A. RADULESCU

PODOABE DE BRONZ ALE UNUI CAR ROMAN ŞI DEPOZITUL DE
TIGLE DE LA TELIŢA - JUD. TULCEA

Una dintre descoperirile mai importante care ne reţine atenţia
in cele ce urmează, sînt două statuete şi cinci aplice de bronz de epocă
r omană. S-au găsit întîmplător la Teliţa jud. Tulcea - în vara
a nului 1962, de către ţăranii cooperatori, cu prilejul de srădăcinării
unui pom. Pentru a î nlătura consecinţele de aspect neştiinţific ce ar
fi decurs în chip inerent dintr-o astfel de descoperire, am procedat,
in octombrie 1963, la efectuarea unui sondaj în punctul lor de găsi re
situat la circa 3 km sud-vest de sat, în "Li vada Maicilor" de pe valea
Teliţei 1.

Livada suprapunea o aşezare de epo că romană, atestată de numeroasele resturi de v ase, olane, cărămizi, ţigle, pietre etc., vizibile la
suprafaţa solului. Smulgîndu-se o rădă cină au ieşit la iveală mai multe
piese de bronz amestecate Într-o masă de pietre şi pămînt ars. Prin
sondajul practicat în acest punct vizam punerea în lumină ş i a altor
mărturii similare. Cum r ezultatele sondajului au fost cu totul altele
decît cele aşteptate, dar de un m are interes p0ntru r econstituirea unor
aspecte de viaţă meşteşugărească antică, la prezentăm mai întîi pe
acestea.
S-a trasat un şanţ de 6 X 3 m - S 1 - orientat est-vest, latura
lungă fiind paralelă cu şoseaua care uneşte comuna Poşta cu satul
Teliţa (PI.I/ 2). Inten ţionăm astfel un control riguros al gropii in care
s-au găsit bronzurile.
Degajîndu-se mai multe ziduri, a fost necesară modificarea planului
iniţial de săpătură, prin lărgIrea suprafe ţe i de cercetat cu încă un
şanţ S II - de dimensiuni mai mici: 4,75 X 3,70 m ; acesta se
uneşte cu primul în zona unghiurilor de sud-vest şi respectiv nord-est
(PI. I/ 2).
'" Rezultatele 'a cestui sondaj au format obiectul un ei comunidtri ţin ute la
Sesiunea muzeelor din 27-29 XII 1963, la Bucur eşti, al cărei rezumat a apărut
î n Revista muzeelor, nr. special, II 1965, p. 437.
1 Cl ă direa M ănăstirii CeHe Dere din L ivadă. fondată în 1842, a dispărut.
S-a construit apoi una n ouă, la nord -vest de prima, la circ.-a 1 km distanţă .
la -
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răsărit al lui S 1, s-a săpat temelia unui zid;
orientată nord- sud, din pietre legate cu
remarcat că faţa de vest a temeliei este mai netedă.
aşezate în chip special cu o faţă mai bine cioplită îll
pe cînel cea opusă prezintă multe asperităţi. Inălţimea_

lăţimea

de

şanţului,

De
Pietrele sînt
această parte)
de 0,45-0,50 m este cuprinsă între 0,65-1,15 m.
Paralel cu aceas tă temelie, Însă mai .:;pre vest cu 1,20 m, a ieşit
la iveală un capăt de zid - parte din latura de est a unei mari incăperi

Piatra, aceeaşi la toate zidurile săpate în cele două şanţuri, reprezintă
de gresie, extrase din dealurile apropiate punctului cercetat. Nu este ex clus să se fi extras şi în antichitate ca şi astăzi, din dealul Drăgaica, aflat în.
partea de nord a Teli ţeL
"1

