
Acad. El\l. CONDURACHI 

PROBLEMA UNOR BASILICI CREŞTINE DE LA mSTRIA 
ŞI CALLATIS 

Pe măsură ce cercetările arheologice asupra oraşelor pontice au 
realizat progrese, alte probleme au apărut în faţa speciali,5ti1or, Dacă 
iniţial atenţia arheologilor era îndreptată în special asupra marilor 
monumente publice, caracteristice oraşelor greceşti sau romane, asu
'pra unor monumente de cult, reflectînd viaţa religioasă sau asupra 
-unor monumente ilustrînd viaţa culturală a acestor oraşe, pe măsură 
-ce spaţii mai mari ale teritoriului urban au fost scoase la lumină, au 
apărut cu necesitate probleme deosebite, legate în special de caracterul 
social şi economic al unora dintre aceste monumente şi , în general vor
bind, de caracterul social şi economic al întregului complex urban. 

Este adevărat că aceste cercetări nu s-au putut face paralel şi 
'egal în toate oraşele pontice, Dacă la Histria, cea mai veche colonie 
-milesiană de pe ţărmul romanesc al Pontului Euxin, definitiv abando
:nată în cursul veacului al VII-lea al e,n., după paisprezece secole de 
'istorie interesantă, frămîntată, arheolog ii au putut să facă cercetări 
a tît în profunzime cît şi în extensiune ; dacă la Tropaeum Trajani, unde 
-situaţia este oarecum asemănătoare, în sensul că vechea fundaţie a lui 
'Traian, resturată în 316 de Constantin cel Mare şi Licinius, nu a mai 
fost ocup.ată de .alte aşezări rur.ale sau urbane, nu aceeaşi este situa
'ţia la Tomis sau Callatis, unde oraşelor antice li s-au suprapus cele 
'moderne. 

Există pe de altă parte deosebiri şi în timp. Nu toate oraşele 
pontice s-au dezvoltat în chip egal. Histria a cunoscut o dezvoltare ex
-trem de interesantă în epoca arhaică şi clasică (sec. VII-IV Le.n.), ca 
,şi în epoca elenistică (sec. III- I î.e.n.). Callatis, întemeiat cam la un 
~ secol după Histria, ajunge începînd mai ales din secolul al IV-lea Le.n. 
·să cunoască o reală bunăstare economică, ilustrată de monumente, de 
monedeI ca şi de o seamă de texte epigrafice extrem de interesante. 
'Tomis, în sfîrşit, la început o simplă factorie disputată nu o dată de 
=Hjstria şi Callatis pe de o parte, de aceste două oraşe împreună im
:potriva Bizanţului pe de altă parte, a ajuns la o dezvoltare excepţio-
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nală de abia în epoca romană, cînd devine metropola Pontului Euxin. 
De aceea nu e de mirare că, cel puţin din punct de vedere cronologic, 
problemele pe care le pun în faţa noastră fiecare dintre aceste oraşe 
în epoca autonomiei lor, nu pot f i urrnărite totdeauna sincronie. In
cepînd cu epoca romană însă, la adăpostul Irontierei romane bine apă
rate la Dunăre, aceste oraşe se dezvoltă în chip firesc şi - cu excep
ţia Tomisului - oarecum egal. Unele probleme pot fi de data aceasta 
studiate comparativ. Problema dezvoltării lor planimetrice şi social-eco
nomice capătă o importanţă şi mai mare în perioada de sfîrşit a impe
riului roman. Se ştie astăzi că, după părăsirea Daciei - marele bastion 
militar al imperiului - a urmat în chip firesc reîntărirea limesului 
dunărean . De pe urma acestui fapt, Dobrogea îndeobşte şi oraşele pon
tice în special îşi regăsesc, cel puţin în anumite mari perioade - epoca 
lui Constantin cel Mare, a lui Anastasius şi a lui Justinian - momente 
de relativă înflorire, ilustrate de clădiri, de palate, de străzi, de tot 
ţesutul urban caracteristic acestor oraşe în secolele IV-VI e.n. Marile 
monumente de la Constanţa - basilicile creştine descoperite pe locul 
fDstei gări a Draşului şi mai ales cele dDUă mari clădiri de caracter 
economic, construite în faţa fostului port al Tomisului, sînt o dovadă 
categorică din acest punct de vedere. Mai mult încă: edificiul cu mo
zaic, astăzi atît de bine pus în valoare de pe urma efortului comun 
al arheologiilor constăţeni şi al Direcţiei Monumentelor Istorice, con
stituie nu numai un monument de mari proporţii şi de mare valoare 
artistică, dar mai ales un monument care aruncă o lumină deosebit de 
vie asupra vitalităţii economice a oraşului, chiar în ultima perioadă de 
existenţă a sa, precum şi asupra condi ţi ilor generale social-economice 
ale Pontului Euxin în această perioadă. 

