
C. SCORPAN 

SACIDAVA ŞI UNELE PROBI~E!\'IE STRATIGRAFICE 
ŞI CRONOLOGICE ALE LIl\fES-ULUI ŞI DOBROGEI ROMANE. 

(SECOLUL V E.N. IN ARHEOLOGIA DOBROGEANA) 

Intre Rasova şi Dunăreni, pe un deal inalt de pe malul drept al 
Dunării , se află punctul numit Musait. unde se mai "edeau pe vremuri 
temeliile unor ziduri şi de unde intîmplarea a scos la l u mină citeva ins
cripţii. 

Deschiderea şantierului arheologic şi efectuarea primelor săpături, 
in 1969, 1970 şi 1971 au fost dclermi nate de mai multe cauze. Prima din
t re ele a rezultat din identificarea, în urma interpretării izvoarelor lite
rare şi a documentelor epigrafice descoperite, a cetăţii de la Musait cu 
antica Sacidava. O altă cauză consta în Inecesitatea cercetării şi -cunoaş
terii limesului dunărean în zona dobrogeană. In sfîrşit, existenţa la 
Musait a unor condiţii favorabile unei cercetări sistematice şi imboldul 
dat de descoperirea în acest punct a unor interesante inscripţii şi a unor 
materiale arheologice. 

Numele de Saciclava ne este cunoscut elin izvoarele literare antice. 
In Notitia Dignitatum, Sacidava este indicată ca localitate in care sta
ţiona Cuneus equitum. sClL lariorum, - unitatea de cavalerie cea mai su
dică din provincia Scythia, situată între Cunells equitum stablesianorum 
de la Sucidava - la sud (aceasta fiind cea mai nordică unitate pe limes 
elin Moesia Secunda) şi Cuneus eqllitum Solensium de la Capidava - la 
nord 1. In acest izvor aflăm deci şi primele indicii pentru localizarea Sa
c idavei între Capidava la nord şi Sucidava la sud 2. 

La Procopius localitatea apare sub numele de Skedeba:l. 
Gr. Florescu a încercat localizarea Sacidavei la Topalu 10. Ia nord 

·de Capidava, cu t oate informaţiile din izvorul amintit. In general, ipo
teza sa a fost acceptată ele majoritatea cercetătorilor'. 

1 Notitia Dignitatum, Pars Orientis, XXXIX :şi XL, in Izvoarele istoriei 
României, Il, 1970, p. 209-210. 

2 A. Aricescu. Quelques precisions SW' la carte de la Scy thia Miilor, în 
Dacia, NS, XIV. 1970, p. 297. 

3 De aedi jici.is, IV, Il, 20. IzvoGl'ele istoriei României, II, 1970, p. 472-473. 
1, Dacia, N S, 1, 1957, p. 237. 
5 H.. Vulpe, Din istoria. Dob,·ogei. II , nuc., 1968, p. 274 şi harta. 
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In 1958 a fost descoperită la Musait o inscripţie funerară, publi
cată de N. Gostar, pe baza căreia autorul emite pentru prima dată ipo
teza localizării Sacidavei la lVlusait H. T nscripţia a fost pusă în amintirea 
exarchului Proclinus, în sec. IV C,11., de către unitatea de cavalerie din 
care făcea parte - un nwnerus equit.lun ' . Autorul susţine că aceasta 
poate fi considerată totuna cu cuneus eqllitll1H. Scutarion17n ce se afla 
la Sacidaya, adică castrul de la Musa it unde piatra funerară fusese mai 
tîrziu refolosită la refacerea ziduril or. Cu rezerve, ipoteza a fost apoi 
acceptată de 1. Barnea 8. 

In anul 1964 a fost descoperit la Rasova (12 km sud de Axiopolis 
- Cernavoda) un miliar de calcar cu o inscripţie păstrată in in tregime, 
publicată de A. Rădulescu"- Stilpul miliar a fost ridicat in vremea Îm
păratului Dacius (anii 249-251) şi, ceea ce este esenţial, indică distanţa 
de 4000 de paşi de la Saeidava (adică exact cei 7 km ce despart aşezarea 
antică de la Rasova de castrul de la Musait). Această . descoperire clari
fică definiti", problema l ocalizării Sacidavei. în concordanţă cu această 
descoperei re, au fost din nou analizate izvoarele literare demonstrÎn
du-se identificarea Sacidavci la ~!fusait l(). 

In 1958 la Musait a fost descoperită o altă inscripţie funerară în 
limba latină ce fusese rcfoJosită ca piatră de construcţie ". Ea a fost 
pusă la mormintul lui Valerius Onesima, fost centurio in legio II Her
culea si datează din sec. IV e.n. Această nouă descoperire dovedeşte că 
la Sacidava staţiona în sec. IV o suhunitate a legiunii a II-a Herculia. 

Trei campanii de săpături la Sacidava, cantitativ destul de mo
deste, însumind nouă secţiuni cu un total de aproximativ 160 m lun
gime, unele porţiuni restrinse ajungind la 3,50-4 m adincime, ne-au 
oferit multe date pe baz~ cărora se pot contura probleme complexe, ipo
tetice, dar şi suficiente dovezi pentru elucidarea cîtorva aspecte strati
grafica-istorice ale limesului dunărean şi chiar ale Dobrogei romane in 
ansamblul ei. 

Lucrarea despre Saeiclava este mult prea vastă; ne rezumăm aici 
numai la o parte din concluzii , r eferitoare în special la proble m e- le vea':' 

6 N . Costar. în Studii clasice, V, 1063, p . 306. Noi am folosit lHO/l.umente 
epigl·oJice inedite din lapiclariul J'vluzeulu.i regional de arheologi e. Dobrogea, în 
Noi monumente epigrajice elin Scythia Mi.nor, Constanta, 1964, p. 87-91. Aici 
se spune că descoperil'ea a fost făcută in castrul de la Mîrlcanu (azi Dunăreni). 
ln trucît exact la marginea satului Mirleanu am descoperit o altă aşezare romană, 
probabil fortificată, trebuie să precizăm că inscrip\.îile în cauză au fost găsite 
de fapt în ('a strul de l.? Musait, pe te r itoriul agricol al satului Mîdcanu. 

~ In s t3diul adual al docu mentl"!rii. n i se pare mai plauzibilă întrcgirea: 
qui milit(avitJ Sac(iclm·a <? ), apucl A. Ariccscu, op. cit., p. 208. 

8 DO! istoria Dobrogei, voI. II , 1968, p. 373. 
!1 A. Rl'tcl u lcsC'"u, Ull militar de la D('rill .<; la RasOi.:a, in Revista Muzeelor, 

1950, 4. p. 349 şi lll"m . 
In A. Aricescll. O]J. cit. 
11 N. G ostar, op. cit., p. 8·1-86. 
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eului al V-lea. Publicarea în intregime a lucrării (cu desenele, planşelc 
.şi fotografiile necesare) va fi în măsură să argumenteze faptele pc care 
le prezentăm mai josl:~. 

In secţiunea 1, situaţia stratigrafic.:ă esle următoarea (fig. 2) : -. . ..,. , .... ," 

Fig. 1. Sacidava. Dealul Musait. 

Cea mai veche locuire, peste pămîntul viu, este repre7entată de 
nivelul \I[], databil la sfîrşitul sec. III şi înccputul sec. IV e.n. in ca
rourile 16- 18, N VII a fost spart, săpîndu-se în pămîntul steril fundul 
unei locuinţe de suprafaţă (uşor adincită), Locuinţa aceasta a funcţionat 
pe durata a două nivele succesive (N VI şi N V) databile la sfîrşitul 

sec. IV şi respectiv în prin1a jumătate a sec. V e .n. Urmează N IV, da-
Labil În sec. V ~ eventual cea de a doua jumătate. In sfîrşit, pe toată 
lungimea secţiunii au fost surprinse cele trei nivele ale secolului al 
VI-lea : N III, N II şi N 1 J:J. 

Tn concluzie; în sLadiul adual al săpăturilor, situaţia stratigrafică. 
în S T ni se pare următoarea : cea mai veche locuire surprinsă este re
prezentată dc N VII din cr. 10-11, corespunzind cu stratul galben elin 
el'. 15 databil la sfîrşitul sec. III şi înccputul sec . IV c.n. După aceasta 
urmează N VI şi NV din er. 16-18 (locuinţe-bordei) databile la sfîrşitul 

i1 Spc!'ăm publicarea săpătul'Îlor din 196J, 1970 şi 1971 în Materiale şi 
cercetări arheo Logice, voL XL 

~ ~l Pl'oblemclc sec. VI-VII dezbătute de noi într-un alt articol, în prezentul 
volum. 
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sec. IV şi prima jumătate a sec. V e.n ., apoi N IV din cr. 16-18 data
bil în sec. V, eventual a doua jumătate, după care urmează nivelele din 
sec. VI : N III, N II şi N I, continue pe toată lungimea secţiunii. 