bucăţi
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- de 1,20 m lungime, 0,75 m grosime, orientat nord-sud. Este identic
primei temelii . Spre sud, unde a fost distrus odată cu scoaterea pomului, forma un unghi drept cu cealaltă temelie, orientată est-vest,
pentru a cărei degajare a fost necesară practicarea lui S II. Cunoa;;tem
4,80 m din lungimea sa. Spre deosebire însă de celelalte două ziduri
acesta este construit din pietre nefasonate legate cu mortar alb, friabil,
COITVPUJ5 din nisip de rîu şi var; are 0,90 m grosime şi înălţimea de
0,85 m, cuprinsă Între 0,65-1,30 m.
Este de sublin,at că săpătura a dat la iveală şi alte elemente
arheologice valoroase. Mai întîi, am constatat că după evacuarea pă
mîntului vegetal; gros de circa 0,60 fi, culoarea şi compo :.dţia pămîn
tului $-a schimbat, acesta devenind galben-roşu foarte tare şi cu resturi abundente de cărămizi, chirpici, alane, pietriş, fragmente ceramice
şi, în mod deosebit, bulgări de pămînt cu nisip vitrifiat, bulgări de
chirpici arşi, zgură etc. PI. I I I).
De-a lungul peretelui de sud, încă de la - 0,60 m", a început
să se contureze o masă de ţigle . După ce s-a degajat în întregime
colţul de sud-est al încăperii, s-o constatat că ţiglele erau stivuite pe
pardoseala de cărămizi, la - 1,20 m; că stivuirea s-a făcut în două
straturi suprapuse vertical şi pe cinci rînduri strînse, orizontale, orientate nord-sud. Categoric a existat încă un al şaselea rînd, pe lîngă
zidul de răsărit, atestat de resturile găsite, însă a dispărut şi aceasta
odată cu zidul, în condiţiile menţionate. Am numărat circa 400 bucăţi
de ţiglă. Vor fi existat şi mai multe, deoarece stiva se prelungea încă
în spre partea nesăpată a încăperii, la nord-vest (PU, fig. 2).
Din săpătură şi după desfacerea rîndurilor de ţiglă, s-au recoltat
cîteva materiale arheologice a căror prezentare ne dă posibilitatea să
tragem unele concluzii în legătură cu aşezarea romană de lîngă Tf'liţa.
1) Ţigle de două categorii: cu bordură înaltă şi fără bordură.
a) cu bordură: dimensiuni: 46,5 X 36,00 X 2,00 cm, avînd ca
semn pe faţa posterioară, jos, o bandă cu trei linii în semicerc, trasă
cu degetele (PI.II/l şi 2) ;
b) cu bordură: dimensiuni 47,5 X 32,5 X 2,5 cm şi drept semn
un simplu "ochi" ca de sfoară, realizat tot cu degetele (PI.II/ 3).
c) fără bordură; cîteva bucăţi, dintre care una bine conservată,
cu dimensiuni la înălţimea 49 cm, grosimea 2,5 cm (PI.II/4).
Ambele categorii de ţigle sînt lucrate dintr-o pastă asemănătoa re,
din lut şi nisip, bine amestecate şi arse; culoarea, cărămizie-alburie.
2) Chirpici arşi, fragmentari , de aspect zgrunţuros şi cu impresiuni lăsate pe pleavă. (P1.II/l şi 2).
3) Cărămizi ; în afara celor din pardoseala încăperii cu ţigle,
găsite în alte puncte ale săpăturii, existau cîteva întregi, de două
tipuri:
3 In această parte a încăperii terenul forma la nivelul actual o pantă lină,
ce cobora spre riul Te1iţa . Adîncimile zidului săpat aici sint stabilite totuşi in
funcţie de o suprafaţă perfect plană care, modifică eventual, cu totul insensibil,
cotele obiectivelor săpate.
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Plan şa II