Privite însă ca un întreg, aceste oraşe pontice, ca şi Tropaeum 
Trajani, pun o seamă de probleme legate de organizarea teritoriului 
urban. Această organizare o putem cerceta În primul rînd la Ristria, 
unde ultimele nivele de viaţă urbană au putut fi mai bine precizate: 
Intr-o anumită măsură acelaşi lucru se poate face şi la Tropaeum 
Trajani, unde marile clădiri, basilicile, străzile şi în general n10nu
mentele clădite între veo1curile IV şi VI ale C.n. aşteaptă o cercetare 
sistematică şi o integrare a lor în ţesutul urban. 

Dacă începem totuşi cu Histria, este pentru că într-adevăr cerce
tările începînd de la V. Pârvan şi pînă astăzi au acordat în chip nece
sar o atenţie specială ultimelor nivele, corespunzînd în t imp secolelor 
IV -VII ale e.n. La Ristria S- it putut constata coexistenţa în timp şi în 
spaţiu a unor cartiere deosebite din punctul de vedere al tipului de 
construcţii, şi din acela al calităţii acestora şi, în sfîrşit din acela al 
din1ensiunilor lor. In fond, acestor elemente constructive le corespund 
într-o mare măsură aspecte variate ale caracterului social al proprie
tarilor lor. 

Dacă cartierul de vest, adică acela care s-a construit in1ediat în 
spatele marelui zid de apărare, cuprinde în special n10numente de ca
racter public - trei mari basilici civile, o clădire care a putut fi iden
tificată cu unele tabernae (magazine cu o sală de vînzare, cu un depo-
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zit şi cu un oficiu), termele repuse poate parţial în funcţiune în 
schimb, imediat în spatele acestui cartier, a apărut un altul, de carac
ter meşteşugăresc. 

Aceasta reiese nu numai din dimensiunile relativ modeste dal~ 
regulate ale acestor clădiri înscrise în insulae - grupuri de locuinţe 
limitate de străzi perpendiculare - dar şi prin prezenţa unor mici 
cuptoare, a unor construcţii interioare care conduc la această conclu
zie. De asemenea, în cartierul de sud, săpat încă din 1949 şi pe care 
l-am denumit "cartierul economic'!, se poate constata o anumită spe
cializare funcţională : cuptoare, brutării prevăzute cu magazii de pro
vizii, numeroase deşeuri metalurgice etc. 

în acelaşi timp există şi un alt cartier care poate fi denumit car
tierul nobil prin excelenţă. In decursul ultimilor douăzeci de ani, în 
acest cartier, situat pe malul lacului Si noe, în partea de sud-est a 
J,acropolei" Histriei antice, au apărut o seamă de clădiri de vădit ca
racter monumental. Putem aminti, în acest sens, trei mari palate de
numite, în rapoartele de săpături şi in studiile noastre: "domus I", 
"domus II" şi "domus V", care pun probleme deosebit de interesante 
atît din punctul de vedere al funcţiunii lor cît şi din punctul de vedere 
al evoluţiei tipului de locuinţe bizantine, datate cu ajutorul monedelor 
din perioada secolelor V-VI. 

Domus 1 - limitat spre vest şi sud de două străzi principale ale 
oraşului - este compus dintr-un corp principal (latura de vest 27,50 m, 
latura de sud 25 m) şi dintr-o anexă de formă neregulată pe latura 
de est de 17,75 m X 9,80 m. Ansamblul se prezintă totuşi unitar: un 
peri stil incomplet (cu portice pe latura de est şi vest) în jurul căruia 
sînt dispuse cele 8 încăperi ale edificiului. Intrarea principală (largă 
de 2,60 m) este situată pe latura de sud. Pe aceeaşi latură, dar permi
ţînd accesul în camerele din anexa dinspre sud-est, se află şi o intrare 
secundară largă numai de 0,90 m. O a treia intrare, permiţînd accesul 
tot in partea secundară a edificiului, se află pe latura de est (1,50 m). 
Uşa principală permitea intrarea într-un vestibul care ducea în peris
tilul de formă rectangulară. Trei trepte ale unei scări interioare duceau 
la primul etaj (6,25 m X 5,25 m). Peristilul continua înspre nord cu 
camera principală a edificiului de 7,10 m X 4,70 m, pavată cu 
lespezi mari de piatră, în parte descoperi te in situ, prezentînd pllter
ni~c urme de incendiu. Alte 6 încăperi de formă rectangulară şi de 
dimensiuni variate completau seria încăperilor dispuse în jurul peris
tilului. Cea de a şaptea, de forma unui poligon neregulat, în care ,e 
deschidea cea de a treia uşă, pare să fi fost n1ai curînd o curte de ser
viciu, probabil fără acoperiş, necesară diferitelor servicii ale gospodă
riei. Contrastul dintre tehnica de construcţie a zidurilor corpului prin
cipal al clădirii de pe latura de vest şi sud - zid de piatră legat cu 
n161,;tar - şi cea a încăperilor secundare de pe latura de est şi nord
est - zid de piatră legat cu pămînt - subliniază, dacă nu o deosebire în 
timp, în orice caz funcţiunea deosebită a celor două părţi ale edificiu
lui. Monede de la Iustin 1, Iustinian, Iustin II şi Sofia, Tiberiu Con
stantin, descoperite în cursul săpăturilor efectuate în 1951-52, dove-
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desc epoca funcţionării maxime a edificiului (518-582). Construcţia a 
putut fi începută în epoca lui Anastasius - urme de largi remanieri 
ale construcţiilor histriene datează din această vreme - şi a putut fi. 
distrusă la sfîrşitul sec. VI, dacă nu chiar la începutul celui următor_ 