In primele trei nivele (I-III), inclusiv N I 1 şi N I 2, a fost desco
perită o numeroasă ceramică în stare fragmentară, ea are un caracter 
unitar, aparţinînd în totalitate epocii romane tîrzii: amforele tipice cu 
gît relativ cilindric sau în formă de pîlnie, cu pîntecul proeminent şi 
ornamentat cu striuri adinci, ascuţite şi paralele, vălurite sau orizontale 
(predomină cele cu striuri vălurite), amfore din pastă gălbuie-bej, pastă 
zaharoasă, cu gît scurt .şi pîntec bombat) ornamentat cu dungi in relief 
distanţate (coaste), uneori cu inscripţii cu vopsea roşie; ceramică ,,,de 
bucătărie" bej-albicioasă cu urme puternice de arsursă, ceramică găl
buie curată, ceramică cenuşie, ceramică roşie tîrzie, amfore cu pintec 
prelung, cu caneluri, acoperite la suprafaţă cu o vopsea albă groasă. Ceea 
ce caracterizează aceste straturi este proporţia covîrşitoare a amforelor 
cu striuri văI urite şi paralele, amforelor cu coaste şi amforetelor cu 
vopsea albă groasă. Toate acestea asigură datarea primelor trei nivele în 
sec. VI e.D., precizare susţinută şi de moneda Iustinian descoperită pe 
nivelul III (locuinţa incendiată), ca şi de descoperirile monetare din S II. 

N IV conţine aceleaşi categorii ceramice ca N III, lnsă lipseşte ce
ramica cu striuri paralele vălurite. Predomină amforetele cu vopsea 
albă şi amforele bej cu coaste. In N şi N VI (locuinţa-bordei), frag
mentele cu striuri orizontale şi cu coaste devin extrem de rare . Predo
mină în schimb ceramica bej-gălbuie, curată sau înegrită puternic de 
fum, ceramica cenuşie, ceran1ica cărămizie şi ceramica roşie (mai ales 
platouri cu impresiuni). Rareori unele fragmente a.1bicioase cu urme late 
de vopsea şocolatie. DiIerenţele sînt perfect sesizabile între ceramica ni
velelor sec. VI şi cea din locuinţa-bordei. 

In cr. 10-14, sub N III (locuinţa mare incendiată), mai există, aşa 
cum am văzut, numai un singur nivel (N IV-VII). Compoziţia sa cera
mică este net deosebită de N III, dar şi de N V-VI din locuinţa-bordel. 
Ceramica cu striuri şi coaste ca şi amforetele cu vopsea albă au dispă
rut total. Predomină ceramica din pastă bej -gălbuie, uneori roză, cera
mica cenuşie şi de bucătărie, a apărut ceramică roşie romană de bună 
calitate (dar nu de import) - însă în cantitate redusă. Cîteva fragmente 
de amfore ("torpilă") timpurii completează tabloul şi ne determină la 
o datare a nivelului IV (VII) din acest sector, la sfîrşitul sec. III şi (poate 
mai probabil) la începutul sec. IV e .n. 

Interesant este faptul că N IV (VII) din cr. 10-11 corespunde cu 
nivelul (galben-murdar) din cr. 15-16, de dedesubtul lui N IV de aici, 
nivelul în care s-a săpat (dar şi în pămîntul viu) locuinţa-bord ei (în 
N V-VII). (De urmărit legenda nivelelor în fig. 2). 

Pentru clarificarea tabloului stratigrafic-cronologic din S I, ne-au 
venit în ajutor şi cîteva monede 14. Pe N III, er. 12 , locuinţa mare cu 
baze, incendiată, s-,a găsit o monedă de Ia Iustinian (540/41), ceea ce 

14 Determinarea monedelor a fost făcută de Gh. Poenaru-Bordea (1968) şi 
Radu Oeheşeanu (l970-1971). 
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SACIOAVA 
S I PROFIL EST 

Nil ENIII , " 

LEGENoi 

aNI 
_NVI/ 

F'ig. 2. Sacidava. Profilul de est al secţ.iunii r, cu locuinţa-borclei ş i nivelele sec. V. 



confirmă datm'ea lui N ITI în sec. VI 0.n . Pc N VI din locuinţa-lJordci 
(er. 16-18) ,-au iiflat trei monede, emise intre 330-337 , :135-:141 şi 
365-375 e .n .. ccca ce 81' permite datarea acestui nivel (VI) spre sfirşiwl 
sec. IV e.n . In orice caz, locu inţa-bordei s-a construit Într-un momen L 
ulterior nivelului cu depuncre de lut galben (pragul) din el'. 15 - co
respunzător cu N VII din CI'. 10-11. Urmează deci că N V clin loeuillţa
bOTClei se plasează la inceputul sec . V e .n., iar N IV (el'. 16- 18) ap(! r~ine 

celei de a doua jwnătăţi a sec. V e.n., avînd În ved ere că deasupra lui 
se află N III, de la începutul şi mijlocul sec. VI e.n. 

Pe lingă monede, ele o certă valoare pentru d etermj nările s trati gra
fico-cronologice, sînt şi opaiţele descoperi te Îl! condi ţi i clare, in sec
'ţi unea 1. 

In sec ţiunea a II-a există o situaţi e apropiată din punct ele vedere 
stratîgrafic - numai cu nivelele super ioare din secţi unea 1: numărul 
nivelelor in S II , ajungînd la zece, adică cr onologic în secolul al II -lea 
(fig. 3) . 

Tipurile şi formele ceramice în nivelele superioare (sec. I V, V, VI) 
sint identice celor din secţiunea 1 

Ccramica asigură datarea primelor trei nivelc (N 1, II , IlI) . în 
sec. VI e.l1. Datarea cerută de compoziţia ceramică este confirmată de 
descoperirea pe N II a două monede Iustin II - Sofi a, una din anii 
573-574 şi alta elin anii 574-575. 

N IV are cam aceleaşi categorii ccramice, lipseşte însă tipul de 
amforă cu striuri paralele vălurite. Rămîn. '111 continuare anuorele cu 
vopsea albă şi amforele bej-zaharoase cu "C03stC". Se remarcă şi o cera
mică cenuşie de un tip mai deosebit, l ntHnîtă şi în N V. 

Un tip aparte de amforă romană tîrzie am descoperi! pc N IV în 
el'. 6, întreagă, dar spartă de presiunea pămîntului (fig . 17). Amfor a (illV. 
nr.: 18598), are înălţimea de 80 cm şi diametrul maxim ele 65 em. 'De 
mari dimensiuni, are un gît cîlinclric ~i nu prea înalt în comparaţie CtL 

pîntecul voluminos şi bombat, terminat cu un fund r otund. Pe umăr şi 
lîngă fund are dou ă zone, relativ egale şi simetrice', ornamente cu adînci 
şi largi caneluri. Toartele, groase şi puternice, sînt decor ate pe m ij locul 
lor, de dungi paralele în relief. pronunţate , longitudinal€' , ÎnCAdrate 1n
tl'-un oval ca o stampilă. Pereţii sînt groşi, din pastă brun-roşiatică, cu 
zone de ard ere secundară. 

In N V fragmentele ceramice cu striuri paralele orizontale sau cu 
coaste devin extrem de rare. Predomină ceramica "de bucătărie ". Se 
Întîlnesc şi platouri de culoare roşie . 

N VI şi VII nu mai conţin amfore cu striuri (d e nici un fel), n ici 
amforete cu caneluri )i vopsea albă . Predomină ceramica din pastă găl
buie-albicioasă, uneori roză , ceramica )lele blicătări c(' .ş i cea cen uşie; 
apare şi ceramică romană roşie , de bună factură (clar nu de impor t). 

Nivelele III, IV şi V elin secţiunea II nu nc-au oferit moncclc . Am 
Încercat datarca lor pc bază de ceramică şi prin incadrarea lor între stra
turile cu mon ede sau prin compararea cu secţiunea T. Astfel, N III se 
datează cu certitudine în sec. VI - prima jumătate - at ît pri n com po-
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ziţia ceramică cît şi prin faptul că este nivelul imediat anterior lui N II 
(datat şi prin monede Iustin II - Sofia). De asemenea, N II! din sec
ţiunca II este analog cu N III din secţiunea 1, datat acolo şi cu monedă 
Iustinian. 

N IV şi V (in S Il) nu au mon ede. Abia N VI conţinea o monedă 
- pc nivel - din vremea lui Constantinus, emisă la Sirmiun1 între 
anii 351-354. 

N VII ne-a oferit, in condiţii sigure, două monede, una de la Con
stantin cel Mare şi una de la Constantius II . 

