
C. SCORPAN 

DATE ARH EOLOGICE REFEIUTOA RE LA SEC. VI ŞI VII 
PE TERITORIUL DOBROGEI. (Rezultate inedite la Tropaeuffi şi Sacidava) 

Problema sau, poate mai bine spus problen1ele ce se rid ică în legă
tură cu sfîrşitu l secolului al VI-lea şi începutul celui ele al VII-lea sînt 
eleosebit ele însemnate, elar şi foarte complicate; au fost discutate cu 
n1ulţi ani în urmă (V. Pârvan, N. Iorga), dar şi mai recent, iar prin im
plicaţ i ile şi semnificaţiile care le aparţin rălnîn chestiuni de mare actua
litate. 

Pornim în acest arti col ele la siipă(l1l'ile noastre efectua te la Adam
c1isi Si Sacidava, oprindu-ne apoi asupra datelor comparative oferite de 
celelalte săpături ş i descoperiri din Dobrogea. fără pretenţ i a de a răs
punde marilor întrebări, ci doar de a completa şi îmbogăţi fondul infor
maţ.ional şi probabil, fără voia noastră, de a sublinia tocmai caracterul 
încă destul de confuz ş i încă oarecum de nerezolvat al acestei epoci şi 
subînţeles. necesitatea unor cercetări speciale în vederea elucidării ten1ei. 

La ADANICLlSI, în sectorul C, secţiunile C 19. 20, 22. 23 şi 24. să
păturile noastr e din aces t an s-au oprit pe primul nivel general, conti
nuu ş i urban. pe care l-am intilnit. El apare la O ad încime ce variază 
între 0,60-0,70 m ~ i 1,10-1,40 m. 

Acest prim ni\"d urban întilnit S0 caracterizează prin podelc de lut 
sau pavaje de cărămidă, clădiri cu m ai multe incăpeli, din ziduri de pia
tră . un ele legate cu mortar , avînd de obicei o suprastructură din că r5-
mizi groase, arse insuficient pînă la galben-cărămiziu (chirpi ci) . Pc acest 
nivel se află un strat de incendiu. din cărbune, cenuşă şi o groasă depu
nere de cărămizi , ţigle, aIa ne, pietre şi ceramică . 

Nu insistăm aici asupra detaliilor st ructurale urbanisUce-construc
tive, altfel deosebit el e interesante , cum ar fi insta laţia de încă l zire a 
unei locuinţe particular e. 

Ceramica aces tui nivel are un caracter strict unitar, aparţin înd se
colului al VI-lC'a, o atenţie specială m<.'rHînd a fi acordată ccramicii ce
nuşii, descoperită în mari cantităţi ([aţă dc alte centre romano-bizan 
t ine, ca Histrin sau Sarida\'a). 

Un număr de 14 monede ne aiută inc:ldrarea cronologică, ultimele 
monedc din punct. de vedere cronologic fiind de la Iustin II - Sofia, 
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anii 571/ 72 şi 572173. Merită rcmarcată descoperirea su b acest nivel, mai 
exact in umplutura de s ub pavajul de cărămizi a locuinţei cu calorifel' 
din C 19 a unei moned e Iustinian, anii 543/65. 

In linii mari, acesta este aspectul arheologi c al ultimului nivel gene
ral şi continuu la Tropaeum Trajani , În zona C. Viaţa acestui nivel a fest 
întreruptă printr-un incendiu~ mai accentuat doar în anumite zone. 
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Fig. 1. TropaeuJU. Secţiunea C 19, profilul de nord. 

111. orice caz, monedcle Iustin II - Sofia nu pot fi considerate, deo
camdată, absolute, drept terminus. S-ar putea ca adevăratele ultime mo
neele ale nivelului să fie descoperite abia în anii următori. 

După distrugerea ce a avu t loc la sfîrşitul acestui nivel, putem 
afirma că viaţa orăşenească, cel puţin în zona C, a luat sfîrşit şi nu s-a 
1nai refăcut. Peste stratul gr os d e dărîmătură al nivelului 1 s-a depus în 
genere pămîntul vegetal; vechile ziduri. deci vechile clădiri ce funcţio
naseră pe acest nivel nu s-au mai refăcut niciodată. 

Ceea ce este deosebit de insemnat şi ne-a ah-as in mod special 
interesul este faptul că numai în anumite zone, restrînse, dar sufici.ent 
de certe .şi concl udente, am descoperit un nivel de viaţă ulterior lui N I, 
n ivel nu general şi nu continuu ci sporadic, foarte modest, care trece de 
cele mai multe ori peste ruinele vechilor ziduri de pe N I , acum dis
tI'use. Aşa cum vom vedea însă, unele mici porţiuni ale unor ziduri pu
teau să fie folosite în continuarc, tot aşa cum înt r-un singur caz, am 
constatat repararea (într-un mod cu totul special) a unor ziduri vechi. 

Astfel, în C 23, carouri le 14-17, după nivelarea dărîmăturilor de 
pc N r, la v reo 40 em, s-a creat un nou n ivel de călcare, marcat printr~-un 
strat de lut ferm şi plin depunerea evidentă a ţiglelor, cărămizilor şi pie
trelor pe această podea. In cr. 8-9, după distrugerea lui N T, pereţii 
unei încăperi modeste au fost reparaţi odată cu nivelarea stratului ante
rior de dărîmături şi crearea unui nou nivel de călcare, nivel nou pe care 
stau aşezate (Iără fundaţi e ) două ziduri de piatră ş i pămînt, rudimentare, 
ce aveau rolul ele a căptuşi cei doi pereţi mai vcchi ai camerei (N I), 
ce-ş i păstrau în unele locuri încă o anun1ită înălţime. 

In C 20, după distrugerea lui N r, a fost amenajat un nou n ivel 
ce acoperă un spaţiu probabil strada l dintre două clădiri, continuînd 
peste un zid lateral a1 uneia dintre ele, anterior clemantelat. 
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Fig. 2. Tropaeum. C 23, profilul de nord, CLI zidurile ultimei etape ş i plan. 



In C 23 situaţia este deosebit de concludentă. Aici am surprins 
acl'laşi N 1 al unei clădiri mari, dis trusă şi i n cend iată. Exact peste zidul 
demantelat de la est, trece un nou nivel ferm de lut, nivel pe care stau 
fără fun d aţie, două ziduri de piatră şi pămînt. Modul de construire şi ar 
hitectura acestor ziduri ca şi a nivelelor pe care zac, denotă chiar exis
tenţa a două saLI chiar tre i faze, ulterioare deci ultimului nivel general al 
oraşului. De asemc'nea, un nivel sporadic (N 1 1) şi două faze constructive 
ulterioare lui 1\ 1 propriu zis am descoperit in capătul de \'est al lui C 23 . 
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Fig. 3. Trop3cum. C 20 - plan. NIl ce trece peste o clădire demantelată. 