J)omus II - limitat spre nord de strada principală, care o separă. 
de domus I şi spre vest de mică stradă laterală - prezintă un plan. 
.imilar. Faţada dinspre nord (lungă de 24 m) este străpunsă de uşa 
principală, largă de 4,80 m, ce conduce în vestibul (11 m X 7 m), din 
care se pătrundea într-un peri stil incomplc:'t de formă rectangular& 
(11 X 10,50 m). Dintr-o epocă ceva mai tirzie (sfîrşitul sec. VI) pare
să dateze o mică construcţie circulară - probabil un cuptor de pîine
- descoperită în partea de sud-vest a peristilului. Patru încăperi de
aceeaşi formă , dar de dimensiuni inegale, comunicînd numai cu vesti
bulul şi cu peristilul, formează latura de vest a edificiului. In cursul 
săpăturilor, efectuate între 1953-1956, a apărut clar prezenţa unui. 
etaj cel puţin în această aripă a clădirii. Latura sa de răsărit se com
pune dintr-o sală absidată (10 m X 5,50 ro), prevăzută înspre sud de
două mici încăperi de formă rectangulară şi de din1ensiuni inegale şi 
din alte două săli rcct::mgulare. în sala absidată s-au descoperit frag
mente de cancelli, delimitînd altaru!. E vorba deci de o cape!ă inte
rioară, ce nu comunică cu strada principală de la răsărit, ci numai 
cu vestibulul edificiului. Latura de sud continuă spre ţărmul lacului 
Si noe, dar la un nivel puţin mai scăzut , cu cîteva camere de provizii ,. 
în care s-au descoperit in Situ mai multe vase de mari proporţii (do
lia). Avem de a face cu o anexă a locuinţe i, invizibilă de la primul 
etaj, unde se afla apartamentul pl"opriu-zis . Această anexă era limitată 
de latul"a de sud-est a incintei cetăţii , clădită la începutul sec. IV, dar
reparată în. mai multe ['înduri (sfîrşitul sec. IV, sfîrşitul sec. V -
epoca lui Anastasius si în cursul sec. VI - epoca lui Iustinian). Clă
direa, construită din ziduri de piatră legată cu mortar (cu excepţia 
zidurilor din anexa de sud-est şi a unor fragmente de ziduri adăugate
mai tîrzi u) aparţine aceleiaşi perio3.de. ca ş i clădirea anterioară. 

Domus V - ocupă un spaţiu l"ectangular (latura de nord 20 m,. 
sud 21 m, vest 35 m, este 31 m) delimitat de două străzi principale şi 
de o a treia, ce pare, în actualul stadiu al săpăturllor, secundară. Curtea.. 
interioară pavată (s-a păstrat in situ doar rîndul de lespezi pe latura 
de nord) are dimensiuni mult mai mari decît la celelalte clădiri simi-· 
Iare (13 X 11 m). Nici o urmă nu dovedeşte existenţa vreunui POl"tic_ 
Este lipsită de vestibul. Dintre încăperile ce mărginesc această cUl"te" 
singurele cele dinspl"e SE au putut fi bine precizate: termele, ce conţin. 
la mici dimensiuni piesele clasice ale unei as tfel de clădiri (apodyte-· 
rium, lapidarium, caldarium, cu hypocaust şi suspensurae). Celelalte· 
încăperi laterale reprezintă apartamentele proprietarului şi camerele 
slujitorilor. 