a) jumătăţi, cu dimensiunile: 24 X 17 X 4,5 cm; (P1.II13 şi 4) ;
b) sferturi, de formă pătrată, CU dimensiunile: 17,5 X 5,5 cm.
4) Ceramică: numeroase fragmente, dintre care luăm în discuţie
cîteva aparţinînd unei amfore reconstituibile, mare, cu corpul sferoidal
şi caneluri. Pasta roşie , bună. După analogii, pare că datează din
sec. IlIe. n . 1,.
5) Cerc de bronz, plat, tăiat dintr-un disc; muchia exteriof'ră
mai groasă, cea interioară ascuţitii prin batere. S-a găsit între ţiglele
stivei (P1.III/5).
6) Cîrlig de fier cu două braţe, pentru suspendarea diferitelor
obiecte. La capătul opus, gaură de fixare, realizată prin batere la
roşu. (P1.III/6).
7) Piroane de fier, bine conservate. Au floarea mică, ia~ corpul
alungit şi ascuţit, are formă pătrată în secţiune orizontală (Pl.III/7).
8) Monedă de bronz, găsită pe zidul cu mortar din S II, Av.
Septimius Severus şi Iulia Domna, bustul faţă în faţă .
Inscr .....
Rv. Fortuna cu cîrma la picioare, privind spre stînga;
Inscr ....
în cîmp stînga E.
193-221
Din materialul prezentat pînă aici, cel legat de construcţii - ţigle,
oIane, cărămizi , chirpici etc. - interesează cel mai mult. Descoperirea unei aşa de mari cantităţi de ţigle, stivuite într-o încăpere, ne
~ndeamnă să credem că avem în faţă un adevărat depozit. Găsirea
încă şi a altor materiale de construcţie în mediul înconjurător stivei
de ţigle,; cărămizi şi oIane, constituie indiciul cel "
m ai sigur că în
timpul funcţionării sale depozitul a adăpostit materiale variate ilustrate tocmai prin puţinele resturi de genul celor prezentate.
Analizînd compoziţia stratului în care a fost plasat de veacuri
depozitul, constatăm o situaţie foarte importantă pentru complexul arheologic în curs de degajare. Am amintit mai sus că în timpul săpăturii
am descoperit în pămîntul roşu-aprins, caracteristic încăperii, numeroşi
bulgări vitrifiaţi , zgură, fragmente de chirpici arşi inegal, fragm~nte
ceran1ice din amIore sau vase mai mici etc. Totul indică o situaţie
analogă mediului de descoperire a cuptorului de ars ţiglă de la Dinogeţia 5
şi mai cu seamă identităţi cu mediile stratigrafice în care se plasau cupli

Din nefericire s-au pierdut fotografiile amforei -

aceasta intre timp

sfărîmÎndu - se în aşa fel încît nu mai poate fi ilustrată. Oricum, pentru ceramica
de la Teliţa, in general, şi pentru amfora amintită în special, sint făcut comparaţii cu numeroase materiale ceramice asemănătoare din Tomis, Histria dar în

tleosebi cu ceramica

romană

din împrejurimile imediate, ca de exemplu cel e de

la Muzeul Tulcea.
5 Gh . Ştefan, Un cuptor roman de ars
SCIV 1-4, 1957, p. 340 şi urm.