Fig. 4. Tropaeum. C 19. 
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Fig. 5. Tropaeum. C 19. Se văd ţiglele din n ivelu l 1 1. 

F ig. 6. C 19. R efacerea zidului rudimentar pe NIL 
23 - c. 56 



Succesiunea şi cronologia relativă a nivelelor descrise mai sus est 
certă. Mai dificilă devine incercarea unei datări absolute . Am văzut că 
monedele cele mai tîrzii de pe N 1 sint din anii 572, 73. E greu insă să 
garantăm că acum este momentul încetării nivelului I. Şi atunci s-ar 
putea prea bine ca nivelul să-şi fi încetat viaţa ceva mai tîrziu, poate 
pe la 580 sau 586-587, cu ocazia gravelor evenimente, prea bine cunos
cute (dacă nu chiar pe la 602). 

Bazat pe o monedă din 586, ca şi pe relatările lui Tbcophylac!us 
Simocatta, V, Pârvan credea in sfîrşitul definitiv al cetăţii Tropacum pe 
la finele secolului al VI-lea 1, părere împărtăşită în genere de cercetă
tori plnă astăzi, întîlnită şi în sinteza lui I. Barnea 2. 

Descoperiri monetare recente şi anume o monedă din anul 590/91 , 
a îndemnat pe Gh, Poenaru Bordea să bănuiască, pe bună dreptate după 
părerea noastră, că Tropaeum a durat in continuare şi după dezastrul 
din 586-587, foarte probabil pină pe la 602 ", 

M. Sâmpetru vrea să generalizeze şi să absolutizeze pentru întreaga 
Dobroge data de 586-87, după care ar fi urmat peste tot locul, in mod 
invariabil, o refacere generală înfloritoare, urbană, ce ar fi durat, dirL 
nou invariabil, exact pînă la 614, Iar la 614 a luat sfîrşit, în mod cate
goric, viaţa urbană nu numai la Tropaeum dar ş i în toate celelalte oraşe 
ale Dobrogei " E însă incredibil să prelungim (în zona C) nivelul 1, ultim 
nivel serios, pină la 614, neavind elemente de datare, iar dacă am face 
acest lucru s-ar exclude distrugerea şi întreruperea vieţii oraşului Tro
paeum în anii 586- 87, prin existenţa monedelor Iustin II - Sofia, Şi 
totuşi dacă N 1 - ultim nivel urban în zona C - a luat sfîrşit pe la 
586-87, aşa cum nouă ni se pa?'e plauzibil, se naşte îndoiala firească 
asupra caracterului concret şi real al unei refaceri şi contin uită ţi urbane, 
înfloritoare chiar, după invazia amintită. Pentrucă , aşa cum am văzut, 
săpăturile d:':1 ZQr:a C dovedesc în mod peremptoriu o continuitate de 
viaţă roman o-bizantină după N I, dar în foarte modeste; izolate şi spo
radice forme. Subliniem, ca un fapt semnificativ, lipsa oricăror urme de 
incendiu pe aceste nivele sporadice, posterioare ultimului nivel urban. 

Sau, schimbînd ecuaţia, dacă am vrea să considerăm N r. nivel ul
tim general, ca reprezentînd refacerea de după 586-87, ar jl1semna să 
ignorăm existenţa monedelor Iustin II - Sofia de pe acest nivel şi să 
trecem cu vederea lipsa totală a unor monede dintr-o epocă ulterioară , 
ca şi apariţia sub pavimentul clădirii cu calorifer, în arsura N TI, a mo
nedei Iustinian. 

1 v. Pâr van, Tropaeum, p. 190-191. 
2 1. Barnea, DID, IT, p 43. 
3 Gh. Poenaru Bordea. Quelques monnaies trauvees ii Adamclissi et la fin de 

Civitas Tropaensium, în Dacia, NS, XII, 1968, p. 409-411. In timpul săpăturîlor din 
1971, în pămîntul scos de CI'. Todlescu. a fost descoperită o monedă de la Mau
riciu Tiberiu din anul al 16- lea de domnie! (determinare şi informaţie R. Oche
şeanu). Dacă Simocatta notează distrugerea oraşului Tropaeum la 586-87. la T heo
phanes nu este menţionat Tropaeum. 

!i M. Sâmpetru, Sif.uaţia imperiului romano-bizantin la Dun.ărea de Jos la sfîr
şitul secoltdui al VI-lea şi inceputul celui ele-al VIl - lea, în SCIV, 22, 2, 1971, p. 217 
şi urm. 
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Fig:. 7. C 20. Nivelul sporadic 
N Il ce trece peste zidul 
deman telat a l u nei locuinţe. 

Fig. 9. C 23. La st înga unui 
lung zid, N IL 

Fig. 8. C 20. 

Fig. 10. C 23. NI l trecînd peste 
un pu ternic zid, demantelat anterior. 



Fig. Il. C 23. în prim plan, un zid de pe N 1, peste eare trece N I L In fund, 
stînga. zidurile rudimentare, de pe N I L Dedes ubtul lor, pragul de pe N 1 2. 

F ig. 12. C 23. Zidurile rudimenta re ce zac pe NIL 



Dacă \'iaţa orăşenească, infloritoare, a încet:'.t la Tropaeum la 536, 
moment ele grea cumpănă confirmat de izyoarc ca şi de unele săpături 
din alte zone. ea a continuat cu cC?l'titudine după marea lovi tură, dar 'în 
forme ş i dimensiuni m odeste şi nu de prea lungă durată, a~a cum pro-

.,... 
" 

, 

Fi g. 13. C 2:~. Fază d(' ziduri din ultim? ctapă. 

bează :c{ 1 -1. su bţil · e, sporadic şi imediat sub pămintu l vegetal, fără 

urme de incendiu .". 

