. ·t:\i>ll:l, 435li1. 435GO şi ·:Wf>(i2.
146--147. AI<: f 2.10 g; Hi

111111.

î

l,GO g; 14

111111.

Inv. 4:3i>li5

şi

&___
(- - - -)
4:3564.

·M·I
[-

--

-]

luliat1.
148. A E î 1,li:) g; lfJ 111111. l nv. 4:3li!l7.
Ca mai 8118, anii 3f>i> - ;3f)8.

Neprecizat
149- 15!l. AE T 2,19 g: 17 m111. ~ 2,15 g: 17 mm. ""- 2,15 g; 16
14 mm. 1' \ 200 g: rn m111 Fragili "', 1.li7 g; 15,5 mm. î J,G2 g; 17
14 mm. 1,2:3 g; 1B llllll. î J 14 g: n 111111. Fragm. "-.. l,O!l g; 13 mm.
43763, 437li4, 437li0. 4:J784. 43fi0f>. 437ti1' ·l~'ili2, 43ti07, 4:-l7r>9, ·1:3li0t) şi
Ca mai sus, anii ;354 -;358.

111111. 2,13 g;
111111. 1,55 g;
Fragm. Inv.
43802.

Constantius 1l
160-180. AE î 2,5i> g; rn mm. ! :ung; 15 mm. 1 2,17 g; lf>/> mm. ! 2,12 g;
16 mm. '\ 2,07 g: 16 mm. '\i. 199 g: 15 mm. î 1,00 g; 16 mm T 1.71 g; 16 mm.
303

._ 1,61 g; 15 mm. Fragm. ! t,59 g; 16 mm. î 1,55 g; 16 mm. Fragm. f 1,44 g;
15 mm. Fragm. ! 1,41 g; '16 mm. 'f\. 1,33 g; 15 mm. Fragm. '\. 1,30 g; 14 mm.
'Fragm.' t.'23 g; 16,fJ mm. t t.20 g; 16,5 mm.' 1.15 g; 15 mm. Fragm.' 1,10 g;
16,5 mm. Fragm. l 1.05 g; 16 mm. Fragm. ! 1,00 g; 15 mm. Fragm. Inv. 43707,
43751. 43554, 43551, 43573, 43548, 43711, 43574, 43552, 43710, 43709, 43706, 43553,
43558. 43550, 43705. 43572, 43806. 43708, 43801 şi 43549.
1'ip SPES REIPVBLICAE, anii 358-361.

lttlia11
181-185. AE f 3.:36 g: 16.5 mm. î 1,63 g; 15 mm. î 1,25 g; 16 mm. Fragx.
1,22 g: 15 mm. Fragm. f 1,04 g; 15 mm. Fragm. Inv. 43541, 43539, 43540, 43696
43538.
Ca mai sm;, anii 358-:~til.

t
şi

Neprecizat
18G-18fl. AE '
1,54 g: 15 mm. Fragm. 1.48 g: 11,5 mm. Ţ
1,06 ~; 12,5 mm. lnY. 43608, 43609, 43611 şi 43610.
Ca mai su~. anii 358-361.

1,23 g; 15 mm. '

Julian
'J.90. AE f 1,22 g: 15 mm. In,·. 43812.
Tip SPES REP\'BLICE, anii 361-363.

lo-rian ·~
191. AE '

1,62 g; 15 mm. Fragm. I1w. 43546.
Tip VOT/V, anii 363-364.
192. AE ' 1,32 g: 15 mm. Fragm. ln\'. 43547.
Tip VOT/V/MVLT/X, anii 363-364.

'*

[- - - J

Valentinian I

193-197. AE î 3,32 g; 16 mm. Fragm. ! 2,45 g; 16,5 mm. ~ 2,39 g; 17 mm.
2,26 g; 18 mm. Fmgm. l 2.22 g: 18 mm Fragm. lnv. 43530, 43526, 43529, 43531
43524.
Tip GLORIA ROMANORVl\1 (8). anii 364-375
198-199. AE ! 2,08 g; 17 mm ! 1.48 g: 18 mm. Fragm. Inv. 43698 şi 43525.
'Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.

ţ

~

! Valens

~ 200-220.

AE ' 2,97 g; lti,5 mm. ' 2,94 g; 17 mm. ! 2,43 g: 18 mm. ! 2,4 g ~
16,f> mm. Fragm. ! 2,37 g; 18,5 mm. Fragg. l 2,26 g: l 7 mm. ! 2,10 g; 20 mm.
Fragm. î 1,93 g: 19 mm. Fragm. î 1,93 g; 16,5 mm. î 1,82 g. lf> mm. Fragm. ~
'1,63 g; 16 mm. ! 1,56 g; 14 mm. Fragm. ! 1,46 g: 14,5 mm. ! 1,44 g; 18,5 mm.
·Fragm. î 1,40 g; 17 mm. Fragm. f l,3f> g: 16 mm. Fragm. ·~ 1,22 g; 17 mm.
!Fragm. î 1,22 g; 15 mm. î 1,21 g; 17 mm. f 1,20 g; 17 mm. ! 1,16 g; 18 mm.
~

· Fragm. Inv. 43680, 43683, 43681, 43478, 43477, 43476, 43671, 43678, 43481, 43484, 43676,
\ 43672, 43675, 43482, 43677, 43483, 43673, 43679, 43674, 43479 şi 43480.
\.Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-378 .

. 221-241. AE. î 2,61 g; 17 mm. Fragm. l 2,49 g; 14 mm. ! 2,30 g; 16,f> mm. î
; 2,30 g; 16 mm. î 2,23 g; 15 mm. ' 2,18 g; 16 mm. Fragm. T 2,13 g; 20 mm. l
1 2,01g;16 mm. î 2,00 g; 18 mm. T 1,98 g, 16 mm. Ţ 1,95 g; 14 mm. î 1,92 g;
!15 mm. î 1,91g;16 mm. Fragm. f 1,90 g; 18,5 mm. T 1,79 g; 13 mm. î 1,74 g;
t17 mm. Fragm. i 1,73 g; 15 mm. Fragm. f 1,67 g; 17,5 Fragm. ! 1,58 g; 14 mm.
, L l,of> g; 16,5 mm. Fragm. ! 1,43 g; 10 mJil. lnv. 43502, 43685, 43501, 43521, 43684.:
43516, 43519, 43494, 43496, 43522, 43499, 43513, 43498, 43500, 43514, 43010, 43017, .'
\ 43497. 43520, 43518 şi 43495.
tTip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-375.
[- _ -j'

!

!tL

":h.
~!.·

804

Gratian
242. AE ! 2,97 g; 20 mm. Fragm. Jnv. 4368\l.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 367 -378.
243. AE î 1,75 g; 16 mm. Fragm. Inv. 43535.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 367-378.

*I

[- - -1

Neprecizat
244-264. AE î 2,92 g; 15 mm. Fragm. \.i 2,64 g; 16,i"> mm. \.i 2,41 g; 16,5 1j(m.
! 2,17 g; 17 mm. Fragm. P 2,0ă g; 16 mm. î l,{)7 g, 16 mm. Fragm. ! 1,92 g;
14 mm. ! 1,90 g; 15 mm. ! l,84 g; 17 mm. i/ 1,83 g; 15,5 mm. 1,79 g; 17 mm.
! 1,74 g; 13 mm. î 1,70 g; 18 mm. Fragm. 1,64 g. 16 mm. î 1,62 g; 18 mm. Fragm.
i/ 1,62 g; 15 mm. \.i 1,45 g; 15 mm Fragm. î 1.41 g; 15 mm. 1,25 g; 16 mm.
Fragm. '\ 1,18 g; 13 mm. Fragm. ! 0.87 g; 17 mm. Fragm. Inv. 43976, 43778,
43774, 43775, 43769. 43772, 43766, 43771, 43773, 43780, 43767, 43768, 43765, 43779,
43781, 43783. 43770, 43782. 43602, 4377î ŞI 43{)03
Tip GLORIA ROMA:NORVM (H). a1111 364-:~78
265-293. AE ! 2,84 g; 18 mm. \.i 2,47 g. 16 mm. \.i 2,13 g; li mm. Fragm. '
2,05 g: 12 mm. î 2.04 g; 17 mm ! UlH g. 17 mm. Fragm. î U.14 g; 13 mm. î
1,92 g; 17 mm. Fragm. \.i J.90 g, 17 mm. î l.8H g; 16 mm. Fragm. \.i 1,87 g;
12 mm. î 1,87 g, 72 mm. \.i l.8t> g; 14 mm. î l,83 g; 15,5 mm. ! l,t..i2 g; 15.5 mm.
! 1,60 g; 13 mm. ! 1,59 g: 13 mm. ! 1,57 g: li"> mm. Fragm. f 1,53 g; Hi mm.
Fragm. î 1,50 g: 14 mm. "-, 1,4!l g; 17 111111. Fragm. î 1,4fi g, 17 mm. Fnlgm. l
1,45 g; 16 mm. ! I.40 g; 14J> 111111. Frag111. ! 1.30 g: 14 mm. î 1,25 g; 13 mm. l
î 1,20 g; 14,o mm. Frag111. i/ 1,17 g, );>mm. î 1.0:) g; 13J> mm. lnv. 4;3586, ·t3:)89,
43594, 43582, 43585. 43598. 4375:">. ·t3:->H7, -U5H6. 43u79, 43581, 43578, 4;3[)7li, 43592,
43600, 43588, 43601. 4359H, -n597, -t3f>VL, 4:3:->fl:\ -r3iJ9o, 43577, 4;nu8, 43754, 4;35so.
43593, 43583 ŞI 43584.
Tip SECURITAS REIPVBLICAE, anii ;3G4-:378.
Imitaţie?

294. AE \.i 1,50 g: 14 mm. lnv. 4:3642.
Prototip SECVRITAS Rl~IPVBLlCAE, anii :HH-:178.
295-380. .V eprecizate
AE î 2,GO g; 16 mm. 2,53 g; 16 mm. 2.28 g: lli 111111. 2.1:3 g; 17 mm. 2,08 g; 17 mm.
Fragm. 2.03 g: 17 mm. 1.92 g. 13 mm. Fragm. L.4H g. 13 mm. l,82 g: 14 mm. 1,81 g,
15,5 mm. l. 72 g: 16 mm. Fragm. 1.67 g, 17 mm. f.tj7 g. 12 mm. 1,64 g: 15 mm. Fragm.
1,63 g; 13 mm. 1.63 g: I 2 mm. l .ti2 g. 12 111m. l.l)O I!.: 12 mm, 1,57 g; 1;J mm. 1,55 g,
14 mm. 1,55 g: 11,o mm. 1,54 g. 14JJ mm, L,52 g. Hi 111111. 1,50 g: 13 mm. 1..18 g. 13 mm.
1,4G g; 13 mm. 1,45 g, Li'J 111111. 1.-15 g. 14 mm. J .-l-1 g: 15 mm. 1,41 g. 12 mm. Fragm.
1,40 g: 16 mm. Fragm. 1,40 g. l 4 111m Frag111. I ..JO g; Ul mm. 1.4:....: i;. 12 111m. 1,38 g
14 mm. 1,37 g: 18 mm. t.:37 g. 1f> mm Fragm. t.:3f> g. 17 mm. Frag111. t.B4 g, I 7,5 111111.
Fra.gm. 1,34 g: H> mm. Fragm 1,:33 g lli 111111. Frag111. 1,:t3 g. 14 111111. Fragm. 1,30 g,
15 mm. Fragm. 1.28 g. 17 mm Fragm. 1.27 g. li'J mm Fragm. 1,2i'J g: 20 mm. 1,25 g;
15 mm. Fragm l,2f> g: 14 mm Fragm 1.20 g. I;->.:) mm. I.HI g: l:)JJ m111. Fragm. 1,18 g;
14 mm. Fragm. 1.17 g. 12 m111. Fragm. l.lti g, 12 mm. Ui'J g: tu mm. Fragm. 1,12 g,
15 mm. Fragm. 1.12 g. 11 mm 1.11 g. 1:1mm.1.10 g. 1;3 mm. Fragm. 1.09 g: 17 mm.
Fragm. l,09 g; lf> mm. l.08 g. 12 mm. Fragm. 1.0ti g. 1:3 mm. Fragm. 1.02 g; 13 mm.
Fragm.1,00 g; 16 mm. Fragm. 1,00 g; lf>.i'J 111111. Fragrn. 1.00 g; lfJ.fJ mm. 1,00 g; 14 mm.
~~ragm. 1,00 g; rn mm. Fragm. 0,99 g. 12 mm. 0,% g; 14 mm. Frag111. 0,90 g; t 4 mm .
.i; rngm. 0,88 g; 13 mm. 0,86 g; lf> mrn. Fragm. 0.80 g: Li'J mm. Fragm. 0,80 g; 12 mm.
Fragm. 0,78 g; rn mm. Frag111. 0,75 g, Frag111. 0.71g;1:-J mm. 0,71 g: 12 mm. Frag111.
0~,71g;12_ mm. Frag111. o.• 70 g: 15 mm. Fragm. 0.68 g: 14 111111. Fragm. O,tH g: V3J> mm
11 ragm. 0,:.>2 g; 13 mm. hagm. 0,44 g; 10 mm. Fragm. o,:m g V3 111111. Frn~m. Inv. 4378t>,
43820, 43796, 43640, 43tH7, 4:38rn. ·tHm7, -t38t7, -t381li, 4;rn:}o ..i;11;21,· 4:11;21, -t:3u40,

43791, 43645,
43625, 43789,
44717, 43631,
43632; 43624,
43615, 44725,
44728, 43641.
şi 44736.

43638,
43630,
44718,
43614,
43813,
44729.

44713,
43620,
43797,
43642.
43794,
44730,

4%18, 43814. 4 78, 43643, 4·!714,
43636. 43807, 43619, 43811, 43808,
447i~. 43635, 43623, 43616, 44720,
43629, ~4722, 43618, 43785, 44723,
43799. 4.%05, 44726 43639, 43634,
·Bti:tl, 44731. 4-1732, 43792 43628,

-13788, 43810,
44715, 44736,
44721, 43622,
43626, 43793,
44727, 43809,
44733, 44734,

43644,
43815,
43800,
44724,
43617,
44735

Tezaurul :2 descoperit în C l 7, ni\•f'lelr 1-11, în 1980.
Thesglonic

C<Ylistn.ntt"u.s I I

l~AE î 1,70 g; 19 mm. Im·. 4329!1.
LRBC, II, 1681, anii 3.11-354.

_tl_

Hir, VIII, p. 419, nr. 189, anii 3iJ0-3u5, grupa 3

·

SMTS

l"nirn!i'ili.rm I

2.l\\E

L 1,52 g; 17,5

Valens
~. AE

î

mm. lnL 43303
LRBC, I I, 1704. anii 364-367.

2,17 g; 16

LHBr., 11,

1707~unii

mm. lnv.
364-367.

4~~W6.

Consf.antinopol

C onstauti its 11
1:1'AE î 1,f,5 g; 13,5 mm. lnv. 43301.
LHBC, IT, 2053, anii 355-361.
R!(', \'Iii, p. 461, nr. 151, anii 355-361.

Procopius

li.:* AE î

1,25 g; 18 mm. Iiw. 43291.
L RBC, II, 2079, anii 365-366.

CO NSA

Va lentim.a?i 1
6. AE

î

2,12 g; 19 mm. Fragm. Inv. 43335.

LRBC, U, 2101, anii 367-375.

,,o
CO NSA

Gratianus
7.* AE t 2,40 g; 17 mm. lnv. 432~8.
LRBC, 11, 2111; aHii 367 -375.

)B

CO NSA

Cyzic

Valentinian 1
t-:.~AE / 1,57 g; 17 mm. lnv. 43304.
LRBC, II, 2519, anii 364- 365 sau 2529.
anii 367 -375.

Atelier nepreciz1&t
Constantin cel Mare - poslum(i
9. AE ~ 0,92 g; 12,o mm. Fragm. lnv. 43330.
Tip VN-MR, anii 341-346 (LRBC), 347-348 (RIC).
301i

Neprerizat

,, 1

• ; · ••

10. AE ! 0,72 g; 12 mm. Frngm. Tnv. 43300.
Tip VOT/XX/MVLT/XXX, anii 341-346 (LRRC), 347-348 (Rlf'). -

Con.<;lantius 1 I
11. AE î 2,20 g; tf) mm. ln\". 43290.
Tip FEL TEMP REPARATJO (FH), anii 354-358.

8M[ ... ]
'

....

12. AE î 1,62 g; 17 mm. lnv. 43338.
Ca mai sm:, anii 3M-<3f>t(

rn -- 14.
Tip

AE

SPE~

î 1,25 g; 1li 111111.
REJPVHLH'E. anii

î I. 20

g; 16 mm. Jnv. 43332 şi 4333:l.

3f»~--:Ui1.

l'aln1.<1

15-17. AE î 2,07 g; 17 111111. l 1.70 g; Iii.:"> 111111.
4333li.
Tip SEC'\'RITAS ltl<:ll'\'BLll'AE, anii :Ui4 :37H.

!

1,62 g; ];J mm. lnv. 43292, 432g5

şi

'.

.NPprPtizal

18-20. AE / 1 2.0f1 g: 17 111111. l 1.!I:! g; Iii 111111. ţ l.H7 g; lf>.f)
43294 şi 43:;:;4,
Tip <iLOHIA H0~1A:\()H\'M (HI. anii 3fi4 · :{7H.

111111.

Fragm. lnv. 43289,

Theodo.<;i;/; I!'
21. AE ţ 1,00 g; l~ 111111. Frag111. 111\". 4832K.
Tip SALYS REIPVHLll'AE. anii :H~:{-:3%.
·.:.

N ep rp1·iwl
22. AE 1,05 g; 14 mm. Frag111. Iii\". n:>:.31.
<'a mai sus, anii

383--:ţflf).

N t>prrrizafp
23-:>0. AE 2,07 g; Hi 111111. 1.77 g: li'> 111111. Fragm. 1,67 g; lf>,f> 111111. 1,02 g; lH mm.
Fragm. 1,00 g; 16 mm. Fragm. O,HO g; 17 111111. Fragm. 0,67 g; 11 mm. Fra.gm. 0,42 g;
10 mm. Fragm. Jnv. 4:i3:l7. 4:{2!1:L 4:{:~!17. 4470t). 43327, 4332fl, 44707 şi 4470R.
Teztmrul 3 descoperit în ! 'lH. nivPIPIP I --11, în 1980.
Al~xandria

. ~. „,·, -~~: ·"ţ~~

..

l'alens
1. A.E i/ 2,02 g; 13,5 mm. lnv. 4:J8(i4.
LRBC, li, 2861, a.nii :.Hi4-31i7 san 2Hii:J,
anii 367 -37f>.

IAJIEr

Atelier neprec·izat
Constantius 11
2-4. AE .i. 1,72 g; 13

111111. l 1,50 g; 14 mm. î J,35 g; 13 mm. Fragm. lnv. 43435, 43394
43448.
Tip FEL TEMP REPARAT!() (FH), anii 354-358.

şi

Neprecizat
Al~ î 1,62 g; 14 mm. 1,47 g; lb mm. Fragm. 0,95 g; 14 mm. Fragm. 0,80 g; 13,5
mm. Fragm. Inv. 43430, 43446, 43456 şi 43378.
Ca. mai sus, anii 354-358.

5-8.
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9-11. AE 1,42 g; 16 mm. Fragm. 1,07 g; 13,5 mm. Fragm. 1,07 g; 13,5 mm. Fragm.
Inv. 43367, 43366 şi 43365.
Tip SPES REIPVBLICAE, anii 358-361.
V alentinian I?
12. AE 1,12 g; 14,5 mm. Inv. 43431.
Tip SECVRITAS RElPVBLICAE, anii 364-375.