Aşa dar, completînd datele oferi te de schimbările petrecute în con
ţinutul ceramic al straturilor, monedele ne ajută să datăm nivelul VI 
în a doua jumătate a sec. IV e.n., iar nivelul VII în prima jumătate -
spre mijlocul sec. IV. 

Rezultă deci, fapt deosebit de important pentru stratigrafia cetă
ţilor de pe limes, că nivelele IV şi V se află din punct de vedere crono
logic intre cea de a doua jumătate a sec. IV e.n. şi inceputul sec. VI C.n., 
adică N IV şi V aparţin secolului V, trecînd foarte probabil limitele fixe 
ale secolulu i (N V la sfîrşitul sec. IV şi prima jumătate a sec. V e .n., iar 
N IV în a doua jumătate asec. V e.n. şi poate la începutul sec. VI c.n. 
nuanţe pc care, deocamdată, nu le putem preciza). 

N VIII, IX, X conţin ceramică romană de calitate superioară . ccra
mică cenuşie, opaiţe, toate caracteristice epocii romane - sec. I-III e.n. 
Monedele confirmă cele de mai sus, oferindu-ne indicii pentru o lnca
drare ,cDol1{)logică mai precisă : antoninian din a doua jumătate a sec. III, 
o monedă de la Claudius Il Goticul, din anii 268-270 e.n., iar 1n\1'-0 
gl'Oapă (ce aparţine în modul cel mai vizibil lui N VIII) din er. 15, <} mo
ned" bătută la Heraclea, între anii circa 296-298 e .n., sub Diode!ian. 
Drept urmare, nivelul al VIII-lea din secţiunea Il poate fi datat în a 
doua jumătate a sec. III (sau chiar sfîr.)itu! sec. III c.n .) ş i începutul 
sec. IV e .n. Aceasta confirmă din nou existenţa nivelelor din sec. V. în
trucît N VIII este urmat de patru nivele, ce nu pot nici într-un caz apar·
ţine, toabe, numai secolului al IV-lea. 

N IX conţine o monedă din anii 211-217 e.l1. Deci N IX ar putea 
aparţine sec. III e.n., rezultînd în acelaşi timp că nivelul precedent -
N X - nu poate fi plasat decît în sec. II, poate sfîrşitul acestui secol. 

De un categoric ajutor pentru o dt mai corectă interpretare stra
tigralico-cronologică s-au dovedit a fi numeroasele opaiţe. 

în el'. 14, pe nivelul X, se afla un opaiţ din tipul "fiTn~alampen(" 
din sec. II c.n. Pe fund arc stampila LVPATI. Această officină, nord 
italică, a funcţionat în sec. II e.n. Produsul oficinei lui Lupatius cste 
atestat pentru prima dată pc teritoriul Dobrogei, în castrul Sacidava . 

In rezumat, ordinea stratigrafică şi coron ologică în secţiun ea a 
Il-a de la Sacidava, ar fi, în stadiul actual următoarea : 

Peste pămîntul viu , primul nivel - N X, este databil în sec II e.n. 
poate cea de a doua jumăbate, avînd în vedere moneda descoperi tă pe 
N IX, dar şi faptu l că în cr. 12, sub N X, a mai apărut un strat, încă 
nesăpat, dar care ar putea aparţine începutului sec. II, sau chiar sftrşi
tu! ui sec. I. 
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Nivelul IX, elatabil în sec. III, are aspectul unei podele de lut, el 
ajunge l'a zidul de incintă, în zona căruia acoperă pămîntul viu, atin gînd 
nivelul plintei zidului. Pe acest nivel, un mic strat de arsură roşie lingă 
zidul de incintă, nu ne poate duce la concluzii speciale. 

Nivelul VIII, aparţine sfîrşitului sec. III şi poate şi începutului 
sec. IV. 

N VII este databil în sec. IV, prima sa jumătate, iar N VI în cea 
de a doua jun1ătate a acestui veac, fiind marcat în el'. 15 şi 16 de un 
strat de arsură puternică . 

N V şi IV aparţin sec. V e.n., nivele cu straturi nu prea groase, 
marcate de podele de lut şi pavaje de piatră sau cărămidă, ca şi de stra
tuei de mortar, ceea ce presupune momente de refacere şi reconstrucţie 
generală în cetate. 

N III, II şi I aparţin secolului VI. 
Dovezi de mari incendii se înregistrează la momentul N III (pro

babil mijlocul sec. VI) şi la momen tul N VI (sfîrşitul sec. IV), mai pu
ternice în zona zi durilor de incintă. 

In cr. 8- 10, incendii mai puternice sînt marcate pe nivelele IV şi 
mai ales V (poate în prima jumătate a sec. V e.n.). 

In secţiunea a III-a, ordinea stratigrafică este următoarea: - N 
IX (deasupra pămîntului neumblat) aparţine sec. II e.n . ; - N VIII, 
sec. II-I!I ; - N VI!, sfîrşitul sec. III ; - N VI, sec. IV, prima jumă
tate; - N V - a doua jumătate a sec. IV ; - N IV - nivel de lut 
galben, cu arsură puternică şi continuă, se datează in pl"ima jumătate 
a sec. V ! De la N IV în sus, pînă la N III propriu-zis (primul nivel al 
sec. \lI) mai înregistrăn1 încă două nivele cu evidente urme de incendiu 
peste lutuieli galben- <oenuşii. Aceste două nivele srnt notate cu N IV a şi 
N IV b, databi1e în a doua jumătate a veacului al V -lea (fig. 4) . 

a serie de . argumente suplimentare vin să confirme datarea nive
lelor. Astfel, pe N IX, a apărut un opaiţ de tipul "jirmalampen", avînd 
pe fund stampila FfL VCIVS, databil în sec. II e.n. Incadrarea cronologică 
a celui de al cincilea nivel în sec. IVeste sustinută si de o fibulă de 
bronz, de tipul "cu capete de ceapă", databilă 'în sec: IV. Deosebit de 
meritoriu este faptul că în secţiunea a III-a, nivelele secolului V au fost 
confirmate~ pe lîngă succesiunea logică a straturilor sau schimbările 
semnalate în compoziţia ceramică , şi prin descoperiri monetare. In ar
sura de pe nivelul 'al IV-lea am descoperit o monedă din anii 423-425, 
argument peremptoriu pentru apartenenţa nivelelor IV, IV a şi IV b 
la veacul al V-lea. Deasupra nivele~' de secol V se află, invariabil , 
N III, II şi I, nivelele obişnuite ale sec. VI. 

In secţiunea S 7 L am ajuns, pe o porţiune restrînsă, pînă la cel 
de al V-lea nivel. Nivelele sînt marcate de podele de lut, construcţii 
şi pav~je; straturi de incendiu. Cel de al V-lea nivel, lîngă opaiţe şi 
ceramică , ne-a oferit un depozit de 15 monede : două monede dintre anii 
341-346, patru exemplare dintre 348-361, opt din vremea lui Valens 
- 364-375, iar ultima depăşeşte anul 378, datînd din timpul lui Gra
tian . 
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JVlonedele de mai sus conturează o concluzie oarecum surprinză
toare. Nivelul V aparţine celei de a doua jumătăţi a sec. al IV-lea, epocă 
terminată violent printr-lID nimicitor incendiu, dar, contrar aşteptărilor 
ş i -celor ce 'cl'edeam pină 'acum, evenimentul nu a avut loc la sfÎ'l'şitul 
domniei lui Valens (invaziile gotice care au culminat cu dezastrul de la 
."drianopol - 378), ci mai tîrziu, spre f inele veacului, sub Teodosiu r, 
pl'obabil inh'e 383-392, cînd frămîn tări şi violenţe sint r eflectate şi 
de citeva tezaurizări monetare l il . 

O altă concluzie însemnată ce se desprinde din cele de Ulai sus, 
este datarea nivelului următor (N IV) în secolul al V-lea . De altfel, N IV 
se află, din punct de vedere stratigrafic, între N V ( sfîrşitul sec. IV) şi 
N III (primul nivel general al sec, VI) . 

* 
AbsoluL necesară devine acum compa.rarea cu stratigrafia ş i crono

logia stabilită in unele puncte de pe limes şi din restul Dobrogei. Din 
m area bogăţie de date publicate pînă în prezent, ne concentrăm doar asu
pra unor rezultate obţinute la Capidava, Dinogeţi a, Callatis şi Histria. 

La Capidava săpăturile conduse de Gr. F lorescu au condus pe au
tor la concluzia existenţei a patru mari etape cronologice, reflectate atit 
.în stratigrafia secţiunilor cît şi in tehnica şi modul de construire a zi
durilor şi turnurilor. Cele patru etape sînt următoarele: a) sec. II e.n., 
momentul primului castru; b) a doua jumăta te a sec. III ; c) a doua 
jumătate a sec. IV : d) epoca Anastasiu s 16. 