In ceea ce prh-eşle sfîrşitul definitiv al vieţi i romano- bizantine la 
Tropacu m , indiferent in ce forme. exact la 614, ]\1. Sâmpetru nu dispune 
de nici un argument , nici măcar ipotetic) o[erindu-nc doar supozitii~ 

., Să păturile lui R. Ocheşeanu in zona C. lîngă incinta sudică. au surprins 
O în trcrupere expli cată prin e\'eni me ntele de la SBR. urmată de o re face re a in
cinte i. Deci. ultimul nî\·el. posl 587, 8\'eu ziduri de incintă. cu toate că viata de
venise semll'urală pe mar i întinderi din ora5. Este posibil ca o \'iaţă relativ inflo
ritoare să fi continuat numai în centrul oraşului (probabil in jurul basilici lor şi a 
porţii de est) celelalte zone rămînînd în parngină . cu o v i ată semiagri colă . încon
jurate totuşi de in ci ntă pe vechiul ei traseu. întrucît era desigur mult mai greu 
pentru locuitori să ridice o nouă inci ntă . pe un nou perimetru impus de noua 
w-banistică, dedt să re facă pur şi simplu yechea incintă acolo unde fusese dă

rimată. 
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intrucit nu credem că naiva menţionare a descoperirii unor capiteluri ro
mana-bizantine neterminate merită să ne atragă atenţia G, 

* 
La SACJDAVA, am înregistrat în toate secţiunile un număr de trei 

nivele generale ce aparţin sec. VI, încaclrare cronologică susţinută de 
structura straturilor, de compoziţia şi caracterul cermnicii , de opaiţe şi 
mOilec1e 7. Nivelele I, II ]i III sînt nivele continue, pe toată lungimea 
secţiunilor (fig. 14 ~i 13), ilustrînd în mod specific tabloul vieţii cetăţii 
in sec . VI. Cronologia pc care am stabilit-o în primul an de săpături, 
este acum sprijinită şi de monede. Pe N III -monedc Iustinian (anii 
540,'41), pe N Il monede de la Iustin II - Sofia (573175) pină la Maurieiu 
Tiberiu (599/ 600 I !). In plus . una dintre dovezile existenţei unui nivel 
urban ulterior, adică N I, sînt zid urile de pia.tră legate cu lut ce au fost 
aşezate exact pe N 1 (în secţiunea) şi V) , aparţinînd unor locuinţe am
plasate în spatele zidului de i ncintă care încă mai funcţiona . 

incepu tutuI seco'lului al VI-lea se caracterizează prin eforturi con
structive : clădirea cu absidă din S II şi mai ales marea locuinţă cu baze 
de coloane şi ziduri de pe N III - S I Epoca de reînflorire generală, 
reflectată ele N III la Saciclava trebuie explicată prin măsurile ele refa
cere, îndreptate în speţă asupra limcs ului , acţiune incep i..Ită în vremea 
lui Anastasius s. 

Reconstrucţia pornită sub Anastasius este atestată în mai multe 
cen tre ale Dobrogei: Histria v, Dinogeţia 10, Capidava 11, Tomis 12. Această 
operă va fi continuată in vremea lui Iustinian J:1. 

Viata înflori toare de la începutul sec. VI va fi întreruptă cu bru
talitate prin tr-un mare incendiu solclat cu distrugerea construcţiilor ce 
nu s-au mai refăcut (ne referim la o r efacere pe acelaşi loc) pc aceleaşi 
temelii). Acest al doilea moment de grea cumpănă în viaţa Sacidavei 
(după cel din sec. I II) se datoreşte desigur, avînd în vedere proporţiile 

1; Op. cit ., p. 230. I n t imp ce autorul discută săpăturile şi descoperir ile mone
tare din Dobrogea şi chiar din Bu lgaria. ne lipseşte din păcate. de orice date din 
săpături le sale la Adamclisi , ceea ce ni se parC cul"ios, întrucît tocmai de la săpă
turi sau descoperiri nOI , personale. se porneşte în mod obişnuit la susţinerea unei 
Ipoteze. Din cîte cunoaştem de la faţa locului. IVLS . s-a oprit numai pe primul 
nivel urban . Dacă acesta reprezintă refacerea de după 587. cum poate autorul să 
dovedească incendiul de la 586 pe nivelul al doilea . la care de fap t nu a ajuns? 

7 Vezi şi aJ"tic.:o lul nostr u despre Sacidava şi stratigrafia Dobrogei romane, 
in ace~t volum. De asemenea, r aportul asupra săpăturilor, 111 Mate 1' iale. XI (sub 
ti par). 

S T. BaI'nea , D ID. IT. p . 409--11 1. 
!l V. Pâr-van, Histda, IV. p . 701. Em. Popescu, O in sc)'ipţie de la A.'~astasius I 

descoperită la Hlslria, în Swdii clasice, VIn, 1966, o. lfl7. 
10 sc/v, 11 , 1. 195 1. p. :33. sc/v. V. 1-2. 195-1,. p. 168. Mate rial e, \'1 , 1959, 

p. 646. 1. Barnea, Cont1"ibutiollS la Doonld}a hhtorl) Hllder Anaslasitls / , In Dac ia, 
NS., IV. 1960, p. 3G5-367. 
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F ig, 14. Saddava, Pl'ofilul de est al secţiunii I. cu nivelele sec. vn. 

Im 



ml NIII 

[]]]ID NIl 

Fig. l 5. Sacielava. S IV - profilul de vest. 
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Fig. ]6. Sacidava. S V - profilul de vest cu nivelele sec. VII. 



catastrofei, unui viguros şi pustiitor atac venit ele dincolo de Dunăre. 

Distrugeri violente au suferit la mijlocul veacului VI şi alte centre ale · 
Dobrogei, cauzate de incursiunile kutrigurilor, aliaţi cu bulgarii şi 
slavii 14. La Dinogeţia, un strat masiv de arsură atcstă marea lovitură pri
mită de cetate la sfîr~itul domniei lui Iustinian 1:) . În sectorul central 
al Histriei cel de al IV-lea nivel, datat între 527-544, epocă de mare 
dezvoltare analogă cu N III la Sacida,'a, a sfîrşit violent, printr-un Ptl
ternic incendiu JG. 