Neprecizat
13-17. AE -Î 2,30 g; 16,5 mm. ! 2,15 g; 16,5 mm. Fragm. î 2,07 g; 17 mm. Fragm.
1,27 g; 17 mm. Fragm. 0,80 g; 13,5 mm. Fragm. lnv. 43416, 43423, 43436, 43368 şi 43369.
Tip GLORIA ·ROMANORVM (8), anii 364-378.
18-22. AE ! 1,70 g; 17,5 mm î 1,57 g; 13 mm. Fragm. ! 1,22 g; 13 mm. î 1,00 g; 14
mm . .Fragm. ! 0,70 g; 14 mm. Fragm. Inv. 43438, 43465, 43371, 43400 şi 43370.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.
'l'heodosius I
23. AE t 1,55 g; 13 mm. Inv. 43427.
Tip SALVS REIPVBLICAE, anii 383-395.
Nepreâzat
24-26. AE ! 1,92 g; 14,5 mm. 1,57 g; 13,5 mm. 1,05 g; 13 mm. Fragm. Im·. 43418,
43409 si 43419.
Ca. mai' sus, anii 383-395.
N rpreC'Îzate
27 -142. AE 2, 77 g; 15,5 mm. 2,55 g; 17 mm. 2,42 g; 17 mm. Fragm. 2,40 g; 16 mm.
2,37 g: 18 mm. Fragm. 2,25 g; 15,5 mm. 2,17 g; 17,5 mm. 2,02 g; 12,5 mm. 1,95 g; 16
mm. 1,90 g; 16 mm. Fragm. 1,87 g; 15 mm. Fragm. 1,85 g; 14,5 mm. Fragm. 1,82 g;
18 mm. 1,82 g; 17 mm. 1,82 g; 11,5 mm. 1,80 g; 15,5 mm. 1,75 g; 15 mm. 1,75 g; 14 mm.
1,75 g; 12 mm. 1,72 g; 18,5 mm. 1,72 g; 15 mm. Fragm. 1,70 g; 16,5 mm. Fragm. 1,70 g;
16 mm. 1,57 g; 74 mm. 1,67 g: 13 mm. 1,65 g; 16,5 mm. 1,65 g; 15,5 mm. 1,65 g; 15 mm.
1,60 g; 14 mm. 1,60 g; 12 mm. 1,57 g; 15,5 mm. Fragm. 1.57 g; 15 mm. l,57 g; 14 mm.
Fragm. 1,55 g; 16 mm. Fragm. 1,55 g; 14,5 mm. 1,55 g; 14.5 mm. Fragm. 1,50 g; 17 mm.
Fragm. 1,47 g; 17,5 mm. 1,42 g; 18 mm. Fragm. 1,42 g; 14 mm. 1,42 g; 14 mm. Fragm.
1,40 g; 15 mm. Fragm. 1,35 g; 15 mm. Fragm. 1,32 g; 14 mm. 1,30 g: 18 mm. Fragm.
1,:10 g; 17 mm. Fragm. 1,30 g; 16 mm. Fragm. 1,27 g; 18,5 m. Fragm. 1,27 g; 15 mm.
Fragm. 1,27 g; 13,5 mm. Fragm. 1,20 g; 15,5 mm. Fragm. 1,20 g; 14,5 mm. Fragm. 1,20 g;
11 mm. 1,17 g; 12 mm. 1,12 g; 20 mm. Fragm. 1,12 g; 15 mm. Fragm. 1,12 g; 15 mm.
Fragm. 1,lp g; 15,5 mm. Fragm. 1,07 g; 15,5 mm. 1,07 g; 15,5 mm. Fragm. 1,05 g; 18 mm.
1,05 g; 16,5 mm. Fragm. 1,05 g; 15 mm. Fragm. 1,05 g; 14 mm. Fragm. 1,05 g; 12,5 mm.
Fragm. 1,05 g; 11,5 mm. 1,02 g; 14 mm. 0,97 g; 17 mm. Fragm. 0,97 g; 16 mm. Fragm.
0,97 g; 15,5 mm. 0,97 g; 14 mm. Fragm. 0,93 g; 12 mm. Fragm. 0,92 g; 12 mm. 0,92 g;
11 mm. 0,90 g; 16,5 mm. Fragm. 0,90 g; 16 mm. Fragm. 0,90 g; 13 mm. Fragm. 0,87 g;
12,5 mm. 0,87 g; 12,5 mm. Fragm. 0,85 g; 17,5 mm. Fragm. 0,85 g; 14 mm. Fragm. 0,85 g;
14 mm. Fragm. 0,85 g; 13 mm. Fragm. 0,85 g; 13 mm. Fragm. 0,80 g; 16 mm. Fragm.
0,80 g; 15 mm. Fragm. 0,80 g; 14,5 mm . .Fragm. O, 77 g; l 5 mm. Fragm. O, 77 g; 14 mm.
Fragm. O, 75 g; 15,5 mm. Fragm. O, 75 g; 13,5 mm. Fragm. O, 72 g; 13,5 mm. O, 72 g; 13 mm.
Fragm. O, 70 g; 17 ,5 mm. Fragm. O, 70 g; 16,5 mm. Fragm. O, 70 g; 13,5 mm. Fragm. O, 70 g;
12 mm. Fragm. 0,67 g; 16 mm. Fragm. 0,67 g; 15 mm. Fragm. 0,67 g; 13 mm. Fragm.
0,67 g; 10,5 mm. 0,65 g; 11 mm. Fragm. 0,60 g; 14,5 mm. Fragm. 0,55 g; 15 mm. Fragm.
0,50 g; 13 mm. Fragm. 0,50 g; 13 mm. Fragm. 0,47 g; 13 mm. Fragm. 0,47 g; 12,5 mm.
Fragm. 0,42 g; 13 mm. Fragm. 0,37 g; 13,5 mm. Fragm. 0,37 g; 13 mm. Fragm. 0,32 g;
12 mm. Fragm. 0,29 g; 16 mm. Fragm. 0,29 g; 12 mm. Fragm. 0,29 g; 11 mm. Fragm.
0,29 g; 11 mm. Fragm. Inv. 44824, 43425, 43433, 43405, 44825, 43382, 43428, 43420,
43417, 43399, 43445, 43393, 43429, 43432, 43460, 43389, 44826, 43385, 43441, 43395,
43440, 43402, 43437, 43398, 43403, 43414, 43421, 43372, 43392, 43387, 44827, 43390,
308

43388,
43412,
43396,
43439,
44842,
43453,
44851,

43380,
43391,
44832,
43374,
44843,
44847,
44852,

43386,
44828,
44833,
44837,
43384,
43383,
44853,

43458,
43434,
44834,
43464,
44844,
44848,
44854,

43415, 43457, 43413, 43401, 43408, 43451, 43373,
43452, 44829, 44830, 43375, 43449, 43462, 44831,
43422, 44835, 43407, 43442, 44836, 43461, 43379,
43424, 43411, 44838, 44839, 43450, 43459, 44840,
44845, 43406, 43397, 44846, 44847, 43404, 43447,
43444, 43454, 43381, 44849, 43455, 43463, 43443,
44855, 44856, 44857, 44858, 44859, 44860, 44861 şi

43410,
43376,
43377,
44841,
43426,
44850,
44862.

Tezaurul 4 descoperit în C 18, nivelele 1-11, în 1980.

Roma
Constantin 11
l*. AE ţ 0,87 g; 15 mm. Inv. 42877.
Tip VIRTVS AVGVSTI, anii 337-341.
Valens
2*. AE / 1,65 g; 17,5 mm. Inv. 43126.
LRBC, II, 709, anii 364-367.

RS

Aquileea
Constantius 11
3*. AE / 1,97 g; 17,5 mm. Inv. 43236.
LRBC, II, 930, anii 352-354.
RIC, VIII, p. 334, nr. 199, anii 352-355, seria II.

Valens
. 4*. AE

!

IA

1,05 mm. Inv. 43154. g; 18

LRBC, II, 966, anii 364-367.

SMAQP?

Siscia

V alentinian 1
5*. AE ! 1,70 g; 19 mm. Inv. 43214.

I*

LRBC, II, 1283, anii 364-367.
Valens
6*. AE

ţ

· ASISC

IR

2,72 g; 17 mm. Inv. 43153.

LRBC, II, 1300, anii 367-375.

· ASISC

Gratian
7*. AE

ţ

2,25 g; 17,5 mm. Inv. 43139.

LRBC, II, 1324, anii 367-375.
V alentinian 1
8*. AE ! 2,05 g; 17 mm. Inv. 43213.
LRBC, II, 1329, anii 367-375.
Sirmium

Constantius 11
9*. AE ţ 1,45 g; 17,5 mm. Inv. 43235.
LRBC, II, 1615, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 390, nr. 80, anii 355-361.
309

BSIRM

10*. AE t 1,60 g; 17 mm. Fragm. Inv. 43238.
LRBC, II, - ; cf. 1618, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 390, nr. 86, anii 355-361.
Tbessalonie

Constans
11*. AE ! 1,02 g; 15,5 mm. Fragm. Inv. 43198.
SMTSr
LRBC, I, 860-861, anii 341-346.
RIC, VIII, p. 411, nr. 100-101, anii 347-348
Constantius li
12* -14. AE ! 1,50 g; 18 mm. ! 1,25 g; 16 mm. Fragm. ! 2,12 g; 17 mm. Inv. 43234,
43233 şi 43232.
1
I
LRBC, II, 1681, anii 351-354.
A
(2 ex.)· -=-=-B-='="'_
RIC, VIII, p. 419, nr. 189, anii 350-355, grupa III.
SMTS
' SMTS
15-16*. AE "4 1,97 g; 16,5 mm. ! 1,82 g; 17,5 mm. Inv. 43231 şi 43230.
LRBC, II, 1684, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 421, nr. 209, anii 355-361, grupa I.
SMTSA
Julian?
17. AE î 2,07 g; 15,5 mm. Inv. 43202.
LRBC, II, 1685, anii 350-361.
RIC, VIII, p. 421, nr. 210, anii 350-361, grupa I
Constanlius li
18-21. AE '1,95 g; 15 mm. '1,17 g; 15 mm*.! 1,80 g; 16mm."'1,27 g; 15,5 mm.
Fragm. Inv. 43227, 43229, 43228 şi 43226.
LRBC, II, 1689, anii 350-361.
SMTSA
RIC, VIII, p. 422, nr. 213, anii 355-361, grupa II.
Valen.'f
22-23*. AE ~ 2,50 g; 17 mm. t 2,45 g; 17 mm. Inv. 43152 şi 43151.
LRBC, II, 1705, anii 364-367.
TESr
24*. AE î 1,65 g; 17 mm. Inv. 43150.
LRBC, II, 1707, anii 364-367.
TESA
25. AE î 2,52 g; 17,5 mm. Inv. 43149.
LRBC, II, 1714, anii 364-367.
TESr
Va.lentinian I
26. AE ! 1,30 g; 16,5 mm. Fragm. Inv. 42903.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-375.
[TE]SA
Theodosius I?
27. AE î 1,10 g; 13,5 mm. Inv. 42907.
LRBC, II, 1868, anii 383-392, perioada II.
[TES.]
Constantinopol_
Constantin cel Mare
28*. AE î 1,12 g; 13,2 mm. Inv. 43205.
RIC, VII, p. 590, nr. 149, anii 336-337.
CONSr
Constantius li
29-31. AE ! 2,17 g; 16,6 mm. '2,92 g; 18 mm. Fragm. '2,02 g; 17 mm. Inv. 43226,
43223 şi 43224.
LRBC, II, 2039, anii 351-354.
CON[S] i CONS[.] (2 ex.)
RIC, VIII, p. 468, nr. 118, anii 361-355, grupa II.

Ml

·I
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32. AE î 2,20 g; 18,5 mm. lnv. 43222.
LRBC, II, 2049, anii 355-361.

·M·

I

CO NSA

RIC, VIII, p. 460, nr. 137, anii 355-361, grupa II.

Julian

·M·I
CO NSA

33. AE ! 1,67 g; 16,5 mm. Fragm. lnv. 43201.
LRBC, II, 2051, anii 355-361.
RIC, VIII, p. '460, nr. 138, anii 355-361, grupa II.

Valens
34*. AE î 1,20 g; 17,5 mm. Fragm. Inv. 43148.
LRBC, II, 2073, anii 364-365.

CONSPA

V alentinian I
35. AE ! 1,68 g; 17,5 mm. Inv. 43212.
LRBC, II, 2074, anii 364-365.

CO NSA

Valens
36* -37. AE î 2,22 g; 19,5 mm.
şi 43145.
LRBC, II, 2075, anii 364-365.
38-39*. AE î 2,27 g; 19 mm.
şi 43144.
LRBC, II, 2077, anii 364-365.

î

~

2,12 g; 18,6 mm. Inv. 43147
CONSA; CONSB
1,82 g; 19 mm. Fragm. Inv. 43146
CO NSA

40. AE ! 1,95 g; 18,5 mm. Inv. 43128.
LRBC, II, 2095, anii 367 -375.

*

I

Q

CO[NS·]

I.

41. AE ţ 2,22 g; 16,5 mm. Inv. 43143.
LRBC, II, 2107, anii 367-376.

CONS[·]

.I

42*. AE ! 1,85 g; 18,5 mm. Inv. 43141.
LRBC, II, 2109, anii 367 -375.

CONS~

BI

43*. AE î 1,57 g; 18 mm. Inv. 43142.
LRBC, II, 2112, anii 367 -375.

CO NSA

Theodosius I
44. AE ! 0,85 g; 14 mm. Inv. 42882.
LRBC, II, 2159, anul 383.

CO NSA

Honorius
45*. AE ! 3,55 g; 21 mm. Inv. 42883.
LRBC, II, 2204, anii 395-402 3 2 •

CO NSA

Ni comedia

Neprecizat
46. AE /? 2,30 g; 18 mm. Inv. 42878.
Tip GLORIA EXERCITVS (1 st.) anii 336-341.
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SMN[·]

Constans
47. AE i/ 1,70 g; 15,5 mm. Inv. 43199.
LRBC, I, 1142, anii 337-341.
RIC, VIII, p. 471, nr. 12, anii 337-340.

Constantius Gallus
48*. AE ţ 1,92 g; 17,5 mm. lnv. 43196.
LRBC, li, 2310, anii 351-354.
RIC, VIII, p. 479, nr. 97, anii 351-355, grupa III.

SMNE

Valens
49*. AE ţ 2,62 g; 17,5 mm. Inv. 43167.
LRBC, li, 2326, anii 364-365.

SMNA

50-53. AE Ţ 2,55 g; 16,5 mm. ţ 2,47 g; 16,5 mm. Fragm. ! 2,20 g; 18,5 mm. ! l,77g;
18 mm. Inv. 43170, 43171, 43169 şi 43172.
LRBC, li, 2327, anii 264-265 sau
SMNA (2 ex.); SMNB;
SMNr
2375, anii 367-375.
54. AE ţ 1,40 g; 17 mm. Inv. 43166.
LRBC, II, - ; cf. 2326-2327, anii
SMNÂ
364-365 şi 2335, anii 367-375 (la noi legenda 3).

Valentinian I
55* -56. AE ! 2,25 g; 17,5 mm. ţ 1,85 g; 16,5 mm.
Inv. 43218 şi 43217.
LRBC, II, 2328, anii 364-365 sau 2336,
anii 367 -375.

SMNA

SMNÂ

Valens
57. AE ţ 2,00 g; 16,5 mm. Inv. 43129.
LRBC, II, 2329, anii 364-365.

[S] MN [A sau Â]

58*. AE ţ 2,47 g; 18 mm. Inv. 43168.
LRBC, II, 23330, anii 364-365 sau
anii 367-375.

SMNB

Neprecizat
59. AE ţ 1, 70 g; 16,5 mm. Fragm. Inv. 43188.
LRBC, II, 2328-2330, anii 364-365 sau
2336-2338, anii 367-375 .

SMNA

.Arca.dius
60*. AE ţ 1,62 g; 15,5 mm. Inv. 42884.
LRBC, li, 2436, anii 395-402.

SMNA

Cyzic

Constantius II
61. AE ţ 2,72 g; 19 mm. Inv. 43242.
LRBC, li, 2496, anii 351-354 sau 2498, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 498, nr. 104, grupa III, anii 351-354, seria III
sau p. 499, nr. 110, anii 355-361, seria I.
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SMKE

Constantius Gallus
62*. AE î 1,92 g; 19 mm. Inv. 43195.
LRBC, II, 2497, anii 351-354.
RIC, VIII, p. 498, nr. 107, anii 351-354, seria III.
Constantius li
63. AE î 1,25 g; 14 mm. Fragm. Inv. 42885.
LRBC, II, 2504, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 499, nr. 115, anii 355-361, seria II.

[S]MKA

V alentinian I
64*. AE / 2,35 g; 18 mm. Inv. 43216.
LRBC, II, 2517, anii 364-365 sau
2526, anii 367 -375.

SMKr

Valens
65*-67. AE î 2,12 g; 17 mm. î 2,02 g; 17,5mm.l1,62 g; 18 mm. Inv. 43162, 43165
şi 43164.
LRBC, II, 2518, anii 364-365 sau
SMKA
2527, anii 376-375.
V alentinian I
68*. AE î 2,25 g; 17,5 mm. Inv. 43211.
LRBC, II, 2519, anii 364-365 sau 2529, anii 367-375.

SMKA

Valens
69*-75. AE ! 2,60 g; 17 mm. ! 2,32 g; 17 mm. ! 1,80 g; 17 mm*. '2,47 g; 18
mm. ! 2,32 g; 17,5 mm. ! 1,97 g; 16,5 mm. ! 2,25 g; 16,5 mm. Inv. 43157, 43156,
43155, 43163, 43160, 43140 şi 43161.
LRBC, II, 2520, anii 364-365 sau
SMKA (3 ex.); SMKr (3 ex.);
2530, anii 367-375.
SMK[.]
Neprecizat
76. AE ! 1,95 g; 17 mm. Inv. 43200.
LRBC, II, 2519-2520, anii 364-365 sau
2529-2531, anii 367-375.

SMK[·]

Antiochia

Constantius li
77*. AE ~ 1,97 g; 16 mm. Inv. 43237.
LRBC, II, 2634, anii 351-354 sau
2635, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 524, nr. 155, anii 350-355, seria III.

ANA?

78*. AE î 1,55 g; 16 mm. Fragm. Inv. 43239.
LRBC, II, 2638, anii 355-361.
RIC, VIII, p. 528, nr. 193, anii 355-361, grupa II.

ANA

Valens
79-80*. AE î 1,65 g; 16 mm. î 1,12 g; 16 mm. Fragm. Inv. 43169
LRBC, II, 2654, anii 364-367 sau
2659, anii 367-375.
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şi

43174.
_A_N_T_A_

Neprecizat
81. AE 1\. 1,27 g; 14 mm. Fragm. Inv. 43187.
LRBC, II, 2653-2655, anii 364-367 sau
2658-2662, anii 367-375.

ANT[·]

Alexandria

Constantin cel Mare
82*. AE ţ 1,75 g; 15,5 mm. Inv. 43206.
LRBC, I, 1473, anii 341-346.
RIC, VIII, p. 541, nr. 32, anii 347-348.

SMALA

Valens
83. AE ! 2,48 g; 15 mm. lnv. 43168.
LRBC, II, 2861, anii 364-367 sau 2863, anii 367-375.

ALEB

Neprecizat
84. AE 1\. 2,10 g; 17,5 mm. Inv. 43190.
Tip SECVRITAS REPVBLICAE, anii 364-375

ALEr

Atelier neprecizat

Constans
85. AE ! 1,42 g; 16 mm. lnv. 43197.
Tip GLORIA EXERCITVS (1 st.), anii 336-337.

Constantin cel Mare - postumă
86. AE 1\. 1,00 g; 14 mm. Inv. 43210.
Tip

quadrigă,

anii 337 -341.

Neprecizat
87. AE ! 1,75 g; 16,5 mm. Fragm. Inv. 42902.
Tip VICTORIA AVGG, anii 341-346 (LRBC), anul 347 (RIC).

Constantin cel Mare -

postumă

88-90. AE ! 1,57 g; 14,5 mm. Fragm. ! 1,35 g; 15 mm. 1,20 g; 14 mm. Inv. 43209,
43207 şi 43208.
Tip VN/MR, anii 341-346 (LRBC), anii 347-348 (RIC).

Neprecizat
91. AE ! 0,77 g; 14 mm. Fragm. Inv. 42886.
Tip VOT/XX/MVLT/XXX, anii 341-346 (LRBC), anii 347-348 (RIC).
92-107. AE ţ 2,90 g; 17 mm. >"' 2,60 g; 17 mm. ţ 2,56 g; 14 mm. T 2,25 g; 17,5
mm. Fragm. ~ 2,23 g; 16 mm. ţ 2,12 g; 16 mm. ! 1,85 g; 15 mm. >"' 1, 70 g;
76,5 mm. Fragm. ! 1,57 g; 17,5 mm. Fragm. ! 1,55 g; 16 mm. ! 1,50 g; 17 mm.
! 1,37 g; 15 mm. Fragm. ţ 1,27 g; 16,5 mm. Fragm. ! 1,20 g; 16 mm. Fragm.
ţ 1,00 g; 17 mm. Fragm. ! 0,95 g; 14,5 mm. Inv. 43252, 43248, 42889, 42890, 43247,
43259, 42888, 43254, 43245, 43257, 43249, 43261, 43258, 42887, 43256 şi 42891.
Tip FEL TEMP REP ARATIO (FH), anii 354-358.
108-111. AE ţ 2,40 g; 16 mm./ 1,87 g; 15,5 mm. ! 1,82 g; 15,5 mm. ~ 1,37 g;
15 mm. Fragm. Inv. 43246, 43255, 43250 şi 43251.
Ca mai sus (FH), anii 354-358.
112-113. AE ţ 2,22 g; 16 mm. ţ 2,10 g; lfi,5 mm. Inv. 43253 şi 43260.
Ca mai sus (FH), anii 354-358.
314

Neprecizat
114-116. AE 1,90 g; 15 mm. 1,65 g; 15 mm. Fragm. 1,05 g; 13,5 mm. Fragm. Inv.
43191, 43192 şi 43193.
Ca mai sus (FH), anii 354-358.
117. AE ! 1,95 g; 15 mm. Inv. 43194.
Ca mai sus (FH), anii 354-358.
Constantius 11
118-130. AE "'- 1,95 g; 16,5 mm. ! 1,92 g; 16 mm. / 1,87 g; 15,5 mm. ţ 1,67 g;
15,5 mm. / ' 1,65 g; 15 mm. ţ 1,62 g; 16,5 mm. / 1,42 g; 16,5 mm. Fragm. ~
1,32 g; 13 mm. ~ 1,10 g; 15 mm. Fragm. ! 1,05 g; 15 mm. Fragm. ţ 1,00 g;
15 mm. Fragm. ! 0,90 g; 16,5 mm. Fragm. ~ 0,82 g; 14,5 mm. Fragm. Inv. 43240,
43263, 43266, 43262, 43243, 42893, 43265, 44709, 42900, 42894, 43241, 43244 şi 43264.
Tip SPES REIPVBLICE, anii 358-361. Nr. 121 surfrapat pe un ex. de tip FEL
TEMP REP ARATIO (FH).
lulia,n
131-135. AE ţ 2,12 g; 15 mm. Fragm. ! 1,60 g; 16,5 mm. ţ 1,60 g; 16 mm. Fragm.
i/ 1,47 g; 16 mm. Fragm. ţ 1,10 g; 16 mm. Fragm. Inv. 43203, 42896, 43204, 44 710
şi 42897.
Ca mai sus, anii 358-361.

