
AL. SUCEVEANU ~i C. SCORPAN 

STRATIGRAFIA HISTRIEI ROMANE TIRZII IN LUMINA 
SApATURILOR DIN 1969 ŞI 1970 IN SECTORUL CENTRAL. 

Fondaţia milesiană de pe malul lacului Sinoe, face din 1914 
-obiectul unor intense cercetări arheologice, mult amplificate după anul 
1949 de cînd, graţie unei noi viziuni - de înţelegere mai profundă a 
întregului complex histrian ~ istoria agitată a vechii colonii începe 
.:să fie tot mai bine cunoscută. Cu toate acestea, nu puţine sînt sem
nele de întrebare pe care le ridică încă oraşul greco-roman pe toată 

'întinderea sa şi lucrul este desigur direct proporţional cu diversifica
:rea cercetărilor, atît din punct de vedere topografic cît şi cronologic. 

Pentru rezolvarea unora din aceste probleme, conducerea şantie
rului a decis, în anul 1969, deschiderea unui nou sector in cetate, de
numit convenţional Sectorul Central~ în care săpăturile urmau să fie 
·-efectuate in colaborare cu Muzeul din Constanţa. 

Inainte de a trece la prezentarea rezultatelor obţinute în săpă
~tura din cei doi ani sînt necesare cîteva precizări referitoare la metoda 
<de săpătură întrebuinţată. Odată delimitat sectorul, care se întinde 
intre edificiul comercial (tabernae) şi basilica de vis-it-vis de turnul 
-mare al incintei tîrzii la vest şi sectorul Domus la est, între piaţa mare 
la nord şi strada dintre terme in sectorul Domus la sud, am socotit 
_necesar să efectuăm o secţiune în cruce pe întreaga porţiune încredin
'tată spre cercetare. Aceasta nu numai pentru că orice obiectiv arheo
-logic, mai mult sau mai puţin cunoscut, trebuie mai întîi secţionat, atît 
-pentru asigurarea stratigrafiei cît şi pentruca pe baza acesteia să se 
-poată trece la degajarea in suprafaţă. Spunem nu numai din acest mo-
-tiv deoarece situaţia specială de la Histria impune în mod obligatoriu 
-o() asemenea metodă. Este vorba mai întîi de necesitatea verificării stra-
tigrafiei cetăţii în general. Apoi de faptul că noţiunea de ultim nivel 
.are mai multe accepţii şi că odată in plus, chiar dacă ar fi să ne pro
~punem doar degajarea lui, ar fi necesară o secţiune. Pentrucă, devan
,sind pentru moment ordinea pe care ne-am propus-o, prin ultimul nivel 
:s-a înţeles în majoritatea cazurilor nivelul de secol VI e.n., mai exact 
])rima jumătate a acestuia, adică nivelul la care pot fi surprinse con-
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strucţii solide cu pavaje vizibile. Dar cercetări mai noi au precizat 
că în accepţia ştiinţifică a cuvîntului, ultimul nivel este departe de 
a avea acest aspect, el fiind în fapt al treilea de peste aşa-zisul ultim. 
nivel. Realul ultim nivel este pe de altă parte sporadic, ceea ce im
plică dificultatea surprinderii lui în suprafaţă deoarece, din pricina 
denivelărilor terenului, el se poate afla uneori la aceeaşi adîncime cu 
penultimul nivel , situaţie care nu poate fi controlată decît printr-un 
profil martor. Aceasta pentru a nu mai pomeni de faptul că însuşi 

nivelul de secol VI e.n. prezintă constant două faze, de bună calitate,. 
şi că există deci riscul pe de o parte de a considera săpătura finită 

atunci cînd se atinge doar a doua fază, pe de alta de a nu reuşi să 
se individualizeze nivelul din prima jumătate a aceluiaşi secol dacă 

cercetarea nu Hvansează în profunzime, detaş'îndu-l de nivel'21e anterioare 
din punct de vedere cronologic, Ajungem astfel la al treilea argument 
al necesităţii secţiunilor de control: fără un sondaj în profunzime nu 
se poate afirma dacă o clădire a fost construită sau doar refolosită la 
un moment dat. 

Pe lîngă metoda de principiu aplicată, socotim necesar să pre
zentam aici şi modalitatea concretă în care am înţeles să facem săpă
tura. Am trasat aşadar pe zona încredinţată nouă spre cercetare, deli
mitată cum s-a mai spus de obiective arheologice ferme, clădiri la est 
şi vest, străzi la nord şi sud, o secţiune est-vest, la mijlocul distanţei 
dintre cele două străzi, lungă de 89 m (A) şi o alta nord-sud, apro
ximativ pe mijlocul secţiunii A, lungă de 63 m (B), totalizînd deci 152 m 
de profil. Intinderea mare a săpăturii, care poate să surprindă la prima 
vedere, se întemeiază pe o lungă experienţă după care sondajele mici 
- şi cu atît mai mult suprafeţele - riscă să prezinte situaţii trun-· 
chiate, insuficiente pentru înţelegerea generală a unui sector. Dacă 
adăugăm la aceasta că scopul săpăturii noastre nu era doar acela de 
a degaja o pnumită zonă pentru a o pune în valoare din punct de· 
vedere lnuzeistic ci de a verifica stratigrafia cetăţii în general, ceea 
ce nu se poate realiza decît din loc în loc, în funcţie de monumentel~ 
întîlnite la diverse nivele, rezultă cu claritate că metoda secţiunilor' 
lungi este nu numai. adecvată ci obligatorie. 

LEGENDA 
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In strînsă legătură cu cele discutate pma acum se cuvine să pre
<:izăm că în concepţia noastră, o secţiune nu înseamnă, sub nici o 
formă, distrugerea monumentelor, numai pentru a avea o secţiune in
tegrală. Edificiile, ca dealtfel orice construcţie, fie ea oricît de puţin 

.aspectuoasă, trebuiesc păstrate nu numai pentrucă ele vor forma obiec
tul cercetării în continuare, ci pentru că însuşi profilul trebuie să le 
ilustreze ca atare. Ne referim la faptul că în orice cetate, şi cu atît 
.n1ai mult la Histria, unde, in decursul a patrusprezece secole de exis
tenţă straturile au fost deseori răscoli te, numai un acord perfect între 
.plan şi profil poate oferi cheia înţelegerii situaţiilor din teren. Afir
maţia - care poate să pară un truism - îşi recapătă adevărata ei 
valoare dacă ţinem cont de starea precară a celor mai multe dintre 
construcţii, de faptul că de multe ori podelele sînt distruse de inter
venţii ulterioare, în fine de faptul că în special ultimele nivele, aflate 
-- cum se va vedea în continuare - la o foarte mică adîncime, sînt 
.greu de surprins in profil, iar practica podelelor confecţionate din lut 
curat este treptat abandonată in favoarea celor ce necesitau doar o 
simplă bătătorire a pămîntului , întărită eventual cu pietriş. 