ţiglă

descoperit la

Dinogeţia,
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ioarele din complexul instalaţiilor meşteşugăreşti de la Tomis". Stabilind corela ţia inerentă din această comparaţie, este foarte probabil
că în imediata apropiere a sonda jului descris să fi existat unul sau
mai multe cuptoare în care s-au ars produsele ilustrate pe baza des·coperirilor noastre. Credem că săpăturile ce ni le-am propus aici pentru
-viitor ne vor convinge asupra caracterului m eşteş ugăresc al complexului de locuinţe şi depozite, care a început să fie cercetat, cu rezultate atît de bune, lîngă Teliţa .
Pentru judecarea situaţie i de ansambl u, pe baza tuturor desco~peririlor din punctul aşezării romane, se impune şi prezentarea valoroaselor piese de bronz, găsite în condiţiile arăt ate mai sus.
1) Aplicele. Cinci exemplare: inv. 4325-4330 (PI. IV/ I). Patru
cu diametrul de 10 cm ; al cincilea, de 11 ,6 cm. Toate au aceeaşi formă
·de discuri cu decoruri ajurate, realizate prin turnare în tipare : unei
carne circulare îi sînt înscrise trei figuri geometrice. a căror imagin e
-aminteşte pe cea a cailor de mare; au corpurile mult curbate; cozile
se unesc cu rama exterioară, iar capetele arcuite ca la o volută,
converg spre o semisferă centrală. Una dintre cele cinci are această
sen1isferă mai mare şi mai înaltă .
Toate au pe ramă cîte trei găuri de circa 4 cm diametru, dispuse
la distanţe aproximativ egale, astfel că unite două cîte două formează
un triunghi echilateral. Serveau la fixarea lor cu ajutorul ţintelor.
2) Toarta. Inv. 4332 (Pl.IV/ 2) ; o bară verticală în forma literei S,
rotundă în secţiune orizontală . Jos, pe curbură, prezintă O codiţă întoarsă în afară şi două ramificaţii opuse, în forma iiterei Y. Inălţimea
.8, 7 cm. Totul indică aspectul unei toarte ce se lipea la un vas, sub gît,
şi partea inferioară pe corp.
3) Bustul zeului Marte - în două exemplare. Inv. 4330-4337 7 .
.Sînt perfect identice, dovadă a turnării lor în acelaşi tipar. Micile diferenţ e, se observă lntre detaliile ornamentale realizate după t urnare,
cu instrumente metalice, potrivit tehnicii antice S (PI. VII , 2, 3).
~ G Săpăturile executate pe terenul cuprins în spaţiul dintre Gara Veche şi
Gara Nouă din sectorul de vest al Tomisului , au pus in lumină şase cuptoare
-de ars că rămidă, ţigle, olane, ceramică etc., ef. A. Rădulescu, Monumente romanobizantine din sectorul de vest al cetăţii Tomis, Constanţa, 1965, p. 6-23, fig. 1-8.
.Descoperi rile ulterioare de la Oltina, dovedesc în general acelaşi lucru, ef. M. lrimia, Cuptoarele romana-b izantine de ars ceramică de la Oltina, în Pontice 1 1968,
p. 379 şi urm. ; la fel pentru Neptun, of. C. Iconomu, Cercetări arheologice la Man..i1aHa şi Neptun, în Pontice I, p. 235 şi urm .
.. Comunicarea, în această for mă , trebuia publi cată - in extenso - de că
tre conducerea Direc ţiei Muzee şi Monumente din cadrul C.S.C.A., într-un volum al sesiunii din decembrie 1964. Cum acea stă publicare nu s-a lnfăptuit,
manuscrisul a stat la Di rect ie timp indelungat, fapt care '3 determinat conducerea
Muzeului de arheologie Constanţa să ingădue lu i M. Irimia, ca in catalogul
Bronzuri figurate, C onstanţa 1966, p. 12-1 4, să includă şi sbaiuetele de bronz
de la Teli ţa. Cu acest pril ej autorul încearcă să identifice personajul reprezentat
-:rl~ statuete cu Marte-Are~.
8 I. Venedikov, D el' Gesichtsmaskennelm in T 1'akien, în "Eirene" Studia
-Graeca et Latina, 1, Praga, 1960, p. 163 şi urm.
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Inălţimea: 13,8 cm. Cel mai bine conservat cîntăreşte 917,5 gr.;
cel de-al doilea, căruia îi lipseşte axul în forma literei L, de la spate,
cit şi partea finală a crestei de la coif, are 837 gr.