Fig. 17 . S I , N IL Fig. 18. S I, zid din sec. VII (N I 2), 

Cel de al II-lea nivel al Sacidavei, ce reprezintă perioada de viaţă 
de după distrugerea de la sfîrşitul domniei lui Iustinian, refacere obser
vată şi la zidul de incintă de pe latura sudică, aparţine celei de a doua 
jumătăţi a sec, VI şi, dacă ultima monedă din punct de vedere crono
logic - cea de la Mauriciu Tiberiu (599/600) - merită a fi luată în con
sideraţie, atunci sfîrşitul violent al nivelului II trebuie raportat la tul
burările din jurul anilor 602- 603 şi nil la evenimentele din 586-587, aşa 
cum eram tentaţi să credem in primil doi ani de săpături, pînă la desco
perirea monedei de la Mauriciu. Drept urmare, N 1 - ultima perioadă 

H Idem, p . 429- 431. 
1!} seIV, V, 1- 2, 1954, p . 162-164. Materiale, VII. 1961. p . 5D2-59-!. D[D, II, 

p . 429-430, J'ig. 27, 
W AL Suceveanu, C. ScO!'pan. St?'atigrafia Histriei romane tirzii în lumina. 

săpătu1'ilor din 1069 şi 1970 în sectorul cent1'al, în PonticG., IV, E171. p. 158~ 1G4_ 
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generală de viaţă la Saci da va - nu O mai putem plasa după 587 ci după. 
ii02-603 pînă pe la 614. 

In unele secţiu ni , a apărut o situaţie stratigrafică specială, concreti
zată în prezenţa unor nivele de viaţă romana-bizantine ulterioare ulti
mului nivel (N I). O astfel de situaţie am inregistrat în secţiunile I , IV 
şi V. In S 1, pe lîngă cele trei nivele de locuire urbană ale secolului 
VI-VII , apar incă două nivele (N I 2 şi NIl), nivele bune de lut galben 
cu straturi de incendiu, cenuşă şi cărbune. Aceste nivele de locuirc, la fel 
cu NIl surprins sporadic în restul secţiuni i, reprezintă desigur ultimele 
momente elin viaţa cetăţii de la Sacidava. Ele se cer datate în sec. VII 
e.n., deoarece, chiar dacă nu ar fi moneda lVlauriciu, ar fi greu de crezut 
că doar într-un singur secol s-ar fi succedat cinci nivele de locui re. Sub
liniem că in S I am descoperit şi o rudimentară şi modestă construcţie 
circulară din pietre, aşezată peste ultimele dărîmături ale lui N. I, pre
zentînd în interior o subţire podea banală de lut galben cenuşiu) însă 
fără nici O uT1nă de QTSUTă. Analogiile ne îndreaptă spre descoperiri si
milare de la Histria, sau mai recent la Tropaeum. 

De remarcat că absolut toate materialele arheologice dc~eoperite pe 
aceste ultime nivele ale Sacidavei din sec. VII (în primul rînd eera mical 
sint identice cu cele descoperite pe celelalte trei nivele anterioare din 

Fig. 19. S 1, locuinţa de pe N III. 
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Fig. 20. S 7 L, martori ai nivelelor sec. VII. 

sec. VI, ceea ce dovedeşte continuitatea vieţii , în conţinut ŞI In forme 
.romane-tîrzii. Nici un indiciu şi nici o urmă nu au fos t descoperite la 
Sacidava, care să poată fi puse pe seama unei populaţi i străine, ele mi
·gl'atori. 

În S V, N 1 este urmat de două nivele, dintre care numai primul 
·a fost incendiat (fig. 16, 21 , 22). Primul nivel sporadic estc marcat şi 
de un zid fără fundaţie plasat pe nivel, zid răzuit şi nivelat cu ocazia 
creării celui de al doilea ni veI, marcat la rindul său prin urmele unui 
pa\'aj din cărămizi . Deosebit ele interesant este faptul că cel de al doilea 
şi ultimul nivel sporadic (d eCi al treilea din sec. VII) trece peste zidul 

,de i ncintă, demantelat anterior (fig. 22). 
In S IV am inregistrat doar un singur nivel din s('(:. VIT, î nsă fără 

urme de incendiu (fig . 15, 23) . 
Reţinem şi constatarea că atît pe ultimele nivele, din sec . VI, dar şi 

'pe cel e d in veacul al VII-lea, a unor mai mult sau mai puţin puternice 
urme de incendiu . Există însă şi în această problemă deosebiri şi nuanţe 

-ce nu trebuiesc neglijate atunci cînd procedăm la generalizarea l1l10r 
concluzii. 

Relativ la sfîrşitul violent al nivelului 1, nu avem încă posibilităţi 
" 1-1 fixăm, la G14 sau 641 (dar oricum după anul 600). Cu totul subiec-
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tiv, î nclinăm spre primii ani de domnie ai lui Heraclius, determinati şi 

de dimensiunile reduse ale lui N I. 
In orice caz, dacă totuşi am ignora argumentele numlsmatice. urmă

rind o cît mai logică succesiune în timp a nivelelor de viaţă, N II nu 
poate aparţine decit celei de a doua jumătăţi a sec. VI, iar N r, dacă 
ar incepe 'la sfîrşitul veacului, ar trece bineînţeles şi în sec. VII. Tocmai 
de aceea în legătură cu niyclele sporadice tîrzii N 1 2 şi NIl, sîntem 
îndemnaţi să le datăm în sec. VII, oricu m după 614-615! Cu toate că 
nu credem, personal, în obligativitatea pentru toate centrele Dobrogei a 
momentului 586- 87 ş i 614, aplicind totuşi aceste două termene Saci
dan~i, rurrân încă două nivele de l ocui re r01nano-bizantine post 614. 

Miezul probleme tic de fond , atît la Saci da va cît şi la Adamclisi şi 
în general în Dobrogea, rămîne problema ultimului nivel orăşenesc, civi
lizat, al caracterului şi cronologiei acestu i ultim nivel. Apoi, ca urmare 
i mediată, se cere să aflăm dacă a exis tat o continuitate romana-bizantină 
în cetăţile şi oraşele Dobrogei, caractt'rul acestei continuităţi (adică al 
nivelelor arheologice), durata exactă şi deci sfîrşitul definitiv al stăpînirii 
şi civilizaţiei romane-bizantine în Dobrogea . 

Fig. 21. S V. Primele dOU[l nivele de sec. VII. 
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Au fost cazuri cînd, pornind de la o descoperire sau d,e la o aşezare. 
s-au generalizat şi absolutizat concluziile, forţîndu-se mult ipotezele, ig
norînd unele argumente incomode, trunchiindu-se artificial corpus-ul de
fapte şi dovezi existent la un moment dat 17 Diferite clate cronologice 
au fost lansate în circuitul ştiinţi fic, cum ar fi 580, 586-87, 602-3. 614, 
640-41, enunţate drept limite absolute şi generale pen tru Dobrogea în 
totalitatea ei. Realitatea arheologică nu permite asLfel de generalizări şi, 
după părerea noastră, datele şi argumentele necesită o inţel egere şi o 
interpretare reiativistă şi dife7'enţiată ll! . 