După această introducere vom încerca să prezentăm rezultatele 
obţinute în cei doi ani de săpătură pe nivele, metodă de expunere im
pusă de caracterul de sondaj al cercetării efectuate, caracter determi
nant pe de altă parte şi in ceea ce priveşte trăinicia concluziilor noa~ 
st re, pentru a căror confirmare va trebui să aşteptăm rezultatele săpă
turii în suprafaţă 1 

Prin1ul nivel, N I, se află, cum s-a mai spus, imediat sub stra
tul vegetal şi el este reprezentat fie prin nivelarea dărîmăturilor nive
lului precedent, N II, aşa cum se întîmplă în cele mai multe locuri 2, 
fie avînd propria sa dărîmătură, ca de pildă pe o suprafaţă considera-

1 Nu este in intenţia noastră amplificarea aparatului critic cu bibliografia 
tuturor problemelor pe care le ridică săpătura efectuată în cei doi ani. De 
-aceea ne vom mulţumi să indicăm bibliografia fundamentală, în care primul 
loc îl deţine desigur volumul colectiv Histria, I, Bucureşti, 1954 şi în special 
capitolele referitoare la săpăturHe din cetatea romano-bizantină aparţinînd lui 
Em. ConduDachi. Gr. Florescu şi I. Stoian. Ulterior au mai apărut studiile lui 
Em. Condurachi, Hist1'ia a l'E.?poque du Bas-Empire d'ap1'es les dernieres fouilles 
archeologiques, în Dacia, N.S., I , 1957, pp. 24'5-263; H. Nubar, Monede bizantine 
de la inceputul secolHlui al V II -lea şi sfîrşitul cetă ţii Histria, în S.C.N., · III, 
1960, pp. 183-195; A. Petre. Quelques donnees archeologiques concernant 'La 
continuite de la population et de la cultw'e romano-byzantine dans la Scythie 
Mineure aux VIe et VIle siecles de n.e., în Dacia, N.S., VII, 1963, pp. 317-353. 

2 Vezi, cu excepţia situatiei din carourile 3-4 ilustrată in fig. 3, 
atît pe profilul de nord cît şi cel de sud al sectiunii A (fig. 2-3) aproximativ 
din dreptul caroului 15 şi pînă în dreptul caroul'ilor 21-22, apoi după o între
rupere, de la caroul 26 pe profilul de nord, de la caroul 36 pe cel de sud şi cu 
o mică înt r.enupere, pină la capătul de est al secţiunii A, cum dăr.îmătura 
nivelului II, niveIată, :putea servi ca nivel de călcare pentru primul moment 
întîlnit în săpătura noastră. Tot astfel in secţiunea B, cu excepţia intervenţiei 
dintre carourae 11-18, situaţia poate fi considerată generală, cu deosebire că pe 
profilul de vest (fig. 4) ea incepe încă din caroul 1" in timp ce pe cel de est 
(fig. 5) ea nu poate fi constatată decît cu începere din c3.roul 3. 
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bilă în zona unde se întîlnesc cele două secţiuni 3. Situaţii deosebite,.. 
după cum se înţelege, şi dacă pentru cel de-al doilea aspect putem 
afirma că el reprezintă un nivel real de locuire, în primul caz vor fi 
necesare încă unele cercetări de suprafaţă. Problema este deosebit d~ 
importantă deoarece ea revine la aceea, plină de implicaţii, a carac
terului sporadic al ultimului nivel şi deci a aspectului Histriei în ultima 
ei fază de existenţă. 

Strîns legată de acest al doilea punct se arată a fi şi caracterul· 
locuirii din acest ultim nivel - altfel spus a calităţii podelelor, zidu-· 
rilor, construcţiilor şi deci a caracterului urban sau nu al aşezării din 
acest mon1ent. Atît cît ne permite săpătura din aceşti doi ani se poate
afirma că podelele nu mai au puritatea acelora din nivelele precedente, 
ele fiind în fapt o simplă bătătorire a pămîntului, iar în ceea ce pri
veşte locuinţele este cert că în acest moment se reutilizează cele maf 
mai multe din locuinţele anterioare li. 

In două locuri din segmentele de secţiune efectuate în 1970 s-aU' 
putut însă constata aglomerări de pietre ce par să fi reprezentat con
strucţii circulare, aşa cum se mai cunosc cîteva în Histria, şi care
aparţin desigur ultimului nivel 5. Ţinînd cont de caracterul sporadiC' 
al acestuia, de calitatea podelelor, de faptul că construcţiile-i proprii' 
nu par a avea un caracter deosebit ci dimpotrivă, în fine de ipotetica_ 
ignorare a reţelei stradele mai vechi - cel puţin în stadiul actual al 
săpăturii - putem afirma că locuirea din acest moment pare a re-
flecta decadenţa urbanistică de la sfîrşitul Histriei. Nu se poate preciza. 
în schimb în ce măsură abandonarea acestui nivel de locuire a avut 
loc ca urmare a unui atac, urmele de incendiu lipsind pînă în prezenL 
Datarea acestui nivel continuă să rămînă sub semnul incertitudinii si 
dacă ceramica, asupra căreia anunţălTI că se va reveni în studii sp~_. 
eiale, nu se deosebeşte esenţial de aceea din nivelele precedente, mo
nedele care să depăşească terminus-ul postquem indicat de cele din. 

3 Pe profilul de nord al secţiunii A· (fig. 2) nivelul 1 cu propria sa dărîmă
tură a putut fi reperat între carourille 23-25, in timp ce pe cel de sud (fig. 3) .. 
intre carourile 22-34 şi pe o mică porţiune în carourile 38-39. Nu am putut
(:onstata nicăieri această situaţie în secţiunea B. 