Aspectul feţei arată un adolescent: ochii mari cu irişii marcaţi
prin puncte adîncite ·cu cuiul; nasul mult prea lăţit, gura uşor deschisă, buzele subţiri. Bărbia şi obrajii realizaţi în trăsături fine. Pe
frunte se profilează buclele părului ieşit de sub cască, pieptănate lateral; cad mai din abundenţă pe urechi cărora nu li se mai văd decît
lobii marcaţi prin mici proeminenţe . Suviţe de păr răsar de sub coif
şi la spate, dar sînt realizate mult mai neglijent.
Pe cap poartă coiful caracteristic zeului, în forma unei caIote
mult alungită la spate unde face corp comun cu creasta, dispusă vertical. In partea anterioară, deasupra frunţii, o tăietură separă în două
unghiul frontal al coifului. Mai sus tăietura este înlocuită cu un decor
în relief, imitînd imaginea unei ancore. De- o parte şi de alta a
acesteia, cît şi p e marginile de deasupra buclelor, apar linii uşor albiate, dispuse simetric faţă de "ancoră", realizînd un decor simplu pe
faţa netedă a coifului uşor gîtuit pe mijloc.
Inapoi, spre creastă, o linie reliefată încadrată de alte două albiate, separă ornamentele coifului descrise pînă aici, pe suprafaţa cu
linii scrijelate. imitînd şuviţele de păr pieptănat.
Creasta este curbată în formă clasică. Sus se uneşte cu coiful
prin intermediul unui bulb, iar jos, direct cu coiful. Grosimea este
megală : de la cap către coadă se subţiază, devenind ascuţ ită . Pe felele laterale, decorurile incizate au aspectul unui evantai desfăşurat.
Amintim că între creasta unei statuete şi cealaltă exista o mică dif erenţă : pe una penele sînt rotunjite la vîrf, pe cealaltă sînt ascu ţite.
Bustul nud al zeului, cu linia umerilor redată veridic, are gîtul
gros şi sinii marca ţ i cu două cerculeţe incizate.
In prelungirea bustului este prezentat soclul, de forma unui capitel, înalt de 2,4 cm, cu cite un chenar - sus mai dezvoltat faţă de
conturul bustului şi cu linii oblice pe suprafaţă, tăiate la intervale
egale. Pe cele patru suprafeţe, drept decor, o succesiune de palmete
în relief.
La bază, soclul are o cavitate mică, ajutînd la fixarea sa. Posibilităţile de fixa re sînt mărite însă de existenţa la spatele bustului,
intre omoplaţiI a unui ax masiv, de forma literei L, orizontal, pătrat
în secţiune. Unuia dintre cele două busturi i-a dispărut acel element,
ruptura fiind vizibilă chiar în punctul unde făcea corp comun cu
bustul (P1.VI/2).
Piesele de bronz, atît de interesante din punct de vedere arheologic, formează, probabil o grupă independentă de mediul stratigrafic
al sondajului făcut tocmai pentru a dovedi provenienţa lor. Aceasta
pentru că n-am descoperit nici o altă piesă similară, care să ne indice
precis prezenţa lor la punctul săpat. Dacă punctul săpat este exact
<:el în care s-au descoperit ocazional piesele în discuţie, atunci este
de adm is ipoteza că au fost ascunse în zidul demolat odată cu săparea
gropii de la rădăcina pomului . Se pare însă că punctul săpat este altul
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decît cel căutat şi că eroarea se va lichida prin săpături mai ample,
ulterioare.
Oricum, tot ceea ce s-a prezentat ca rezultat al descoperirilor
întîmpl ătoar e şi organizate din aşezarea rOlTIană de pe valea Teliţei
-se leagă de ac eeaşi arie a unei aşezări care, dacă ţinem seamă de contextul geografic şi istoric a l regiunii din partea de n ord a fostei prov incii r omane, nu p oate fi decît unu l dintre numeroşii vici din partea
1ocului. Că în incinta acestui vicus, într-unul sau chiar în două puncte
.au fost puse în lun1ină materialele atît de importante, ne îndea mnă
la viitoare verificări de natură să lămurească cît nlai multe aspecte
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ale unei aşezări rurale
de puţine lucruri pentru
Piesele de bronz,
sînt pe cît de inedite,