Am văzut care silOt faptele, deocamdată, in zona C la Tropaeum. 
De asemenea, Sacidava, foarte modestă desigur, dar înconjurată 

de zidurile de apărare, depăşeşte anul 614, clacă nu cu trei nivele, cel 
puţin cu două. Chiar după dezafedarea zidurilor de incintă, continuă la 
Sacidava o viaţă romana-bizantină, retragerea deplină a populaţie i pro
d l1CÎndu-se n u deodată, ci jn timp. 

Etapele de sfîrşit ale Ristriei au fos t discutate în mai multe rîn
duri. In ultimii ani însă, s-au acumulat suficiente date şi probe care 
dovedesc că Histria nu a suferit o distrugere la 586. Dacă într-adevăr 

17 Cel mai bun exemplu - articolul lui M. Sâmpetru. citat. Partea corectă 
a articolul ui este cea eure strînge datele din izvoare, încercîndu-se un curs de 
istorie romana-bizantină. De fapt, cele Spl.1Se în această parte erau de mult prea 
bine cunoscute celor ce s-au ocupat de epocă. Acolo unde vine partea concretă. 
lipsesc cu desăvîrşire datele şi argumentele săpăturiior de la Adamclisi şi Histria. 
iar restul materialului documentar este folosit după metoda arătată (mai jos, nota 
18). Heamintmd că Theophyladus Simocatta a menţionat 1'ropaeum drept ultimul 
oraş căz ut. în mina il1\·udatorilor. M.S. extinde pe cont propriu aria in\'aziei: .. De
sigur că avarii au continuat înaintarea spre Ulmetum şi de aici la Histria şi 
Tomi s" (p. 218). De ce şi pe ce bază desigUl' ? 

în ceea ce priveşte săpo.turile de la Ristl'ia, sector D, se enunţă doar un nh'el 
pînă pe la 586. şi ul'm.:tlorul după această dală. fără nici o explicaţie sau argu
mentare (Materiale. IX. HJ70. p. 187-188), Ni se oferă un singur profil (fig. 8). 
selectat probabil ca cel mai semn ificativ. Numai că . nivelul 1 de călcare nu are 
urme de incendiu, iar de la nivelul II de călcare (datat post 587) în sus, pînă la 
suprafaţa vegetal ului. rămîne un gol important, de aproape 1 m grosime excavat 
de săpăturile antericare unului 1961, portiune despre care nu ni se spune nimjC', 
Pe o asemenea grosime pot exi .. ta unul - cel puţin. sau mai multe nivele de 10-
cuil'e, ultel"ioare deci anul ui 614. an asiduu dOl'it de M.S. ca termen final. ge'îcral. 
1n orice caz, un asemenea p"ofil nu poate fi luat în discuţie. mai ales că nei cu
noaştem prea bine situaţia dintr-o zonă imediat in"ecinată (vezi Al. Suceveanu, 
C. Scorpan, op. cit.). 

I ~ Cercetarea ştii ntifică se cere exactă şi riguroasă . dar nu rigidă şi fi xi stă. 
ci flexibilă. elasLică; interpretarea profundă cu orizont larg şi cu amplă cuprin
dere necesită corectitudine, dar şi toleranţa opiniilor. l'ntre rigid şi fals nu este o 
distanţă prea mare, Acuzaţiile lu i M.S. adresate lui T. Barnea se dovedesc neînte
meiate. Nu numai că T. Bal'nea a constatat. mult înainte de M.S., marea distrugere 
In Dobrogea la 58G. dai' mai m ul t decît atit. a presupus pe bună dreptate că lito
raluL Mării Negre şi nordu l regiunii n u au suferi t prea mult de la acest atac, opinie
ce-şi găseşte azi r:-onfi I' marea. In plus. 1. Barnea nu a afirmat nicioelată şi cu atit 
mai puţin la pag. indicată de M.S., că după 586 slavii s·ar fi intors in Muntenia, 
15au că pînă la venirea bulgal'ilor nU ar f I fost slavi în Dobrogea. Dimpotri vă. la 
p. 43:~--!:33 şi -140-441. DJD, IT, este afirmată aşezarea slaviloI' în Dobl'ogea dupa 
anul j80. ins .. l sub autoritatea impcl'iuluL 
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.celor 11 monede inventariate la nr. 796/ 1950 nu li se c:unoaşte exact locul 
·descoperirii, aşa cum ne anunţă M. Sâmpetru 19, rămîn încă numeroase 
argumente clare ce obligă prelu ngirea duratei lui N II (cleci a primului 
nivel cle sec. VI) dincolo de 586. Dintre acestea reamintim depozitul din 
sectorul Templu , între rustin II pînă la Mauriciu (600/601) . În sectorul 
economic, inventar nI' . 458/1 954, un depozit descoperi t sub un zid t::trdiv, 
·deci în N II, se termină la 587,88. Intr-un canal al tcrmelor, aparţinînd 
lui N II, monedele se termină cu una din 591/ 92 20 lar monedele surfra
pate sub Heraclius la 612 '13 şi 613/ 14, deschid p erspectiva prelungirii 
nivelului 1 după anul 614 - avind în vedere circulaţia acestor monede 
de-a lungul întregei epoci a lui I-leraclius 21.. 

Construcţiile de piatră, circulare, numite "Totonde" , descoperite atit 
la Histria, dar şi la Sacidava ~i Tropacum (ridicate, N.B., pc nivelarea 
'stratu lui ultim), îşi au semnificaţia lor; interpretarea acestora drept 
cuptoare 12 este total incredibilă, lipsa completă a unnelor de arsură ca şi 

, 

f . t 

Fig. 22. S V, nivelul din sec. VII ce trece peste zidul de incintă. 

19 Op. cit., p. 220, nota 19. 
20 Aurelian Petre, Quelques clonnees archeologi.qzles conceTnant la continuite 

,de la population et ele la cultw·e romano-byzal1tines dans la Scy thie M ineure aux 
VIe et VU e siecles de notre ere, în Dacia, NS., VII, 19G3, p . 320-323. 

21 H. Nubar, în SCN, III, p. 191 şi 13. lVIiLrea, apud A. Petre, op. cit., p. 323, 
.:flota 29. 

:!2 M. Sâmpetru, ap. cit., p. 221. 



prezenţa podelelor banale ce le caracterizează, rămînînd singurele clQ-
mente reale demne de luat în consideraţie 2;) , 

Sectoru l central al Histriei ne-a oferit pe N III - al doilea nivel in
cendiat - monede intre 565/66 ş i 592, 93, eliminînd din discuţie ideea 
distrugerii Histriei la 586, aşa cum se afirmă, facil, într-un articol elin .. 
SCIV. 