"Vezi în general încercarea de datare a construcţiilor ilustrată în fig. 1. 
Atragem ·atenţia că această datare se referă la momentul de construcţie at 
respectivelor edificii, indiferent de nivelele ce s-au adosat ulterior acestora .. 
altfel &pus indiferent de durata in timp a monumentelor. Printre situaţii"le in 
care ultimul nivel uUlizează cons.trucţii anterioare, putem cita, pe profilul de 
nord al secţiunii A, zidurile din carourile 23, 25 şi eventual pe cel din carourile-
42-43; pe cel de sud, probabill cel din caroul 4, sigur o par te doar a zidu'lui 
marei clădiri in caroul 25, apoi pe cele din carourile 29, 33 ş i 34. In secţiunea 
B lucrul poate fi constatat, pe profi'1uI de vest, în carouri le 1, 6-8, eventual 11,. 
21. dacă nu cumva aici ,e vorba de un zid propriu, 24 şi 31, iar pe cel de est 
in carouriUe 9, incă ipotetic in 19 unde, ca şi in 21, situaţie s-imHară cu cea· 
de pe profhlua · para1el, poate fi vorba de ziduri construite în acest moment, 
24 şi 31. Cum e uşor de observat, . paralelismul situaţiilor dintre profilele· 
celor două secţiuni nu este intotdeauna perfect, ceea ce ne-a făcut să le pre
zentăm separat chiar dacă ele reprezintă uneori acelaşi complex. 

5 Cf. fig. 1. Este vorba de construcţiiile din secţiunea A, carourile 38- 40, 
U:t.tct în secţiunea B, carouri,le 25-26. Menţionăm că În interiorul lor s-au găsit 
podele de lut curat indicînd clar că e vorba de resturi ale unor locuinţe. 
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nivelele anterioare lipsind pma m prezent. MEnţionăm atît pentru aces!;; 
mvel cît şi în general, că nu am luat în consideraţie în raportul de 
faţă decît monedele găsite în situaţii stratigrafice clare şi, pe de altă 
parte, numai pe acelea care depăşesc limita cronologică indicată de mo
nedele din nivelul precedent, singura modalitate de a opera, după pă
rerea noastră, prudent cu materialul numismatic 6. Tot ceea ce se poate 
afirma în aceste condiţii este că primul nivel (N 1) ca dealtfel şi al 
doilea (N II) sînt posterioare anului 592/593 e.n., dată indicată de ultima 
monedă din N III. Ce anume distanţă va fi separat pe N I şi N II de 
N L1I,' altfel spus cît intră aceste două nivele în secolul VII e.n., nu 
u putem încă afirma pe datele obţ.inute în săpătura noastră dar este 
cert că, fie ş i numai pe baza slabelor indicii ce ne stau la dispoziţIe, 
u prelungire a vieţii Histriei, indiferent în ce forme, în plin secol VII. 
e.n., este departe de a fi exclusă. Un singur lucru ar mai fi de adăugat 
Şl anume descoperirea unui mormînt a cărui groapă perfOl'a nivelul L 
Datarea lui, neasigurată de inventar, nu poate fi deci decît relativă şi. 
anume ulterioară datei pe care ar fi s-o atribuim lui N I 7. 

Nivelul al doilea (N II) prezintă din mai multe puncte de vedere 
asemănări cu primul. El se află uneori direct sub stratul vegetal, acolo 
unde lipseşte N I, dărîmătura lui fiind însă frecvent surprinsă, ceea ce 
nu lasă nici o îndoia{ă asupra continuităţii lui. Chiar acolo 
unde aceasta lipseşte, dărîmătura lui N III este nivelată şi avem des
tule indicii să credem că in acest moment s-a locuit pe întreaga su
prafaţă a cetăţii , judecînd cel puţin după datele oferite de secţiunea 
noastră "' Asemănător uneori şi ca tip de confecţiona re a podelelor cu: 
precedentul, acest nivel utilizează de asemenea cele mai multe din 
zidurile anterioare 9. Dacă nu putem afirma încă cu preciziune ce 

G Prezentarea exhaustivă a materialului numismatic recoltat în cei doi 
ani se găseşte la Gh. Poenaru Bordea (in volumul de fată. pp. 319- 337.), 

7 Mormintul era plasat in secţiunea A, caroul 30,' peste zidul absidat. 
Construcţia mormintului era de tipul celor cu ţiglă în dublă pantă (pat,ru ţigle 
mari sprijinite în părţi de plăci de şist), Scheletul, de adult, braţele de-a lungul 
trupului, orientat cu capul la vest; nivel de z·acere - 0,96. La nivelul piep
tului s-a găsit o monedă de la Septimius Severus şi o a doua, din groapă, de la" 
Honorius (395-408). Vezi fig. 6 a.b . 

II Cum rezultă din pl'ofillele adiacente, el se întîlneşte pe aproape întreaga 
suprafaţă, o prezen1lare a lui fiind ,practi'C inutiM. Mai sugestivă ni se pare 
situaţia în care el apare direct sub stratul vegetal, prin simpla nivelare a dăr î
măturilor lui N III, dind impresia că ar fi ultimul nivel, aşa cum se intimpl ă. 
pe profilul de est al secţiunii B, carourile 1-3, ca şi in vestuil secţiunii A 
pînă aproximativ în dreptul caroului 15. .". 

!} In cele mai multe cazuri podelele sint rezultatul unei simple bătă
toriri a pămîntului. Semnalăm însă podelele din lu t curat ş i consistent Cilre 
apar în secţiunea A în dreptul caroUlilor 7-8, 22-27 şi eventual 36-37 pe 
profHul de nord, iar pe cel de sud in d.reptul carourilor 19-20, 27-34, 41-44. 
In secţiunea B asemenea podele nu apar. Dintre zidurile reutilizate în acest 
moment, semnalăm in secţiunea A, pe profilul de nord, pe cele din carourîl~ 
4, 7, 13, 20- 21 , 23-25, 34,' 35 şi 42-43 iar pe cel de sud din carourile 4, 7, 13, 
25~6, 29 dacă nu cumva acesta este chi-ar construit in acest moment, 33, 34, 
40' şi 41. In secţiunea B. N II foloseşte ziduri mai vechi in carourile 1, 6-8, 
9 11 21, 24 şi 31 pe profilul de vest şi probabil din carourile 1 şi 4, sigur din-
9: 21', 24 şi din nou probabil 31 pe cel de est. Desigur, certitudinea oferită de 
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anume construcţii s-au efectuat în acest moment, este însă clar că reu
tilizarea vechilor ziduri nu implică şi respectarea funcţionalităţii aces
tora. Exemplificînd, putem arăta că zidurile marelui edificiu din N IV 
sînt parţial acoperite de podelele nivelului II, ceea ce nu lasă nici o 

F ig 6 a. Capacul de ţigle al mormîntului tîrziu 

indoială asupra dezafectării marelui edificiu, zidurile rămase în picIOare 
fiind utilizate poate pentru simple construcţii particulare, care vor fi 
respectat probabil reţeaua stradală !O. Toate aceste caracteristici ne fac 
să considerăm acest niivel ca o verigă între N III, în care o iritensă 

unu~ din profi1e se poate transfera şi asupra celuilalt, cu toate acestea am 
socotit mai prudent să prezentăm pe secţiuni fiecare profil în parte pentr,tî 
a evita orice erori la începutul acestei atît de complexe săpături. 