Tot la Capidava, în secţi unea A din afara zidurilor de incintă, a 
fost surprinsă următoarea succesiune stratigrafică : un strat din sec. 
II-II I, al doilea stra t din sec. IV şi al treilea din epoca romano-bizan
tină (sec. V-VI) amestecat cu ceramică feudal- timpurie. Aceste trei 
nlari etape s int generale in Dobrogea romană ş i e le se verifică, re lativ, 
şi la Sacidava. Autorii precizează că nu au descoperit nici o podea de 
locuire. Există însă indic il care ne fac să creden1 că în sectiunea A de la 
Capidava se pot sesiza mai multe nivele 17. ' 

15 Octavian Iliescu. ln~emnări ]J,·ivitoare la descoperiri, monetare (11), jn 
SCN, IT, 1958, p . 453 (nr. 10 - S tl'unga. corn. Oltina). R. Ochcş('anu. Un tezaur 
de la Teodosius 1 descoperit la Medgidia, în prezentul vol um . 

\l li Gr. Florescu, Capidava, val. r, 1958, p. 26-28 şi 72. 
17 Materiale, VII, 1961, p. 573-579, pl. II. Astfe l, primul strat e datat 

Cli monede Hadt"ian şi Antonin Pius. In cel de al doilea sirat au fost descoperite 
două ziduri (c ş i d) din piatră cu mortar dem antela te la mijlocul înălţimii stra
tul ui, cu mult înaintea celui de al treilea strat. Exact la nivelul la care zidu
'rile c ~i d au fost întrerupte, se află f',lnd at zidul din piatră şi pămîn t a, care 
se intxerupc e xact unde incepe stratul al treilea. In plus, pe 7.idul c o monedă 
CG nstantius Ir (.137-361), iar Hngă zidul a o monedă Iulian ApostatuJ (361-363). 
Ce1e două 7. iduri (c şi d) atît prin tehnica construirii cît ş i prin m om e ntul de
manlclării. apal·ţin \.Inui nivel, iar zidul a. cu altă tehnică şi funclat l a alt mo
ment (în orice caz el nu poate sta suspendat) aparţine unui al 10ilca nivel 
din stratul al doi lea. lntercsant că s-a ma i descoperit un mormint dalal cu 
monedă Licinius (:106-324), care pe de o parte deranjează nivelul an ter ior, da" 
-este la dnd ul ~ă lI deranjat de ziduril e c şi d . Cele de mai SU S ne fac să cI·edem 
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Săpăturile de la Dinogeţia ne-au oferit date dintre cele mai inte
resante, demne de toată atenţia. 

În partea de nord-vest a sectorului B a fost surprinsă o stratigra
fie completă, cuprinsă între sec. II şi VI e.n. cu şase nivele: - nivelul 
din sec. II e.n. ; - nivelul din sec. III, prima jumătate - mare distru
gere datorată atacurilor gotice; - nivel din a doua jumătate a sec. III 
----. reţfaqere intensă; -' nivel dln sec. IV e.n. - maximă dezvoltare 
sfîrşită prin distrugere; - nivel din sec. V e.n., viaţa se restrînge; -
nivel din sec. VI, epoca Iustinian 18, 

Nivelul din sec. II, la fel ca la Sacidava, nu înregistrează incendii. 
Nivelul din prima jumătate a sec. III a fost puternic distrus; aceeaşi 
situaţie la Sacidava unde N VIII din S III are cea mai groasă arsură. 
În cea de a doua jumătate a sec. III, ambele cetăţi sînt refăcute . Secolul 
IV a fost o epocă constructivă sfîrşită prin distrugere. 

Cel mai valoros ,cîştig al săpăturilor din acest seclor al Dinogeţiei, 
bineînţeles din punct de vedere stratigrafic, este surprinderea unui nivel 
aparţinînd veacuJui al V -lea e.n. 

Secolul VI are la Dinogeţia doar un singur nivel (Iustinian), ceea 
ce ar corespunde cu N III de la Saci da va. Lipsesc la Dinogeţia celelalte 
nivele din sec. VI-VII, fapt ce se poate explica şi prin amplele modi
ficări ale straturilor superioare de către aşezarea feudală timpurie, dacă 
nu cumva invazia kutrigurilor a pus capăt definitiv vieţii înfloritoare 
la Dinogeţia 19. 

Pentru secolele IV-VI deosebit de semnificativă apare stratigra
fia în teritoriul din afara zidurilor de incintă, unde s-au constatat "nlai 
multe niveluri de incendii succesive", ale unor construcţii de lemn: 
nivel cu pavaj, sec. IV ; - nivel cu zid legat cu pămînt, de la sîrşitul 
sec. IV, poate şi începutul sec. V ; - mai multe nivele ele incendiu elin 
sec. V; - trei nivele de foarte puternic incendiu din sec. VI20 Aşa 
dar, ceea oe merită subliniat este existenţa unei succesiuni asemănătoare 
cu Sacidava. Pe de altă parte, existenţa in afara cetăţii a 5-6 mo
mente de incendii în epoca sec. V-VI (deosebire faţă de interiorul ce
tăţii) s-ar putea explica şi prin faptul că unele atacuri au afectat numai 
terenul neapărat de ziduri, limitrof al castrului, fără a putea pătrunde 
In interior. 

In sectorul Poartă, în încăperea P 2, au fost notate elemente inte
resante pentru etapa anterioară secolului IV, secol considerat drept mo
ment de construire al castrului. Autorii presupun de data aceasta o incintă 
romană mai veche decît cea din sec. IV 21 Dedesubtul nivelului sec. IV 

că G.rn putea inregistra următoarea succesiune: - primul nivel, din sec. II j - al 
doilea moment, mormîntul, sfîrşitul sec. III-începutul sec. IV e.n.; - al treilea 
nivel, cu zidurile c şi d, din prima jumătate sau chiar ele la mijlocul sec. IV; 
- al patrulea nivel, cu zidul a, spre sfîrşitul sec. IV; - al cincilea nivel , 
general romane-bizantin, sec. V-VI. 
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j8 Sel V, V , 1-2, 1954, p. 162-164, fig. 3. 
19 DID, II, p. 429-430. 
20 Materiale, VII, 1961, p. 592-594. 
21 Materiale, VIII, 1962, p. 686. 



au fost identificate încă alte trei nive~e de călcare mai vechi 22, desco
pel'lre esenţială care, prin analogii cu Sacidava, Capidava şi Histria, ar 
putea coborî data de inceput a cetăţii în sec. II. 

La Callatis, o secţiune transversală pe zidul de incintă , in afara sa, 
a PU .3 în evidenţă o stratigrafie nu prea clară ~J . Interpretarea profilului 
a dat loc unor indoieli ~ 'i. Săpături le noastre din 1971, în interiorul ce
tăţii Callatis au evidenţiat un număr de cinci nivele în epoca ron1ană 2\ 

Fig. 5. SIlI. Pc fond zidul de incintă. J os, edificiul 
din sec. II-III. 

22 Ibidem. 
23 Materiale, VIII, 1962, p . 440, fig. 2. 
2" Al. Sucevcanu, în Dacia, XIII, NS, 1969, p. 354. 
2J Această cronologie este incertă, in acest moment raportul asupra săpă

turilor de la Callatis, cu un caracter preliminar, nefiind încă total redactat. 
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.situaţie str3tigrafică ce se deosebeşte de tabloul general şi întăreşte pă
rerea noastră asupra existenţei unor cazuri locale, particulare. 

La HistTia, săpălurile din sectorul ER:l6 (edificiu termal) şi cele 
din sectorul central - la care am participat şi noi 27 - acordind o prin
cIpală atenţie straUgrafiei, au obţinut rezultate de mare precizie, pentru 
sec. II-IV în sectorul ER şi pentru sec. IV- VI în sectorul central. Da
tele unificate ale celor două sectoare oferă un tablou cronologic general 
laI Histriei romane, care se verifică de multe ori ş i în celelalte zone. 

Fig . G. S Il. Porţiune a zidului de incintă. 

Succesiunea stratigrafică este următoarea: ~ N 1, sec. VII, nivel 
slab, de remarcat construcţiile circulare "rotonde", fără urme de incen
diu ; - N II, sfirş it violent; - N III, 5651566 şi 592/93, sfirşit violent 
prin incendiu; - N IV, intre 527 şi 543144, epocă de mare efort construc
tiv. puternic incendiu ; ~ N V, a doua jumătate a sec. V, viaţă relativ 
modestă, incendiu; - N VI, intre 383/95 şi 420.'50, - N VII, prima ju
mătate a sec. IV, construcţi i ; - N VIII, a doua jumătate a sec. III, 
violentă distrugere: - N IX, sfirşi t sec. II - prima jumătate a sec. III, 

1I.i Al. Suceveanu. OI> . cit 
2; Al. Succv0. anu, C. Seorpan, in Pontica-_ IV. 1971. p. 155 şi lll'm . şi 

(ih. Poenaru-B ordca , POlitica, IV, p. 319 şi urm, 
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puternic incendiu (invaziile cal'po-gotice) ; - N X: sec. II: violent incendiu 
(invazia costobocilor de la anul 170). 