"Domus 1': reprezintă o adaptare a vechii tradiţii elenistice: o 
clădire avînd ca punct central o curte interioară împodobită cu co
loane, un peri sti!. într-o fază ulterioară a construcţiei acest tip de 
locuinţă capătă unele adaosuri care îi schimbă parţial tl"ăsăturile sale 
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tradiţionale. Se constată într-adevăr, că, in partea de răsăsit, s-au 
adăugat o seamă de camere al căror scop nu este destul de bine deter
minat. Faptul că această clădire avea şi un etaj - dovadă treptele de 
piatră situB.te în partea de sud .a peristilului aminteşte evoluţia 
similară a locuintelor romano-bizantine din Siria. Este adevărat că şi 
condiţiile spaţiului urban făceau necesare aceste modificări. Faptul că 
oraşul Histria în general este foarte înghesuit în interiorul zidului de 
incintă, faptul că nici o clădire descoperită pînă acum nu are şi nu 
p~tea să aibă vreo curte sau o grădină, impuneau cu necesitate fie 
ddăugirea unor camere sau spaţii necesare gospodăriei respective, fie 
ridicarea pe verticală prin suprapunerea unui etaj. "Domus V", care se 
găseşte peste strada intermediară, înspre apus. reprezintă un pas mare 
Inainte, în direcţia acestor transformări. Ceea ce apare evident încă 
de la început este faptul că această clădire este mult mai complexă. 
Peristilul a devenit o adevărată curte interioară, destul de spatioasă 
in raport cu felul în care sînt înghesuite în general toate clădirile his
triene din această perioadă. Această curte interioară - lipsită de co
loanele proprii unui peristil - este mărginită pe laturile sale de vest, 
nord şi sud de o seamă de încăperi. Unele trebuie să fi prezentat, 
fără îndoială, apartamentele proprietarului; altele, camerele de locuit 
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ale slujitorilor. Faptul că această clădire dispune şi de o mică baie de 
dimensiuni restrînse, dar bine construită, după sistemul tradiţional 
roman, al unui "caldarium" cu subconstrucţia de suspensurae, desco
perită in situ, dovedeşte că ne aflăm în faţa unui alt moment al evo
luţiei tipului de locuinţă de la Histria . Proprietarii nu mai puteau fo
losi băile publice, de mult distruse sau abandonate, ci trebuiau să-şi 
construiască unele mici terme în propr ia lor locuinţă. In aceeaşi curte 
centrală, la marginea sa dinspre nord, s-a descoperi t o platformă cir
culară bine pavată cu cărămizi arse, platformă care pare a fi avut 
rolul unui cuptor de fabricat pîine. Un exemplar identic a apărut şi in 
peristilul din "domus III', dar într-o poziţie şi la un nivel care lasă să 
se întrevadă o construcţie ulterioară. Ar putea fi deci vorba de aşa 
ceva şi în cazul domus-ului V - cu alte cuvinte de o fază ceva mai 
tîrzie (sfîrşitul sec. VI), CÎnd necesităţi imediate impuneau fabricarea 
în casă a pîinii. In orice caz, fie că e vorba de unul şi acelaşi moment, 
fie că e vorba de o fază ulterioară, avem de a face cu o nouă modifi-care, 
dacă nu a tipului de locuinţă, în orice caz cu o readaptare foarte sem
nificativă a spaţiului "curţii" centrale. 

Problema clădirilor şi locuinţelor particulare din epoca romană 
tîrzie nu este suficient de cunoscută chiar şi în alte provincii ale impe
riului roman tîrziu în care monumentele s-au păstrat fie mai ample, 
fie în mai bune condiţiuni. Singura zonă unde pînă acum s-au putut 
face studii de acest fel este Siria şi Palestina romană. Cercetările în
treprinse în special asupra clădirilor particulare din zona siriană con
firmă evoluţia pe care o constatăm şi în oraşele noastre pontice, cu 
deosebire la Histria şi la Callatis, singurele aşezări urbane mai bine 
cunoscute din acest punct de vedere pînă acum. 

Mai există şi un al treilea monument histrian care merită aten
tia noastră din mai multe puncte de vedere şi anume "domus II". 
Această clădire monumentală - trebuie să ne gîndim că numai faţada 
dinspre stradă are 24 m - reprezintă unele elemente care o deosebesc 
faţă de celelalte amintite mai sus. Ea poate fi comparată cu "domus 1", 
datorită prezenţei peristilului său. Fragmentele şi bazele de coloane 
descoperite in situ. impun această concluzie. Această clădire avea cel 
puţin parţial un etaj, aşa cum a rezultat din observaţiile făcute în 
cursul săpăturilor. In schimb, ea se deosebeşte prin două elemente de 
celelalte clădiri anterioare. Pe de o parte faptul că chiar în partea de 
sud-est existau o seamă de camere cu numeroase chiupuri (dolia) de 
provizii. Este clar că apartamentele de locuit se găseau h etaj. Came
rele de provizii situate într-un fel de demisol şi acoperite cu un aco
periş în pantă simplă, nu tulburau orizontul ~.cestor apartamente: în 
faţa cărora se întindea oglinda albastră a lacului Sinoe. Un al doilea 
element neobişnuit îl consti tuie o sală destinată cultului c\'estin - do
vadă fragmentele de cancelli şi de altar, caracteristice descoperite in 
situ. Esenţial este faptul că această încăpere nu avea deschidere spre 
stradă, ci numai una înspre vestibul. 