Fig, 23, S IV, Nivelul III (începutul sec, VI.). 

Şi la Dinogeţia, ultimul nivel conţine monede de la 591/92 , aşa 
incît singura opini e ce rămîne în picioare este cea a lui 1. Barnea, care 
spune că invazia de la 586 nu a afectat nordul şi litoralul Dobrogei 2/, . 

Pe de altă parte, dacă N III la Histria a sfîrşit violent după 592/93 , 
nu ne putem gîndi decît la anii 602/603; iar încă două nivele ulte-

23 Cunoastem bine asemenea 1'otonde din săpătur i le noastre la Histria si Tro
paeum, De ase'menea, am văzut îndeaproape rotondele din sectoare le M , Mu~teanu 
şi AL Barnea, I3a chIar în rapoartele de săpături de la Histria se specifi că că ase
menea construcţ.ii au fost amenajate deasupra niveIării dărîmăturilor ultimului n i ,'el 
şi nu se face nici ce<.\ mai mică a luzie la vreo urmă de arsură (MateTiale, V, p, 280,
fig, 1 şi Materiale VII. p, 239- 240, fig , 12) , 

" OID, Il, p. 433. 
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doare existente În sectorul central , prelungesc m ult data fi nală , or icun1 
dincolo de 614, spre 640, dacă nu şi mai mult. 

Data rea cataramelor specifice sec. VII e.n. descoperite în unele 
morminte de la Histria sau Piatra Frecăţei, într-o epocă obligatoriu ant e
rioară anului 614 este cel puţin naivă dacă nu vicioasă 2,) . 

La Ulmetum există trei nivele incendiate. Nivelul inferior: pc baza 
moncdei din anul al doilea de dom nie a lui Mauriciu, pare că a fost 
distrus la 586. Nlai există încă două nivele de incendiu 2G ce prelungesc 
peste 614 elLll'ata cctqţii. Adăugăm la acestea şi observaţi ile lui V. Pâr\'a11 
despre inchiderea porţii de nord-vest in ultima etapă şi asupra C3racte
rului civil-rural al ultimelor construcţi i , numite de marele savant .. bar- · 
bare", nelncloindu-se însă de caracterul romana-bizantin al cetăţii :~;. 

La CaUatis au fost descoperite monede din anii 628/29 şi 630/31 23. 

Şi la Tomis este cunoscută o monedă de la 629,'30. Merită relevată des
coperi rea pe litoral, pe lîngă monedeie ele aur, şi a unor monedc de bronz 
de la Constans II şi Constantin I V Pogonat :!D. 

Considerăm. in stadiul actual, după corelarea datelor arheologice şi 
numismaticc, că există premize pentru confirma rea ipotezei prelungirii 
civilizaţiei romano-bizantine in Dobrogea după anii 614/15, ipoteză ce· 
capătă trăsături to t mai concrete . 

Cu această ocazie ne aducem cu plăcere aminte de opiniile mai 
\'cehi ale lui Nicolae Iorga, bazat la rîndul său pe Chronographia lui 
Theophanes, asu pra continuităţii romano-bizantine în Dobrogea pîn ă 
pe la. 680 :10. 

Atragem atenţia asupra fap tului că noi nu interpretăm in momentul 
de faţă al săpăturilor , indiciile de incendii, demantelări şi refaceri de ' 
pc anumite nivele drept momente obligatorii şi generale de distrug" ri' 
şi reconstrucţii ale unei cetăţi în ansamblu, intrucît de-a lungul timpului' 
cercetarea va putea dovedi existenţa unor nivele individuale, adică dă

rimări şi reconstrucţii aparţinînd nu'mai unor zone sau c0711plexe de lo
cuiTe, fără a putea fi raporta te la momente istorice generale. Ne aştep
tăm la descoperirea în unele complexe a mai multor nivele aparţ inind e.g. 
unui anumit secol, în timp ce in restul aşezării , acelaşi secol să aibe niv-e1'2 
mai puţine, ceea ce a şi rezultat din săpăturiie de la Sacidava şi din a lte 
părţi. Datorită aceloraşi precauţii, nu putem şi nu trebuie, numai pe baza ' 

2:} M . Sâmpetru. op. ci.t., p. 231-232. 
2G V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 597-598, II. p. 283. 304. 
'!.7 Ulmetum, IL p. 42-50. In orice caz, din textul şi din harta lui Pâl'\'a n 

reiese elar că poarta de nord-est a fost astupată. 
2S Gh. Poenaru Bordea, Monede bizantine de bronz din. secolele V-VII in Do

broţjea . în BMI, nr. 3, 1971, p. 56. 
29 Ibidem., p. 57. 
30 N. JOI'ga, Histoire eles Roumains et ele la RomaHite orientale, IT. Buc., 

1937, p . 365, nota 1, p. 376. In dorinţa sa de a se pune de acord cu teza continui tăţii 
romanilăţii la Dunărea de Jos, M.S., în ultimă instanţă, afirmă pur şi SImplu că 
oraşele au reinviat abia în perioada anilor 660- 680! Idee cu totul fantezistă. a ltfe l 
s-ar fi descoperit în cetăţile ş i oraşele din Dobrogea. după un hiatus prelung. zicl ~ ri 
de incintă şi construcţii urbane databile în epoca amintită. 
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unor date p reliminare, să generalizăm s tratigrafia .ş i cronologia Sacidavei 
la întregul limes roman de pc Dunăre, sau la întreaga Seythie Minor, con
siderînd însă că o raportare şi o comparaţie cu datele obţinute in celelalte 
aşezări poate f i, măcar ca ipoteză ele lucru, destul de folositoare. 

Aşa cum am văzut, există diferenţe, unele num ai de nuanţă, de la 
un sector l}a altul ale aceleaşi aşezări. Cu atit mai mult d e la D zonă a 
Dobrogei la alta, de la o aşezare la alta . Dacă o in vazie sau un atac 
barba,.· ·puteau afecta una sau mai multe aşezări, tot 2tit de bine putem 
p resupune şi faptul că unele oraşe, cetli.ţi şi sate rănl.ineal!, din multiple 
cauze, neatinse sa" nederanjate, u!'ele doar parţial. 

Nu trebuie insă scăpat din vedere că s înt şi date sau momente 
cu caracter general, asemenea fapte aparţinînd istoriei generale a Do
brogei romane. Tocmai asemenea clem ente generale, ce c;e intilnesc ('Il 

adcyăraL ne îndeamnă uneori la uniformi 7.ă ri. Faţă de această tendinţă, 
am încercat să păstrăm cît mai multe precauţii. 