despre care - În general - cunoaştem atît
regiunea de la gurile Dunării.
care se impun atît de mult atenţiei noastre,
pe atît de importante sub aspectul plastic şi.

funcţional.

Din punct de vedere artistic, este de luat în seamă Întreaga
morfologie decorativă care, judecată în toate detaliile, indică o utilitate'
practi că determinabilă. Nu poate fi vorba de o reală valoare artistică
a statuetelor sau a discurilor aplice. Decorurile sînt realizate În chip
adecvat scopului pentru care au fost create - scop care este de pus
neapărat În legătură cu forma lor generală. Lăsînd la o parte toarta
care, în m od categoric provine de la un vas, celelalte două categorii
de piese, discurile-aplice şi statuetele prezintă o unitate· clară diIL
punct de vedere al caracterului funcţional.
Dacă, aşa după cun1 aJirmă, mărturii de acest gen, sînt rare în.
r egiunea de la gurile Dunării, pentru ţinuturi nu prea îndepărtate,
descoperiri mai vech';i. sau n1ai noi, pun ln lumină piese arheologice
similare, formînd obiectul unor studii edificatoare pentru noi ". Recon-·
stituirea carului de luptă tracic, demonstrează concret, că aplicele în
forma discurilor cu ornamente ajurate provin de la harnaşamente '0,
şi anume, din punctele nodale unde trebuia să se realizeze şi o legă
tură trainică prin unirea curelelor şi un aspect exterior atractiv. Ele
ţin deci mai de grabă de aspectul ornamental în cazul garniturii de
piese care serveau la montarea sistemului de harna şamente. De aici,
presupunerea că cel puţin în cazul n ostru, aplicele se impun ca părţi
ale sintezei decorative mai mult decît ca elemente de strictă utilitate
practică. Aspectul relevat este de pus în legătură şi cu cele două stauete.
Acestea îşi găsesc numeroase analogii 11, pentru care pledează evident
un exemplu diferit: bustul Minervei cu cască de pe carul traco-macedonean reconstitui t de G. Seure la începutul acestui veac ". Fără
să excludem punctul său de vedere privind plasarea statuetei pe latura din faţă a carului, servind drept mîner 13, credem că aceasta putea
să ocupe orice pozi ţie pe n1arginile superioare ale tronuluI, în scop'
aproape exclusiv ornamental.
In cazul nostru, Marte-tînăr, nu este decît o parte din marea
varietate de divinităţi prezente în chip de statuete pe carele de epocă
romană. Ilustraţiile pentru descoperirile din mediul tracic în epocă
romană dovedeşte acest lucru v, . Desigur că această constatare este
strîns l egată şi de scopul ş i de caracterul unui astfel de car. In lumea
romană exista o mare varietate tipologică, fiecare tip cu destinaţie pre-I. Venedikov, op dt., 1960, rezumatul în limba franceză.
Op. cit., p. 244.
11 Op. cit., pl. 45, fig. 157-1 58; pl. 91-93, cu imaginile

!l

10

carul în parte-a superioară a tronului.
12 G. Sew'e, Un char thraco -macedonien, in BCH XXVIII,
p. 237, fig. 2I.

statuilor care

ornamentează

1.1
fi,.
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Ibidem.
I. Venedikov, op. cit. , p. 248 .

1904, p. 237...

cisă 15. Dacă

este să luăm. în consideraţie descoperirea de la Teliţa, ar
fi greu de determinat tipul de la care provin podoabele. Cu toate
acestea n-ar fi lipsită de interes ipoteza după care vehiculul antic
căruia i-au aparţinut piesele să fi fost un car de luptă. Ipoteza în
<cazul nostru se sprijină numai pe semnificaţia mitologică a divinităţii
in discuţie, ceea ce nu exclude posibilitatea de a se determina în
viitor un alt caracter. Pentru aceasta, vor trebui neapărat executate
săpături în aşezarea de lîngă Teliţa.
Muitiple1e probleme ee s-ar cuveni soluţionate în legătură cu
descoperiri de acest fel, sînt pentru noi imposibile deocamdată, tocmai
din pricina puţinelor mărturii ce ne stau la îndemînă. Pentru regiunea
veche a Dobrogei, un mijloc mai sigur de determinare a unor astfel
de monumente îl constituie descoperirea unui car într-un turnul de
lîngă Mangalia. Deşi găsit în 1960, a rămas încă inedit, fapt care îngreuează cercetările noastre pe această linie 16.
Independent însă de aspectele arheologice ce s-ar putea dezvolta
pe baza unor elemente mai complete de acest gen, se impune o încer-care de încadrare cronologică.
Depozitul de ţigle are drept element de datare moneda de la
Septimius Severus şi Iulia Domna (193-221) bătută în Markianopolis.
Pentru podoabele carului de luptă credem că este indicat să luăm
mai întîi în consideraţie aspectul ornamental şi maniera de tratare a
diferitelor părţi componente ale statuetelor, care vădesc încă reminis-cenţe de epocă elenistică. Ele sînt produsul unor ateliere regionale, de
cultură romană în plină dezvoltare sec. I-II - perioadă de relativă
linişte la gurile Dunării 17.