Prezenţa acestei camere de cult, a unei capele în fond, ne-a în
demnat să denumlm această clădire palatul episcopal do la Histria. 
Este adevărat că în Dobrogea, multă vreme, a existat o ~lnC'{ură reşe-
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dinţă episcopală, cea de la Tomis. După ultimele cercetări rezultă că 
şi în alte 14 localităţi dobrogene existau reşedinţe episcopale, subordo
nate probabil episcopului de ~a Tomis, considerat ca episcopus metro
politanus. Omşe ca Histria, Callatis, Tropaeum Traiani, Axiopolis, Troes
mis, Capidava, Dinogeţia, Ibida, Argamum, deşi inegg.le ca intindere, 
permit această interpretare. Codex Iustinianus (1, 3, 35) dovedeşte însă 
că această situaţie 'nu mai e valabi'lă începînd cu domnia lui Zenon 
(474-491), cînd în chip excepţional faţă de toate celelalte provincii ale 
imperiului roman de răsărit, în Scythia Minoră numai Tomis rămîne re
şedinţă episcopală. Aceasta nu înse.amnă deci că orice p31at prevăzut cu 
o capelă descoperit în 'Dobrogea reprezintă în chîpobligatoriu un palat 
episcopal. Mai mult încă: faptul că palatul histrian se găseşte în cel mai 
elegant cartier al oraşului, alături de alte edificii asen1ănătoare ca di
mensiuni şi :deci ca funcţie socială, nu lmpiedică denumirea sa ca "palat 
ep'iscopal", dar nici nu o impune. La Callatis a fost descoperit şi studiat 
un palat de încă şi mai mari proporţii, prevăzut cu o sală de cult relativ 
amplă, dovedind frecvenţa relativă a acestui gen de locuinţă, pe care o 
putem denumi patriciană. 

Edificiul de la CaUatis se află în imediata vecinătate a zidului nord 
de incintă. Spaţiu" centr31 31 edificiului îl constituie un mare peristil 
de formă trapezoidală, pavat cu blocuri de piatră (8,90 m sud, 9,40 m 
nord, 7,70 m spre vest, 6,50 m spre est) şi prevăzut cu mici canale de 
scurgere pe trei din laturi (nord, sud şi est). Fragmente de coloane şi 
capitele cu capete de berbec, prezentînd analogii cu unele piese simi
l~re de la Thesalonic, dovedesc bogăţia decorativă a acestui peristiL 
In colţul de SV se află şi un puţ a cărui poziţie stratigrafică nu a putut 
fi mai precis determinată. Printr-o mică uşă (1 m), ce străpunge latura 
de vest a peristilului, se pătrunde într-o sală de forma paralelipepe
dică (de fapt un dreptunghi cu sensibile erori de c31cul şi cu axul uşor 
deformat de pe urma adaptării edificiului la curtina de nord a zidu
lui de incintă a oraşului), pavat cu lespezi mari de piatră şi divizat 
prin două ziduri paralele, pe care se sprijineau cîte o serie de 5 co
loane, în cele trei năvi tradiţionale ale edificiilor de tip bazilical (nord 
13 m, sud 14,50 m, vest 24 m, est 23,50m). Un zid construit dintr-un 
"mplecton şi un parament de mici blocuri regulate (1,05 m) separă pe 
latura de sud a încăperii (6 m lungime) trei compartimente, considerate 
de Dinu Theodorescu drept presbyterium şi cele două pastophoria. Con
statările făcute cu prilejul ultimelor cercetări stratigrafice dovedesc 
că ele! se află la un nivel superior faţă de sala basilicală, semn evi
dent al unei readaptări al acestui sector meridional al încăperii la o 
nouă funcţiune a sa. 