Săpăturile de pînă acum demonstrează că in Dobrogea existfI lin 
cadru general stratigrafie eli aspectele sale locale 31 

DATES ARCHf:OLOGIQUES RELATIVES AU VIe ET AU Vlle s. SUR 
LE TERRITOIRE DE LA DOBROUDJA 

Resume 

L·autf'ur passe en I'evue des resulta ts stratigraphiques inedits des fouilles 
.qu·il a effectuees a Tropaeurn Trajanî et it Sacidava, et qui denoient, par des 
prc1..lVC·S al'cheologiques ei numismatiques. la continuite des niveaux de vie 1'0 -

muno-by7.antins cn ple in VITe s . 
A Tropacurn, sur la zone C, on consta te que le dernier niveau de vie ur

baine civilisee finit violcmment, vers 586-587, et il ne se redrcssc p lus que sous 
une forme tont-a-fait modeste, semi-rurale ; cettc existencc rucl imentaire dure 
problement jusqu'en G02-60~t La dernicre monnaie, trouvce cn 1971 , dans des 
C'ond itions ind ubitabl cs, a ppartient flUX a nnees 16- 17 du T'egne de Maurlcius 
Tibcrius, Aucune preuve ne prolonge la vie du Tropaeum jusqu'en G14, comme 
l'affirme, sans fond ement. M. Sâmpetr u (SerV, 2, 1971, p. ). 

A Sacidava an a enregistre trois n iveaux complets et continuels. du VIe .". 
(N. 1, II, III, de haut en bas). S ur N I II - des rnonnaies de J ustin ie n (des anm!es 
540/41) ; sur N 11 - des monnaies de Justin II - Sophie (des annees 573/751 
Ju sqtt'a Mauricius Tiberius (des annees 599/600). 

Les constructions appartenant au troi sieme niveau (du debut du VIe s.) 
on1 ete violement detruites par un incendie particulierement viole n t, du aux 
inc· .. r~j ons des Koukigollr is. des Bul~ares el des Slaves, vers la fin du n2gTIf' rl",. 
Justinien. 

Le ~econd n îveall -:le Sacidava repre~cnte la refcction, apres le coup du 
miliNI du VI e s., ct il persiste pendant tOllte la secon de m oi tie du V re s. et 
jusqu'cn 602/603, si bien que N 1 (n iveau avec des construction s en pierre, liee 
avcc d e la terre) se place apre'.:> 602/603, jusque v ers 614. 

Apres les niveaux plus haut presentes, se succedcnt, dans la premiere 
scction, deux niveaux encore, c1airs. fermcs, avec des p lanchers en argile et des 
murs qui gardent d es traces d'incendie (N 1 2 et N 1 1). Dans la Veme section 

:Jj A se vedea ţiÎ articolul nostru despre Sac.:idava, în acest volum . 
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le second niveau sporadique (c'est-a -dire le troisieme du VIle 5.) surpasse le mUT 
d'enceinte, deja demantele. 

Quoique personnellement nous ne croyons pas que les moments 586-87 
e t 614 soient obligatoires dans tous les ccntres de la Dobroudja, cependant, en 
.appliquan t ces c\eux dates it Sacidava, il y reste encore dellx niveaux c\'habita
tions romano-byzantins al'res 614 . 

Dans la meme SI, sur les del'niers efIondl'cments de N l, nous avons 
'tl'ouve. en outre, une conslruction circulaire en pierre, rudimentaire, ayant a 
l'interieur un mince plancher banal, en al'gile jallne-gris, mais sans allcune trace 
d'inccndie. Les analogies nous gUident vers des decollvertes similaircs a Histda 
el a AdamclisL 

Il faut remarquer q ue tous les materiaux archeologiques trouves sur ces 
d erniC'rs niveaux de 8acidava du VIle s. de n.e., absolument tous (et en premier 
]ieu l~ poterie ceramique) sont identiques a ceux decouvcrts sur les trois niveaux 
anteriellrs, du VIe s .. ee q\li pl'Ouve la eontinuite de la vie, en contenu et formes 
romair. s tal'difs. Aucun indice et aucune trace n'ont ete tl'ouves il Sacidava qui 
pOllr:'aient et!"€' mis sur le compte d'une population etrangike de migrateurs. 

Dans la l1tteratw'e de sp0cialite on remarqlle des cas ou, en partant d'une 
d6collvel'le, ou bien d'une cite. on generalisc et on arrive a des eonc1usions esti
mees comme abso1ument certaincs, mais en forc;ant les hypotheses, en mutilant le 
corpus des faits ct des pl'euvcs qui existent il un moment donne. La reali te ar
eheologique ne pcrmet pas de telles generalisations et, a notre avis. les donnees 
e t les arguments necessitcnt une comprehension et une interpretation relatives 
-et differenciecs. Une interpretalion rigoureuse ne doit pas exclure la toleranee 
(:es opinions. 

NOlls avons expos6. POUl' le moment, les faits eonstates dans la zone C du 
Tropaeum. Sacidava, tres modeste sans doute, mais entouree de mm·.'; de de-fense, 
c\cpasse l'annee 614, sinon de trois niveaux, du moins de dcux. Apl'es que l'en
ceintc fut desaffet'tec. On a continue la vie romano-byzantinc. car la I'ctraite 
definit ive de la population ne s'est pas accompli tout el'un trait. mais ă la longue, 

Les etapcs finales d'Histria ont ete discutees nombre de fois. Mais au cours 
de ces dernieres annees on a aceumulc df>s preuves suffisantes qui denotent 
qu'Histt'îa ne fut pas anc?antie Cn 586. Le secteU1' central d'Histria N III (second 
niveau incendie) eontient dcs monnaies datecs cntre 565/66 et 592/93, ce qlli exclue 
ride-e ne la destruction de eettc viIle en 586. (Voir aussi Al. Sucevean li, C. 8eor
pan, La Straiigl'aphl<' el'tJistria tardive, dans Pontica. IV, 1971, p . 158). 

A Dinogetia aussi, le dernier niveau renfermc des monnaies des annees 
591 '92, si bien que la seule opi nion qui resiste est ceIle qui affirme que l'invasion 
·de l'anncc 586 n'a pas affecte le nord et le littoral ele la Dobl·oudja. 