Neprecizat
136-137. AE 1,40 g; 14,5 mm. Fragm. "'- 1,02 g; 13 mm. Fragm. Inv. 43189 şi 42898.
Ca mai sus, anii 358-361.
Valentin ian
138. AE ţ 1,85 g; 19 mm. Fragm. Inv. 42901.
Tip RESTITVTOR REIP, anii 364-365.
139-141. AE ! 2,95 g; 17 mm. ! 1,55 g; 16 mm. ! 1,45 g; 17,5 mm. Inv. 43219, 43220
şi 43221.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-375, nr. 139 surfrapat pe un ex. de tip FEL
TEMP REPARATIO (FH), av. p. rv. şi rv. pe av.
142-145. AE / 2,00 g; 17,5 mm. ! 2,00 g; 17,5 mm. ţ 1,80 g; 18,5 mm. ţ 1,20 g;
15,5 mm. Fragm. Inv. 43135, 43137, 43136 şi 43092.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-375.
Valens
146-158. AE ţ 2,50 g; 17 mm. ! 2,45 g; 15 mm. ~ 2,30 g; 14,5 mm. Fragm.
! 2,18 g; 16,5 mm. Fragm. ! 2,15 g; 19 mm. /' 2,0fi g; 18 mm. ţ 1,97 g; 16,5 mm.
Fragm. ! 1,87 g; 16 mm. Fragm. ! 1,87 g; 15,5 mm. ! 1,85 g; 15 mm. Fragm. ţ
1,77 g; 17 mm. ! 1,60 g; 16,5 mm. Fragm. ţ 1,32 g; 17,5 mm. Fragm. Inv. 43176,
43176, 43181, 43182, 43180, 43178, 43177' 43184, 43185, 43173, 43179, 43183 şi 43186.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-378-.
159-173. AE ţ 2,65 g; 18 mm. ţ 2,15 g; 14 mm. ţ 2,12 g; 15,5 mm. ţ 2,10 g;
18 mm. Fragm ţ 2,07 g; 16,5 mm. ! 2,00 g; 15 mm. ~ 1,95 g; 15,5 mm. ţ 1,80 g;
17 ,5 mm. Fragm. ţ 1,57 g; 16,5 mm. i/ 1,55 g; 13 mm. ţ 1,52 g; 16,5 mm. ! 1,50 g;
16 mm. î 1,47 g; 17,5 mm. Fragm. ţ 1,42 g; 17 mm. Fragm. ! 1,00 g; 15 mm.
Fragm. Inv. 43072, 43132, 43074, 43084, 43130, 43123, 43086, 43133, 43125, 43134,
43127, 43122, 43131, 44711 şi 43124.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.
Gratian?
174. AE ţ 1,73 g; 15 mm. Inv. 43138.
Ca mai sus, anii 367-378.
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175 - t 95. Neprecizal
AE T 2.45 g: 16 mm. Fragm. '\i 2,20 g; 16 mm. Fragm. ! 2,08 g: 15 mm. Fragm.
T 2,05 g; lf> mm. '2,00 g: 16,5 mm. T 1,95 g: 15.5 mm. Fragm. ,/ 1,90 g; 16 mm.
Fragm. T 1,85 g: 16.5 mm. Fragm. l 1,65 g: 16 mm. Fragm. T 1.60 g; 17 mm.
Fragm. l 1.55 g; 16,5 mm. Fragm. ' 1.50 g: 17 mm. Fragm. ! 1,40 g; 16,5 mm.
Fragm. 1,35 g; 15 mm. Fragm. l J.15 g: 16 mm. Fragm. f 1,15 g; 15 mm. Fragm.
l 1,05 g. 15,b mm. Fragm. "li 1.05 g; 14,5 mm. Fragm. l 0,99 g: 17 mm. Fragm.
T 0.85 g. 13.5 mm. Fra.gm. 0.80 g. 13.o mm. Fragm. Inv. 43100, 43111, 43105, 43104,
43103, 43115. 43114, 43107, 43102, 43118, 4311?., 43117, 43109, 43119, 43110, 44712,
43101, 43113, 43108, 43116 şi 43106

Tip GLORIA

ROMA~ORVM

(8), anii 364-378.
196-222. AF. ,/ 2,55 g: 17.5 mm l 2.40 g; 18 mm. l 2,25 g; 17 mm. T 2,02 g:
17 mm. Fragm. T 1,95 g; 14 mm T 1,90 g: 16 mm. Fragm. T 1,80 g: 13,5 mm. T
1,70 g; 16,5 mm. T 1,60 g, 17 mm. Fragm. l 1,60 g: 16,5 mm. Fragm. T 1,60 g:
16 mm. '\i 1,60 g: 15 mm. Fragm. l 1.60 g. 15 mm. l 1,55 g: 16,5 mm. Fragm.
'\, 1,50 g; 12,5 mm. l 1.45 g: 14 mm. î 1,42 g; 15 mm. Fragm. T 1,35 g; 17,5 mm.
! 1,35 g; 14,5 mm. 1 1,30 g; Hi,5 mm. ! 1,30 g; 14 mm. Fragm. ! 1,30 g; 12,5 mm.
/
1,25 g; 16,5 mm. Fragm. T 1,18 g; lu mm. Fragm. 1,05 g: 16 mm. Fragm. l
0,95 g; 16 mm. Fragm. T O,~O g; 15 mm. Fragm. Inv. 43121, 43071, 43094, 43077,
43081, 43075, 43090. 43089, 43082, 43087, 43098, 43079, 43083, 43076, 43099, 43097,
43088, 43070, 43096, 43086, 43078, 43080, 43091, 43120, 43073, 43093 şi 43095.
Tip SECVRITAS HEIP\'BLlCAE, anii 364-378.
223 AE 0,47 g. 12.5 .nm. Fragm. Inv 42880.
Tip VOT/
/~l\'L T/
. anul 383.
224. AE l I. i7 g; 12 mm. lin•. 428i9.
Tip SALVS REIP\'BLICAE, anii 383-395.

N eprecwite
226-229 AE 2.00 g, 17 mm 1,60 g. 14,5 mm. 1,42 g, 10,5 mm. 1,32 g; 17 mm. lnv
42906, 42899, 4:!904 ŞI 4290[}
Tezaurul S descoperit în Cl9, nivelul IV, în 1980.
Aquileea
Honurrnl'
l IC AE l I ,3:! g. I:! mm. lnv 42793.
LRBC, 11, llll, an1139-l-:l95 sau 1113, anii 395-402.
AQ[.
Siscia
Valens

~~ AE

T 2,05 g, 18,5 mm. lnv 42819.
LRBC, 11, - . cf 12tH (\'1Lll'nti111an I), anii 364-!t67.

Tbessalonfr

__k_,
• BSISC

Constanttw; 11

a.*AE ! ~.42 g, liJ

Fragm. lnv 42797.
LRBC, ll, H>89. a1111 35b- 361
RIC, V111, p 422, nr 2rn. grupa 2, anii 355-361.
111111

Constantinopol

Nepr~t1~t1t
4. AE 1 U,80 g. lb mm Fr i.lglll lnv 42825.
Tip GLORIA EXEH.Cl'J'VS (l tif ), etnii 336-341.
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SMTf - ]

V nlentinian I I

5~ AE ţ 1,10 g; 13 mm. Inv. 42796.
J,RBC, II, 2183, anii 383-392.
Neprecizat
6. AE ! 1,40 g; 12,5 mm. Inv 42787
LRBC, n, 2183-2185 anii S83-392 sau
2192-2194, anii 393-395
Theodosius I I
7~ AE ţ 1,55 g; 13,5 mm. Inv 42820
LRBC, II. 2217. anii 402 -408.

OONSA

CONS[·]

~icomedia

Hononus
8 .ilrAE / .?I 1. r n g, l~o mm. Jnv. 42792 • ·
LRBC. LI. 244'i. âni1 402 -408.
,
N epre1:izat
.. _
9-10~ Al~ i 2.P g: :..v,5 mm. ţ 2,02 g. 16 mm. Inv. 42776 şi '12800
LRBC, I I. ~446 · ·2448, anii 402-408.
[,..,.S=]M-=N~A-; SMN[ ·)
Cyzic
T hcodosu.ts 1
11-13. AE ţ l,57 g,
42795 ŞI 42188

rn

mm.

!

1,52 g·, 12.f> m111*t: 1,20 g, 13 mm, Inv 42785,
-·- . . __ ._„„

.-· SMKA

LHBC, II, 2569, anii 3bd -- 392 sau
'2577. anii 393-3%.
Theodosz~us

II

14~AE /' 1,62 g; l 4 mm foy 42809.
LRBC, II, 259L anii 402 - 408

SMKÂ.

"\ntioehia.
Neprecizat
15~AE î 1,65 g, 16 mm. lll\'. 42802.
LHHC, li, 2791-- 2794, ami 395-402

.AN[ .. ]

_\telier neprecizat
Constantin.'{ I I
.I
16. AE î ::l,10 g: 1r) mm. lnv 42829.
Tip FEL Tl~:MP lH~PAl{r\TIO (FH), anii 354-358. \
17. AE î 1,30 g; L3,5 mm. Fragm. Inv. 42816.
Tip SPES REIPVBLI<'E. anii 358-361.
.

N epreciz" t
18. AE 0,60 g. fragnt. lnv 42919
Tip liLORL\ l{0.'.\1ANOllV)l (H), anii 364-378 1
1'heodosi 11 s I
.I
19. AE / l,4i3 g, 13,5 mm. lnY. 42807.
Tip \'OT I X/ l\1YLT / XX, anul 383.
V alentinia n I I
20. AE t 1,50 g; 12 mm. F1..i.gm. Inv. 42817.
Tip 8ALV8 REIPVBLICAE (2), anii 383-392.
'
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Theodosius I
21. AE î 1,30 g; 14,5 mm. Inv. 42791.
Tip SALVS REIPVBLICAE? anii 383-395.

Neprecizat
22-24. AE l 0,70 g; 13 mm. Fragrn. 1,85 g; 12 mm. 1\. 0,65 g; 12 mm. Fragm. Inv.
42835, 42789 şi -!2827.
Tip SALVS REIPVBLICAE, anii 383-395.
25. AE / 1,32 g; 16 mm. Fragm. Inv. 42798.
Tip VIRTVS EXERCIT! (2), anii 395-402.
26. AE î 1,90 g; 16 mm. Fragm. Inv. 42790.
Tip CONCORDIA AVGG, anii 402-408.

Theodosius li
27*. AE î 2,40 g; 16,5 mm. Fragm. Inv. 44705.
Tip GLORIA ROMANORVM (21), anii 402-408.

Honorius
28. AE î 1,50 g; 13,5 mm. Inv. 42794.
Tip GLORIA ROMANORVM (22), anii 408-423.

Neprerizat
29*-31. AE l 1,72g;15,5 mm. î 1,72 g; 14 mm. Fragm.
42801, 42832 şi 42822.
Tip GLORIA ROMANORVM (22), anii 408-423.

î 0,57 g;

13 mm. Fragm. Inv.

Honoriu.'!
32*. AE l 1,87 g; 13 mm. lnv. 42786.
Tip GLORIA ROMANORVM (23), anii 408-423.

Nepreciznt
33-36. AE Ţ 1,62g;14 mm./ 0,90g;14,5 mm. Fragm. / 0,67g;11 mm. Fragm.
î 0,60 g; Fragm. Inv. 42775, 42803, 42826 şi 42920.
Tip GLORIA ROMANORVM (23), anii 408-423.

Neprecizate
37-45. AE 2,02 g; 16 mm. 1,92 g; 16 mm. 1,87 g; 12,5 mm. 1,27 g; 10 mm. 1,02 g;
14 mm. 0,85 g; 12 mm. Fr~m. 0,82 g; 11 mm. Fragm. 0,40 g; Fragm. 0,27 g; Fragm.
Inv. 42830, 42831, 42799, 42824, 42823, 42821, 42834, 42918 şi 42921.

NOTE
5. E. Oberlii.nder-Târnoveanu, Cristina Opaiţ,
Peuce, 9, 1984, p. 268, nr. 17, fără precizarea siglei atelierului, de unde şi datarea
generală. 364-375.
G. A. Opaiţ, M. Zahariade, Materiale, Tulcea,
l!J80, p. 340, nr. 19, ilustrat însă la nr. 20,
p. 339.
7. E. Oberlăntler-Târnovl'anu, Cristina Opaiţ,
Peuce, 9, 1984, p. 2G8, nr. 18.
8. A. Opaiţ, M. Zahariade, Materiale, Tulcea,
1980, p. 340, nr. 15.
9. Ibidem, nr. 18, unde însă 395-400.
10. Ibidem, p. 339, nr. 2.
11. Ibidem, nr. 1.
12. După această. monedă îşi are locul o piesă
de la Arcadius, AE 2, 109; 18 mm. LRBC,

1. A. Opait, Peuc·e, 8, 1980, p. 432, nr. 1013; E. Oberlănder-Târnoveanu, Peure, 8
1980,. p. 50fJ, nr. 72-74, ultima fiind,
considerată C'a neprerizată.
2. B. Mitrea, Dacia, N.S., 25, 1981, p. 385,
nr. %, unde sint menţionate pentru 1980
trei tezaure, dar în catalogul ele mai jos
publicăm patru; idem, Daria, N.S., 28,
1954, p. 187, nr. 83, monede izolate, clin
rare o parte grupate in două. „tezaure",
concept la rare s-a renunţat ulterior.
3. A. Opaiţ, M. Zahario.de, Materiale, Tukea,
1980, p. 339-340, nr. 1-20, fig. G şi 7,
p. 338-339.
4. E. Oberlii.ntler-Târnoveanu, Cristina Opaiţ,
Peuce, 9, 1984, p. 2G8, nr. 17-18.
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părţi din ea s-ar
existenţa unei diferenţe

a unei

II, 2446, anii 402-408, inv. 40092, descoperită în 1978, pentru care vezi E. ObcrJănder-Târnoveanu, Pcuce, 8, 1980, p. 505,
nr. 73, unde găsim însă GLORIA ROMANORVM, fără (21) care ar fi fost
necesar, şi a. 400-402 ceea ce este o eroare,
emisiunea plasîndu-se corect după pro-

13.

14.
15.
lG.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

clamarea lui Theodosius II la 10 ianuarie
402, căci acesta participă la ea; dacă.
ţinem scama de ordinea din LRBC, emisiunea care ne interesează ar urma-o pe
cea de tip CONCORDl-A AVGG cu efigiile din fa.ţft; moneda noastră semnalată
sumar la A. Opaiţ, Peuce, 8, 1980, p. 432,
nr. 12.
A. Opaiţ, M. Zahariade, Materiale, Tulcea,
1980, p. 340, nr. G.
Ibidem, nr. 13, unde trimite dintr-o inadvertenţă la LRBC, II, 2385, aceeaşi emisiune de la Nicomedia.
Ibidem, nr. 3, unde în cîmp stinga s-a
cules din eroare litera F.
Ibidem, nr. Hi.
Ibidem, nr. fl.
Ibidem, nr. 17.
Ibidem, nr. 9.
Ibidem, nr. 8, lipseşte menţ.iunea fragm.;
vezi fig. 6/8 la p. 338.
Se adaugă aici o monedă tot de la V a Ir ns,
de acelaşi tip, AE 1,50 g; 14 mm, descoperită în 1978, în S II, pe N 5 = N I- II
(inv. 40090) pentru care vezi E. Oberlănder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 505,
nr. 72, a-366-375 ( ?) ; cf. A. Opaiţ, Peuce,
8, p. 432, nr. 10, unde aceeaşi datare.
A. Opaiţ, 111. Zahariade, Materiale, Tulcea,
1980, p. 340, nr. 10, atribuită lui Valens,
ceea ce, la o revizuire mai atentă, nu s-a
confirmat; dacă nu ne înşelăm cumYa,
este vorba de N VI (fost I) şi nu de niYelul V.
Ibidem, nr. 12.
Aici ar trebui, dacă am urma LRBC, II,
2203-2204, să notăm „sau 395-402";
dară observăm însă că în celelalte ateliere
emisiunea este datată doar intre 393-395,
iar la Constantinopol datarea mai tirzie

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

justifica doar prin
în grafia numelui
lui Honorius, ne putem, credem, întreba
dacă acest argument este suffrient, faţă
de contraargumentul că. mai ales după
395 atelierul de la Constantinopol va fi
dat tonul în introducerea unor noi emisiuni
monetare, in cazul de faţă VIRTl1 S
EXERCI1 I (2) şi atunci emiterea tipului
GLORIA HOMANORVM (18) nu ar mai
continua după moartea lui Thcodosius I
in 395.
A. Opaiţ, l\I. Zahariade, Materiale, 'fulrea,
1980, p. 340, nr. 20, ilustrat însă la fig. 7/19
şi nu 20, p. 339.
Ibidem, nr. 11.
Includem aici o altă monedă de la Honorius de acelaşi tip AE 1, 808; 17 mm,
descoperită în 1978, inv. 40091, pentru
rare E. Oberlii.nller-TârnoYeanu, Penel',
8, 1980, p. 505, nr. 74, unde datarea pină
in 408 rste o rroare, la emisiune neparticipind Theodosius II, care fusese proclamat la 10 ianuarie 402; l'f. A. Opaiţ,
Peuce, 8, 1980, p. 432, nr. 11, unde „Arrndius" Cil aceraşi datarr, dar cu indirnţ ia
omisă în artirolul înainte citat: „1lr~l'O
perită în C 1, în groapa de pe nivelul I V
( = N III).
A. Opaiţ, M. Za.hariadr, Materiali', Tul1·ea,
1980, p. 340, nr. 14, unde lipseşte mrnţiunea fragm. ; cf. fig. 7/14, p. 339.
Ibidem, III'. 4.
Ibidem, nr. 7.
Tot din eategoria mone<lelor nrprecizate
face parte, după opinia lui E. Oberliinder.
Târnovranu, Peuee, 8, 1980, p. 505: d
A. Opaiţ, Pemr, 8, 1980, p. -132, nr. 13:
„Arcadiuil ( ?)" rxrmpllmil drsrope1 it în
1978, passim. (im._ 40093).
Am menţinut ai1·i arcastii datarl', de~i
nu sîntem de loc 1·onYinşi 1f1 mont'da
respectivă, în eiuda felului in rare e~tr
scrisă legenda av., asemănător ru cel al
monedelor din răstimpul 395-402, nu R.e
datează de fapt în 393-39!>; d. mai
sus nota 24.

IX UNELTE SI
ARME
,
.

A. UNELTE

•
C.

OPAIŢ

Catalogul descoperirilor
I. ltlosoare
I.l. Mosor din ceramică. Nr. inv. 36800. (PI. 54/2, 78/1)
Dintr-o pastă grosolană, cu multe pietricele; lucrat neglijent. I = 4,1 cm; D =· 3,43,8 cm.
·
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Corinth 1 , Iatrus 2 •
I.2. Mosor din patră. Nr. inv. 36801. (PI. 54/1; 78/2)
Dintr-o rocă cenuşie, şlefuită. I = 3,8 cm; D = 2,9-4,5 cm.
Nivelul al IV-iea. Al doilea. sfert al secolului al V-lea.
II. Clopote
II.1. 'Nr. inv. 36809. (PI. 54/4; 78/6). Din fier; pli.strat doar jumli.tate. I = 12,4 cm;
1=3-56 cm; gr = 0,8 cm.
Nivelul II. Se datează în ultimul pătrar al secolului al IV-iea.
Analogii: Sucidava 3 , Iatrus 4 •
II.2. Nr. inv. 36810. (PI. 54/5; 78/5). Din fier; păstrat doar jumătate. I = 12,4 cm;
I= 3,2-6,4 cm; gr = 0,9 cm.
Nivelul II. IDtimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Sucidava 5 , Iatrus 6 •
II.3. Nr. inv. 36810a. Fragment. Din fier; păstrată cca o pUrime. I= 6,6 cm; I= 5,7-:7,5 cm.
Nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: latrus 1.
II.4. Nr. inv. 36808. (PI. 54/6; 78/4). Din fier. I= 8,5 cm; I= 4-5 cm; gr = 0,6 om.
Nivelul III. Datat în primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Sucidava e, Iatrus 9 •
II.5. Nr. inv. 29597. Turnat din bronz; fragment. I păstrată= 2,6 cm; I= 2,3-4 cm.
Nivelul IV. Datat într-al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Sucidava io.
II.6. Limbă de clopot. Nr. inv. 24528. Din fier; ruptă la un capăt. L = 5,9 cm; D =
0,7-1,2 cm.
Passim.

m.