La sud şi est de peristil se află o seamă de încăperi de formă 
relativ rectangulară şi de dimensiuni variate~ ce par - aşa cum rezultă 
din analiza stratigrafică a monumentului - să aparţină unei faze ulte
rioare (a IV - a doua jumătste a sec. V, după părerea lui Dinu Theo
doreseu), contemporană cu organizarea presbiteri ului şi a celor două 
pastophoria din partea de sud a sălii basilicale . 

intr-adevăr, complexul arheologic descoperit lîngă zidul de nord 
al oraşului are în partea sa de apus o sală de tip basilical. Accesul în 
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interiorul său se face pe latura sa de răsărit, în care se găseşte uşa. 
ce dă într-o sală alăturată, prevăzută cu canale de scurgere şi cu co
loarie. Toţi cei care au considerat biserică de cult prima sală, au denu
mit "atrium" sala precedentă. Ne aflăm de fapt în faţa unui peri stil de 
veche tradiţie elenistică, în interiorul căruia se găsea şi o mică grădină. 

Mai înspre răsărit de acest pel'istU · se vedea pînă nu de mult, 
înaintea de construirea recentelor clădiri moderne, urmele evidente ale
u nor ziduri care constituiau cealaltă aripă a acestui ansamblu arhitec
tonic. Cercetat pentru prima dată în 1916 de prof. D. M. Teodorescu, 
reluat în 1924 de prof. O. Tafrali, rediscutat în sfîrşit în ultimii ani 
de către un eminent specialist al monun1entelor greco-romane, arhitec-· 
tul Dinu Theodorescu, această clădire a fost rînd pe rînd denumită 
basilică creştină, mai apoi tenne reutiliza te şi reamenajate ca o sală 
creştină de cult. In sfîrş i t, pe baza ultimelor cercetări, Dinu Theodo-· 
rescu a afirmat, şi a documentat că ne aflăm în faţa unei biserici creş
tine de tip basilical. Unele probleme tulburătoare - faptul că această. 
sală basilica1ă împărţită în trei năvi nu are o absidă iar altarul nu este 
just orientat - nu mai reprezintă, aşa cum o dovedeşte Dinu Theo
dorescu, o problemă insolubilă . Intr-adevăr, în special în unele pro
vincii periferice continuă unele tradi ţii mai vechi care explică astfel 
de anomalii. Aceste anomalii se explică însă şi mai uşor dacă ne gîn
dim nu la o basilică creştină publică, ci la o cape1ă instalată într-un 
palat, cape1ă care în chip obiectiv trebuia să ţină seama de construcţia 
respectivă în ansamblul său. Mai mult încă: ne putem gîndi la o even
tuală adaptare a unei încăperi deja existente a palatului în vederea ofi-· 
derii cultului. Aceasta ar explica lipsa unei juste orientări a altaru- · 
lui, ca şi faptul că acesta din urmă, ca şi cele două pastophoria adia- · 
cente au fost construite la un nivel uşor mai ridicat decît pavimentul 
sălii propriu-zise. De altminteri o biserică cu un atrium de natura ce-o 
lui de la Callatis nu există dovedit pînă acum. Funcţiunea clasică a 
unui atrium de biserică este alta : atriun1 precede intrarea in biserică . 
Cu alte cuvinte, atrium trebuia aşezat în partea de sud (respectiv de 
apus în cazul unei juste orientări a altarului) şi nu în partea de răsă-· 
rit.' Un aţrium nu este niciodată precedat, cum este cazul la Ca<llatis, 
de alte camere care n-au nimic de-a face cu nevoile cultului. De altfel, 
extrem de ingenioasa reconstituire a monumentului făcută de autorl!l 
studiului mai sus amintit, dovedeşte că ne aflăm în faţa unui monu
ment cu două aripi supraetajate, flancînd de o parte şi de alta nu 
un atl"Î,um, ci un peristil prevăzut cu canale de scurgere a apei, inu
tile în cazul unui veritabil atrium. 

Această precizare de ordin funcţional şi vom vedea îndată -
cu multe implicaţii de ordin social, este confirmată şi de unele texte, 
care nu au fost luate în considerare pînă acum. 

Este vorba în primul rînd de novel!a a IV -a a împăratului Leon 
al VI-lea cel înţelept, prin care se revine asupra unei dispoziţii ante
rioare a împăratului Justinian şi anume în sensul reacordării dreptului 
ca patricienii din oraşele bizantine să aibă în interiorul palatelor lor 
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nu numai o capelă de cult, dar şi dreptul de a avea un capelan pro
priu. Cel de aI doilea text - "Viaţa Sfintului Theodor din Sy keon" (ed. 