Cadml cronologic asemănător la Hislria şi Sacidava (ca şi la Dino
geţia) reiese cu claritate din compararea tabelelor stratigrafice. 

Vom încerca acum cîteva interpretări cronologice şi istorice, por
nind de la stratigraiie. 

Fig. 7. Colţul de nord-est. Sistemul ele fundaţie a incintei. 

Cele mai vechi nivele de viată la Sacidava sînt cele din sec. II e.n. 
Viaţa a continuat, secol de secol, 'pînă la s"fîrşitul sec. VI e.n. dar şi în 
prin1a jumătate a sec. VII e.n., cu distrugel'i şi refaceri repetate, unele 
generale pentru intreaga cetate, altele valabile numai pentru o -anumită 
zonă. 

Pe lîngă zidul de incintă de pe htura de vest, unde este probabilă 
o fază de constmcţie din sec. II e.n., aceluiaşi secol trebuie să-i atribuim 
edificul de mari proporţii din S III. Ridicarea castrului roman de la 
Sacidava, în sec. II e.n., ne apare în deplină concordanţă cu situaţia 
Dobrogei în acea vreme. Veacul al II-lea este unanim considerat drept 
momentul organizării militare a limesului dobrogean, prin refacerea şi 
fundamentarea castrelor pe malul drept al Dunării de Jos 2' . Castrul de 
la Carsium a fost refăcut ia 103 e.n.:!9. Primul castru de la Capidava 
a fost construit la începutul secolului II "'. La Dinogeţia, cel mai vechi 

2'S R. Vulpe, Din i-sL twia Dobrogei, II. p. 120-122. Gr. Florescu. Capidava, 
"VoI. 1, 1958, p, 9. 

29 V. Pârvan. Deseoperlri nouă in Scythia Minor. in ARMSI, ser ia II, tom 
XXXV. p. 480-489. 

3D Gr. Flo\"C'scu, op. cit., p. 66-72. 
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nivel aparţine secolului II 3 l şi se pare că a existat o veche incintă, pro
babil din sec. II e .n. 32 Şi la Histria, sec. II reprezintă un moment deose
bit, concretizat în construirea incintei de la sfîrşitul sec. I ş i începutul 
sec. II e.n . :.13, ca şi prin ridicarea unor mari edificii, precun1 tel'mele 
de la ER 3'. 

Fig. 8. Să păturile în turnul A din sec. IV. 

Ceea ce este interesant este faptul că în sec. II nu constatăm nici 
un incendiu la Sacidava şi nici la Dinogeţia. La Histria însă, invazia cos
tobocică a fost dîn plin resimţită 35. 

Un mare incendiu şi o teribilă distrugere este marcată pe N VIII 
din S III, deci în sec. III e.n. in sudul cetăţii acest eveniment nu a lăsat 
nici o urmă, ceea ce duce la opinia că distrugerea din sec. III nu a 
afectat toată cetatea ci numai unele zone, poate numai lîngă zidurile 
de incintă . Doar cu titlu de ipoteză punem acest eveniment pe sean1a 
atacurilor gotice de la mijlocul veaculu i al III-lea, atacuri ce au lăsat 
urme şi amintiri în aşezările şi cetăţile lovi te, cît şi în izvoarele literare 
şi epigrafice 3". De notat că şi în alte centre de pe limes nivelele primei 
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" se/v, v, 1-2, 1954, p. 162-164. 
32 Materiale, VIII, 1962, p. 686. Vezi mai jos capitolul despre Dinogeţia. 
S3 Histria. voL r, 1954, p . 285-293. 
3~ Al. Suceveanu) in Dacia, XIII, NS, 1969, p. 331-340. 
35 Ibidem. 
36 R. Vulpe, op. cit., p.. 242-249. Al. Suceveanu, ap. cit., p. 340 ~î 36-1. 
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Fig. 9. S III. In prim plan, canalul elin sec. IV. 



jumătăţi a sec. III au cunoscut un sfil"şit violent. Astfel, la Dinogeţia s-a 
constatat o mare distrugere la mijlocul sec. III, eveniment ce nu se 
înregistrează însă la Capidava. 

Viaţa s-a refăcut şi a continuat :1'; , eforturile constructive fiind in
dicate de elementele arheologice de pe nivelele secolului IV şi apoi din 
sec. V e.n. Sfîrşi tul sec. Veste şi el martorul unor refaceri dar şi a unor 

Fig. 10. C: .. tn.?lul elin S 111. 

incendii destul de puternice. În sec. IV a avut loc o probabilă refacere 
a incintei de pe latura de vest ş i O extindel'€ a cetăţii în zone nelocuite 
anterior (S 1) ca şi construirea unei n oi incin te pe latura de sud . 

Faptele const.atate la Sacidava confirmă datele generale ale seco
lului IV e.n. de pe întreg teritoriul Dobrogei şi mai cu seamă de pe 
llmesul dunărean. Reorganizarea 1imesului si a provincjei în perioada 
Diocleţian-Constantin c€l Mare este un fapt bine cunoscut :1:-> . Aşa cun1 
arătam şi la început, izvoare literare şi epigrafice atestă staţionarea în 
sec. IV la Sacidava, a unor unităţi militare. 

:i7 () dovadă a rcfacc!'ii cC'tăţ:ilor romane dc pc limes, în specia l a Sacidavci, 
la mijlocul sec, In, poate fi considerat şi stilpul miliar descoperit la Hasova şi 
clatl.1t între 249-25 i în vremea lui Dccius, imptu'3l numit în unele izvom'c ,.repa-
1'ator clisciplinae militaTis" (CIL, III. 12:J5 1), 

:~~ 1. B::Cl"nca, DID, voI. II, p. 371-378. 
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o mare refacere din sec. IV (a doua jumătate) a fost inregistrata 
]a Capidava:n, De asemenea, Dinogeţia a cunoscut în sec. IV o maxima 
dezvoltare '<0. Ca să nu mai amintim de ceea ce înseamnă acest secol pen
tru Tropaeum sau Histria. 

F'lg. Il. S II. Nivelul secolului 
2.1 V-lea. 

Fig. 12. S 11. Vizibil zidul c u 
absidă din sec. v r (N III). 

De rem'arcat că la Sacidava se constată ş i urme de incendiu spre 
sfîrşitul sec. IV. De7.voltarea din sec. IV s-a terminat violent şi la Di
nogeţia lot, Sfîrşitul secolului cunoaşte un incendiu puternic ş i la Tro
paeum 112, 

Aşa cum am văzut, secoi.ul al V -lea se dovedeşte o epocă de re
petate Teconstrucţii la Saci da va, concretizate în aspectele şi caracteristl
cele nivelelor IV ş i V. Subliniem că nicăi eri in Dobrogea t,,,, secolul al 
V-lea nu apare cu atîta claritate şi atît de convingător ca aici. 

Secolul V se arată a fi, din punct de vedere stratigrafic, strîns legat 
de sec. IV şi mai ales de perioada de trecere la sec. V. Nivelele secolului 

:t'l CI'. Tocilescu, op. cit., p. 72. 
In se/v, v, 1-2, H)5 .. l, p. 162-t64. Mate riale, vr, p. 64l. 
~ I se/v. v, 1-2, 1954, p . 162-164, Maleria/t>. VII. p . 592~594 . 
',:! In sec torul de sud (e). infol'maţ i c R Ocheşeanu , 
li;! Un strat elin ~ec. V, apoi nivele de incendiu. au fo~t descoperite mai 

intii la D inogcţia (Se/v, v, 1954, p , 162-1 G.J , Materiale, VII, 196 1. p, 586-587 
şi p. 39~-59i.), apoi la Hi stria (Al. SuceveHnu. C. Scorpan, O]). cit.), Un nive l 
din sec. V se parc că El fos t surprins chiar la Tropacum . 



Fig. 13. S V. In prim plan, incinta din sec. IV. Stinga-fund, incinta a doua 
(reparaţie) din sec. VI , peste care trece ultimul nivel din sec . VII. tn fund zid 

rud imental' elin sec. VII. 

Fig. 14. Fibulă din sec. IV . . 
V au, în anumite zone, straturi puternice de arsură şi cenuşă, ceea ce 
marchează la sfrîşitul sec. V la Sacidava un moment de grea încercare. 
Este- vremea cînd teritoriul Dobrogei cunoaşte incursiunile hunilor, dar 
şi ale triburilor germanice t,t, . . 

În ,ceea ce priv.eşte problematicul secol V, vom face acun1 o scurtă 
incursiune în restul Dobrogei. 