Cuţite

III.1. Cuţit fragment. Nr. inv. 36807. (Pl. 54/3; 78/12). Din fier. Se
parte din lamă. (cu un singur tăiş) şi pedunculul.
L = 11,B cm; l = 2,4-3,6 cm; gr = 0,5-0,8 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Tropaeum Traiani u.
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păstrează

doar o

111.2. Plăsea de cuţit. Nr. inv. 29612. (PI. 78/8)
Din os, prevăzută cu trei găuri pentru nituri. L = 12,l cm; I = 2-2,4 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: N - V Bulgariei 12 •
IV. Topoare
IV.1. Nr. inv. 30089. (PI. 55/2; 78/11). Din fier. L = 13,4 cm; I= 2,4-4,6 cm; gr =
0,5-2,5 cm. Rupt la unul dintre capete, în dreptul găurii de înmănuşare. Tăiş relativ
îngust.
Nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Tîrgşor 13 •
IV.2. Nr. inv. 27584. (PI. 78/10 a, b). Din fier. L = 13,9 cm; I= 2,7-4,4 cm;
gr = 1-3 cm.
Gaură de înmănuşare ovală; tăiş relativ îngust.
Nivelul li. Intimul sfert al secolului al IV-iea.

V. Seceri

V.i

Nr. inv. 36806. (PI. 55/1). Din fier. L = 27 cm; I = 2-3 cm; gr = 0,6-0,8 cm.
Nivelul I. Se datează în ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Teliţa u.
V.2. Nr. inv. 24529. (PI. 79/1). Din fier. L = 38 cm; I = 2,2-3,4 cm; lpedunoul =
1,2-1,8 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Teliţa 1 5 , Saalburg 16 •

-

V
I. Coasă
,__
Nr. inv. 24530. (PI. 79/2)
Din fier. L = 42 cm; l = 1,5-3,l cm. Curbură uşoară; ruptă în dreptul plăcii de prindere.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Saalburg 17.
VII Brăzdar de plug
Nr. inv. 39498. (PI. 55/6; 79 /3)
Din fier. L = 12 cm; I= 8,1 cm; gr = 1,1-1,3 cm. Are manşonul egal cu lama, cu
marginile scurte, îndoite rotund. Se încadrează în tipul Ib din tipologia ficută de C. Măr
gărit-Tătulea 18 •

Nivelul IV. Datat într-al doilea sfert al secolului al V-lea.

VIII. ~listrie
Nr. inv. 39497. (PI. 54/7; 78/9)
Fragment. Din fier. Lputratl!. = 14 cm; hiatului păatratl!. = 5,5 cm; gr = 0,03 cm.
Minerul este dreptunghiular în secţiune; blatul era, probabil, eliptic (s-a păstrat doar
un sfert).
Nivelul V. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Saalburg 19.
IX. Cute
IX.1. Nr. inv. 36802. (PI. 79/6).
Din gresie cenuşie prevăzută cu un orificiu la unul dintre capete.
L = 10,1 cm; I= 3,1 cm; gr = 1,1-1,3 cm.
Nivelul I. IBtimul sfert al secolului al IV-iea.
IX.2. Nr. inv. 29587. (PI. 79/7)
Din gresie cenuşie, prevăzută cu un orificiu la unul dintre capete.
L = 6,6 cm; I = 1,6 cm; gr = 1 cm.
Nivelul li. IBtimul sfert al secolului al IV-iea.
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IX.3. Nr. inv. 39473. (PI. 79/4)
Din gresie cenuşie. L = 6,4 cm; I = 2, 7 -3,8 cm; gr = 3 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
IX.4. Nr. i1nr. 39472. (PI. 79/5)
Din gresie cenuşiu-verzuie. L = 10,2 cm; I = 2,8 cm; gr = 0,2-2,2 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
IX.5. Nr. inv. 36799. (PI. 79/8)
Din gresie verzuie, prevăzută cu un orificiu la unul din capete.
L = 6,9 cm; I= 2cm;gr=1-1,4 cm.
Nivelul V. Datată într-al doilea sfert al secolului al V-lea.

X. Fusaiole
X.1. Nr. inv. 25664. (PI. 54/9)
Dintr-o pastă cenuşiu-negricioasă, destul de fină, cu slip cafeniu.
D = 2,9 cm; I = 1,8 cm.
Nivelul I. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Iatrus 20 •
X.2. Nr. inv. 29615. Din pastă cărămizie. D = 3 cm. I= 1,7 cm.
Nivelul I. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Iatrus 21 •
X.3. Nr. inv. 25635. Dintr-o pastă cenuşiu-cafenie. D = 3,3 cm; I = 1,9 cm.
Nivelul I. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Iatrus 22 •
X.4. Nr. inv. 29613. Din pastă cenuşie, lustruită. D = 3,8 cm; I = 2 cm.
Nivelul I. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Iatrus 2 a.
X.5. Nr. inv. 25539. (PI. 55/4). Dintr-o pastă cenuşie, cu urme de lustru.
D = 3,9 cm. I = 1,8 cm.
Nivelul II. Ultimul pătrar al secolului al IV-iea.
Analogii: latrus 24.
X.6. Nr. inv. 25514. (PI. 55/3). Din pastă cafenie. D = 3,1 cm; I= 3,7 cm.
Nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
X.7-13. Nr. inv. 25533 (PI. 54/8), 7999, 25501, 25540, 36804, 25513, 25489.
Şapte fusaiole cu aceeaşi formă, dimensiunile variind între: D = 2, 7 -4,8 cm; I = 11,3 cm. Dintr-o pastă cafenie sau cărămizie:
Nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Iatrus 2 s.
X.14. Nr. inv. 29586. Pastă cărămizie. D = 3,5 cm. I= 1,6 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Iatrus 2s.
X.15-16. Nr. inv. 36803, 25682 (PI. 55/5). Două fusaiole cu aceeaşi formă bitronconică;
dintr-o pastă cenuşie. Diametrul este de 3 cm şi 3,3 cm, iar înălţimea de 2,1 cm, respectiv
1,7 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Iatrus -n.
X.17. Nr. inv. 29614. Fusaiolă bitronconică, dintr-o pastă cafeniu-cenuşoasă, lustruită.
D = 2,6 cm; I = 1,6 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Iatrus 28.
X.18-19. Nr. inv. 29585, 25692.
Două fusa.iole dreptunghiulare în secţiune, dintr-o pastă cărămizie. Diametrul variaz~
între 2, 7-4,2 cm, iar înălţimea este de 0,9 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Iatrus 211.
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XI.

Greutăţi

pentru

războiul

de tesut

XI.1. Nr. inv. 17085. Conică. La partea superioară a.re un început de perfora.re. Din
pastă bej. I= 11,2 cm; D = 8,7-9,2 cm. (PI. 55/8)
Nivelul IV. A doua pătrime a secolului al V-lea.
XI.2. Nr. inv. 17087. Conică. Dintr-o pastă de culoare bej. I= 12,7 cm; D = 8;6 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
•
XI.3. Nr. inv. 17083. Conică. Pastă bej-cenuşie. I = 12,2 cm; D = 9,3 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
XI.4. Nr. inv. 17084. Conică. Pastă bej-rozie. Perforată la partea superioară. I = 12,2 cm;
D =8,9 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
XI.5. Nr. inv. 17086. Conică. Pastă bej-rozie. I= 12,4 cm; D = 9,4 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
XI.6. Nr. inv.17088. Conică. Perforată la capătul superior. Pastă bej-cenuşie. I = 11,4 cm;
D = 8,4 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Xl.7. Nr. inv. 17082.
Piramidală. Pastă bej-cenuşie. I = 15,2 cm; lbu1 = 8,5 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Xl.8. Nr. inv. 25334. Piramidali. Pasti cărămizie arsli. secundar. I = 13,5 cm; hasi =
9 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Xl.9. Nr. inv. 25400. Trunchi de piramidll. Pastli, bej. I = 12,8 cm; 1 = 4,4 cm; lbul =
9,1 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Ia.trus 30.
XI.10. Nr. inv. 25335. (PI. 55/7). Trunchi de piramidă; perforatli. în partea superioa.ri.
Pastă cărămizie-cenuşie. I = 12,2 cm; 1 = 5 cm; lbiul = 10 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
XI.11. Nr. inv. 17146. Greutate circularii., perforati în centru; argilă bej. D = 8,7 0111~
gr = 2 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Iatrus 31.

NOTE
1. D<wi<lson 1952, nr. 1280 şi 1281, pl. 79;
cxom piuele <la.teazi'i. însă. din secolele
V-IV î.e.n.
2. Gomolka.-Fuchs 1982, Taf. 72/681.
3. D. Tudor, Suci<la.va. III, Dacia XI-XII,
1945-1947, p. 187, fig. 34/3,4; exemplarelo sînt din bronz.
4. G()molka.-Fuchs 1982, Taf. 59/375, 379,
387.
5. D. Tudor, op. cit., loc. cit.
G. Gom'll'.rn.-Fuchs (1982), loc. cit.
7. l/Jidem, loc. cit.
8. D. Tudor, op. cit., loc. cil.
9. Gomolka.-Fuchs 1982, Zoe. cit.
10. D. Tudor, op. cit., fig. 34/3.
11. Cătă.niciu-Ba.rnoa 1979, fi~: 147/10.2.
12. I. Welkov, 1935, Taf. 9,<:/20.
13. Gh. Dia.conu, Tîrgşor, Necropola din sec.
III -IV e.n„ Bucureşti 1965, p. 31, pl.
XVIl/3.

14. V. H. Bauma.nn, 1983, p. 272, fig. 6.
16. Ibidem, loc. cit
16. M. Pietsch în „Saalburg Ja.hrbuch", 39,
1983, pl. 25, nr. 644.
17. Ibidem, pl. 24, 632.
18. C. Mărgărit-Tă.tulea. în „Oltenia-Studii şi
comunicări", Craiova. 1982, p. 61 şi urm.
19. M. Pietsch, op. cit., pl. 19, nr. 453.
20. Gomolka. 1966, p. 343, Ta.f. XIII/151, 152.
21. Ibidem, p. 344, Ta.f. XIV/185, 188.
22. Ibidem, p. 343, Ta.f. XIII/157.
23. Ibidem, p. 343, Taf. XIIl/126.
24. Ibidem, p. 343, Ta.f. XIII/181.
25. Ibidem, p. 344, Taf. XIV/185, 188.
26. Ibidem, loc. cit.
27. Ibidem, p. 343, Taf. XIII/125.
28. Ibidem, loc. cit.
29. Ibidem, p. 344, Taf. XIV/185, 188.
30. Gomolka.-Fuchs 1982, Ta.f. 72/671.
31. Gomolka 1966, Ta.f. XIV/197, 198 etc.
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B. ARME
M. ZAHARIADE

1. CATALOGUL DESCOPERIRII.OR
Nivelul I
1. Fragment de

lamă

de spatha din fier; dim.: L

=

46 cm; l

= 5/6

cm (C 4, 1981; Pl.

82/1).
2. Fragment de lamă de spatha din fier; dim.: L = 20 cm; l = 6,5/7 cm (ibidem; Pl.
82/3).
3. Fragment (miez) de lamă de spatha din fier; la exterior se păstrează urmele tecii de
lemn; dim.: L = 23 cm; l = 6 cm (ibidem; Pl. 82/4).
4. Fragment (miez) de lamă de spatha din fier; la exterior se păstrează urmele tecii din
lemn; dim.: L = 18,5 cm; l = 5,5 cm (ibidem; Pl. 82/5).
5. Fragment din lamă de spatha din fier; la exterior se plstrează urmele tecii din Jemn;
metalul a pătruns în structura lemnului ; dim.: L = 22,5 cm ; l = 7,5 cm (ibidem ; Pl.
83/1).
6. Lamă de spatha din fier, fragmentară; dim.: L = 53,3 cm; l = 9 cm (C 6, 1982).
7. Lamă de spatha din fier, fragmentară; dim.: L = 34,3 cm; l = 8 cm (C 6, 1982).
8. Fragment de lamă de spafha din fier; dim.: L = 16 cm; l = 6 cm (C 18, 1980; Pl.

83/2).
Nivelul II
9. Vîrf de sabie din fier încovoiată spre interior (macha.ira); dim.: L = 13,5 cm; J =
4,5 cm (C 5, 1981; Pl. 80/4).
10. Lamă de topor de luptă din fier; dim.: L = 8,5 cm; l = 5 cm (f?l' = 1 cm) (C 3,
1980).

Nivelul III
11. Lamă de spatha din fier, fragmentară; dim.: L = 20,5 cm; 1 = 5 cm (martor, C 5/6,
1081; PI. 83/3).
12. Vîrf (mucra) de lemn de semi8pafha; dim.: L = 6,5 cm; l = 3,5 cm (martor, C 16/17,
1981).
13. Călcîi de lance din fier; dim.: L = 9 c·m; 0 = 4 cm (C 12, 1981).
14. Bolţ(?) de manuballista, fragmentar, din fier (C 16, 1981; PI. 83/5).

Nivelul IV
15. La.mă de semisphata din fier, fragmentară; dim.: L = 27,5 cm; l = 4 cm (C 12, 1980;
PI. 82/2).
16. Călcîi de lance din fier, fragmentar; dim.: L = 12 cm; 0 = 4 cm (C 4, 1980).
17. Virf de săgeată din bronz cu nervură centrală proeminentă şi gaură de înmănuşare;
dim.: L = 3,5 cm; l = 0,9 cm; 0 = 0,5 cm (C 13, 1979; PI. 83/6).
18. Cuţit de luptă, din fier, fragmentar; dim.: L = 20,5 cm; l = 5 cm.
19. Vîrf de sllgeată din fier în trei muchii şi tijă de prindere; dim.: L = 6 cm; l = 1,5 cm
(ma.rtor C 8/9, 1981; PI. 83/7).
passim
20. Vîrf de săgeatli. din fier, de forma rombică, cu tijă de prindere; dim.: L = 7,7 cm
l = 1,4 cm (1980; PI. 83/4).
21. Proiectil de catapultlt din piatră; dim.: 0 = 11,9 cm.
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22. Proiectil de catapultă din piatră; dim.: 0 = 13, 7 m.
23. Proiectile de praştie din pămînt ars; dim.: 0 = 2,4 cm.
Descoperirile de arme şi unelte din fier în fortificaţia romană de la Babadag-Topraichioi, relati V abundente, indică desf ă.şurarea în zonă, Îll egală ·măsUr ă, a utte.i intense vieţi
militare şi economice.
Obi.~ctele din categoria armament prezintă unele rlemrnte noi în inventarul deja
cunoscut pentru secolele IV -V în provincia Scythia. Nr refrrim în primul rînd la prezenţa
lamelor de spatha şi de semispatha 1, destul de puţin cunoscute pînă în prezent pe teritoriul provinciei romane (nr. 1-8; 11-12 ; 15)
E:.te de remarcat încă de la început că solul, care prezintă. un grad de aciditate
ridicat în această regiune, stă la baza stării precare a pieselor. Fără a dezvolta aici o
temă care va face obiectul unui studiu interdisciplinar privind tehnica de fabricaţie a
acestui tip special de armament (spatha, semispatha)., structura, provenienţa metalului
din fortificaţia de la Bab:l,dag-Topraichioi avem să observăm, preliminar, procesul accentuat de exfoliere a pieselor drscoperite şi gradul lor înalt de corodare.
În cazul lamelor de spithi (din păcate toate pi·~sele sint fragmentare) sîntcm în
posesia doar a lăţimilor aproxlinativc care se înscriu între limitele dr 5,00-9,00 cm,. pentru
ca cele două lame de semisp'ltha să rămînă cuprinse între 3,50-4,00 cm. Din pricina.
exfolierii accentuate, grosimea acestor piese nu poate fi stabilită cu preci~ic. Se remarcă
existenţa unui vîrf de lamă de sabie uşor curbat spre interior, lat de 4,~0 cm. pc N II.
În fortificaţia de la Babadag-Topraichioi această categoric de armament este foarte
bine datat pc baza rlcmentclor ofrritc de stratigrafir şi a datrlor numismaticr. Din cele
9 fragmente de lame de spa.tha, 8 piese s-au gă.sit pr N I iar una pe N III, rrpartiţia zonală.
a descoperirilor indichd 5 pfo.;;r în C -1, 2 în C G şi un:\ în C 1R, deci o concentraţie a lor
În j UIIlă.tatca d .) V~ ;t a forti~i ~aţi •i. C~le dvu:i. ph•e de semi ipa.tlta S-3.U descoperit pe
N III şi N IV în martorul intre C 16 şi 17 şi r<'spcctiv în C 12.
Sînt de rennrcat de asem:>nea cele două pi~.;;e de pe ~ II (nr. 9, 10), ambele fără
analogii încă, din cîtr cunoaştl'm, în proYincia Scythia.
Prezanţi\ m i:;i vd. a spath~i pc ~ I .;;ug~reazrt. di.;;loc;\rea iniţială. în mon~cntul construcţiei barg1lui a u1d mici g;m1izJane alcătuită. din sold:i.ţi recrutaţi în imperiu sau cel
puţin purtînd arm\m ~ntul standardizat la această cp:>că în armata romană. Descoperirile celor două. pic,;c de arma.1mnt de pc N II (nr. 9, 10) ar putea repretenta un indiciu
al prezenţei u n:>r elcm '.mte gJrm inice în cadrul g<trnizoanei de la Babadag-Topraichioi,
posibil după foedus-ul încheiat cu g.Jţii în anul 382 (vezi şi cap. III, 4). Toporul de luptă
cu lama. de mici dimcn3iuni (nr. 10) numit în literatura de spccialitatr, pentru rxemplarele din vestul şi nord-vestul Imperiului roman, framea 2 reprezintă, oricum, o armă
caracteristică triburilor germanice, prin urm'.ue şi goţilor, intrată :__ fără îndoială. sub
influenţa. g.~rmnică - şi în dotarea armitci roma.ne,. în cc priveşte atribuirea lamei de
sabie uşor încovoiată. în interbr (nr. 9) este suge3ti v un pasaj din cel de-:al şaisprezece
lra discurs al lui Themistios ţinut la C·Jnstantinopol în ianuarie 383; în care arată că goţ.ii
„purtau doar săbiile lor puţin încovoi:J.tc, pc care treb:ii:J.u să. Ic ofere. împăratului în loc
de: ramuri de măslin" 3 •
Dacă afirmaţia lui Thcmisti1s nu e3tc o simplă m~taforl ci o realitate este posibil
să ne aflăm în prezenţa unui astfel de excmr>lar, descris de oratorul roman, deşi pentru
această perioadă în provhciile. dunărene nu s-a mai descopcrit un astfel 4e tip de _sabie.
Cele trei vîrfuri de săg~ată (nr. 17, 19, 20) reprezintă tot atîtea.tipuri cunoscute
pentru pJrioada romină tîrzie şi în provinciile dunăţene îşi gii.3cşte, . de pildă, analogii
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la Novae 4 • O armă. uzitată de soldaţji din garnizoana burgului era lancea, reprezentată.
doar de două călcîie de lance (nr. 13, 16). Lemnul păstrat în interiorul unuia dintre acestea arată că la confecţionarea acestor arme se folosea bradul, probabil abundent la acea
dată îri împrejurimi (nr. 13).
Existenţa unor catapulte plasate fără îndoială pe zidul de incintă lat de 3,40 m
precum şi dotarea garnizoanei cu manubaliste este sugerată de piesele nr. 14, 20-21.
Proiectele de praştie din pămînt ars (glandes latericiae ) (nr. 22) indică folosirea
şi acestor arme de către soldaţii din garnizoană.
NOTE
1. F. Lammert, în RE, XXII, 1929, col.
1544-1545, s.v. spatha; A. J. Reinach,
ln DA, s.v. Spatha, p. 1420; P. Couissin,
Lea armes romaines, Paris, 1926, p. 489492.
2. În general O Seeck, în RE, XIII, 1910,

col. 81-82, s. v. Framea; P. Couissin, op.
rit., p. 494.
3. 'fhemistios, Or, X.
4. Archeologia, 20, 1969, p. 30, fig. 31; 21,
1970, p. 168, fig. 18; 24, 1973, tab II, 72G
1975, tab I, 3.