10 In impo'Sibilitatea de a ne continua secţiunea şi în străzi, ele fiind 
deja degaja te, ne mulţumim a postula acest lucru pentru simplul motiv că 
utilizarea aproape certă a zidurilor de la extremităţile nOl'dică şi sudică ale 
secţiunii B implică, dacă nu ne înşelăm, şi respectarea unui spaţiu de circulaţie 
indiferent ce " formă va fi avut el la momentul nivelului II. 
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viaţă urbană este din plin atestată şi N 1, acela al unei cetăţi în plin 
proces de decădere, şi că deci germenii acestui proces trebuiesc cău
taţi în însăşi perioada reprezentată de ceea ce convenţional numim 
NIL 

Datarea acestui nivel, aşa cum s-a înţeles dealtfel din cele de
mai sus, în care ceramica - în întregime de factură romana-bizantină. 
- nu ne este de vreun folos, cel puţin pentru moment, rămîne a fi 
indicată de ultima monedă din nivelul anterior N III si anume 592/593 
e.n., ceea ce-i asigură fixarea lui în primele decenii ~le secolului Vlr 
e.n. Cît priveşte sfîrşitul acestui nivel, el nu pare a fi fost distrus vio-· 
lent, judecînd după lipsa urmelor de incendiu, ceea ce nu exclude însă 
ideia unui atac, fie el oricît de puţin grav. 

Nivelul al III-lea este, aşa cum s-a mai spus, primul de sus în 
jos în care aspectul de oraş este pe deplin sesizabi!. Nu este însă vorba 
de un moment înoi tor în urbanistica histriană ci de o continuare a 
activităţii constatate în nivelul anterior (N IV) . In directă legătură. 
cu reţeaua stradală, o serie de edificii private îşi continuă pur şi sim
plu existenţa prin confecţionarea unor noi pod ele 11, altele, cum ar fi 
marele edificiu de la încrucişarea celor două secţiuni, prin adăugarea. 
unor noi ziduri care, atît cît reiese din secţiunea noastră, par să mă
rească chiar proporţiile acestuia 12. Dacă la acestea adăugăm că pe
nivelul în discuţie s-a găsit o parte din decoraţia arhitectonică a edi
ficiului, cum ar fi cele două cornişe de marmură, se poate trage con
cluzia că marea clădire a continuat să funcţioneze şi în perioada mar
cată de acest moment,. chiar dacă în interiorul ei, vechilor pavaje din 
dale de piatră li se suprapun acum simple podele de lut 13. Elementele
sînt încă prea contradictorii, după cum rezultă din cele de pînă acum,_ 
pentru o definire a perioadei pe care o discutăm, dar în aşteptarea 
desluşirilor pe care ni le va oferi desigur săpătura în suprafaţă ne-
multumim să menţionăm că materialul numismatic indică termenul 

11 Dacă despre părţile din secţiune efectuate în acest an (S.A. carourHe-
31- 44 şi S.B. carourile 19-31) săpătura s-'a oprit exact pe acest nivel, din 
motive independente de voinţa noastră, ceea ce ne împiedică să precizăm data. 
de construcţie a celor mai multe clădi-ri, în schimb se poate afirma cu certi-· 
tudine că în secţiunea A, s-au adosat unor ziduri concepute la momentul n~ve
lului IV podele de lut suprinse în carou-rile 2-4, 6- 8, 10-11, iar secţiunea B. 
din carourile 1, 4-8, 9-1l. 

J2 Desi.gur, este încă dif·icilă o precizare a formei pe care o va foi avut 
marea clădire la momentul nivelului III. Este încă incert dacă zidul care 
se adosează marei clădiri în secţiunea B, la sud, începînd din caroul 11, repre
zintă o anexă a acesteia sau pur şi simplu o clădi,re adosată. In schimb, se· 
poate afirma cu certitudine că zidurile din secţiunea A, carourile 23-25, pe 
profilul de nord reprezintă o extindere spre nord a edificiului căreia, aşa 
cum s-a înţeles, nu-i putem preciza în acelaşi timp limitele. tn general pentru 
construcţiille acestui moment, acolo unde a fost posibilă precizarea datei de· 
construcţie, indiferent desigur de funcţionalitatea lor ef. fig, l. 

13 Situaţia se poate constata pe întreaga suprafaţă a edificiului, adică 
în secţiune'a A între caroul 19 şi, în raport cu limita spre est a edific-iului 
- ev·entual pînă la zidul absidat -, caroul 30, iar în secţiunea B între carou
ri'le 12-13, mai l-a nord acest nivel, ca şi N IV, fiind distruse de o groap~ 
de demantelare mai tîrzie. 
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Fig. 78. Cornişe de marmură din marele edificiu 

Fig. 7 b. Detaliu de cornişă 



de început al acestui nivel în a doua jumătate a secolului VI e.n., sigur 
din 565/566 e.n. dacă nu chiar din 561/562 e.n. pînă după 592/593 e.n., 
deci pînă spre sfîrşitul aceluiaşi secol 14. Fără a încerca să sugerăm şi 
conexiunile istorice care s-a putea. încerca pe aceste date se cuvine 
totuşi să adăugăm că nivelul şi-a încetat existenţa brusc, prin incendiu, 
dovadă nun1eroasele urme de arsură surprinse imediat peste acest nivel. 

Direct legat de nivelul descris mai sus se arată a fi N IV, in 
sensul că N III reprezintă, cum s-a înţeles, o continuare organică a 
perioadei imediat precedente. Nivelul al IV -lea prezintă aşadar o deo
sebită importanţă nu numai pentrucă de înţelegerea lui depinde şi 
aceea a nivelului suprapus, ci pentrucă el însuşi reprezintă un moment 
crucial în viaţa şi deci urbanistica vechii cetăţi. Faţă de nivelul pre
cedent din punct de vedere cronologic, N V) nici o construcţie nu-şi 
mai continuă existenţa, inclusiv basilica civiHi. din vestul secţiunii A, 
cunoscută din săpăturile antebelice, chiar dacă aici rămîn încă unele 
semne de întrebare 15, In general dealtfel înspre vest, acolo unde în 
perioada romană timpurie fusese centrul oraşului, apar o serie de con
strucţii particulare din ziduri şi şist legate cu pămînt, cu o orientare 
care lasă să se · înţeleagă .că în acest moment se defineşte o nouă epocă 
în topografia şi urbanistica cetăţii, chiar dacă nivelul actual vizibil al 
străzilor pare să aparţină unei perioade mai timpurii 16. In schimb, 
.spre est se construiesc acum o serie de edificii de mari proporţii, unele 
chiar publice, şi observaţia devine cu atît rflai pregnantă dacă ne gîn-