l'ARURES EN BRONZE D'UN CHAR ROMA IN ET LE DllpOT DE TUILES
DE TELIŢA (DISTRICT DE TULCEA)
Resum~

La d~couverte, au cours de l'ete 1962, de deux stJatu ettes et de cinq appli~
ques en bronze, li Teliţa - district de Tulcea, dans un endroit situe il env:iron
3 krn sud-ouest du village, nomme "Liv'a da Maicilor" sur la vallee de la Teliţa,
_8 determine un sondage, effectue en 196;J.
On a pu saisir, dans les deux sections fouillees (8 1 et S II), le coin d'une
piece pavee de briques, ou etaient empilees environ 400 tuiles, disposees en deux
couches, par cinq rangees serrees, orientees nord-sud. Il faut ajouter aussi un e
sixieme rangee, detrui te. La pile se prolongeait du cote nord- ouest de la piece,
pas encore fouillee. Les tuiles, qui appartiennent il deux categories, ont les di15 Vezi dicţionarele: A. Alf61di, Chars f'ltneraires bacch1ques dans les provmces de l'empire romaine. Antiquite clasique, VIII, 2, 1939, p. 386.
J{j

Turnu luI a fost săpat de N. Harţuche, care posedă toate datele săpăturii

..şi de la care se aştepta publicarea cît mai gr,abnică a carului găsit.
17 Istoria României, voI. 1, Bucureşti 1960, p. 484 şi unn.; Radu Vulpe,
..IIistoire ancienne de Ia Dobroudja, Bucureşti 1938, p.
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mensions: 46,5 X 36,00 X 2,00 em et 47;5 X 32,5 X 2,5 em. On a t·rouve aussi
quelques debris de tuiles faîtieres, des fragments de briques (24 X 17 X 4,5 em
et 17,5 X 5,5 cm), ainsi que de briques en torchis. Une amphol'e pouvant etl'e
reconstituee, peut etre datee, en pariant des analogies, după III s. On a egalement trouve, dans le mul' Il mortier du S II (la mur du S 1 est sans mortier)
une monnaie de l'epoque de Septimius Severus (193- 221), frappee a Marcianopolis.
Il faut egalement prendre en considel'ation les observations faites sur le
contexte areheologique ou ron a trouve de la seol'ie, des mottes vitl'ifiees, etc.
Le miHeu est parei1 a celui des fours explores il Dinogeţia et il Constantzil. Le
de'p 6t indique l'existence d 'un complexe artisanal, don t l'explol'a'tion s'impose a
l'avenir.
Le lieu d'ol'ig.in·e des pieces de bronze, trouvees fortuitement, n'est pas confirme comme etant celui ou l'on a fait les fouiUes, puisqu'on n'en a pas trouve
d 'autl'es. Ces pieces, a l'exeeption peut-etl'e de l'anse, appartenaient, toutes, el.
un ehar romain, notamment : 1) cinq appliques-disques, dont quatre il 10 em de
d., la cinquÎ(~me il. 11,6 em de d., ayant des deeors ajoures ; sur le cadre, 3 trous
el 4 mm de d., utilisees a manieI' le systeme du harnaehement; 2) une an se en
forme de S (h = 8,7 em), qui s'attaehait a un vase; 3) deux bustes de la deesse
Minel've (h = 13,8 em), coules dans le m eme moule, avee de legeres differenees.
de details. Les pieees etaient pourvues d'un axe en fo eme de L, p OUI' les fixer ;
une seule piece en est depourvue.
Selon leur aspect, qui denote des r eminiseen ces hellenistiques, les pieces,.
oeuvre d'un atelier regionatl, sont datees du Ic r - ne şi s. de notre ere,