X DESCOPERIRI EPIGRAFICE
M. ZAHARIADE

în dec-ursul primei campanii din anul 1979 au fost descoperite tni piese epigra!ice
dintre care un fragment de milliorium şi două cărămizi fragmentare rn litere. Fragmentul
de stîlp miliar a fost găsit întimplător, la suprafaţa solului, între alte blocuri de piatră
existente în preajma fortificaţiei. Cele două. clrămizi fragmentare au fost descoperite în
solul antic rlscolit de la intrarea interioară a porţii burgului.
Cele trei epigrafe sînt urmli.toarele:
1. Un fragment de stîlp militar din piatră. de calcar alb-gfilbui (PI. 80/1) Dimensiuni: L = 23 cm; 1 = 14 cm; gr. = 7 cm (grosimea maximi plstrată.). Litere înalte
de 4 cm ; Inscripţia este:

AVG PON

MAXLM

r.1: basta stingă a literei A c-ade parţial în ruptură; apendicrlc vertical al lui G este
vizibil detaşat de corpul principal al literei; plrţile superioare ale literelor P şi O sînt
prost păstrate şi tocite din cauza rupturii; basta verticală dreaptă a lui N cade în ruptură..
r .2: M + A în liga tură; I este redat prin litera L; basta Vl'rticală dreaptă a lui M
cade în ruptură la partea inferioară;
Literele sînt relativ îngrijit executate; paleografia celor 11 litere păstrate ar indica
mai greu sfîrşitul secolului II şi mai degrabă prima jumătate a secolului III, eventual a
doua parte a ei.
2. Cărămidă fragmentară din pastă de culoare roşie, bine arsă, cu slabe urme de
pietriş fin (PI. 80/2). Pe partea posterioară are urme de mortar. Dimensiuni: L = 12 cm;
1 = 13,50 cm, gr. = 4 cm. Literele au fost executate în pasta crudă. Literrle sînt înalte
de 5-6 cm. şi dispuse pe două rînduri astfel:
r .1: jumătatea stîngă a lui M cade în ruptură; X are basta dreaptă întreruptă.
r .2: după F urmează I sau L.
3. Fragment de cli.rămidă din pastă de culoare roşie cu fine urme de pietriş, bine
arsă (PI. 80/3). Dimensiuni: L = 15 c-m; 1 = 8 cm; gr. = 3,5 c-m; Litera înaltă de 6 cm
a fost executată în pasta crudă.
K sau, eventual, R ( ?)
Pare mai degrabă K, dată fiind poziţia literei la muchia superioară a cărămizii.
Hasta oblică de sus a lui K este tăiată de o altă linie oblică perpendiculară.
Aşa cum arătam mai sus, paleografia generală a fragmentului de inscripţie făcînd
parte dintr-o piatră milară, ar îndemna către prima jumătate a secolului III. Desigur,
ar putea fi invocată în acest scop, epoca Severilor, cînd activitatea intensă de refacere
a reţelei rutiere şi din estul Moesiei Inferior atinge cotele ei maximei, dar, după. opinia
noastră, acest miliar pare să fi fost pus ceva mai tîrziu. Afirmaţia, făcută evident sub
beneficiul de ipoteză, se bazează în primul rînd pe caracterul literei G. În epocă severic.A
acesta are încă apendicele drept sau uşor rotunjit, dar în orice caz făcînd corp comun
cu oorpul literei 2 • Pe un stîlp miliar descoperit la Hîrşova 3 şi datat în timpul domniei
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lui Maximinus Thrax, între 236-238, litera G din AVG prezintă absolut aceleaşi caracteristici ca cele ale literei G de pe fragmentul de la Babadag-Topraichioi. Din păcate, pe
celelalte trei exemplare de stîlpi miliari din aceeaşi p<'rioadă, de la Cogealac, Ibida 4 şi
Mănăstirea Saun 6 acest amănunt nu poate fi bine controlat din pricina martelărilor
antice ale numelui împăratului. O anchetă grafică mai extinsă - ceea ce nu constituie
aici obiectul prezentării noastre - ar putea rezolva în viitor semnificaţia acestui mic
amănunt. Oricum, argunH'ntul paleografic este evident conjunctural, dar analogia reprezintă, totuşi, un punct de reper pentru o încadrare mai precisă în timp a acestui fragment
epigrafie.
Un alt aspect ridicat de acest fragment de stîlp miliar este acela că el dovedeşte
şi în secolul III o activitate constructivă rutieră pe semita transversală care lega drumul
de litoral, intersecta, în dreptul actualului oraş Babadag (Vicus Notus? ), artera secundară care ducea spre A<'gyssus şi continua spre nord-vest spre marele centru militar şi
civil de la Troesmis, pc limes. Aceastli semita urma ţărmurile de sud ale lacurilor Babadag
şi ToP.raichioi şi malul drept al rîului Taiţa 6 •
In ceea ce prinştc cele două cărămizi fragmentare rn insc-ripţii, fără a putea oferi
o lectură mai conc·retă., avem doar să obscrYăm vehicularea şi la Babadag-Topraichioi,
î11 perioada romană tîrzie, a unei sc·rirri mixte, c:u folosirea, în rgală măsură, a literrlor
mai uzitate din alfabetul gr<'cesc Y, X, K dar şi din cel latin M, F, L, I, fenomen des
întîlnit, de altfel, şi în alte oraşe sau fortificaţii din provincia Scytbia 7 •

NOTE
1. G. Mihailov, Septimius Severus in Moesia

Inferior and Thrace în Acta Antiqua Philippopolitan.a. Studia Historira et Philolog1ca, l, Sofia, 1963, p. 113-126; R. Vulpe,
in DID, II, p. 185-190; L. Hollstein,
in Stud. Balr, 10, 1975, p. 30-33.
2. d. P. Petrovi<'i, Palcografija rimskih natpisa u Gornioj .Mrziji Beograd, 1976, p. 114116 şi fig. 54.
3. ISM, V, nr. 97, p. 124-126. Aici se menţ.ionează şi existenta stîlpului miliar din
vremea lui Maximinus Thrax descoperit
la Cogealac (jud. Constanţa) (CIL, III,
14 462) care nu a fost însă inclus de D. M. Pippidi în ltiscrip/iile din Scythia Minor,

Bucureşti 1983, p. 484-485; cf.
Em. Doruţ.iu Boilă în SCIV, 15,
1961, 1, p. 133; R. Vulpe, în DID, II,
p. 226 şi discuţiile legate de provenienţ.a
acestei piese de la Corbu ( Gar gal icu 1 Mare).
ISM, V, nr. 223 CIL, III, 7612, dar litera
G nu se distinge foarte l'lar.
ISM, V, nr. 25 bis, unde G este redat sub
forma des uzitată de C.
R. Vulpe, în Dl D, II, Harta II: Sciţia
Mit1or în secolele 1-111, rămasă rea mai
completă hartă a drumurilor romane in
Dobrogea; vezi şi A. Aricescu, Armata în
Dobrogea romanri, p. 134-178.
Vezi în general Popescu, 197G, passim.
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XI. DESCOPERIRI MĂRUNTE
C.

OPAIŢ

CATALOG
I. ACCESORII VESTIMENTARE
1. Fibule
1.1. Fibulă cu caprtc de ceapă. Nr. im·. 25775. (PI. 56/2)
S-a descoperit un singur cap de la o astfel de fibulă; din bronz. L = 2 cm; d = 1,4 cm.
Pe nivelul I; se datează în ultimul sfert al secolului al lV-lra.
Analogii: Histria 1, Callatis 2 •
1.2. Fibulă cu piciorul întors pc dedesubt. Nr. inv. 20921. (PI. 56/6)
Un singur exemplar, din bronz. Arcul este decorat cu linii incizatr, în zig-zag.
Aparţine nivelului III. Datată în primul sf nt al secolului al V-lea.
Un exemplar asemănător a fost drscoprrit la Dinogetia 3 •

2. Catarame
2.1. Cataramă din bronz. Nr. inv. 25774. (PI. 5G/3)
L = 2,1 cm; l = 1,5 cm; gr = 0,2-0,3 cm.
A apărut pe primul nivel; datată în ultimul sfrrt al secolului al lV-lea.
Analogii: Sadowetz (Plevna) - R. P. Bulgaria ".
2.2. Limbft de cataramă. Nr. inv. 25777. (PI. 5t>/1)
Din bronz. L = 4,2 cm; l = 0,8-0,9 cm.
Aparţine primului nivel. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
2.3. Cataramă din fier. Nr. inv. 36798. (PI. 81/6)
L = 4,2 cm; I = 3,1 cm. Dreptunghiulară în secţ.iune.
Aparţine tot primului nivel, datîndtMe în ultimul pătrar al secolului al IV-iea.
Analogii: Tîrgşor 5 .
2.4. Cataramă din bronz. Nr. inv. 29596. (PI. 56/4)
D = 2,5-2,9 cm; gr = 0,4 cm; limba: L = 2,9 cm; este decorată la bază cu cinci linii
incizate.
Pe nivelul II; datată în ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Tropaeum Traiani 6 , Panticapaeum 7 •

II. Obiecte de
1. Inele

podoabă

1.1. Inel fragmentar. Nr. inv. 25773. (PI. 56/8)
Din bronz, decorat cu două caneluri fine. D = 2 cm; 1 = 0,5 cm.
Nivelul I. Se datează în ultima pătrime a secolului al IV-iea.
1.2. Inel. Nr. inv. 29914. (PI. 81/2)
Din bronz. D = 2,1 cm; l = 0,1-0,2 cm. Decorat cu două incizii uşoare.
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Nivelul III. Se dateazl. în primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Tropaeum Traiani 8 , Dinogetia 9 •
1.3. Inel. Nr. inv. 29913. (PI. 81/3)
Identic cu precedentul. D = 2,3 cm; l = 0,2 cm.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
1.4. Inel. Nr. inv. 25779. (PI. 57/8)
Din bronz. D = 2,2 cm; l = 0,2 cm. Decorat cu două linii incizate.
Nivelul IV. Se dateazl. într-al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Tropaeum Traiani 1o, Dinogetia "·

2.

Brăţ.ări

~.1. Bd.ţară copil. Nr. inv. 25784. (PI. 56/10)
Din bronz. D = 3,2-4,1 cm; gr = 0,3-0,5 cm.
Arc unul dintre capete rupt, celălalt cu decor incizat.
Pe nivelul II; ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Callatis 12.
2.2. Brăţară. Nr. inv. 29595. (PI. 57/9)
Din bronz. D = 4, 7 cm; l = O, 7 -0,9 cm. Capetele decorate cu linii, puncte
incizate.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Callatis 13, Corinth H.
2.3. Brlţară de copil. Nr. inv. 20917. (PI. 56/9)
Din bronz. D = 3,1-4,2 cm; l = 0,4-0,5 cm. Nedecorată.
Nivelul IV. Datată într-al doilea sfert al secolului al V-lea.
2.4. Brăţară. Nr. inv. 20915. (PI. 57/10)
Din bronz. D = 7,6 cm; gr = 0,5 cm. Terminată cu capete de şarpe.
Nivelul V. Prima jumitate a secolului al V-ll'a.
Analogii: Callatis 15.

şi

cercuri

3. Cercei
3.1. Cercel(?). Nr. inv. 25778. (PI. 57/11)
Din bronz. D = 2,3-1,9 cm; gr = 0,2 cm. Îi lipsesc capetele.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Callatis l&.
3.2. Cercel ( ?) cu acul îndreptat. Nr. inY. 29594. (PI. 57/7)
Din bronz. L = 3,1 cm; gr = 0,1 cm; gr caP = 0,4 cm. Acul este circular în secţiune;
capătul prezintă faţete romboidale.
Pe nivelul V. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Callatis 17 , Kerci1 8 , Crimeea19 •
4.

Mărgele

4.1. Mărgea. Nr. inv. 29591. (PI. 81/5)
Din sticlă alburie cu irizaţii. L = 1,1 cm; D = 0,5 cm.
Pe nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Callati~ 20.
4.2. Mărgea. Nr. inv. 29590. (PI. 81/1)
Din pastă de sticlă albastră, decorată cu două linii c-irculare şi linii vl1lurite albe şi cu
pastile galbene. D = 2,4 cm; gr = 1,7 cm.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Mangalia 22.

ID. PANDANTIVE- AMULETE
1. Pandantiv din piatră. Nr. inv. 29589. (PI. 81/lb)
Din piatră roz-alburie, şlefuită şi perforată către unul dintre capete.
L = 3,7 cm; I = 2,9 cm; gr = 1 cm.
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Pe nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
2. Pandantiv din bronz. Nr. inv. 20916. (PI. 81/7)
Turnat. L=3,7cm;1=1,6 cm; 1=3,1 cm.
Forma unei păsări, stilizate; lipseşte partea inferioară a picioarelor.
Prevăzută cu un inel pe spate.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
3. Amuletă din sticlă. Nr. inv. 29592. (PI. 81/14)
Din pastă de sticlă albă. D = 1,8 cm; gr = 0,3-0,6 cm. Pe faţă are ştampilat motivul
creştin „Daniil în groapa cu lei" 22 •
Analogii: Dalmaţia 23 , Siria 24 •
Nivelul IV. Datată într-al doilea sfert al secolului al V-lea.
•l

IV. OBIECTE DE TOALETĂ
1. Pieptene. Nr. inv. 29599. (PI. 81/9)
Din os. L = 12,6-13 cm; l = 5,1-5,2 cm; gr = 0,3-1,3 cm. Minerul era format din
două plăcuţe prinse de pieptene cu nituri din fier. Nedecorat.
Nivelul I. Ultimul sfert al secolului al IV-lea.
Analogii: Histria 26.

V. INSTRUMENTE MEDICALE
1.1. Lamă de cuţit. Nr. inv. 25782. (PI. 81/10)
Din bronz. Lpăstrată = 7,5cm;I=1,9 cm; gr = 0,2 cm. Cu două tli.işuri, vîrf rotunjit,
muchie mediană.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Sucidava 26 , Gallia Aquitania 27 • Un exemplar asemănlttor la Corinth 28, dar
din epoca bizantină.
UCîrlig. Nr. inv. 20920. (PI. 57/1)
Din bronz. L = 5 cm; l = 0,9 cm. Manşon·conic, aplatizat, terminat cu un cîrlig.
Nivelul IV. Al doilea sfert al secolului al V-lea.°
Analogii: Vama 29 , Demetrias 30 , Wadi Murabla'ât Caves 31 • Un exemplar asemănător
şi la Corinth 32, dar din epoca bizantină.
1.3. Pensetă. Nr. inv. 36797 (PI. 57/2).
Din bronz. L = 5,2 cm; I = 0,4 cm.
Nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-lea.
Analogii: Germania Superior 33.

VI. VARIA
1.1. Ac. Nr. inv. 29600 (PI. 56/7).
Din bronz. L = 6,3 cm; gr = 0,2-0,3 cm.
Pe nivelul I. Ultimul sfert al secolului al IV-lea.
Analogii: Tropaeum Traiani H.
1.2. Ac. Nr. inv. 25772. (Pl. 56/5)
Din bronz. L = 5,7 cm; l = 0,3-0,4 cm; gr = 0,2 cm.
N V. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Tropaeum Traiani 35.
1.3. Stylus. Nr. inv. 25783. (Pl. 81/13)
Din bronz. L = 16,2 cm; D = 0,4 cm. Decorat cu linii incizate.
N II. Sfîrşitul secolului al IV-lea.
Analofii: Veliki Gradac 36.
1.4. Cheie. Nr. inv. 25780. (PI. 57/4)
Din bronz. L = 10 cm; D = 2,1-2,4 cm; gr = 0,3~0,5 cm.
Pe nivelul III. Datată în primul sfert al secolului al V-lea.
Analogii: Aquis 37.
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1.5. Cheie-fragment. Nr. inv. 20918. (PI. 8.~/11~
. .
Din bronz. L = 14 cm. S-a păstrat doar t13a. ş1 o parte dm mel.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
1.6. Cheie. Nr. inv. 29593. (PI. 81/4)
Din bronz. D = 1,9 cm; L = 0,5 cm.
Passim.
1. 7. Placaj de ca.setă. Nr. inv. 25776. (PI. 81/8)
Din foiţă de bronz, păstrată fragmentar; în colţuri prevăzută cu gaun pentru mtun.
Gr = 0,05 cm.
Nivelul II. Ultimul sfert al secolului al IV-iea.
Analogii: Iatrus 38 •
1.8. Obiect din os (fragment dintr-un miner?). Nr. inv. 25782. (PI. 57/5)
...
Rupt în două şi transversal. D = 3,8. cm;. gr păstrată = 1,1 cm. Prev~z~t cu u~. or~1cm
central. Decor: cercuri incizate; spaţml dmtre ele este decorat cu mICI cercun mcIZate
cu cite un punct central.
Nivelul III. Primul sfert al secolului al V-lea.
Exemplar asemănitor: la Corinth 38 •
1.9. Piesă de harnaşament. Nr. inv. 20919. (Pl. 57/3)
Din bronz. L = 9,1 cm; D = 1,4 cm; gr = 0,5-0,9 cm.
Passim.
Analogii: Aquis '°·
1.10. Obiect din plumb (pond?). Nr. inv. 39474. (PI. 57/6)
D = 3,2 cm; I = 2 cm.
Nivelul V. Al doilea sfert al secolului al V-lea.
1.11. Toartă de vas. Nr. inv. 29915. (PI. 81/12)
Din bronz. I = 10,3 cm ; D = 8 cm. Decorată cu un cap de lebădi.
Passim.
Analogii: Iatrus u.
w

•

•

•
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CAPITOLUL XII
CONSIDERATII
PRIVIND VIATA
.ECONOMICĂ
,
,
A.

OPAIŢ

în urma analizării statisticilor repartizate stratigrafic şi tipologic se pot trage unele
concluzii care să contribuie la completarea tabloului vieţii economice din această parte
a provinciei Scythia într-o epocă atît de tulbure şi de puţin cunoscută.
O primă imagine asupra vieţii economice este oferită de analizarea raportului dintre
producţia locală (dolia, amfore de masă, vesela de bucătlirie, o parte a veselei de masă
căni, ulcioare, pahar de tip II, ceşti de tip I, II, crater, castron tip III, farfurie tip XXII)
şi marfa de import (amfore, vesela de servit mîncarea, vesela pc băut: pahar de tip I,
cupe de tip II, ceaşca de tip III, castroanele de tip I,

rn.

TABELUL NR. 1

N I
Producţia locală

N II

N III

N IV

NV

Importuri

23(68%)
11(32%)

46( 46%)
54(64%)

59( 40%)
90(60%)

101(35%)
186(65%)

93(28%)
243(72%)

Total

34(100%)

100(100%)

149(100%)

287(100%)

336(100%)

Acest raport este ilustrat de tabelul 1 (PI. 64) unde, cu excepţia anilor 370-378
cînd predomină produsele locale, începînd cu sfîrşitul secolului IV şi toată prima jumătate
a secolului V asistăm la o netă superioritate a produselor importate. Dacă în prima fază a
fortificaţiei raportul produs local-produs importat se menţine în general echilibrat, desigur cu o uşoară superioritate a ultimului, din a doua fază, cînd fortificaţia devine o aş~
zare civilă, curba produselor importante creşte puternic, acestea reprezentînd în al doilea
sfert al secolului V aproape 3/4 din totalul produselor existente în aşezare.
În ceea cc priveşte marfa importată pe primul loc se situează amforele. În cadrul
acestei grupe ceramice ar fi hazardat, în actualul stadiu al cercetării, să facem diverse
presupuneri privind conţinutul acestora. Totuşi din analiza diagramei (PI. 62) observăm
că amforele de formă An şi D1 începînd mai ales din momentul nivelului III sînt destul
de apropiate din punct de vedere numeric. Aceasta ne face să presupunem că posedau
fiecare un conţinut diferit şi în egală măsură de necesar pentru locuitori, produse care au
fost constant importate de-a lungul întregii existenţe a aşezării.
Pe locul al doilea al mărfurilor importate se află cea mai marc parte a veselei pentru
servit mîncarea în rîndul căreia predomină tipurile I-V. Varietatea acestor forme ceran;i.ice indică păstrarea regimului alimentar bogat şi variat al epocii romane timpurii.
În acelaşi timp diversitatea centrelor de producţie care se face simţită în cadrul acestei
vesele sînt o mărturie a amplelor relaţii economice pe care le avea în acea epocă provincia
Scythia cu celelalte provincii, indicînd în acelaşi timp strînsa legătură economică şi administrativă ce exista între provinciile imperiului.
Dintre regiunile 1 cu care Dobrogea antică a avut legături economice, în lumina
rezultatelor săpătorilor de la Babadag-Topraichioi, un loc important îl ocupă zona pon336