Comparaţia între nivelele secolului al V-lea de la Sacidava cu 
nivelele aceluiaşi secol la Histria - sectorul central este, credem., cu 
totul îndreptăţită. La Histria, N VI aparţine primei jumătăţi a sec. V, 
data! cu monede în tre 383/95-420/50, ceea ce asigură fixarea distrugerii 

41, 1. Barnea, op. cit., p . 406-409 . 
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violente a lui N VI la n1ijlocul secolului !jj. Interpretarea numisn1atică 
compeieniă a lui Gh. Poenaru-Bordea vine in sprijinul ipotezei siratigra
fie-arheologice 1". N V, aflat intre anii 450 şi 527. nu poate aparţine decit 
celei de a doua jumătăţi a sec. V. 

Fig. 15-16. Fragmente ceeamicE' din sec. VI. 

~:; Al. Suceveanu , C. Scorpan, op. cit, p . 168 şi nota 23. 
~G Gh. Pocnaru-Bordea, Monede rCCtwt descoperite la H istria şi u/lele pro

bleme de circulatie monetuTă în Dobrogea antică, Pontica, IV, 1971 , p. 324-326. 
ldem , MOllede bizantine fie bronz di./l secolele V-VII in Dobrogea, "in J3 MI. 3, 
1971, p . 52. 
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Pentru nivelele din a doua jun1ătate a sec. V, lipsesc monedele 
aflate în condiţii stratigrafice sigure; şi totuşi, dacă ne gîndim că in 
urmă cu nu prea 111ulţi ani monedele de bronz din această perioadă ne 
erau necunoscute, descoperirea recentă a unor emisiuni de la Marcianus 

Fig. 17. Sacidav3. Amforă sec. V. 

şi Leon /,] îndepărtează tot mai mult artificiala idee a unui hiatus ce af 
fi intervenit într-o a doua jumătate de veac, pe teritorul Dobrogei. Toc
mai de aceea este pe deplin justificată nerăbdătoarea speranţă de a 
vedea publi<:ate tezaurele descoperite, primul pe marele mozaic de la 
Tomis, al doilea la Saraiu. 

R ecenta comunicare a lui V. Culică /j,'\ privitoare la imensa can
titate de monede din sec. V descoperită la Izvoarele (fost Pîrjoaia - pro-

'., Idem, Pontica, IV, p. 325- 326. 
f,S V. Culică, Moneda măruntă rom.ano-bizantină din secolul al V-lea e.n. 

şi u.nele replici in plu.mb de la I zvoarele, în pre:ce-ntul volum. 

322 



babil antica Sucidava). cu monede ce continuă neîntrerupt, în suită, pînă 
în vremea lui Anastasius, dovedeşte fără putinţă de tăgadă o dezvoltare 
viguroasă şi in intregul secol V, măcar in unele cetăţi de pe limes. 

Săpăturile de la Dolojman confirmă şi ele observaţiile de la Sa
cidava. In primul rînd. secolul al VI-lea este reprezentat prin trei nivele 
generale. Remarcabil că dedesubtul basilicii (descoperită încă de P. Ni
corescu) din sec. VI, a fost descoperită o altă basilică, anterioară, data
biM. CU certitudine în secolul al V-lea 4"-

mtimii ani au meritul de a fi oferit fapte şi argumente tentanle 
şi palpabile relativ la veacul al V-lea in arheologia dobrogeană. Trebuie 
să remarcăm însă că la Dinogeţia, incă in 1953, a fost înregistrat un ni
vel aparţinînd sec. V 50 

Rămîne un semn de întrebare pentru Tropaeum, unde în săpăturile 
lui M. Irimia şi R. OcheşeanuJ au apărut două nivele din sec. IV, un 
nivel intennediar, şi încă două nivele din sec. VI. Nivelul intermediar 
- al III-lea - urmează unui mare incendiu de la sfîrşitul domniei lui 
Valens. data! cu monedă. a,a incit N III aparţine sau secolului V sau tre
cînd peste secolul V, primei jumătăţi a secolului VI, ceea ce însă ar în
semna că există şi la Tropaeum, cel puţin în zona C, trei nivele urbane. 
generale, din sec. VI şi asta înseamnă deja o nouă problemă . Mulţumind 

celor doi colegi pentru informaţiile oferite, le aşteptăm interpretarea in 
scris a săpiHurilor. Este cu siguranţă prematur să avansăm părerea că la 
Tropaewn există sau lipseşte cu certitudine sec. V, cîteva descoperiri mo
netare în zona e, in săpăturile noastre ne atrag însă atenţia: o monedă 
de la 388/402, una de la 395/408 şi a treia de la Teodosiu II (402-450). 

Pentru a îndepărta scepticismul adăugăm descoperirea în săpăturile 
ce s-au desfăşurat în 1971 la Constanţa, a două nivele aparţinînd sec. V 
- prin ceramică şi printr-un număr impresionant de monede. Pe nivelul 
Inferior (II) ult imele monede sint de la 392 şi 402, ceea ce datează nivelul 
al II-lea de sus în jos, cel puţin la începutul sec. V, de unde, primul nivel 
nu putea dura decît în plin secol al V -lea. 

Desigur, constatările de la Sacidava. Izvoarele, Dinogeţia, Doloj
man, Histria şi Tomis, nu trebuiesc în mod forţat generalizate şi abso
lutizate la Intregul limes şi cu atît mai puţin la întreaga Dobroge. Este 
PQ~ibilă1,: în -unele locuri, înregistrarea în viitor a unei intreruperl de 
viaţă, a unui hiatus mai mult sau mai puţin îndelungat, după invaziile 
catastrofale ale hunilor. 

Oricîte dispute vor mai avea loc, secolul al V-lea în arheologia 
dobrogeană este un bun cîştigat, iar de la viitoarele cercetări aşteptăm 
rezultate cu urmări încă neprecizate, dar care cu siguranţă nu vor fi 
decît pozitive. 

·'.9 Comunicare făcută de Maria Coja la sesiunea ştiinţifică din octombrie 
1971 de la Constanţa. 

50 SCIV, V, 1-2, 1954, p. 162-164, fig. 3. 
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SACIDAVA E'l' QUELQUES PROBI,EMES STRATIGRAPHIQUES 
ET CHRONOLOGIQUES DU "Ll!lHS" El' DE LA DOBRQUDJA ROMAINE 

(LE 1,:e S. nE N. i:. DA~S L'ARCln:~:OLOGIE DE LA DGilROUD.JA) 

L'aut<."lll· presente les resultats des fouilles effcctuees ti. Sacidava ten 1969, 
1970, 1971) en les CUiToborant avec les autres decoLlvertes, faites en Dobt'oud ja 
et en l1lct1ant surtuut l'accent sur l'('xistcnce du Ve S., probleme dispute dans 
l'aiTheologie roumaine. 

Sacidava se tt'Ollve SlE' b ri ve d r oitc du Danubc, SUL' une colline massivp., 
entrc Hasova et Dunăre!! i (au point nomme Musait) . 

Lf' nom de Sacîdavo nous est connu par les sources litteraircs an.tiques. 
Dans NotUia Dignitatum, Sacidava est indiquec comme etc.nt l'endroit Otl station
nait Cuneus equit1ml scuta1'io/'um - l'unite la plus meridionale de cavaler ie 
de ]::\ province Scythic, situ€C' entrc Cuneus equit"-W't stablesianorum dE' Suci
dav.:l - au s~id (l'unite la plus sepîcntrionale sur le lim es de Moesia Secunda) et 
Cun('u.<; c<}1iiW1ll, Solensium de Capidava - au nord, Chez Procopius, le site porte 
le nam ele Sku!?ba. Ccpcnclant, CD depit de la C'ontradiction par rapport ~l 1'3. 
S!)tlt'C'C' C'Î-dess:.:s indiqucc, Sc\cidava etait localisec jusqu'a p l'esent pal' les cher· 
ehcur;; a Topalu, au nOl'd de Capidava. 

En U'G4 an a deCOll vert ~l Hasova (12 k au sud el ' Axiopolis - CE'mavocla 
de nos .10I;l"S) un m illiaire cn cC:'.lcail'e. avec une inscription conservee integra]e
m(>nt; ("('st un pilJiC'l' milliaire 01ev0 sous Dedus (240-251 de n. e,) eL ce qui 
est rovr'-1atE'1.,r. il. indiquc I~\ distance de 4000 pas de Sacidava (exaetcment les 
7 km qui !"(;Xl"rnt k site anlique de Rasova du camp fodifie de Musait) . 