'Theophilos Ioannou, Venetia 1884, cap. 107, p. 456 şi 457) - amin
teşte situaţii contemporane sau aproape contemporane cu acelea 
.din perioada lui Justinian. Intr-adevăr, din viaţa acestui sfînt rezultă 
că eli a murit în al treilea an al domniei lui Heraclius, adică în 613. 
'Textul povesteşte una din minunile acestui sfint: cu prilejul unui "pe
lerinaj la Sozopolis, Theodor s-a oprit în oraşul Amonon. Acolo i s-a 
-prezentat spre vindecare un tînăr paralizat, fiul unui senator, Anasta
·sius. Sfintul dă următoarea dispozi ţie : "să fie dus bolnavul în casa 
iubitorului de D umnezeu, ilustrul Anastasius, şi să-I aşeze în capela 
cu hramul Sf. Fecioare de acolo, capelă în care îl va vindeca". Un al 
,doilea pasaj arată că, a doua zi, Sfîntul s-a dus la palatul lui Anas
tasius, palat care se găsea "extra muros" şi .că "intrînd în capela cu hra
mul Sf. Fecioare l-a găsit zăcînd pe tînărul paralitic" (pe care apoi l-a 
vindecat) . 

Acest pasaj extrem de interesant poate fi pus in legătură cu 
dispoziţiile lui Justinian (probabil de prin anul 561) care anulau drep
tul ca patricienii să aibă un capelan propriu. Nu era vorba să se anu
l eze şi dreptul de a construi o capelă în aceste palate. ci numai de 
serviciul permanent al unui alt preot decît acela al parohiei respec
tive. Faptul că Leon al VI-lea revine mai tîrziu asupra acestei inter
dicţii dovedeşte că măsura luată de Justinian nu s-a aplicat. In fond, 

.a şa cum se întîmplă în atitea alte cazuri, cînd unele dispoziţii impe
riale sînt călcate, e foarte probabil că în toată această perioadă dispo
:ziţia nu s-a aplicat, Leon al VI-lea reglementînd pe plan juridic o tra
<diţie deja de mult înrădăcinată. E de fapt începutul unei tradiţii care 
- continuă de-a lungul întregului ev nlediu. 

Nu avem deci de ce să ne mirăm că în oraşele noastre pontice 
..ca şi în alte oraşe bizantine o asemenea tradiţie s-a cristalizat şi a con
tinuat. Capacitatea economică a acestor patricieni rezultă de altminteri 
nu numai din amploarea unor astfel de palate, dar şi din existenţa, 
dovedită epigrafic, ·a unor mari domenii ce le aparţineau. Ştim de pildă 
că un senator, un "buleutal: histrian a fost îngropat "ad villam suam" . 

. Astfel de mari proprietari, ce formează aristocraţia senatorială sau 
municipală din aceste provincii, există în toate aceste oraşe. Nu avem 
deci de ce să fim surprinşi că la Histria sau la Callatis existau astfel 
de patricieni. Mai mult încă: aşa cum a rezultat în cursul discuţiilor 
purtate la Consfătuirea de la Constanţa, Radu Florescu a subliniat fap
tul că astfel de complexe arheologice - palate prevăzute cu o capelă 
- pot fi identificate şi la Troesmis şi la Ulmetum. E adevărat că în 

. aceste două localităţi există, după cum rezultă din vechile săpături, 
astfel de clădiri. Planul lor a putut fi foarte bine pi'ecizat. Ceea ce este 
însă mai dificil, dar nu irezolvabil, este faptul că aceste clădiri se gă
sesc în cetăţi militare. în cazul acestor din urmă complexe ne putem 
gîndi la palatele unor comandanţi militari? In sec. al VI-lea creştinis

_mul era suveran şi nu e de mirare că toţi înalţii funcţionari - inclu-
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siv comandanţii militari - ţineau să facă dovada fidelităţii lor faţă de 
biserica creştină, 

în orice caz, problema prezintă interes din mai multe puncte 
de vedere, Mai întîi din acela tehnic şi funcţional: care este natura 
şi organizarea spaţiului urban respectiv, În al doilea rînd care este' 
funcţiunea socială a acestor monumente, Ne aflăm astfel pentru prima. 
dată în faţa unor adevărate palate pe care le construiseră şi le locuiau 
reprezentanţii aristocraţiei din Scythia Minoră şi în special din oraşele 
noastre pontice, palate prevăzute cu capele - şi desigur şi cu cape
lani - rezervele familiilor patriciene. Prezenţa şi rolul lor în Scythia 
Minor trebuie luate în considerare pentru a putea reconstitui tabloul 
întregii societăţi romano-bizantine de la Dunărea de Jos. 

LE PROBLEME DE QUELQUES BASILIQUES CHRETIENNES D'HISTRIA 
ET DE CALLi\ TIS 

Resume 

Les fouilles execuMes ces derniel'es decennies dans les villes pontiques". 
ainsî que dans celles fondees a l'interieur de la Scythie Mineure ont permis non 
seulement une etude planimetrique, maÎs aussi une etude stratigraphique. A His-
tria, surtout, grâce au fait que la ville fut entierement abandonee au. 
CQurs du VII e siecle de n.e., cette methode a donne d'excellents resul-
tats. Aussi, au fur et a mesure de la recherche en profondeur et en surface~ 
on est arrive il mieux saisir soit l'evolution chronologique des differentes couches 
al'cheologiques, soit, surtout pour l'epoque du Bas-Empire, l'organisation du 
terl'ain urbain. 