11 Materialul numismatic util pentru datarea acestui nivel se prezintă ast
fel: 1. O monedă de la Iustinian (36:1/562 e .n.) găsită In Secţiunea B, caroul 13~ 
la -1,05, deci practic in dărîmătura lui N IV, dacă nu cumva este vorba totuşi 
de umplutura de peste pavaj care aparţ.ine lui N In. 2. o monedă de la Iustin II 
şi Sofia (565/566 e.n.) găsită în secţiunea A, caroul 26, la -0,72. 3. O altă mo
nedă de la Iustin Il şi Sofia (570! 571 e.n.) găsită tot în secţiunea A, caroul 27, 
la -0,88, chiar pe nivel. 4. O a treia monedă, de la Iustin II şi Sofia (577/578 e.n.), 
găsită în secţiunea A, caroul 2, - în dărîmă tura de pe N III . 5. O monedă de la 
Mauricius Tiberius (586/587 e.n.) găsită în secţiunea A, car-oul 11, la -0,60. 
6. O a doua monedă de la Mauricîus Tiberius (589/590 e.n.), în secţiunea B, 
caroul 31; la -0,42, în dărîmătura lui N III. 7. In fine, o altă monedă tot 
de la Mrauricius T·iberius (592/593 e.n.) găsită în secţiunea A, caroul 8, la -O,55~ 
cu precizarea că ea a fost găsită sub N. IL 

1., Cum rezultă din situaţia surprinsă în capătul de vest al secţiunii A, 
N IV paTe să căpăcuiască zidul basilicii, chiar dacă o certitudine în acest sens 
este exclusă dat Hind faptul că legăturile au fost definitiv rupte. De menţionat 
doar că înălţimea actuală a zidU'lui bashlicii nu coi,ncide cu cea identificată 

iniţial în săpătură şi conservată oa atar e de cons()l~idarea efectuată în anii din 
urmă, ceea ce ar confinna că N IV a putut ignora traseul basilici i. La aceasta 
adăugăm argumentul sugerat nouă de A. Petre, după call'e existenţa- unui zid 
tîrziu. situat de-'a lungul laturei de sud .a!l aces·tei basilici şi care se află la 
o distanţă mai mică de un metru faţă de cel al basi,licii, ar conÎ'Îrma odată în 
p'lus că zidUiI basilicii nu mai era cunoscut, altminteri el ar fi pubut fi utili2Klt 
pentru însăşi această construcţie tirzie. 

1G Lucrul rezultă cu claritate din situaţiile de la capetele de nord şi de sud 
ale secţiunii B, ceea ce revine la a postula existenţ3 unui alt nivel în străzi, 
care să corespundă n ivelului de secol VI e .n. ln general de a ltfel, ar fi posibilă, 
credem, o c8.rtogmfiere a tuturor crîmpeielor vizibile de borduri mai vechi 
pentru l'econstitukea diverselor reţele stradale. 
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F ig. 8. Pavaj al marelui edificiu 



dim la monumentalele construcţii descoperite în sectorul Domus, ceea 
ce indică, dacă ne este permis a o sugera încă de pe acum, o depla
sare a centrului oraşului spre est. In secţiunile efectuate de noi s-a des
coperit un prim mare edificiu care începe la 36 m de la capătul de 
vest al secţiunii A continuînd spre est cea 22 m, spre sud cea 20 m, 
fără a exclude o prelungire a lui şi spre nord 17. Chiar dacă asupra 
funcţiei pe care o va fi avut acest edificiu - problelnă în legătură cu 
care zidul absidat de la extremitatea sa estică ar putea aduce desigur 
un început de lumină, dacă am reuşit să şi certificăm apartenenţa sa la 

Fig. 9. Zid al basilicii civile supl'apus unui zid mai vechi 

edificiu - orice ipoteză este încă hazardată, este sigur că el reprezintă 
una din construcţiile cele mai importante din cetatea romano-bizan
tină, aceasta judecînd nu numai după dimensiuni ci şi după calitatea 
cu totul ieşită din comun a celor două cornişe mai sus menţionate, 
una purtînd pe ea semnul crucii, ca şi a pavajului de la limita sudică 
a edificiului 18. Semnalăm cu aceeaşi ocazie descoperirea unui alt zid, 

17 Limita vestică a acestui mare edi,f,iciu este vizibilă în caroul 19 raI 
secţiunii A, în timp ce aceea sudică în caroul 11 al secţiunii B. Prelungirea 
spre nord ,este implicată de ex-istenţ'a celor două ziduri din carourile 23 şi 25 
ale secţiunii A. chiar dacă "acestea aparţin lui N III. In spre est, absida din 
carou'! 31 al secţiunii A ·ar putea censtitui o limită, cel puţin la momentul 
nivelului IV, dacă nu cumva zidurile din carourile 35-41, asemănătoare ca 
structură cu cele ale marelui edificiu, fac parte totuşi din aceeaşi clădire. Este 
însă limpede că orice incercare de reconstituire a planului acestei construcţii 
este prematură. 

18 Cele două cornişe (fig. 7 a, b) s-'au găsit in caroul 20 al secţiunii A, 
iar pavajul (fig. 8) în carourile 12-13 ale secţiunii B. 
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de factură asemănătoare cu cel al edificiului mai sus descris, în partea 
de est a secţiunii A, probabil o altă clădire de mari proporţii. Perioada 
"pe care am încercat s-o ilustrăm prin descrierea nivelului IV se carac
terizează aşadar printr-un mare efort constructiv, inoitar în urbanis
tica cetăţii, lucru uşor de înţeles dacă adăugăm că datarea ei este în
'cad rată între începutul secolului VI e,n, mai exact 527 e,n, şi mijlocul 
aceluiaşi secol, ultima monedă datînd din 543/544 e,n, dacă nu cumva, 
.aşa cum s-a arătat mai sus, din 561/ 562 e,n, 19, Desigur, nu este ex
'Clusă o urcare în timp a datei de început a acestui nivel, eventual 
sfîrşitul secolului V e.ll., dar afirmaţia se întemeiază în special pe ana
logie şi context istoric, argumente pe care - pentru a o spune încă 
odată - căutăm momentan să le evităm. In aceeaşi ordine de idei ar mai 
fi de adăugat că nivelul este distrus violent, urme de arsură fiind iden
tificate aproape în întreaga săpătură, constatare în legătură cu care 
Intrepretarea pe care urmează s-o dăm monedei de la Iustinian din 
561/562 e,n, devine decisivă 20 

Suprafaţa din secţiunea A pe care s-au identificat nivelele urmă
"toare, anterioare desigur din punct de vedere cronologic, nu ne per
mite consideraţii la fel de ample, chiar dacă importanţa lor istorică nu 
p'oate fi în vreun fel neglijată. 