tică. In afară de ve3ela de masă, despre care am vorbit mai sus, acestei zone probabil
că-i putem atribui şi producerea amforelor de tip D 1 1 , Drr, E1, Em. Ev1. B1. Din analiza diagramelor care reproduc evoluţia acestor amfore precum şi a veselei de masă pontice, observăm că în general întreg sfîrşitul secolului IV este dominat de zona pontică
apogeul fiind atins în momentul lui Nm, respectiv primele două decenii ale .secolului V.
Avînd în vedere controversele în atribuirea originilor unor tipuri de amfore fie pe coastele Asiei Mici fie în insulele din vecinătate, considerăm că putem include în
cadrul unei zone mai largi - est mediteraneene - a.tît centrele microa.sia.tice şi egeene
pentru vesela de masă cit şi unele tipuri de amfore cum ar fi formele A şi C, Eu, Brr.
Această zonă economică se pare că va prelua hegemonia economică o da.tă cu momentul
nivelului IV cînd se consta.tă o dimimtare a relaţiilor cu zona pontică.
Ultima regiune ale cărei produse economice sînt atestate îu fortificaţia şi aşezarea
de la Babadag-Topraichioi, este cea nord africană. Acesteia îi putem atribui în afara
veselei de masă discutată mai sus 3 şi amforele de tip Bm şi BIV. Dacă vesela de masă
nord africană, deşi nu prea numeroasă, a fost o prezenţi relativ constantă în cadrul sitului, amforele au fost oscilante, fiind prezente pc nivelurile II, IV, V, după care toate aceste
produse dispar. Aceastii. dispariţie credem că trebuie pusă în legături cu cucerirea nordului Africii de către vandali, care în anul 439 ocupă Carthagina. '·
Din această analiză a ceramicii reiese limpede faptul că fortificaţia. şi aşezarea de la
Babadag-Topraichioi reflectă fidel fluctuaţiile principalelor curente economice a.le epocii,
indiferent că aprovizionarea se făcea direct de la sursi sau prin intermediul unui centru
intermediar. 6.
Pentru completarea tabloului intensei vieţi comerciale din acest sit trebuiesc menţio
nate şi marele numli.r de monede descoperite aici 8 • Acest mare număr de monede ne ajută
să ne explicăm mai bine procentajul ridicat al importurilor existente în aşezare; această
activitate comercială era favorizată şi de amplasarea prielnică a acesteia la o intersecţie
a drumurilor terestre cu cele maritime, deoarece actualul lac Babadag şi balta Topraichioi, inclusiv rîul Taiţa, erau probabil navigabile. La Topraichioi exista probabil cel
mai apropiat port în care puteau ajunge produsele care trebuiau să aprovizioneze marele
oraş de la Slava Rusă (IBIDA).
În afara acestei activităţi comerciale o altă activitate importantă a locuitorilor
fortificaţiei şi aşezării o constituia agricultura. Pentru această activitate pledează în
primul rînd prezenţa inventarului agricol: fier de plug, coasă, tarpan, rîşniţe, precum şi
numeroasele vase pentru depozitare (Dalia). La aceste descoperiri se adaugi şi seminţele
carbonizate descoperite pe nivelurile IV şi V ale aşezării şi care aparţin în marea lor majoritate lui Triticum aestivum, Secale cereale, Paniem miliaceum şi mai puţin Hordeum
• vulgare. în m:uea m1joritate a cazurilor seminţele par a fi fost selecţionate pentru în.să
mînţat deoarece nu conţin nici un fel de buruieni, sînt bine curăţate de înveliş şi lipsesc
orice urme de spiculeţ 7 •
O altă ocupa.ţie a locuitorilor o constituia probabil şi creşterea animalelor, după
cum o dovede3c re3turile osteologice de bovine, porcine domestice, ovine şi cabaline.
Este foarte prob.1bil ca şi clopoţeii descoperiţi în aşezare să fi fost agăţaţi la
gîtul animalelor.
Vînă.toa.rJ:i IJ.3t'J d'.>cumentat!i. da rasturile 03teologica ale unui cerb iar pescuitul
de oa.3~Je da p1.1ti d~ mui dim1niiuni 8 precum şi de greutăţile de ht plasa de pescuit.
Fusaiolole şi greutăţile p3ntru răzbJiul de ţe3ut descoperite în mai multe încăperi
atestă torml şi ţemtul ca. pe o îndeletnicire intens practicată în această aşezare.
l-: ,1
Tot ca un m1?teş11~ ca.mic credem că trebuie privită şi eventuala confecţionare a
unora din oa.lele de bucătărie de tip IV lucrate cu mîna.
.
O altă activitate a locuitorilor aşezării era şi cea constructivă. O dovedeşte în primul
rînd mistria descoperită pe nivelul II. De asemenea, din relatările localnicilor, am aflat
că, cu ocazia con3truirii actualei ferme din vecinătatea. fortificaţiei, au fost distruse unele
cuptoare pentru materiale de construcţie (cărămizi şi ţigle).
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Acest succint tablou al vieţii economice din fortificaţia şi aşezarea de la BabadagTopraichioi vine să întregească imaginea generală a vieţii economice din provincia Scythia
la sfîrşitul secolului IV şi primele trei sferturi ale secolului V.
De la început trebuie să facem precizarea că toate concluziile noastre privind evoluţia unor forme ceramice, relaţiile comerciale cu anumite centre economice, nivelul producţiei locale de ceramică precum şi în ceea ce priveşte numărul mare de distrugeri înregistrate, sînt valabile în primul rînd numai pentru acest sit. O generalizare a acestor concluzii la întreaga provincie Scythia, în actualul stadiu al cercetărilor, ar fi hazardat să
întreprindem. Fiecare aşezare are propria ei evoluţie istorică şi economică, reflectînd mai
mult sau mai puţin fenomenele economice şi sociale, evenimentele politice şi militare
generale, care au afectat anumite provincii.
Nu trebuie să ne mire astfel faptul că în fortificaţia şi aşezarea de la Babadag-Topraichioi întîlnim şapte niveluri într-un interval de cca. 100 de ani, în timp ce în
oraşe ca Tropaeum Traiani, Histria, Aegyssus, Dinogeţia sau Independenţa (Murighiol)
nu întîlnim decît două sau trei niveluri distruse prin violenţă. Mica fortificaţie, devenită
mai tîrziu aşezare, se afla în calea tuturor năvălirilor, astfel că este firesc ca ra să înregistreze toate invaziile, în timp ce oraşele, mult mai bine fortificate, reuşeau să facă faţă
cu succes acestor pericole.
În ciuda acestor repetate distrugeri, viaţa documentată în acest sit este deosebit de
intensă şi înfloritoare, demonstrînd chiar o anumită creştere demografică. Acrst fenomen,
în lumina ultimelor cercetări se pare că este surprins în mai multe situri din Dobrogea
secolului al V-lea. Astfel, în ·apropierea comunei Slava Cercheză avem atestat un vicus
pînă cel puţm la jumătatea secolului V, ultimul nivel de locuire fiind datat cu o monedă
de la Marcian (450-457) 9 • Ferma de la Teliţa, pare să funcţioneze şi ca pînă către mijlocul secolului V 10 • La Tropaeum Traiani fossa este abandonată şi se construiesc deasupra
ci locuinţe extramurane 11 , în timp ce „vestigiile mărunte arată o continuitate de viaţă
şi de cultură aproape normală iar descoperirile monetare atestă o circulaţie bănească
mulţumitoare" 12• La Independenţa (Murighiol) unul din şanţuri rstc de asemenea astupat şi se locuieşte deasupra lui în prima jumătate a secolului V. O situaţie asemănătoare
se parc că întîlnim şi în provincia vecină - Mocsia Secunda - unde săpăturile de la
Iatrus au relevat pentru sfîrşitul secolului IV şi prima jumătate a secolului V o situaţie
destul de înfloritoare, cu livrări stabile de produse pentru garnizoana castelului chiar dacă
producţia locală este uşor superioară importurilor 1 3 .

NOTE
1. Folosim acest termen deoarece nu cunoa~
tem cu certitudine centrele de producţie
ale amforelor importate pentru a putea
denumi provinciile cu rare a avut legături
economice Scythia.
2. Bottger 1982, 92, presupune că aceste
amfore au fost fabricate în Sinope.
3. Vezi statistica descoperirilor repartizate
tipologic, pag.
.
4. E. Stein, Histoire du Bas-Empire, I, Paris
1959, 324.
5. Probabil că în prima fază aprovizionarea
era dirijată din marele centru de la
(L)IBIDA.
G. Vezi capitolul descoperirilor monetare.
7. M. Cîrciumaru, Thraco-Dacica VI, Bucureşti 1985, 185-86.
8. Identificările au fost făcute de prof. dr.

9.

10.

11.
12.
13.
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S. Ilaimovici de la Facultatea de Biologie
din Iaşi.
Săpături efectuate de Cristina şi Andrei
Opaiţ, ultima campanie - cea din 1987 a identificat un al doilea vicus în care
viaţa durează cel puţin pinii. către sfîrşitul
secolului V.
Baumann 1983, 131; autorul nu leagă.
monedele de secol V, găsite în umplutura.
gropii din faţa cuptorului, de funcţionarea
fermei ci de a vicus-ului aflat în imediata
apropiere. Oricum, în fermă sau în vicus,
viaţa este atestată şi aici în prima jumă
tate a secolului V.
I. Cătăniciu, Al. Barnea, „Stratigrafia",
în Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti
1979, 38-39.
Ibidem, 229.
Bottger 1982, 83.

XIII. CONSIDERATII
ISTORICE
,

M. ZAHARIADE

Existenţa şi funcţionarea aşezării de la Babadag-Topraichioi, aşa cum sînt indieatc
de materialul arheologic şi numismatic descoperit, au durat aproape un secol. Informaţiile
oferite de analiza lotului de monede identificabile* au permis datarea cu destulă precizie
a fiecărui nivel de locuire, precum şi alcătuirea cronologiei generale a fortificaţiei. Evident, asupra datei încetării vieţuirii în fortificaţia de la Babadag-Topraichioi se pot
exprima încă rezerve deoarece amenajările moderne şi distrugerile din srcolele
XVIII-XIX au putut modifica şi chiar înlătura total alte eventuale nivrluri de locuire.
Lotul de piese identificabile drscopcritc pc N I-II conţine monede începînd cu
cea de la Maximianus Caesar ( rmisă în 308-310) şi se sfîrşeşte cu monede de la Throdosius I şi Arcadius, .datate între 393/5-408. Aproape 70% din totalul monedelor iclrntificatc aparţin perioadei 364-379, corrspunzînd domniilor lui Valrntinian I - Valrns.
Cu excepţia cîtorva piese dr la Constantin I, rmise postum, piesele dr la Constantinus II
se situează., cantitativ, imrdiat după lotul Valentinian I-Valens. Estr, de rrmareat
numărul redus de monede ultrrioare anului 378 în comparaţie cu lotul antrrior, semn al
unei drastice reduceri a circulaţiri monetare după această dată, f enomrn surprins de
altfel şi în tezaurele de la Tomis 1 , Mrclgidia 2 şi Strunga 3 pmtru a cita doar cîtrva rxrmple din provincia Scythia.
Un clement important în discuţia dintre data de încrput a fortificaţiri rste C'ă pe
N I lotul de monede conţine în principal piese de la Constantinus II şi Valrntinian
I- Valcns într-un procr11taj de 31,03% prntru primul şi 59,48% prntru cri doi împă
raţi asociaţi.

În cadrul lotului analizat sr rrmarră crrştrrra bruscă şi masivă a numărului pirselor de la Constantinus II în raport cu raritatea rrmarcabilă a celor aparţinînd perioadei
anterioarr. Această situaţie ar putra constitui un rrprr cronologic important în re priveşte momentul constructiv al fortificaţiei în timpul domniei lui Constantinus II
(341-361) evrntual spre sfîrşitul ri putînd fi interpretată ca prrioada dr cînd monrda
începe să pătrundă., masiv şi constant, într-un nucleu - ne gîndim la aşezare -, deja
constituit. Procentual, cum ară.tam mai sus, piesele Valcntinian I - Valens, drpăşrsc
însă în mod apreciabil lotul Constantius IJ pc N I ceea cc face viabilă şi posibilitatea
reală ca fortificaţia să fi fost construită în perioada 364-378, cantitatra aprrciabilă de
monedă Constantius II putînd fi interpretată ca rrzulta.t al unei intense circulaţ.ii a pirsclor din epoca anterioară.
Atît sursele cpigraficc cît şi crlc literare indică faptul că perioada 364-378 coincide
şi cu un masiv efort de întărire a frontierelor imperiului în primul rînd a limesului rrnan
şi dunărean.

Din textul lui Ammianus Marccllinus principala sursă pentru această perioadă ca
din materialul epigrafie existent, se poate trage concluzia că această activitate a cunoscut punctul său culminant în anii 369-372, corespunzători operaţiilor concomitente duse
de ambii împăraţi Valcntinian I şi Valens, împotriva populaţiilor germanice si sarmatice
de la Rin şi Dunăre.
'

şi
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Intre 367 şi 369 la Dunărea de Jos s-a desfăşurat primul război cu goţii" încheiat
cu o pace avantajoasă pentru Imperiu.
Amănunte despre activitatea de refacere a. sistemului defensiv din provincia Scythia, care a urmat încheierii păcii, le furnizează retorul Themistios, prezent în provincie
încă din anul 368 în fruntea unei ambasade a senatului trimisă pentru a-l determina
pe împărat să încheie cit mai grabnic ostilităţile cu goţii şi să ajungă la un acord cu aceş
tia. îu discursul „Despre pace adresat lui Valens" 0 , Themistions descrie pe larg marele
efort edilitar desfăşurat în provincia Scythia: „Iată, prin urmare, pentru cc a clădit
unele întărituri din nou şi pc altele, care erau stricate, le-a refăcut iar altora le-a mai
adăugat ce le trebuie; le-a înălţat, acolo unde erau prea joase, a făcut ziduri mai groase
în părţile unde era nevoie şi a adus apă peste tot, acolo unde mai înainte era marc lipsă;
a mai făcut şi magazii pretutindeni şi posturi la marea vecină; a adus soldaţi după liste
şi un număr însemnat de gărzi; a adus arme, săgeţi şi maşini de război, toate puse la
încercare cu cea mai marc grijă / ... / . Din ţinuturile de sus şi pînă la mare ai crede că
s-a întins un zid trainic ca oţelul. Cu asemenea fortificaţii şi arme şi cu sprijinul unor
asemenea ostaşi a fost întărită toată provincia". Inscripţia de la Cius din anul 369, deşi
singura de acest fel din Scythia în perioadă, confirmă în mod clar efortul de. refacere a
sistemului de fortificaţii 8 • în aceşti ani au fost construite foarte probabil şi fortificaţiile
de la Gratiana, menţionată în Notitia Dignitatum, numită astfel după nepotul şi coaugustul lui Valcns, Gratian (375-383) 7 şi Valentiniana, amintită de Procopius, după
numele fratelui mai marc al împăratului Valcntinian 8 • în cadrul acestui masiv efort
rrconstructiv din anii 369-372 credem că trebuie încadrată şi ridicarea burgului de la
Babadag-Topraichioi la care a participat, probabil, una din numeroasele unităţii staţio
nate pr teritoriul Scythiei, imediat după sfîrşitul operaţiilor împotriva goţilor. Nu se
poate desigur exclude cu totul nici perioada imediat antnioară, pc la circa 360. Asupra
intervalului de timp în care a fost construită fortificaţia o indicaţie o dă amintita inscripţie de la Solva care arată că legio I Martiorum, de rang comitatens, a ridicat burgul de
aiei în decurs ele 48 de zile 9 • Comparînd dimensiunile şi clementele de arhitrctură din
interiorul acestui burg identificat arheologic cu crle ale fortificaţiri de la Babadag-Topraichioi se poate afirma că, în cazul ultimei, dată fiind romplcxitatra, dimensiunile şi masivitafra construcţiei, perioada în rare a fost ridirată trrbuic să fi fost mai nrnrr.
Evcnimrntul major al celei de a doua jumătăţi a sreolului IV a fost dezastrul armatri romane în bătălia cu goţii de la Hadrianopolis la 9 august 878, cu implicaţiile politicomilitarc cunoscute.
La Babadag-Topraichioi, analiza lotului de moncclr grupatr pc tezaure sau descoperite izolat dar în condiţii stratigrafice clare parc să ducă Ja concluzia că acest moment,
destul de dificil pentru alte oraşe sau fortificaţii, nu a implicat - în ciuda dimensiunilor o distrugere a aşezării. Este adevărat că N I etalează aceraşi bruscă şi masivă scădere
a rirculaţiei monetare sesizabilă la scară provincială cu cinci piese (trei din 383-395 şi
două din 395-402), ulterioare anului 378, dar cu toate acestea este de remarcat continuarea existenţei nivelului şi după această dată, dovadă pătrunderea în continuare a
monedei divizionare din bronz chiar în condiţiile unri situaţii excepţionale. Este de semnalat totuşi faptul că tezaurul nr. 1 descoperit în C 8, pc N II, se încheie cu monede anterioare lui 378, dovadă că tezaurizarea s-a produs în perioada de existenţă a N I pînă la
această dată - semn al unei situaţii dificile - după care a încetat, lotul fiind preluat
pc nivelul următor, pe care continuă să circule monedele mai vechi.
în lotul de piese de pe N I sînt două serii care merg ante şi post 395 ceea cc aduce
discuţia despre data finală a N I spre anii 395-402. Un moment de gravă criză a avut
loc la sfîrşitul anului 394 şi începutul celui următor 10 cînd s-a produs o puternică invazie
se parc a hunilor u, despre care fac menţiune Claudianus 12 şi Philostorgios 13. Aceasta
ar putea fi ipotetic pusă în legătură cu o distrugere a burgului de la Babadag-Topraichioi.
Piesele emise şi cu circulaţie între 395-402 de pc N I au avut însă nevoie de o perioadă,
fie ea şi de scurtă durată, în care să poată intra în circulaţie şi ajunge în nordul provinciei.
în aceste condiţii este de preferat mai degrabă acceptarea ca moment de distrugere a
burgului o dată cuprinsă cîndva intre anii 395-402, poate mai aproape de începutul
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perioadei. Afectarea fortificaţiei de la Babadag-Topraichioi poate fi constatată şi stratigrafic printr-o dungă fină de arsură surprinsă sporadic, ceea ce sugerează un incendiu,
deşi nu de mari proporţii.
·
Spre intervalul 395-402, ca dată de distrugere a unor aşeză.ri din provinciile Scythia şi Moesia II ar îndemna şi tezaurul de 908 monede descoperit în partea de est a oraşu
lui Marcianopolis care îşi încetează seria cu piese de la Arcadius u.. Acesta ar fi un indiciu că în ultimii ani ai secolului IV capitala Moesiei II a suportat un atac care i-a afectat
jumătatea de est ceea ce ar corespunde şi momentului distrugerii de la Babadag-Topraichioi.
Pe N II monedele se opresc la aceeaşi dată ca şi cele de pe N I, anume 395-402
(2 piese). Există însă un lot de 28 de monede, cu notaţie N I-II, în care ultimele monede (2) datează din perioada 402-408 ceea ce, avînd în vedere piesele 395-402
de pe N I sînt foarte probabil de atribuit N II. Este de remarcat oricum, numărul extrem
de mic al monedelor încadrate între anii 402-408.
Faptul s-ar putea datora desigur - în caz că nu ne aflăm în faţa unei situaţii
fortuite - condiţiilor create ca urmare a deteriorării relaţiilor de schimb cînd în Scythia
pătrund puţine monede. Pc fondul unui recul politico-militar al autorităţii Imperiului
la Dunărea de Jos circulaţia monedei divizionare de bronz în regiunile din nordul
provinciei era mult îngreunată, îndeosebi în condiţiile frecventelor raiduri hunice
în provincie.
Nivelul II prezintă urmele unui violent incendiu, se pare generalizat în burgus.
Faptul este întărit şi de constatarea că monedele acestui nivel sînt puternic arse, unele
fiind practic sudate între ele sau aproape topite. O parte din ceramica acestui nivel poartă
şi ea urme vizibile de incendiu. Unul din atacurile hunice de după anul 402 - într-o
vreme la anul 408) în care există mărturia că provincia era plină de huni - ar putea fi
cauza acestui adevărat dezastru prin care a trecut fortificaţia.
Nivelul III este caracterizat de existenţa celor patru monede din timpul lui Honorius II datate între 408-423 ceea ce ar putea marca totodată, este adevărat destul de
slab, o oarecare înviorare a circulaţiei monetare în regiunile de la Dunărea de Jos. Situaţie favorizată şi de noile condiţii create prin mutarea probabil într-un interval cuprins
între anii 402 şi 408, a hunului Uldis la Dunărea panonică de unde deja în acest din urmă
an, după informaţia lui Sozomenos, atacă localitatea Castra Martis (Kula, Bulgaria)
din vestul Daciei Ripensis lli. S-ar putea afirma în lumina acestor observaţii, evident
sub beneficiu de ipoteză, că refacerea burgului de la Babadag-Topraichioi printr-o acţi
une a autorităţii centrale s-a putut petrece abia începînd de la 409-410, cînd, întregul
sistem de fortificaţii de la Dunărea de Jos a fost consolidat prin activitatea prefectului
pretoriului Anthemius. Conform textului din afara frontierei în Imperiu trebuia bine cercetat şi cunoscut. Fiecare din aceste puncte trebuiau să fie de acum bine păzite de barbarica feritae 16 • În anul 412 s-a emis un decret privitor la reconstrucţia flotei dunărene
în cadrul măsurilor luate pentru întărirea capacităţii defensive a diocezei Thracia 17 • În
acest context burgul de la Babadag-Topraichioi pare să fi suportat o masivă refacere,
corespunzătoare, cronologic, nivelului III (vezi cap. III, 1).
Distrugerea acestui nivel este sugerată de data finală a emisiunilor Honorius, 423.
O informaţie a lui Marcellinus Comes arată că în timpul celui de al 13-lea consulat al lui
Honorius şi al celui de al 10-lea al lui Theodosius II, sub anno 422, Hunni Thraciam
tJastaverunt18 , această dată fiind de considerat ipotetic, ca data cea mai probabilă de
sfîrşit al acestui nivel. În orice caz, sfîrşitul lui se dovedeşte a fi fost însoţit de o distrugere generallt şi destul de serioasă în fortificaţie. Bolţile din cărămidă, precum şi pilonii
apar prăbuşiţi pe nivelul III, în C6 şi Cw Cărămizile pilonului nr. 1 sînt puternic
incendiate. Reconstrucţia zonei intramuros, care a urmat, a fost masivă, întreaga
configuraţie anterioară fiind total modificată. În C8 şi Cia fragmentele din bolţile de
cărămidă au fost suprapuse de un pat de pămînt galben şi de ziduri care aparţin următo
rului nivel (N IV).
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Nivelurile IV, V şi VI sînt marcate de monede de la Theodosius II şi Valentinian III
(tip cruce în cunună) în perioada mai largă cuprinsă între anii 425 şi 450; ultimele douli.
niveluri (N VI sigur, N V posibil) conţin şi monede de la Marcian (450-457). De aceea,
stabilirea cu exactitate a cronologiei ultimelor trei niveluri întîmpină încă serioase dificultăţi, succesiunea lor putînd fi discutată de data aceasta în sens invers, plecîndu-se
de la informaţiile istorice şi datările evenimentelor relatate de acestea.
Nivelul IV conţine un lot de monede a cărui limită superioară poate fi datată cu
piesele din perioada amintită de la Theodosins II - Valentinian III. Din punct de vedere
urbanistic pe N IV începe să se locuiască masiv în interior, întreg spaţiul intramuran
fiind acum compartimentat de clădiri.
Deşi în lotul de monede identificabile se poate constata o cezură de doi ani, 423,
anul morţii lui Honorius şi 425 cînd începe domnia lui Valentinian III în Occident, în
discuţia datării acestui nivel intră însă intervalul 425, limita superioară a N III şi 450
data finală a pieselor Theo<Misius II - Valentinian III.
Conjunctural se poate presupune o distrugere a N IV dacă ea este legată de evenimente politico-militare majore, fie în anul 433, cînd la Dunărea de Jos s-a produs un
nou masiv atac hunic, care a ajuns să ameninţe însăşi capitala Imperiului, Constantinopol 19, fie în anul 441, cînd, profitînd de antrenarea unor trupe de la Dunăre în războ
iul împotriva vandalilor din Africa, hunii au pătruns în Peninsula Balcanică 20 • Este
de presupus că unul din aceste atacuri a putut fi cel care a efectuat din non fortificaţia
de la Babadag-Topraichioi şi care a dus la distrugerea N IV. Pe N IV au fost surprinse
urmele celui mai violent incendiu fără precedent, prin care a trecut burgul în istoria sa.
Nivelurile V şi VI conţin, ca ultime monede, piese de la Valentinian III, Theodosius II şi Marcian. Monedele Marcian ar indica faptul că ambele niveluri depăşesc ca
datare jumătatea secolului V, deşi în privinţa piesei dC' pc N V s-ar putea exprima
unele rezerve.
Ipotetic, m1rii invazii hunice din 449-450 i s-ar putea atribui distrugerea N V,
pe care s-au identificat urme de incendiu deşi nu există indicii mai precise în sprijinul
accstoi da te.
Cu toate că suprafaţa fortificată a fost în bună măsură afectată de amenajările
moderne care au distrus parţial şi N VI locuirea în perimetrul fortificaţiei apare extrem
de modestă pe acest nivel şi starea pare să. se fi deteriorat după toate probabilităţile încă
începînd cu N IV cînd fortificaţia nu mai este folosită exclusiv în scop de apărare, ci doar
ca arie de locuire.
MJm'.}ntul distrugerii nivelului VI, avind în vedere moneda Marcian, trebuie căutat
cinlva., fie în vremea ace3tui împărat, fie la. începutul domniei lui Leon I (457-474),
prob thil în legd.tură cu aşezarea unor rămăşiţe ale hunilor la nord de Dunăre, după destră
m i.rea regcttului lui Attila, şi atacurile acestora asupra diocezei Thracia 21 •
PJ'.ltru p'.}rioad:J. c1re a urmJ.t ac:Htor evenim:rnte de3tul de tulburi în istoria
aFr.lrii d:i b B1hd1g-îoprJ.ichioi inv<!:tt:i.rul arheologic şi m1terialul numismatic
lipD}tJ cl n_llllt i1iiciu al un:li di3trugari complete a sitului după un interval de
pe3te 8-J de ani de existenţă şi funcţionare.