A S,~d<:;,'::~. out1'e la succession stl'2.tigl'aphique, l'i nb?gration chro!lologique 
d C"s n-:,uf l""';eall'C dccouvC'l'ts par les fouillcs est appuy(-e aussi pal' la poterie 
Cel'ar:î:c:uC' (l'nlltClI\' cssai0 m{'me une dassification typologiquc, ii raison des 
couche-s ei des si0vlcs). ~1ar les m O:1na ics, les lampes it estampilles, les fibulcs. etc. 

f":nsj l)~r C'~:cmpl(', dans la lIre seciion, la situntion stl'atigraphiquc se 
pn;~"'r>f(' C-Orlr.1e suit : N IX-lIe s. ele n, c . ; N VIIT-ne-- lITC s.; N VTT-fin 
du Jl s,: N VI - l8. nrcmi(:re moi tie du IVe s.; N V - la secllnde moi tie 
du r-·~ ~.: l'T r.T :::..-N IV b - Ila scconde moitie d u Ve 5.' N tII, II et I -
Ylc-V~:l' s. Sur N IX une ]ampe "firmalampen" , portant l'estampille 
riT VCIVc.:. S'a' N V - fibnk' en bronzc, du type "a oignons" (lve 5.) . Sur 
N r V- monn:,ic cies ann(~cs 4~:J. ~5 ! 

Les Dlus ancicns niVC1UX de '\'ie ii Sacidava sont ccux du lle s, de n . e. 
Outl"" 1(' mur o'0;lC"intC' du ('6t(~ auest. ou nous avons constate une phusc de 
('onsll'tlf'lion. du fI(> ~. (:e n. e .. nOII:; (kvon~ attribuer au meme siecle un l'd i· 
firC' (!C'f!nmcks pr()r:n'llon:~, ('U S ITI. L'crection du camp romain il. Sacidava au 
II€' '-'. dr n. C. nous paran en pkmc C'oncord.::mee avcc la situation de la Do
broud.ia a cC"ttr (nl'JqllP. LC' ,'.?rr:p de C'arsium ::tvait f'-te reconstn.lit rn 103 de n. e. ; 
le pl'l'mÎ0l' ('::Imp (/(' C~_pi(hv<l (lv.1ît fte eleve au debut du III> s . de n . e. : ft Dino
geţia îl parait avoir existe une ancienne enceintc du IIe s. de n .e . A Histria on 
a eleve, au debut du If<' s. une nouvC'lle enciente eL on a construit de vastes 
edifiv"'s. commr VU' C':,,;('mple ]r-s thC'r"l('s de la ER 

Il est inh'I'CS~:1nt de rC'marquer qu'on ne constatE' au cun inccndie il Sacidava 
au ('('11rs (]11 JTi' s. situati an pHrC'illr a c('l1e de Dinogetia. mais non pas el cclIe 
d'I-listl'ia. Olt Pinvasion des Costoboces. cn 170 de n .e. fut plein ement ressentic. 

Une terriblc desaffection et un fort incendic sont signales au rIIe s. de n.e. 
Maîs ati suc! de In cite'> cct ('vP!1C'1!1cnt n'a lnisse 3.ucune tl'uce ; il peut etrc mis 
au cr;mpt(' des invasions carpo-gothC's de In secondc moitie du IlIe s. 

La vie 3 et6 i'eprise ct El continue. Au FTe S. on a rdait l'enccin te sur 
le cot(, ou('<>t et on a {~lf;ndl l l'Rir(' d'habihlion v('! '~ le sud, qui fut entouree 
d 'une nOllvellc encelnte de defcnce. L0S faits constat€~s â Sacidava confirment les 
donn(>('s g~ne]'alc's ,,>ur tou~ le h: 'TitOl re 1c la Dobl"oudja a cette epoque . La 
reorganisa tion generale du "limcs" p('ndant la pori ode Diocl etien-Constan tin est 
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un f«it bien connu, D"'s SOllrC"C'S littcl"uirC'~ C'l ':'pigraphiques altesle)'l.t le s tation · 
nemeni. au l Vc s , c!(> QueJques unites mililair('<; li Sacidava, comme par exemple 
CH1I (' : I.~ (~CJllitum .<;"c!liariorum , ou bic'n un c1c-tachement de la IIC l&gion Here-ulia , 
Il f<.1ut remurqller qu'on a constate il Sacidava c\ es lraces c\'incenc1ie VCI"S la fin 
du lV:c s , l\1","1js c'c-st un probleme il pilrt ('clui <1C' pl'Ollve)" que- la de-struction 
violen1e de la fin du IVc s. n 'e-ut pas !ieu ~l Sadc:~va du tem ps d e Valens (:~Î8), 

mais un pet! p!;;s tard, f\n:l'C 3(U-39~ pl'obubkme-nt. 
Le' Ve s, s 'Gvere comm e une l'pOqU(' de rcconsll"liC'tions sueccssi \' C's, re

fI Ctc('." par les caructcL"istiqu('s des nivcau;;: IV el \", Nou!> cle'vons souli.!4nct' q ue, 
du pnin t de v lIe stl"~ti,qraphiqu(', ce[tc- ;'puquc- n'~lppnnlît m:l!e part cn Dolxoudja 
si c!aircmC'nL d cJ 'une man:el"(' si conn!incan tC' qU'~1 S:lcidava, Les niveall>': du 
Vc 5, prescntent, dans certaines 7.ones, ele for Les tracc$ cJ'incendies el de cC'ndre, 
ce qui indiq ue, ver<; la fîn du Ve S., un mom ent de dtll'e epreu\'c. Cest j"ppoque 
ou 1(' \clTiLOirc de l:t Dobl'm:dJ :l sub it les invasio n <; des Hun s et c!C'S quelques 
t l'i bus gC'rmaniqlles. 

P OUl' conclul'c, l"autcw' passe e n rcvue les auLrcs pl'euv C's archeologiques 
CC'l"t~.linC's, du Ve s. ;\ H isll"i<l, des nivcc~llX du ve s. avec des monna.i es: <"t lzvoa· 
rpl c (Sacidava) un immcnsc lI'eSOl" de monnaies du ve 5" avcc des replîques en 
pl omb, e t qui continue-nt san<; intclTupiion jusqu';) Anasta~ius: il D(J l oj m;~n, une 
basilique du Ve s" sur lllC]udle se SllJX'l'pOSC' 1II1C' i.lutrc, du VIe s. · ;'1 TornL dcs 
nivcuux du Ve S., avcc des c!('pots de monnaîes. 

Sans douie. ni !ps obscrv~bms fa itcs ~\ S~lcidc\\'a, en prcmi~1" liC'i! , ni 
ccl1 C's <le Izvoan:.le, Dinogetia , Dolojman, Hi st]'j a C't Torni n(' doivent ell'p gene
reali sees c1'u ne maniere f orcee et appliquees d e fa~on absoluc â tont le "limes" 
et d'nutant m oin s u toutc la Dohl'oudja, Pal'-ci pm'-lil, îl ('st possibl(' eJ'el1l'egistrcr 
p ilI' la 1{'rhniquc, un(' intC'ITupLion cI:- la vie . un hiatus plus ou m(li;:!; l on~ (par 
f'xr-mp lE' dans les ~itrs du C('11t:'C c t du 'iud ele la Dob1"Ouc1j~1), apn:" s lf's inv;).si(ms 
cataslwph iques des Hun!'>. 
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SACIDAVA UND EINIGE STRATIGRAPHlSCHE UND CHRONOLOGISCHE 
I'I1!\GEN DES R(jMISCHEN LIMES UND DER R(jMISCHEN DOBRUDSCHA 

Z11sammcnjassuflg 

Der Ve l'fasser bringt clic von den Ausgl'abunge n in Sacidava 1069, 1970. 19i1 
ge-:.,:('jtig len Ergebnlsse und vcrbindet sic mi t elen anderen Siedlungcn lInd Ent
dcckllngen der DObrudscha, w obei er b esonders clic E xistenz des 5. Jh. bctont. 
cine van der rumanischen Archaologie besonders umstrittene Fragc. 

Sacid ava Eegt auf dem rcchten Donaufer aur eincm Bcrg zwischen Rasova 
1.md Dunăreni (an cler Musait genann ten Stelle). 

Der Name Sacidava ist aus alten litel'urischen Quellen ilber lieferL. In 
NotiUa Dignitatum. wh'd Sa:idava als clic Orlschaft angcgeben, in cler CWJeus 
equltlOn scutariorum. Standort hatte - cHc sUdlichstc berittene Einhcit del' Pro
vin z Skythicn, clic zwischcn Cuneus eqllitum st'a.blrsia.nonl7n von Sacidava - im 
Suden (clie am w eitesten norcllich am Limes in Moesia Secunda gelegene Einheit) 
und Cuneus equitum Solensium von Capidava - im Nordcn - gelcgen ist. Bei 
Prokop heiEt die Ortschaft Skcdcba. DC'nnoch hat bishcr dic li'urschung Sacidava 
in Topalu lokalisicrt, nOl'cllich von Capidava. tl'otz dcm Gcgensat7. 7.UI' obcn
crwmlllten Quelle. 