Nivelul V a fost surprins pe întreaga suprafaţă a săpăturii de la 
vest de edifi'ciu, adică pe 36 m, In toată această porţiune s-au putut 
identifica cîteva construcţii , de o calitate cu totul inferioară şi desigur 
a unor l1iÎvele din lut mai mult sau mai pu1;in consistent, în general 
destul de denivelate, toate dovezi ale unei vieţi modeste 21, Nu putem 
afirma cu certitudine dacă acest nivel se adosa basilicii din capătul 
de vest al secţiunii A, dar cum această ipoteză este mai plauzibilă 
decît aceea că ar fi ignorat-o, nu ni se pare imposibil ca basilica să-şi 
fi continuat existenţa, indiferent cu ce funcţie. Pînă acum nu am găsit 
nici o monedă utilă pentru datarea acestui nivel, dar faptul că el nu 
poate fi posterior începutului secolului VI e.n . ~ nici anterior celei de-a 
doua jumătăţi a secolului V e,n" judecînd după ultimele monede din 
N VI, circumscrie datarea lui în a doua jumătate a secolului V e,n" 
'Constatare ce s-ar cere verificată cu mare atenţie, avînd în vedere că 
ar fi pentru prima oară cînd un asemenea nivel a fost identificat la 
Histria, Puternic ars, nivelul în discuţie conţine, pentru a nu face 
decît să enunţăm ceea ce va trebui studiat cu multă grijă, o ceramică 
neunitară în care apar forme ce preced pe cele din secolul VI e,n" 
altele de tradiţie romană timpurie, 

10 M1ateria1ul numismatic a,1 acestui nivel: 1. O monedă de la Iustinian 
'(527.1538 e.n.), găs-ită în secţiunea A. caroul 12, la -0,86, în dăr,jmătura de peste 
N IV. 2. O a doua monedă de la Iustinian. cu aceiaşi dată, găsită în secţiunea 
E, oaroull. 1, la - 0,70, deci in aceeaşi situaţie. 3. tn fine, o a treia monedă 
tot de la Iustinian (543/544 e.n.), găsită in secţiunea A, caroul 21, intre pavajul 
N IV şi podeaua lui N III.· 

20 Pentru situaţia în care s-a găsit această monedă, vezi mai sus nota 
14, nr. 1. 
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Nu mult schimbat se arată a fi aspectul cetăţii la momentul sur
prins pe nivelul VI, în sensul că aceleaşi construcţii modeste, aceleaşi 
podele, reprezentate uneori de pavaje de piatră, au fost identificate
pe întreaga suprafaţă a secţiunii noastre 22 , Acest nivel, în care lipsesC" 
formele ceramice care să anunţe secolul VI e.n., se adosa în mod cert 
basilicii din vestul secţiunii A. Cele cinci monede găsite în acest strat 
indică o perioadă de timp cuprinsă între al patrulea sfert al secolului 
IV e .n. şi mijlocul secolului V e.n., mai exact între 383/395 e.n. şi. 
420/450 e.n., perioadă de asemenea puţin cunoscută pînă în prezent 
la Ristda :D. 

In fine, ultimul nivel, N VII, încă imprecis cunoscut în măsura 
în care săpătura s-a oprit exact pe el, oÎeră în schimb certitudinea 
datării lui în prima jumătate a secolului IV e.n. , judecînd după mate
rialul numismatic 2'J, n10rnent în care un zid mai vechi este ras pentru. 
a se înălţa peste el zidul basilicii din vestul secţiunii A". Constatarea 
este, cun1 se înţelege, decisivă şi dacă ea se va verifica am avea sigu
ranţa că basilica a fos t construită în secolul IV e.n., ceea ce ar impune 
o revizuire a cronologiei cartierului oficial. Este cert deci că spre deo
sebire de nivelele superioare, acesta reprezintă un moment de prospe
ritate şi efort constructiv, chiar dacă spre est nu am mai putut iden
tifica nici un edificiu de proporţii mai importante, ceea ce s-ar explica 

21 Dintre construcţii (ziduri din şist legate cu pămînt) , putem cita pe cele
din carourile 3, 13-14 şi eventual 22 ale secţiunii A, iar chiupul, atribuit acestui 
nivel În măsura in care el deranja un zid din nivelul anterior (N VI) , a fos t 
găsit în caroul 16. De subliniat că în ciuda modestiei constructive a acestui 
nivel, am întHnit pe aproape intreaga sa întindere, aşa cum rezultă şi din 
profHe, podele de lut consistent, dovadă a continuării unei tradiţii de bună. 
calitate în confecţionarea lor, ceea ce pledează pentru conservarea unui aspect 
oarecum mai îngrijit al cetăţii 1ntr-o perioadă destul de puţin prosperă. 

22 De atribuit acestui nivel sînt ziduri'le din carourile 13- 14 şi 16, repre-· 
zentînd poate o unică clădire, confecţionate tot din şist legat cu pămînt, jal
ea pavaje din pietriş amestecat cu cioburi, cele din carourile 1, 9, şi 17-18. 

2:l MP8.terialul numismatic, din fericire destul de abundent, se prezintă:. 
după cum urmează: 1. O monedă de l,a Valentinian II, Theodosius I, Ar('adhlS'". 
sau Honorius (383 '395 e n.). găsită în caroul 10, la -2,00, în groa pa semnalată
pe profiluft de nord al secţiunii A. 2. O monedă de la Placidia (425 '450 e.n.). 
găsită în carou-l 17, la -1 ,65, pe pavaj . 3. O monedă probabil de la Theodosius Ir 
(425 '450 e.n.), găsită în acelaşi loc. 4. O monedă de sec. IV spre V e.n., găsită 
in caroul 8, la - 1,75, pe rpodeaua nivelului pe care-l prezentăm. 5. O altă 
monedă cu nceia~i datare găsită în caroul 2, la -1,60, in groapa vizibilă pe ' 
ambele prof-ile ca·re porneşte de la acela.5i nivel. 