*
BiJ.rgul rom lU tîrziu da la Topraichioi e3te prima fortificaţie de acest fel cercetat!
sistem1tic p3 teritoriul Dlbrilgei (fo3ta provincie Scythia). In arheologia ţinuturilor între
D11nlre şi m1re nu s-a putut preciza, pînă. în prezent, în teren, un sistem de asemenea.
burgi c11n3truiţi în diferite scopuri şi cu diverac misiuni, deşi existenţa a.cestuia. poate fi
mai m:ilt d3cît pre3up11să iar cercetli.rile viitoare desigur îl vor contura cu a.tît mai mult
aici, în provinciile Dunării de Jo3, cu însemnătatea lor strategică deosebit de importa.nt!L
pentru capitala părţii răsăritene a Imperiului roman, Constantinopol.
In concluzie, p:Item afirm1. că de3coperirile fă.cute în fortificaţia. şi aşezarea. de la
Ba.ba.ia.g-îilpra.ichioi au cont11rat m1i bine tabloul vieţii antice din provincia. Scythia.
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Aceasti aşezare completeazi rezultatele cercetărilor făcute pînă în prezent doar în
unele villae rustice şi cîteva oraşe din Dobrogea antică. Ea aduce noi informaţii referitoare la acest nou tip de aşezare situată la graniţa dintre ora.ş şi sat, la ocupaţiile acestor
locuitori, la principalele curente comerciale din epocă, precum şi o importantă contribuţie
la stratigrafia istorică a Dobrogei de la sfîrşitul secolului IV şi prima jumătate a secolului V.
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APPENDIX
A.

OPAIŢ

în cadrul casetei nr. 13, în momentul în care săpUura arheologică a ajuns la nivelul
constructiv (N I), a fost observată o groapă de formă ovală (1, 20/1,60 m) şi adîncă
de cca. 0,50 m. Curăţind această groapă romană tîrzie am surprins o altă groapă care
avea o formli. de clopot. În această ultimă groapă au apărut mai multe fragmente ceramice getice şi romane timpurii, alături de foarte multe oase de animale puternic arse.
Groapa avea o adîncime de cca 2,30 m şi un diametru de cca. 2 m. Gura gropii era astupată de o lentilă de lut groasA. de cca. 5 cm., care fusese arsă încli. din antichitate, lentila
cli.pli.tînd astfel o culoare roşie-brunii.. Nu credem cli. este lipsit de importanţii. să menţio
năm şi faptul că forma acestei lentile, care cli.pli.cuia groapa getică, este concavă. AceastA.
concavitate a fost realizatli. înainte de arderea lentilei, fiind exclusli. o eventualii. tasare
a acesteia. Peste acest „capac" al gropii se mai aflau cîteva fragmente ceramice getice
şi cărbune, suprapuse şi ele de un pli.mînt galben închis peste care se suprapunea groapa
romanii. tîrzie. Pe baza materialului ceramic roman (PI. 45/6, 7) credem cli. acest mic complex s-ar putea data în secolul I e.n. Tot pentru o astfel de datare se pare cA. pledează
şi moneda de la Roemetalkcs (v. Catalogul descoperirilor monetare nr. 1), descoperită
pe N I al fortificaţiei şi care a ajuns aici probabil antrenată de lucrli.rile constructive.
Apariţia acestei locuiri geto-romane în cadrul sitului vine sli. completeze cunoştinţele
noastre despre populaţia din Dobrogea secolului I e.n., o necropolă din aceeaşi perioadli.
fiind descoperitli., în apropiere, la Enisala (cf. M. Babeş, SCN 22, 1971, 19-46; M. Mli.nucu-Adameşteanu, Peuce 9, 1984, 31-40).

CATALOG
1) Vas de tip „Fructieră'', fragment. Nr. inv. 40366, Dg = 28 (PI. 45/8). Pastă cenuşie,
particule calcaroase, mica albă. Benzi slab lustruite .
.Analogii: I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti 1969, 167, fig. 80/1, datare:
sec. I î.e.n.-1 e.n.; C. Scorpan, Pontica 2, 1969, 54, fig. 35.
2) Ceaşcă getică („căţuie"), fragment. Nr. inv. 40363, Dg = 10 cm; I = 3,5 cm;
(PI. 45/5). Pastă brună, scoică pisatli., pietricele, nisip; lucrată cu mîna; decorată cu
crestături pe buză şi pe marginea bazei.
.Analogii: I. H. Crişan, op. cit., 153-60, fig. 66 (datare: sec. I î.e.n.-sec. I e.n.).
3) Ceaşcă de factură romană, fragment. Nr. inv. 40365, Dg = 7 cm (PI. 45/7). Pastlt
de culoare orange, foarte finli., rare particule de calcar; slip orange cu o foarte bună aderenţi .
.Analogii: A. Rădulescu, Pontica 8, 1975, 334, pi. 111/3; G. Simion, Peuce 9, 1984, 86,
pi. XVI/5.
4) Farfurie, fragment. Nr. inv. 40362, Dg = 13,6; Db = 4,5 cm; I = 4,3 cm. (PI. 45/6)
Pasti:i. de culoare bej închis-clkltmizie, fină, slip orange cu slab luciu metalic la interior
şi exterior, rezervat treimea inferioară .
.Analogii: P. Alexandrescu „Necropola tumularl.", în Histria li, 1966, 202, pi. 99/XXXVI,
7 (datat: a doua juml.tate a sec. I e.n.); T. N. Knipovich, MIA 25, 1952, 298, fig. 2/2.

fină,

345

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI
BCMI
BSNR
CIL
DA
DID II
Eph. Ep.
ISM, V
ILS
JRS
NDOcc; Or.
RE
Stud Bale.
SCN
SCIV
SCIVA

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti.
Buletinul Societăţii Numismatice Româ.ne, Bucureşti.
Corpus Inscriptionum Latina.rum, Berlin, 1863 şi urm.
Dictionaire des A ntiquitis grecques et romaines, Ch.
Daremberg-Edm. Saglio, Paris 1877 şi urm.
R. Vulpe, I. BarnC'a, Dfr1. /.<:toria Dobrogr1'., Voi. II.
BucurC'sti, 1968.
EphC'm~ris Epigraphiea, Voi. I-IX, Berlin 18721913.
Em. Doruţiu-Boilă, Inscn'.pţiile d1'.n Srythia Minor,
Voi. V, Bucurrşti 1980.
InscriptionC's Latinac Srleetar, C'd. H. Dessau, Voi.
I-III, Brrlin 1892-1916.
Journal of Roman Studies, Londra.
Notitia Dignitatum et administrationum tam civilium
quam militarium, ed. O. Seeck, Berlin 1873.
Realencyclopădie der classischen Altertumswissenschaft (Pauly-Wissowa-Kroll), Stuttgart 1893 şi urm.
Studia Balcanica, Sofia.
Studii şi Cercetări Numismatice, Bucureşti.
Studii şi Cercetări de Istorie Veche, Bucureşti.
Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie,
Bucureşti.

Barkazi-Salamon 1968
Barnea 1966
Bass-Doorninck 1971
Bass-Doorninck 1982:
Baumann 1983:
Bloşiu

1976:

L. Baraczi, A. Salamon, Clasfunde vom Ende des
4 und Anfang des /j Jhs. in Ungarn, în Arch. Ertesito,
95, Budapest a 1968, 29-39.
I. Barnea, L'lncendie de la Cite de Dinogetia au
VP Siecle, în Dacia N.S., X, 1966, 237-60.
C. F. Bass-Fr. H. van Doorninck kr., A Fourth
Century Shipwreck at Yassi Ada, în AJA, 75, 1971,
27-37.
C. F. Bass-Fr. H. van Doorninck Jr., Yassi Ada, I,
A Seventh-Oentury Byzantine Shipwreck, Texas A&M
University Press, 1982.
V. H. Baumann, Ferma romană din Dobrogea, Tulcea
1983.
C. Bloşiu, Necropola din secolul al IV-Zea e.n. de la
Leţcani (jud. laşi), în Arheologia Moldovei, VIII,
1975, 203-80.

347

Bottger 1982:
Broneer 1930:
Bruneau 1965:
BUrger 1979:
Cătăniciu-Barnea

1979:

Condurachi 1954:
Davidson 1952:
Eiwanger 1981:
Gomolka 1966:
Gomolka-Fuche 1982:
Grilnewald 1981:

B. Bottger, Die Gefasskeramik aus dem Kastell latrus,
în Iatrus-Krivina, II, Berlin 1982, 33-148.
O. Broneer, Corinth IV, 2, Terracota Lamps, Cambridge, Mass., 1930.
Ph. Bruneau, Exploration archeologique de Delos,
fasc. 26, Les Lampes, Paris 1965.
A. Bilrger, Das spatromische Grăberfeld von Somogyszil, Budapest 1979.
I. Cătăniciu, Al. Barnea, Ceramica şi descoperiri
mărunte, în Tropaeum Traiani. I. Cetatea, Bucureşti
1979, 177-226.
Em. Condurachi et al., Histria I, Bucureşti 1954.
G. R. Davidson. Corinth XII, The Minor Objects,
Princeton, New Jersey 1952.
J. Einwanger, Dernetrias IV. Keramik und Kleinefunde aus der Damokratia-Basilika, Bonn, 1981.
G. Gomolka, Katalog der Kleinefunde, în Klio 47,
1966, 291-352.
G. Goruolka-Fuchs, Die Kleinefunde vom 4 bis 6 Jhs.
aus Jatrus, în Iatrus-1\rivina, II, Berlin 1982, 149205.
M. Grilnewald, Die Kleinefunde aus des Legionslagers

von Carnuntum mit Ausnahme des GefafJkeramik,
Haken 1958:

Der Romische Limrs in C>sterreich, Heft XXXI,
Wien 1981.
R. Haken, Roman Lamps in the Prague N ational

Museum and in the other Czechoslovak Collections,
Hautumm 1981:
Hayes 1972:
Hayee 1980:
Hayes 1983:
Hilgers 1969:
Iconomu 1967:
Isler 1969:
Jones 1950:
Kravchenko-Korpusova 1976:
Kropotkin 1970:
Lang 1966:
Manacorda 1977:

în Acta Musei Nationalis Prague, Series A, Voi.
XII, nr. 1-2, 1958.
W. Hautumm, Studien zu Amphoren der Spatromischen und fruhbyzantinischen Zeit, Bonn 1981.
J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.
J. W. Hayes, Supplement to Late Roman Pottery,
London 1980.
J. W. Hayes, The Villa Dionysos Excavations, Knossos: The Pottery, în ABSA 78, 1983, 97-169.
W. Hilgers, Lateinische Gefăssnamen. Bezeichnungen,

Function und Form romisclier Gefâpe nach den antiken
Schriftquellen, Dilsseldorf 1969.
C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Bucureşti 1967.
H. P. Isler, Heraion von Samos: Eine Fruhbyzantinische Zisterne, în AM 84, 1969, 202-30.
F. F. Jones, „The Pottery" în Excavations at GozlU
Kule, Tarsus I, TM Hellenistic and Roman Periods,
Princeton 1950, cap. VI.
I. M. Kravchenko-V. H. Korpusova, Deijaki risi
materialnoi kulturi piznorimskoi Tiri, în Arheologjia
18, 1976, Kiev, 20-42
V. V. Kropotkin, Rimskie im,porlnie izdelia Vostotchinoi Evrope, în SVOD, Moscova 1970.
M. Lang, Dated Jars of Early Imperial Times, în
Hesperia 24, 1965, 277-86.
D. Manacorda, „Le Anfore", în Studii Miscellanei,
23, Ostia IV, 1977, 116-266; 369-83.

348

Menzel 1969:
Mikulcic 1974:
Miltner 1937:
Opaiţ

1980 - a:

Opaiţ

1980 - b:

Opaiţ

1984:

Opaiţ

1985:

Opaiţ

1987:

Palma-Panella 1968:
Panella 1973:
Perlzweig 1961:
Pirling 1981:

Popescu 1976:
Preda 1980:
Rădulescu

1976:

Riley 1979:

Robinson 1959:
Sam aria-Se bas te III:
Scorpan 1976:
Scorpan 1977:

Sorokina 1964:
Sorokina 1971:
Sorokina 1972:

H. Menzel, Antike Lampen in romisch-germanischen
Zentralmuseum zu Mainz, Mainz 1969.
I. Mikulcic, Ancient Glass from the East N ecropolis
of Sc1tpi, în Arh. Vestnik, XXV, 1974, 191-213.
F. Miltn~r. Forschungen in Ephesos IV, 2, Vienna 1937.
A. Opaiţ, Consi,deraţii preliminare asupra amforelor
romane şi romano-bizantine din Dobrogea, în Pcuce
VIII, 1980, 291-327.
A. Opaiţ, Consideraţii preliminare asupra ceramicii
romane timpurii de la Troesmis, în Pcucc VIII, 1980,
328-66.
A. Opaiţ, BeobacMungen zur entwicklung der zwei
Amphoratypen, în Peuce IX, 1984, 311-27.
A. Opaiţ, Einige Beobachtungen zur spiitromischen
Keramik mit rotem tlberzug, în Dacia N.S., XXIX,
1985, 153-63.
A. Opaiţ, Amfore romane de mare capacitate. Consideraţii tipologice, în SCIVA 38, 1987, 245-58.
B. Palma, CI. Panella, ,,Le Anforc", în Studi ,Miscellanei, 13, Ostia I, 1968, 97-116.
CI. Panella, „Le Anforc", în Studi Miscellanei, 21,
Ostia III, 1973, 460-633.
J. Perlzweig, The Athenian Agora. Lamps of the
Roman Period, Princeton 1961.
R Pirling. Yom Romischen zum Frankischen Glas
im Spiegel der Funde von Kreffeld-Gellep, în Annales
du se Congres de l'Association Internationale pour
l'histoire du vrrrc, Liege 1981, 115-133.
Em. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele

IV -XIII descoperite în România, Bucureşti 1976.
C. Prrda, Callatis. Necropola romano-bizantină, Bucurrsti 1980.
A: Rădulescu, Amfore romane şi romano-bizantine din
8cythia Minor, în Pontica 9, 1976, 99-114.
J. A. Riley. 'l'he Coarse Potlery {rom Bcrenice, în
J.-A. Lloyd (ed.), Excavations at 81'.di KhrebishBenghazi ( Berenice) II, Suppl. Lybia Antiqua 1979,
91-465.
H. S. Robinson, 1'he Athenian Agora, r, Potlery
of the Roman Period, Princeton, 1959.
J. W. Crowfoot et al., Samaria-Sebaste III, 1'he
Objects {rom Samaria, London 1957.
C. Scorpan, Origini şi linii evolutive în ceramica
romano-bizautinii (sec. IV-VII} din ariile mediterană şi pontică, în Pontica 9, 1976, 155-188.
C. Scorpan, Contribution a la connaissance de certains
types cerarniques romano-byzantins (IV' - V ne siecles) dans l'espace lstro-Pontique, în Dacia N.S.,
XXI, 1977, 269-97.
N. P. Sorokina, Stekljianii sosud iz Nijnevo Podnestrovia, în KS 102, 1964.
N. P. Sorokina, O Steklijannîh sosudah s kapliami
sinevo stekla iz Prichernomorija, în SA 1971, 85-101.
N. P. Sorokina, Die Nup.penglaser von der Nordglaser
von der Nordkuste des Schu:arzen Meeres, în Annalcs
349

Subic 1974:
Suceveanu 1982 - a:
Suceveanu 1982 - b:
Sultov 1985:
Vegas 1973:
Welkow 1935:
Whitehouse 1982:
Williams 1983:

Williams II-Zervos 1982:
Williams 11-Zen·os 1983:
Yakobson 1951:
Yakobson 1979:

du oe Congres de l'Association internationale pour
l'histoire du verre, Liege 1972, 71-79.
Subic, Revue typologique et chrono~ogique du verre
romain de Poetovio, în Arh. Vestnik, Ljubljana
1974, 39-62.
Al. Suceveanu, Contribuţii la studiul ceramicii romanobizantitie de la Histria, în SCIVA 33, 1982, 79-108.
AJ. Sucevea.nu, Histria V I. Les Thermes Romains,
Bucureşti 1982.
B. Sultov, Ceramic Production on the Territory of
Nicopolis ad lstrum (JJnd-JV"' Century), Sofia 1985.
M. Vegas, Ceramica Comun Romana del M editerraneo
Occidental, Barcelona 1973.
I. Welkow, Eine Gotenfestung bei Sadou·etz (Nordbulgarien), Germania 19, 1935, 149-158.
D. Whitehouse et al., The Schola Praeconum 1 :
The Coins. Potfery, Lamps and Fauna, în PBSR 50,
1982. 53-84.
D. F. Williams, The Petrology of certain byzantine
amplwrae: some suggestfrms as to origin, în Actrs.
Colloque sur la crramique antique. Carthage 2324 Juin 1980, Dossier 1. CEDAC 1983, 99-110.
Ch. K. Williams II, O. Zervos, Corinth, 1981: East
of tlie Theater. Hesperia 51, 1982, 115-63.
Ch. K. Williams, O. Zrrvos, Corinth 1982: East
the 'l'lieafer, Hesperia 52, 1983, 1-47.
A. L. Yakobson, Srednei•ekovie Amfori Serernogo
Prfrhernomorija, în SA 15, 1951, 325-44.
A. L. Yacobson, Kermm:k i keramicheskoe proizvodstvo
srednorekoroi Tavriki, Leningrad 1979, 5-17.

z.
xxv

SPĂTRU.l/JSCHR JIEFE . . .'TWC'.W: z·sn NJEffERSETZU.w;

ro.v

JJARADAG-

TOPR.1/Cll/01
( Z 11s1111111u•11fassu11g)
/Jic Ft'sf1111y 1·011 /Jabad11g, P1111dplalz 1'opraichioi, lfryl i11 ei11n Uegc11d a11 der 1re..tliclw1
Ure11ze dn Se1•kiisle der Dol1ro11dscha, <1111 s1idlirhe11 F(t'I' dr.~ Toprail'liioi-Sees, a11( ei11n11 <'lira
12 m liber dem IJ' asserspfrgel lwhe11 l' orgebirg<'.
A11liifJlid1 d1r 1978 ro11 .Audm' Opaiţ rn111
Do11<111-J>cl111-.1/11se11111 wul d<'ln Archilekte11 Tl'Odor Băuic<i 1111f1·r110111111c11e11 feldarrhiiologisd1e11
U 11fers11cln111ţ/ ide11tifizfrrl, 1rnrde die P1·s/1111g
i11 de111selbc11 Jalir t•om E11tdecker selbst d11rd1
l'i11e So11dage 1·r(orschl. l 11folge des zirischeu de111
no111rnu-nella-.l/11se11111 (Andrei Opaif u11d Crisli11a Upaif) 1111cl de111 Cc11frul de Studii şi rercel<iri de Istorie şi Teorie .11fililarti (.Mihail
Zalwriade) gelro((e11e11 .Abko111111e11s fi11ge11 1979
-1982 arehiiologische A11sgrabu11g1»1 au( der
gcsa111te11 Ober(liiehe a11. Diese 1rnrde11 i·on topographischen A11(11ah111e11 (numilru U11gurea11u),
l' erzeicl1111111g1•11 (Teodor Băui cei) 1111d Lu(/a11(1wh111e11 (Al. S. Şte(a11) begleilel.
/)ie g1•sa111fe Plac/ie der Pes/11119 1rurde i11
2() Quadrale (C 1 - C20 } eingeteilt.
Die Slraligraphie

na dit· intra muros - Zone im Gcg<»1salz
zur extra muros - Zo11e ei111~ Ko11tinuiliit der
A 11siedlu11g a11fu·eist, u·are11 die archăologiuhe11
Lageru11ge11 dicker. Die 11euzeitlichen Arbeitet1
habe11 die letzleti z1rci Nfreaus itmerhalb der
M a11er11 beseiligt, wăhreud diese i11 d~r Zorie
<111/Jerlialb der Jlla11er11 forlbesla11den. Duuh die
A11pass1111g der Slratigraphie beider Rereiche
ko1111e11 1rir die Reihe11(olge aller sieben ~y ireaus
dieses Pu11dplalzes beslimme11.
Der Zeilpunkt der Errichtu11g der Festu11g (NI)
scheiut iu de11 Zeilraum l'alet1s- l' alentiniatms I
zu(alle11, t'Oll de11e11 die lelzen au( d1'.esem Niveau
t·11tdeckle11 Mii11ze11 herkommen (ootl. 369-372),
als a11 der Ut1fere11 Donau it1le11siev gebaut !l'urde)
Das Et1dedieses N it·eaus ist wal1rschei11lich au/
de11 golische11 Ei11(all zuriickzu(iihre11, obwohl es
a11ch (ii11( zwieschen 383 ut1d 395/402 da/ierbare.
Jl.lii11zen gibt, die aber im l'ergleicl1 zur riesigen
A11zahl der .Uii11ze11, die i·or 378 auszuselzen
si11d, mii Vorbehalt als Eindri11gsstuckc zu
betracl1let1 sind.