Grâce a ces progres, on peut se rendre compte du contenu social de quelques 
quartiers ou de quelques edifices publics ou prives. L'auteur prend en examen 
quelques ediiices cong,ideres ou bien des egHses publiques ou des palais episcopaux~ 
En soul-ignant les e1E~ments essentiels de quelques edifices d'H1stria, bien dates 
par des monnaies du VIe siecle, ainsi qU',une soit-disant basilique chretienne de
eaUatis. Le plan de ces edifices, domine par la presence d'un peristyle plus ou_ 
moins "classique" - en fait il s'agit d'uu peristyle hellen-istique - pl'ouve qu'il 
s'agit de grandes maisons privees, pourvues d'une chapeJle reservee aux famiUes: 
des propr·h~taires. Deux textes - la IV e Novelle de Leon VI le Sage ainsi qu'un. 
passage de la Vie du st. Theodore de Sykeon, - prouvent qu'au Vle \siecle les, 
pal-ais des patriciens possedaient assez souvent une chapelle privee, mais aussL 
un chapelain. Ceci revient a dire que l'artistocratie municipale des vHles de la _ 
Scythie Mineure ffienait une vie semblable a tous les points de vue il celile des , 
patric-iens des grandes oapitales de l'Empire. Les plans de quelques edifices 
fouilles il y a un siecle a Troesmis ou, il y a un demi siecle, il Ulmetum, tous . 
[es deux c2ntres militaires de la Scy.thie Moineure, semblent prouver que les COffi

mandants des troupes imperiales se faisaient construire des maisons semblables , 
il leul' propre u-s'age. Un aspect encore mal con nu de la vie sociale des villes 
pontiques et des cen'tres miUtaires de la Dobroudja nQUS est de la sorte releve, 
Les etudes et les fouilles il veni r pourraient accorder un interet accl'u el ce 
genre de recherches, qui portent a la fais sur le caractere archealogique et~ 
historique de la Scythie Mineure a l'epoque du Bas-Empire. 
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DIE FRAGE EINIGER CHRISTLICHER BASILIKEN 
IN HISTRIA UND IN CALLATIS 

Zusammenfassung 

Die Ausgrabungen, die in den letzten Jahrzehnten in den Stădten an der 
PontuskGste sowie in den im Inneren von Kleinskythien gegl'undeten Stădten 
v orgenommen wurden, haben nicht nul' ein planimetrisches, sondern auch ein 
.stratigraphisches Studium ermoglicht. Ganz besonders in Histria hat dieses Ver
fahre,fl:. dadurch das die Stadt im Laufe des 7. Jh.u.Z. ganz offen gelassen 
wurde, ausgezeichnete Ergebnisse gezeitigt. Auch gelang es, je eingehender die 
'T,iefen- und die Oberflăchenforschung \Vurde, entweder die chronologische Ent
wick:lung der verschiedenen archăologischen Schichten oder hauptsăchlich fUr die 
Endtzeit des Imperiums, die Organisation des stădtischen Gebietes zu ermitteln. 

Diesen Fortschritten in den Spatenfunden ist es zu verdanken, daO man 
sich liber den sozialen Gehalt einiger Suadtviertel oder offentlicher oder Privat
bauten Rechenschaft geben kann. Der Verfasser untersucht derart einige Bauten~ 
.offentliche Kirchen und bischofliche Palăste und hebt dabei die wichtigsten 
Elemente einîger Bauten aus H istria hervor, die durch Miinzen ins 6. Jh. datier·t 
sind so\Vie eine sogenannte christliche Basilika aus Callatis. Der Gr.undriO dieser 
Basilika, der von einem mehl' oder weniger klassischen - im Grunde genommen 
hellenistischen - Peristyl beherrscht wird beweist, daI} es sich um grofle Pri
varthausel' han de-It, die eine Kapel,le fil·r die Familie der Besitzel' haben. Zwei 
Texte - die IV. Novelle von Leon VI. dem Weisen sowie ein Abschnitt aus dem 
Leben des Hl. Theodor von Sykeon - beweisen, daf) im 6. Jh. die Palăste der 
'Patrizier sehr hăuNg ei ne Hauskapelle besaBen, aber auch einen Kaplan. Die:! 
'heiBt, daB die Munizipalaristokratie der Stădte aus KJeinskythien ein Leben 
flHlrte, das von samtlichen Stan'dpunl..:ten aus dem der Patriziel' der groBen Stădte 
l(Îes Impel'iums gleichkam. 