21, Pe acest nivel am găsit trei monede utile pentru datare şi anume:· 
1. O monedă de la Maximianus Augustus (295 /298 e.n. 7). găsită in caroul 7,. 
la -1,75, imediat sub podeaua nivelului VI. 2. O monedă de la Diocleţiafl> 
(295.',296 sau 297/298 e.n.). găsită in caroul 3, la -1,45, pe profilul de nord, în 
apropierEa ţăruşului nr. 2. 3. O monedă de Ia Licinius fiul. (321 /324 e.n.) găsită 
în caroul 10, la -2,05, deci pe nivel. O a patra monedă (sec. IV e.n), găsită 
în caroul 2 la - 1,80, ar putea să completeze acest tabel dacă am avea mtr-ade
văr certitudinea că acolo unde a fost găsită, groapa aparţinînd nivelului vr 
se terminase. 

2:; Aşa cum rezultă din situaţia extrem de clară de \a capătul de vest al 
secţiunii A, un zid mai vechi (N VIII sau şi mai vechi avind în vedere faptul' 
că e construit cu mortar) , orientat oblic "fuţă de cel al basilicii. este ras , E 
acoperit de N VII, moment in care se construieşte ş i basilica (fig. 9). 
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prin faptul ca m secolul IV e.n. centrul oraşului continua să fie în 
zona din vecinătatea termelor, adică acolo unde, topografic vorbind, 
era realul centru al oraşului roman de secol II-III e.n. 

Fie ea oricît de sumară, această prezentare a avut, sperăm, durul 
să releve interesul acestei săpături şi în special al posibilităţilor ce se 
deschid în ipoteza că zona ar fi cercetată în continuare. Restrîngindu-ne 
pentru nl0ment la descoperirile din cei doi ani de săpătură, S[l subli
nien1 că descoperirea marelui edificiu romana-bizantin, a celor două 
nivele de secol V e.n., ca şi precizarea momentului de construcţie al 
basilicii civile de la vest sint date care ne fac să considerăm încă de 
pe aCUln secţiunea deosebit de utilă nu numai pentru a valorifica n1U
zeistic ultimul nivel urbanistic din cetate ci şi pentru a cunoaşte si 
alte aspecte din istoria multiseculară a vechii colonii de pe malul 
lacului Si noe. 

LA STRATIGRAPHIE D'HISTRIA ROMAINE TARDIVE, 
MISE EN LUMI';;RE Pl\R LES FOUILLES EFFECTUEES 

EN 1969 ET 1970, AU SECTEUR CENTRAL 

Resum6 

En 1969 on ti Ollvert un nouveau sccteur de fouilles archeologiques dans 
la cite d'Histria, secteur qui fut nomme, conventionnellement, secteUl" central, 
limite el l 'ouest par une basilique et par l'edifice commercial (tabernae), fi 
l 'est par le secteur Domus, au nord par la vaste place et au sud par la rue 
qui va des thermae au Domus. Au milieu de ce sedem", an a trace une section 
est-ouest (A) de 89 m et une section nord-sud (B) de 63 m (en tout, un profil 
long de 152 m). 

Le premier niveau (N I) se trouve imrnedîatement au-dessous de la couche 
vcgeta'le, etant repn~sent~ par ses propres debris ou bien par le nivellement 
de la couche anterieure (N II). La structure de NImerite une attention toute 
speciale, vu qu'elle cclarcit le caractere de l'habitat pendant la derniere phase 
de l 'existence d'Histria. A ce moment (N 1), on remploie la majorite des 
constructions anterieures; le plancher n"3va-it plus la purete des planchers 
anterieurs, etant constitue tout simplement de terre battue. Cependant, quelques 
constructions circulaires appartiennent egalement a ce dernier niveau. Pas de 
traces d'incendie. 

NI reflete la decadence de la cite d'Histria. Du point de vue chrono
logique, NI est (de mt-me que N II) posterieur aux annees 592-593 de notre 
e re, date indiquce par la derniere monnaite trouvee dans N III, ce qui atteste 
certainement la continui te de la vie d'Histria en plein VIJc siecle. 

NIl ressemble en general el N I, mais il presente une continuite sur toute 
l'etendue. Au cours de cette periode, an a utilise les vieux murs, ce qui n'im
plique pas aussî le respect du râIe des vieux edificies. Les traces d'incendie 
sant absents la aussi. 

Le troisimeme niveau atteste pleinement l'aspect urbain d·Histria . On 
continuf' les constTuctions anterieures. en leul.' confectionnant de nouveaux plan
chers, ou bien en leul' ajoutant. parfois, de nouveaux murs. Ce niveau a cessl~ 
ei'exister il la suite d'un incendîe. Les donnees nurnismatiques indiquent comme 
pollni de d6part de N rII , la seconde moitie du VIe s. de natre ere (565-566). 

N IV represente une periode de base dans l'urbanisme de la cite. Les 
constructions anterieures (de N V) cessent d'exister. A l'ouest apparait une 
scrie de constructions privees. a murs de schiste ]ies par de la terre et ayant 
une nouvelle orientation - done une nouvelle etape dans l'urbanisme. A l'est, 
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on construit une serie d'edifices de grandes proportions, comme par exemple le 
grand edifice saisi dans les deux sections (A, dans la moitie est, et B, dans la 
roDiile sud). En considerant les dimensions, la qualite exceptionnelle des deux 
corniches effondrees sur N IV (dont l'une porte le symbole de 1'3 croix), la 
n!sistance des murs a mortier et le grand pavage en dalles, on peut affirmer 
que nous sommes en presence de run des plus importants edirices de l'Histria 
romano-byzantine. N IV peut etre date entre les annees 527 et 543 '544 de notre 
ere (peut-etre mcme 5(H"562). Le niveau a de violemment detruit, par un 
incendie. 

N V reflete une vie modeste, a edifices simples et el planchers deniveles. 
Toutes les observations faites appuient l'hypothese que la basilique il l'ex
tremite ouest de la seC'tion A a continue son existence pendant cette periode. 
Le niveau presente des traces tres accentuees d'incendie. Comme dş.te, nou.s 
l'inscrivons dans le seconde moHie du V s. 

Il faut sOligner que c'est pour la premiere fois qu'on identifie un pareil 
niveau (du Ve s.) dans les fouilles d·Histria. 

Le VIe niveau, pareil il celui marque N V, s'adossait cel'tainement il la 
basilique de l'ouest de la section A . Les monnaies permettent de le dater entre 
les annees 383/395 et 420/450 de notre ere, periode tres peu connue a Histria. 