350

Der Anfang des zweiten Niveaus (N II)
scheit1 im Zusammenhang mit der Bautiitigkeil
des Theodosius I I zu stehen. Seitl Ende wird
walirschefolicli vom Hun11eneinfall vom Ende des
4. Jhs. verursaclit, indem es mit Munzen t1on
.Arkadius ( 402-408) dat iert wird. Das dritte
Niveau (N III) wird durch Milnzen von Honorius (408-423) it1s erste l'iertel des 5. Jhs.
datiert. Seiue Zerstorung steht nach der Mei11ut1g
der Leiter der Ausgrabung mit dem hunnische
Einfall vom J. 422 im Zusammenha11g. Diese
Zerstoru11g slellt der erslen stadtbaulichen Phase
der Festung ein Ende, wobei die 12 P(eiler aus
dem Inneren zersMrt werde11 imd vom 11iichste11
Niveau ilberdeckt sind. Die Xiveaus IV und V
sind durch Munzen vo11 Theodosius II (425-450)
datierbar. Das Ende des vierten Nivenus ist
wahrscheinlicli au( deu Hu11nenei11fall vom J.
433/434, das E11de des (ii11ften Niveaus dagege11
au( den Hunneuein(all t'Om J. 441 oder 447
ziiruckzu(ii.hren. Nur i11 einigen Quadrale11 erscheir1t zwischen dem (it11(ten 1111d dem sechste11
Niveau ein andcres S('hr schu·ach abgesondertes
Niveau, das aus ei11em Fupbode11 aus gelbem
oder grauem Lchm, drr auch Rra11dspure11 au(weist, besteht. Sic 1r11rde11 mit Nl'a 1111d Sl'b
bezeichnet. I11 diescm Pall ki.i1111fo11 sie de11
l11m11ischen A11gri((e11 aus de11 Jahret1 441 bzw.
447 entsprechen, obwohl auch blofJ die Hypothese
einer Feuersbru11st nicht auszuschlie{Jen ist. Au(
dem sechsten Niveau ( N 1' I) lauche11 eben(alls
Mu11zen t1011 Theodosius 1 I au(, jedoch ko1111te
ei ne sehr weni11g lesbare M ii11ze M arcia11us ( 450
-457) zugewiese11 11'erde11. Dieses Ninau wurde
nur im SO-Teii der Fesl1111g (l/uadrat 20) e11tdeckt,
da d1:e neuzeitlichen Arb('ilc11 dii- letzte11 Nit'eaus
aus der ubrige11 Siedlu11y zersli.irt habc11. Die
maferiellw Ablageru11ge11 au( diesem Nivea11 sind
sehr spărlich, i11dn1t sie 1•0111 Bulldozer beseitigt
wurde11. Dieses X freau ki.i1111te dem vorletzte11
i11 de111 extra muros - Bereich ide11li(izierte11
,\'it'Cau enlsprechcu, das, u·ie das letzte (N l'II)
aus demselbeii Rereich, a11ha11d der zahlreichen
mit de111 Riidche11 1111( der Au{Jenseite dekorierten
1'eller ( Phocaean Red Slip Ware, Ponn 3 vo11
J. W. Hayes) i11 die zweite Hiil(le des 5. Jhs.
zu dntiere11 ist. Das E11de diescr X ivea11s ist
u11s histori:sch u11bcka1111t.
Durch die erlrnlte11e11 A11gahc11 wurde das Resteheu einer vi.illigrechtrckigrn Fesl1111g (rstgestellt,
dere11 lange S(•iten ohne EckWr111e .:.Y-8 orien·
tiert si11d und welche i1111err Aus111asse11 von
38x14 (532 m2 ) au(weist. Die Festu11gsmauer
ist 3,40 m dick, so das die max. Di111e11sio11en
44 x 20,40 betrage11. Sie 1rl'ist die opus quarlratum - Bamveise au( und hat ei11 2,30-2,60
tie(es Fundament. Im I 1111eren be(inde11 sieli 12
Mittelp(eiler, welche symmetriseh i11 G · Pacire11
angelegt sind, und 4 Seitenp(eiler, die sieli mit
der Festungsmauer verzal111e11. Durch diese Lage
der P(eiler entsteht ein I r111enho(. Die M ittelp(eiler
wurden in opus quadratum attge(ertigt, die Seite11p(eiler dagegen i11 opus mixtum, mit je vier
Steinschiehten aus Stein und Ziegelstein. Die
Mittel- und Seitenp(eilf'T tt·urden in derselben
Zeii mit der Festungsmauer errichtet. Das Tor,
ei9entlich ein Turm-Tor spri11gt 10 m au{Jerhalb
der Festungsmauer vor u11d wurde durch das
System der „Falie"-Tore errichtet, mit zwei

• 3,75 bzw. 2,50 tn breilet1 Eit1giinge11. I 11 der

sildlicheti Hii.l(te des ltmenhofes wurde ei11 Karial
(tir den .AbflufJ des restlicl1en W assers identi(i
ziert, der au( N IV gebaut wurde.
Der it1 Topraichioi untersuchte Festungstyp
ist durch AusmafJ und Form ein in Skythien
und den andereu Provinzen des Kaiserreiches
noc/1 u11bekatmler Typ. V ori der tveiten Suciu:
t1ach Parallelfunden bietei 1111r der burgus vou
Burgle bei Gundremmingen eine nlihere At1alog1'.e
an, wiihrend das Tor mit anderen Typeu nus
at1deren Provi11zeu verglicheu werde11 kat111. Was
den Charakter der Festung von Babadag-Topraichfoi anbelangt, katm diese in die Gatttmg der
burgi eingegliedert werde11. Ztoar soll die Festung ursprilnglich Schulz- twd Aufsiehtsau(trăge
er(flllt habe11, jedoch dar( man vermute11, dafJ
sie allmăhlich ihren Charakter iinderte, tl'obei sie
zu eiller Statio11 fiir die Stockiertmg des annona
militaris wurde, was au( Gr1111d des archiiologische11 Sac111•erhalls (estgestellt wurde.
Die extra. muros-Siedl1111g wurde durch 6
Sch11itte ( S I - l' I) Ull([ 6 Quadrale twtersuclit.
Diese haben die Existet1z dPrselbe11 Phasen der
Âflsiedlung trie i11111•rhalb der FPstung herl'Orgehobe11.
Das Bestehe11 drr erste11 Pliase drr A11siedlu11g
wurde 11ur unmittelbar 11ebe11 der Festungsmaupr
identifizierl, u•o ei11 paar dolia aufla11cl1e11; jedocli
wird die Zo11e 1111r nach dem A11fa11g cier z1n•ile11
Phase be1coh11t.
I11 der zweite11 Phase u·eist dii• rxtra murosSiedlurig eine relative Trayweite au(. .Ma11 errichtet ein paar lllauern nus mit Erde 1111lereina11dergebu11de11e11 Stei11e11, es aschei11e11 P11rnge11 1111d
Herde aus Ziegrlstri11e11.
Die Er(orsch unu drs t'X trn m uros- Bereiehes
der vo11 de11 11ruzeitliche11 :lrbeile11 11·c11iger als
der burgus betrof(Cll nurdrn u·ar, auănzl tlas
flild 1111d ci ie Chronologir tler A 11sirdlu 11g i 11
diesem F1111dplatz bis i11 die z1reile Hiilflr des
5. Jhs. u.Z.
Die im 5. Abscl111itt behcrndeltr11 kera 111isc11m
Fu11de wurden (1tnktio11sgrn1ă/J (olye11dcrweise eingeteilt: Ge(ă{Je zum Stoekirmi 1111d zu111 Transport
(dolia, Amplwren); TischgPsehirr: I(iichc11yrsd1irr
und varia.
Die Gnttung der doli:t mmle in gro{Je und
klei11e Ge(ă(Je ei11g. teill.
Die Amplwre11 1l'llrdet1 dem 111onilwlogischen
K rilPTi 11111 nach i 11 mehrac Fon11e11 eingeleilt:
A) Birn(ormige Amphoren (A I 1111d A II).
B) Zyli11drische Ampliorm (BI - B VI).
C) Balg(ormige Amphoren (CI - C III).
D) Ei(ormige Amphoret1 (DI - D Il' ).
E) J(egel(ormige Amplwre11 (EI - E V II).
F) Versehiedene Amphoren (FI - F XVIII),
tl'O man die Form des Korpers nieht kPnnl.
G) Tischamplwren (J(ugel(i.irm1:ge) (G I - G II)
Im1erhalb des Tischgeschirrs hat der l'f.
zuniiehst die hohen Formen {Tri11kge(ii/Je - vasa
po[ta]toria), danach die niedrigen Formen (Ge(ii{Je zum Essen, vasa escaria) behandelt. Fiir
das Tischgeschirr wurden mehrere H erstellungszentren (estgestellt, niimlich das lokale, das kleit1·
• asiatische, nordafrikanisehe, ii.găisclte und gotische.
·
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Die dure/I }?ormen hergestellten Lampen Bind
die zahlreichsten~ Sie wurden in chronologischer
Reihenfolge tJorgelegt. und tJom morphologischen
Standpµnkl a~ in folgende GaUungen eingeteilt.:.
I) Lampen ·mil rechleekâgem Diskus.
II) Lampen mii langem KDrper, kleinem Diskus und ohne Kanal.
III) Lampen mit rundem Korper.
IV) Lampen mit ovalem Korper 1md Diskus.
V) Lampen mit langem Korper, klei11em Diskus und Kanat.
VI) Lampen nordafrikanischen Typ.,.
VII) Lampen balkanischen Typs.
Diese Funde tragen zur Klărung der wirtschaftlichen Hand 0 lsbeziehungen zu anderen Provinzen des Reiches bei. Zugleich wurden eit1ige Typ_en,
wie z.B. die Lampen mit ovalem Korper und
Diskus (A IV) besser individualisiert. Die gut
datierlen archăologischen Kontexte aus dieser
Siedlut1g boten ebenfalls einige feste AnhanUspunkte fur die Daticrung des Auftratens einiger
La111pentype11 i11 Kleit1skythie11 an, so fur den
t1orda(rikanischen Typus oder seine balkaniscl1en
N achahmunget1.
Die im Rahmen des 9. Absch11itts beha11delte11
Wa(fengeget1stăt1de kiitmen zur Kennt11is der
Ausstattung der kleinet1 Besatzutigstruppe aus
dem burgus beitragen. Einige Stiicke wer(e11 die
Frage der A111cese11heit einiger gotische11 Elemente in der Garnison gegen Ende des 4. Jhs.
au(, zumal hier auch keramische Fragmente tJom
Typus Siutaua de M ureş-Tschernjachow auftretretet1.
Die lV erkzeuge 1111d die J(lein(unde stellen
wegen ihrer spiirliche11 A11zahl z1rar keinet1 Gegenstand eines Kon11ne11fars dar, jedoch tragm sie
zur Ergii.nzung des Bildes des Alllagslebens im
AU.ertum, der Beschiiftigu11ge11 und l:Jriiuche der
Eillwohner dieser Festu11g und Siedlung.
Eru·ăht1e11swert u11ter Jrn epigraphische11 Funden ist ein Fragme11t eines .Meilenstei11es mit
den Buchstaben AVO PO S / 111 A X IM, das 11·ahrscheiHhch in die Zeii des 111 a:riminus Thrax
gehort.
In dem Abschuilt, dcr dem 1l'irlscha(tliche11
Leben gewidmet wurde, behandelt der l'(. zuniichst
i11 der Ta(. 15 und im Diagramm 13 das l'erhiiltnis ztrischen der lokale11 Produktio11 u11d den
Importen. Aus dieser Oberprii(ung geht' deutlich
hervor, da{J mit Aus11al1me11 der Jalire 370-378
wo die lokale11 Erzeug11isse de11 vordere11 Platz
eimiehmen seit Ende des 4. Jhs. und die ganze
Hăl(te des 5. Jhs. hilldurch die importierten
Erzeugnisse vorra11gig sind. Unter de11 Importen
nehmen. die A 111phore11 den ersten, dos Tischgescl1irr zum Essen (ror aliem die Type11 I - V)
de11 zweiten Platz ei11. Beide keramische11 Gruppen weisen au( einw regen Bandei mit N achbargebieten hin, so die pontische oăer kleinasiatisch Gegend oder wohl (crner gelegenen Regionen,
so der iigiiische Ramn oder N ordafri/ca.
Dariiber hinaus stellte auch die Lanrlwirtschaft cine wiclitige Beschă((igung fii.r die EinIJlOhner der Siedlung dar, wi.e es aus dem A,grarinveritar z~. erşchlje{Jen ist: Pflugeisen. Sicheln,
Semsen, Reibe.steine, U'ie auch die Q~faJk zur

Das Kuchengeschirr (vasa coqnina(to)Ija)
wurde ebenfalls der Formenhohe gemă/J behandeU.
Es enthălt: Topfe (Typ I-XV), Krii.ge (Typ
I- V I), Kasserollen (Typ I .,-III) und DeckPl.
In dem Unterabschnitt Varia behandeU ler
Vf. eine Saugflasche (Titina, Ubnppa), eine in
der Dobrudscha ziemlich selten 1Jorkommende
Ware.
In dem der statistischen Bewertung der Funde
gewidmeten Unterabschnitt werden zunachsl die
slratigraphischen Funde dargelegl. ln der Tafel.
1 werden die keramischen Funde aus allen 7
Niveaus dargelegt, wăhrend in der Tafel 2 di11
kcramischen Funde im1erhalb der Wohnungen
aus der Zeit der Niveaus I - V behandeU werden,
wobei der Vf. versucht hat, einige Zweckbestimmu11ge11 der verschiedet1e11 Woh11ungen aus den
genannten Niveaus festzustellen.
Die Statistik dcr typologischen Funde t•erfolgl
reihenfolglich die Verbreitu11g der wichtigsten
kera111iscl1e11 Gattungc11 imierhalb jedes ei11zigen
Nivcaus (Ta(. 3), u11d zwar die Verbreitu11g
der Amphore11 des keramischen Tri11kgeschirrs
u11d des Glasgeschirrs (Ta(. 12), der wichtigsten
Herstellungszet1tren fiir dos Tischgeschirr (Ta(.
13) tmd dos Kuchengeschirr (Ta(. 14). Ali'
dicse Tabellen u·erden 1•011 Diagrammen beglei·
tei, die diel Schwankunge11 der behandelten
Keramik aus den Nivea11s I - l' graphisch
u·iedergcben.
Ein a11sge1ciihlter Katalog ergăuzt die Darlegung der keramisehe11 Funde, iudem er dos
Gefuge 1111d die Farbe des Tons, die Dimcnsio11e11
des Gefa{Jcs, die Int•entarnummer, dos Quadrat
(C) und dos Nitieau ( N) des Ftmdes angibt.
Obwohl fragmeutarisch erhalten habrn die Glasge(ii{Je die Wiederher11tell1111g einiger Haupt(orme11 ermoglicht: Becher, Niipfr, Schaleu, Unguentaria, Amphorellen, Ka11ne11.
Die Becher slrlle11 dic hiiu(igst angestrof(e11e
Porni dar. Es begeg11e11 3 Haupttypen: der erate
u·eist riue zyli11drische bis hemisphărische Form
011(, der z1uite hat ci11e11 kegelstumpf(ormige11
Korper u11d der dritte eine11 kegelformige11
Korper. Ei11ige dat•on sind mit blaue11 N11ppe11
dekoriert.
Dic Scl11de11 sind entU'eder hr111ispl1iiri'.sch oder
kcgel(orm1'.g, mit Kanneluret1 und (ei11 eingeritzten
Linien dekoricrt.
W as die N iipfe anbela11gt, es wurde11 tiur
Fragmente aus dem Oberkărper rntdrckt, die
triclit verziert sind.
Das Auftreten der 'Flâ!cl1che11, Uuguentarili,
Amphoretten utid Kannen wird 11ur durch ein
paar Fragmente bezeugt, trelche trotz dem au(
spczifische Formen fur dos Ende des 4. Jhs,
u11d die ersle Hiil(te des 5. Jhs. hinu·eisen:
Das ist iibrigens die Datierung des gesamten
Glasmaterials aus dieser Siedlung, ein Material
dos an die lllode der Epoche im Osten des Imperium vollig anpa{Jt.
·
Im 7. Abschnitt teilt der Vf. di.e.43 vollstiindig
1.md fragmentarisch erhalte~en La11,pen au( Grund
1hrer. Jlerstellungswe1'.se in drei ..Gruppen ein:.
A) Durch Formen. hergestcllte .iampen.
B) An der Tonschei~e ,gedrehle Lamperi,
C) Handgemachte Lampen.

3ij2

Erh11lt11ng des Gctrcides ( cloli:i.) oder die Kor n·
Ronen- ttwl Hirse11S1m~1l, die a11( dem F1i/JbJăen
der W oh11u11~,e11 oder in Ampl1oren entdeckt
wurdcn, toobei viele davon ar'sgewiihlte Samen
zum Săcn waren.
Die Knocl1e11reste (vermulli'.ch auch die Glocke11)
beze111en die Viehrncht, die J a1d uwl den Fischfang.
Die Spimuoirtel und Webgewichte bezeugen
das Spinnen und das W eben als bedeutende
Bescliiiftigungen in der Siedlung.
Der Vf. maclil darauf aufmerksam, da/J alle
Schluţlfolgerungen, zu denen er betreffs der Entwicklung der keramiscl1en Formen, der Kandelsbeziel11mgen zu gewissen wirtschaftlichen Zentren
gelangt ist, an erster Stelle nur fur die Siedlut1g
von Babadag-Topraicl1ioi gellen, indem cine
weitere tJbcrtragung auf ganz Kleinskythien nur
zuruckhaltend durchgefuhrt werden darf. Auch soll

1

die Tatsacl1e niclit crstaunen, dafJ in dieser
Siedlu11g fur eine Zeitspanne von c. 100 Jahren
7 Ni'.veaus identifiziert wurderi, wiihrend in
gro/Jcn Stiidten tde Histria, Tropaeum Traiani,
Acgyssus und Dinogetia nur 2 oder 3 Nitleaus
anzutreffe11 sind. W aren diese Stiidte gut beschu.tzl
tmd gelang es ih11en, d1'.c Angriffe zuriickzustofJen,
war dagegen die kleine, auf dem Hauplwege der
alten Dobmdscha licgcnde Festung anlii/Jlich
jedes Einfalls zerstort.
Der Endschlu/J des Vfs. des Absclmittes U.ber
das wirtsr.haflliche Leben ist, da/J trotz dieser
toiederholten Einfălle das 5. Jh. keinen Hiatus
in der Geschicl1te der antiken Dobrudscha darstellt. Es findel dagegen cin demographischer
Zuwachs i11 den Stiidlen statt die Importe nel1mera
zu; dies erkliirt sieli teilweise durch die von der
Zentralbeliărde der Festigung der Grenze an der
unteren Donau geschenkte Aufmerksamkeit.

FORTIFICATIA SI ASEZAREA ROMANĂ
TÎRZIE DE ,L.A„ BABADAG-TOPRAICHIOI
(11'.rf la /Hl_:„:i1111 183, 1•0[. I)

ANDREI OPAIŢ, MIHAI ZAHARIADE
GHEORGHE POENARU-BORDEA,
CRISTINA OPAIŢ
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63. A - DIAGRAMA VESELEI DE BĂUT DIN CERAMICĂ ŞI STICLĂ; B - DIAGRAMA OALELOR DE BUCĂTĂRIE.
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