BRONZERNE VERZIERUNGEN EINES ROMISCHEN WAGENS UND
DAS FLACHSIEGELDEPOT IN TELIl'A KREIS TULCEA
Zusammenjassung

Jm Sommer des Jahres 1962 \Vurden in Teliţa, Kreis Tulcea, zwei Statuetten
und funf Aufsatze aus Bronze an der Fundstelle "Livada Maidlor", etwa 3 km
siidwestlich vom Dorf, im Tel~ţa-Tal gefunden, was im Oktober 1963 Probegrabun gen veranlaBte.
In den beiden Sehnitten (S 1 und S II) konnte die Eeke eines Raumes
erkannt werden, der mit Ziegeln ausgelegt \Var und in dem et\Va 400 Flaehziegeln in zwei Sehichten und fUnf nol'dsudlich ausgerichteten eng aneinander
stehenden Reihen aufges'c hichtet \Va·r en. Eine sechste zerstOrte Reihe muB ebenfaHs hinzugerechnet werden. Der Haufen zog sieh noeh \Veiter gegen Nordwesten
zu, in den ungegrabenen Teil des Raumes. Au13er den er\Vahnten FJaehziegeln,
die von zweierlei Kategorien sind und fol gende Ausm aBe haben : 46,5 X 36,00 X
X 2,()« em und 47,5 X 32,5 X 2,'5 efi fand man aueh einige HohllziegeJ'n,
Bruehstlicke von Lehmbewurf und Bauziegeln (24 X 17 X 4,5 em und 24 X
X 17,5 X 5,5 em). Eine Amphora, die wiederhergestellt werden kann, kann man
anha·1l!d der Analogien in das 3 Jh. datieren. In del' mit M6rtel vel'bundenen
Mjauer -aus S II (die Mauer aus SI ist ohne Mortel) fand man desgleieh en eine
Munze aus der Zeit des Septimius Severus (193-221), die in Marcianopolis
gepragt \Var.
Dieses Depot, fUr welches die B eobaehtur.gen berueksichtigt werden
mussen, die im Zusammenhang mit den arehaologisehen Begleitfun den, den
verglasten Klumpen, der Schlacke llSW. gemacht wurden, d.h . ein Milieu, das
den Brennofen ahnlieh ist, die in Dinogetia und Konstanza untersueht wurden,.
dieses Depot also, weist auf einen Handwerkerverband hin, dessen weitel'e Untersuchung sich aufwingt.
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Der Herkunftsort der BronzestU:cke, die zufallig gefunden \Vurden, ist
nich derjenige, an denen die Ausgrabungen vorgenommen wurden, weii dort
keine weiteren. Exemplare mehr zutage kamen. Mit Ausnahme des Henkels gehorten
s ie alle zu einem r6mischen Wagen und sind \Vie folgt: 1. FUnf Scheibenaufsatze, davon vier mit einem Durchmesser d ;:: 10 em und der sechste mit
d ::; 11.6 u nd mit durehbrochener Verzierung. Au! dem Rahmen sind drei
LOoher mit d ;;;; 4 mm, die zur Befestigung des Zaumzeuges dienten; 2. ein
S-fOrmiger Henkel (Hăhe = 8,7 em) der an ein Ge!ăB geklebt wurde: 3. drei
Brustbildnisse der G6ttin Minerva (H6he = 13,8 em), die in der gleichen Form
gegossen waren und sehr kleine Unterschiede der Einzelheiten aufweisen. Zwei
Exemplare waren mit einer L-fOrmigen Achse versehen, die zur Befestigung
diente, am dritten Exemplar fehlte sie.
Nach ihrem Aussehen zu urteilen, das hellenistische Remini szenzen a'.lfweist, datieren die Bronzeexemplare, die Erzeugnisse ei ner regionalen Werkstatt
sind, aus dem 1.-2. Jh.u.Z.