Tm Jahre 1964 entdeckte man in Rasova (12 km sUdtich von Axiopolis - dem 
heutig,:m Cernavoda) ein Miliarium aus Kalkstein mit einer vollsUindig erhalten 
gebli~benen Inschri ft, ein Meilenstein der aus der Zeit des Decius (249-251 u.Z.) 
ist und. \Vas aufschluJ3reich ist, clie Entfernung von 4000 FuG bis Sacidava angibt 
(gemnu clie 7 km, dia die antike Siedlung von Rasova von dem Kastrum \"00 

MU~<lit h·ennt). 
In Sacidava lst cl ie Zeitstellung der 9 bei den Ausgrabungen entdeckten 

Schkhien au Ber von der stl'atigraphischen Reihenfolge auch von der K eramik 
belegt (cler Verfasser vcrsucht sogar cine typologische schichten- und jahrhun
dertc1x'zogene KlasSl1ikalion vOl'zunehmen), von IVlii.inzen, gestempelten Ollămpchen, 
Fibeln usw. 

So ist z.B. im Abschnitt III die slratigl'aphische Lage folgende: N IX -
':!. Jh. t1.Z.· N VIIT - 2.-3. Jh.: N VII - F.nde 3. Jh.: N VI - erste Hălfte 
dc'i -1. Jh. N V - z\\'e i tp HiHfte des .1-. Jh ; N IV - erste Hătrte des 5. Jh.; 
N IVa-N IV b - zweite Hălfte des 5. Jh. ; N nI. II u. 1 - 6.-7. Jh. Auf N IX 
eine "Fil'malampe·'. mit SLcmpel F/LVCIVS. Auf N V eine bronzene "Zwiebel
kopffibel" (4. Jh.). Auf N IV - Miinze aus den Jahren 423/25 ! 

Die ăltes.ten Schichten mit Lebensspuren sind die aus dem 2. 'Jh. ·· u.2. 
Au(3el' cler Innenmauer an der vVestseite, \vo eine Bauphase aus dem 2. Jh. u.Z. 
naehgewiesen werden konnte, w ird demselben Jahrhundert ein Bau von groBen 
Au<;maflen aus S III zugewiesen. Die Erhebung des romischen Kastrums von Saci
dava Îm 2. Jh. u.Z. erscheint in volliger Ubel'einstimmung mit der derzeitigen 
La.e:e der Dobrudscha. Das Kastrum von Carsium wurde im Jhare 103 u.Z. \vieder 
elTichteţ das erste Kastrum von Capidava \Vurdc zu Beginn des 2. Jh. u.Z. errichtet 
und in Dinogetia hat scheinbar eine alte Innenmauer des 2. Jh. u.Z. existiert. 
In Hi.;tria wurden zu Beginn des 2. Jh. eine neue Innenmauer und groBe Bauten 
errichtet, wie zum Beispiel die Thermen des ER. 

Interessan t ist auch die Tatsache. cl an im 2. Jh. kein Brand in Sacidava 
bckannt ist, ahnlich wie in Dinogetia abel' ni cht ăhnJich \"ic in Histria, \VQ der 
EinfaH der Kostoboker im J ahre 170 u.Z. zutiefst verspurt wurde. 

Eine schreckliche Zerstorung und cin starl{er Brand fanden im 3. Jh. statt. 
Im Sticlen der Festung aber hat das Geschehen kcinerlei Spuren hinterlassen; 
es kann VQn den karpisch-getischen Einfăllen in cler zweiten Hălfte des 3. Jh. 
vel' ursacht worden sein. 

Das Leben ging weiter. lm 4. Jh. wurde clie Innenmauer an der W"estseite 
wiecler hergestellt und di e Besiedlungsflăche wurde gegen Suden ausgestreckt 
und von eincr neucn Schutzmauer umgeben. Die in Sacidava festgestellten Tat-
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sacilen besiătigen dic allgemeinen Daten der Zeit im gesamten Gebiet der Do
brudscha . Dic allgemeine Umorganisierung des Limes, die zur Zeit van Diakletian 
bis Konstantin stattgefundcn hat. ist eine w oh lbekannte Tatsachc. Literarische 
und epigraphische Quellen beglaubigen die Stationiel'ung in Sacidava im 4. Jh. 
von miliiărischen Einheiien \.vie z.B. Cuneus equitwlt scutariorum oder e-ine Ab
teilung der Legio II H ereulia. Bcmcrkensv\'ert ist. claB in Sacidava aueh Brand
spuren \'om Ausgang des 4. Jh. zu erkennen sind . Ein besandel'es Problem ist 
es abel', den Beweis zu unternehmen, daB die ge\valtsame Zerstorung vom Aus
gang: des 4. Jh. in Sacic1ava nicht zur Zeit des Valens (378) staHgefunclen hat, 
son(\crn spăiCl', \\'ahrschcinlich zwischen 383 und 392. 

D~lS 5. Jh. ist ei ne Zeit w iederholter Rekonstruktionen, die sich in den 
Schichten IV und V widerspiegeln . Zu unterstreichen, daB diese Periode vom 
stratigraphischen Standpunkt in cler Dobrudscha n irgcnds 50 deutlich und 'liber
zeugend zum Vorschein kommt \Vie in Sacidavu. Die Schichten des 5. Jh. weisen 
in groJ3en TeHen machtige Brand- und Aschereste auf, was bedeutet, daB am 
Ausgang des 5. Jh. Saeidava schwere Zeitcn durchgemacht hat. Es ist dies cler 
Augenblick in dem das Gebiet del' Dobrudscha den Einfall der Hunnen' abel' 
auch germanischer StămmeUber sich ergehen laflt. 

Der Verfasser betracheet im Abschlu.J3 die anderen sicheren archaologischen 
Bele~e des 5. Jh.: in Histria, die Schichten des 5. Jh. mi t Miinzen, in Izvoarele 
(Sucidava) einen riesengro!3en Munzschatz aus dem 5. Jh. mit Bleirep1iken, der 
ohne Unterbrechung bis zu Anasthasios gereicht, in Dolojman - eine Basilika 
uus dem 5. Jh. die von einer anderen aus dem 6. Jh. uberlagert ist, in Tomis - elie 
Schichten des 5. Jh. mit Mlinzhorten . 

GcwiB durfen clic Befunde van Sacidava in erstcr Reihe, fem el' clie von 
Izvoarele, Dolojman, Histria und Tomis nicht :tiur den gesamten Limes und umso 
\Vcniger fUr die gesamte Dobrudscha erzwungen verallgemeinert und absolutisiert 
\verden. Es ist moglich an einigen Stellen technisch eîne lăngere oder ktirzere 
Unterbrechung, einen Hiatus festzustellen (vielleicht in den Siedlungen im Zen
trum und im Suden der Dobrudscha) u. ZW. n3ch elen verheerenden Hunnen
einWllen. 

E'I"klal'ung dcl' Abbildtmgen 

Abb. - Sacidava. Musail-Hcrg. 
Abb. - Sacid<-,.va. OstPl'OCi! des Schnittcs r, mii der Gl'tlbct1\\'ohnung uncl elen 

Schic-htcn des 5. Jh. 
Abb. . , .,. - S . IL Nurdprofil. Schichtcn aus dero 2.-4 .. Jh . 
Abb. •• - S JII . Nordpl·ofil. mit elen Schichtcn N IV, IVa, IV b (5. Jh.) . 
Abb. 5. - S III. lm Hintcl'grund die InnenmaUC1·. Darunter clcr Bau au!: dem 

2.- 3. Jh. 
Abb. ". - S 11. Ausschnitt aliS del" Innenmauer. 
Abb. 7. - NOt·clostecke. Die Untermauerung der Jnnenmaucl'. 
Abb. R. - Dîc Ausgrabungen im TtIl'm A des 4. Jh. 
Abb. D. - S ITI. Tm Vorclcrgl'uncl cler Kana1 aus dcm 4. J11. 
Abb. 10. - Der Kanal aus S III. 
Abb. 11. - S II. Di e Ebene des 5. Jh. 
Abb. 12. - S II. Die Mauer mit Absis aus dem 6. Jh. ist sichtbar (N III). 
Abb. 13. - S V. lm Vordergrund clie lnnenmauer des 4. Jh. Im Hintergrund 

links, die zweite Innenmauer (Ausbesserung) des 4. Jh. daruber clie 
letzte Schicht des 7. Jh. verlauft. Jm Hintergrund clic grobe Mauer 
des 7. J I1. 

Abb. 14. - Fibel aus dem 4. Jl1. 
Abb. 15. 16. - Keramikbruehstucke RUS elcm 6 . .Jh. 
Abb. 17. - Sacidava. Amphora aus dem 5. Jh. 
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