N VII appartient il la premiere moitie du IVe s. de notre ere. A ce moment, 
un mur un peu plus ancien est rase, pour elever dessus le mur de la basilique 
-dont nous venons de parler, et c'est ce qui indique, pour la construction de la 
basilique, le Ive s. de notre ere. Ce fait oblige a une revision de toute la 
-ehronologie du quartier oHidel d'Histria. 
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DlE STRATIGRAPHIE VON HISTRIA ZUR SPATROMISCHEN ZEIT 
IM LICHTE DER 1969 UND 19iO VORGENOMMENEN AUSGRABUNGEN 

IM MITTLEREN SEKTOR 

Zusamm.enfassung 

·Im Jahre 1969 \Vurde in Histria ein neuer Sektor mjt Ausgrabungen 
angesehnitten, den man willkUrlich mittleren Sektor benannte. Im vVesten wîrd 
el' von einer BasilikJ3. und von dem Handelsgebaude (tabernae) begrenzt, im 
Osten vom Sektor Domus. im Norden vom grossen Markt und im Suden von 
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<der Strasse, die von den the1'mae zum Domus fUhrt. In diesem Sektor haben die 
Verfasser in der Mitte einen ost-westlichen Schnitt (A) van 89 m und einen 
nord-slidlichen Schni.tt (B) von 63 m (insgesamt 152 m Profillange) angelegt. 

Das erste Niveau (N 1) liegt unmittelbar untel' der pflanzenschicht und 
ist entweder durch seinen eigenen Schult odeI' durch die Einebnung des vor
angehenden Niveaux (N II) vertreten. Die Struktur von N 1 erweckt besonderes 
Intel'esse, denn sie bringt Licht in die Frage der Besiedlung ZUl' Zeit der 
Letzten Phase des Bestehens van Histria. In N I treten die meisten der fruher 
errichteten Bauten van neuem in Gebrauch und die Fussboden sind nicht 
mehr sa rein wie die frUheren, denn sie bestehen jetzt aus einfach festgetretener 
Erde. Zum letzten Niveau gehoren abel' auch einige Rundbauten. Brandspuren 
sind nicht vorhanden. 

Das erste Niveau widerspiegelt den Verfall van Histria als Stadt. Chro
nalagisch betl'achtet lst NI (so wie NIl) nach den J ahren 592- 593 u.Z. an
zusetzen. Datum. das von der Ietzten MUnze aus N III angegeben ist, wodurch 
das Leben in Histria gut bis ins 7. Jh. hinein belegt w ird. 

Das zweite Niveau (N II) ahnelt im allgemeinen dem ersten Niveau. ist 
abel' auf seiner ganzen Flache ununterbrochen. In diese.r Zeit kamen die alten 
Mauern wieder in Gebrauch. ohne aber unbedingt die Gebăude zu ihren ur-: 
sprUnglichen Zwecken zu verwenden. Brandspuren fehlen auch aus diesem 
Niveau. 

Das dritte Niveau belegt das stadtische Bi.ld von Histria vollends. Es 
handelt sich um die weitere BenUtzung der frDher errichteten Bauten, wobei 
neue Fussboden ader manchmal neue Mauern entstanden. Der Besiedlung in 
diesem N4veau wurde durch Brand ein Ende gesetzt. Aus numismatischen 
Angaben ist das Anfangsdatum von N III in der zweiten Halfte des 6. Jh.u.Z. 
(565-566 u.Z.) zu enlnehmen 

Das vierte Niveau (N IV) ist ein ausschlaggebender Moment in der Bau
geschichte von Histria. Die fruher (in N V) errichteten Bauten horen auf zu 
existieren. Im westlichen Teil erscheint ei ne Reihe von Wohnungsbauten, deren 
Mauern aus mit Lehm verbundenem Schiefer errichtet und in eimer neuen 
Richtung angelegt sind - folglich eine neue Phase - und im Osten entstehen 
grossangelegte Bauten, wie z.R der grosse Bau, der von beiden Schnitten ange~ 
schnitten wurde (A in der Osthălfte und B in der SUdhalfte). Nach den Aus
massen zu urteiJ.en, sowie nach der ausserordentlichen GOte zweier a uf N IV 
gestUrzter Gesimse (eines davon mit dem Kreuzzeichen) nach der Harte der 
mit MarteI verbundenen Mauern un nach der grossen Fliesenpflasterung zu 
inteilen, kann behauptet werden, dass es sich um eines der grosstern rămisch· 
byzantinischen Gebaude in Histria handelt. N IV kann zwischen 527 und 
543/ 544 u.Z. (wenn nicht sogaT 561/562 u.Z.) datiert werden. Das Niveau ist 
gewaltmassig durch Brand zugrunde gegangen. 

Das fGnfte Niveau (N V) zeugt von bescheidenem Leben, mit schwachen 
Bauten und unebenen Estrichen. Samtliche Beobachtungen gestatten die Hypo
these, dass die Basilîka am Westende des Schnittes auch in dieser Zeit weiter
bestand. Das Niveau \Veist starke Brandspuren auE. Es ist in die zweite Halfte 
des 5. Jh. zu datieren. 

Es ist erwăhnens\vert, dass ein del"artiges Niveau (5. Jh.) in den Aus
grabungen von Histria zum ersten Mal erkannt \Vird. 

Das sechste Niveau (N VI), das dem fUnften ăhnlich ist, schliesst zweifellas 
.an die Basilika westlich van Schnitt A. Anha.nd der MUnzen ist eine Datierung 
zwischen 383/395 und 420/450 u.Z. moglich, eine Zeitspanne, d'ie in Histria 
im allgemeinen sehr wenig bekannt ist. 

Das siebente Niveau (N VII) gehort in die erste Halfte des 4, Jh.u.Z. Zu 
dieser Zeit wird eine etwas altere Mauer abgerissen um darUber die Mauer 
oeI' hiel' besprochenen Basil ika zu errichten, \voraus zu schliessen ist, dass die 
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Basilika im 4. Jh.u.Z. gebaut wurde. Diese Tatsaehe wGrde es erforderJich. 
scheinen lassen, die Chronologie des off izialen Viertels aus Histria v6l1ig neu zu.. 
betrachten. 

Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 

Ve1'zeichnis der Abbildungen 

1. - Histria. Grund des mit tleren Sektors 
2. - Schnitt A. Nord profil 
3. - Schnitt A. SGd profil 
4. - Schnitt B. ,.vest profil 
5. - Schnitt B. Est profil 

Abb. 6 a. - Deckel des spaten Grab2s 
Abb. 6 b. - Das spate Grab 
Abb. 7 a. - Marmorgesims des grossen Gebbiud0:'> 
Abb. 7 b. - Gesims. Detail 
Abb. 8. - Pf1asterung im grossen Gebaude 
Abb. 9. - Mauer der Zivilbasilika i.i.ber ejner alteren Mauer 
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