D'autre part. si il HistJ'ia, N III a fini violemment, apres 592 /93, nous ne 
pouvons nOllS an'eter (lll'aUX cvenements aulour des annecs 602/603. Les deux 
niveallX ultel'iel.lI's du sectcul' central prolongent de beaucoup la date finale, en 
tout cas au dela de 614, j ll sque vers 640, smon davantage, 

A Ulmetum aussi, on a constate des nivcaux de vie aprcs l"annee 614, ni
vcaux caracterises comme scmi-rul'aux. 

A Callatis on a trouve des monnaics des annees 628 /29 et 630 '3 1. A Torni on 
connait line monnaie de l'annee 629/ 30. Il faut mcntionncr aussi la deeouverte, 
sur le Jittora l, de quelqucs monnaies dc bronze ele Constants II et de Constantin 
1V Po.gonat. 

Dans le stade prescnt. en etabliss~nt une cOl'n!lation cntre les donnees 
i? I'cheologiqucs ct numismatîques, nous croyons quc toutes les premisses existent 
pOlU' confi rmer 1'hypothesc selon laquelle la eivilisation romano-byzantine s'est 
prolungee en Dobrouclja au dela des annl~s 614/615, hypothese qui aequiert des 
traits de plus en plus concrets. 

A cette occasion, nous rappelons aussi les opi nions plus anciennes de Ni
colae Iorga, qui par tait a son tour de la Chronoqraphia de Theophanes, sur la 
continuite romano-bY7.antine en Dobrouclja jusquc VC1'S 680. 

24 - c. !)(; 369 



F ig . 
Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

'Table des illusiraUons 

1. Tropaeum . Secteur C 19. pI'ofil elu nord . 
2. Tropacum. C 23, profil du llord, avec les murs de la derniere etape et 

le plan . 
3. Tropaeum. C 20 - plan . N. 1 1, qui passc pal'-desSllS une construction 

demantelCe. 
4. Tropaeum. C 19. 
5. Tropaeum . C 19. Sant visiblc les tuiles du nivcau 1 l. 
6. C 19. La eefection du mUl" rudimentail'e sur NIl-
I . C 20. Nive au sporadique N 1 1, qui passc par-clessus le mul' demantel& 

d'un logemcnt. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig . 11. 

C. 20. 
C 23. A gauche el'un ]o ng ml11", NI l. 
C 23 NIl passe par-dessus un filll' solide . clE!mante le anbh-icmement 
C 23. Au pl'emicr plan, un mur sur N 1, au -clessus cluqucl passe N I 1-
Au fonel , il gauchc, les murs rudimentaires SUI' NI !. Au-dcssous, le seui t 
du N 1 2. 

Fig. e. 
Fig. 13. 
Fig. 14. 
Fig. 15. 
Fig. 16. 
Fig. 17. 
Fig. 1U. 
Fig. 19. 
Fig. 20. 
Fig. 2 1. 
F ig. :!2. 
Fig. 2:1. 

C 23. Les murs I'uel imcntaircs qui gise nt SUl" NI!. 
C 23. La phase eles ffilll"S de la clernicre etape. 
Saciclava. Profil est de la section 1, avec les niveaux du VITe s. 
Sacidava. S IV - profil auest. 
Sacidava. S V - profil auest, avec les niveaux du VIIe s. 
SI,NIl. 
SI, mur elu VrIe s . (N 1 2) . 
S T, l'hab itat sur N HI. 
S '7 L, tcmoins d es niveaux du VIre s. 
S V. Les deux pre mie rs niveClux du VŢŢe Ci. 

S V, k niveilU du VIle s .. q ui pa sse all-dC'ssus du mUI' el'enccinte, 
S IV. Nivcau TII (elebut du VIe 5.). 

ARCHAOLOGISCHE ANGAREN DRER D,,"S 6. UND 7. JH. AUF 
DEM GERIET DER DOBRUDSCHA 

ZusammenjaSStlng 

Der Vcrfasser gcht von den unveroffentlichten stl'a tigraphischcn Ergcbnissen 
sein e l' Ausgl'abun.ge n in Tropacum Traiani und Sacirlava aus unei bclegt clic 
KontinuiUit del' l'omisch-b:vzantinischcn Bes ied lul1gsschich tcn im Î . Jh. mit ar
chdoJog ischen unei numismatischen Bcwciscl1. 

In Tropaeum v·/inl im Abschnitt C festgestE'lIt. dan clic letzte Sehicht .'1ivi
lisierter stădtischer Bf'sicdlung . etwa um 586-~8Î plbtzlich abbrich t, unei nuc 
noch cin e ăuBers t bescheiden e halbdol"f,lich e Lebens\\'c isc primitive!' Existe n7. zu
stande kommt, clic bis etwa 602-603 anhălt. Die Jet.'1te Munzc, die in gesich ertcn 
Umstănden im .Jahl'e 1971 gefunc\en wUJ'C!e, gehi:h,t in dus 16.-1 7 . . Iahr dE'1' Hen'
sehaft des Mauri7.ius Tiber ius. Kcin eil17:iger Be\',eis vel'Hingert elas Lebcn von 
Tropaeum bis 614, wic M. Sâmpetru in unbegrUnc1ctcr \Veisc behaupiet (SCr V, 
XX, 1971, 2, S.) . 

rn Sacida v a wll\-c1en elI'ei a ll gemcine unei kontinu ierlichc Sehîdnen des 
6 . .J ll. erkannt (N, r, Il. nI von o ben ahWB.l'tS) . Auf N ITI - M·-jn zcn von .Iusti
nian (aus el e n .Jahren 540/41), au! N Il - MUnzen von Justinus IL - Sofia Caus 
elen J ahl'cn 573/ 75) bis zu Maurizius 'Tiberius (aus elen Ja}l1'en 599/600). 

Die der Schicht 111 angc hor cnc1en l3auten (Hegi nn de" 4 . .Jh.) sind nuch 
e inem au l3cl"st stal'ken Brancl gcwaltmaGig .'1erstor t \\"orelen . OeI' Brand ist a uf clic 
Einfullc der Kutriguren, B ulgm'cn ti nd Slawcn, gegcn Encle der Hel'rschaft cles 
Justinian zurilck%llflihren . 

370 



Die z\\"eite Schicht von Sacidava stcIIt den \Viederaufbau nach dem Un
tergang in cler Mittc des 6. Jh. dar, clie die 7:weitc Halfte dcs 6. Jh. uber, bis 
602, 603 andauert. Folglich ist N 1 (cine Schicht mit lehmgebundenen Stcinbauten) 
nach 602, 603, etv-·m bis 614 anzusctzen. 

In Schnitt 1 folgten nach den oben dargestellten Schiehten noeh zv:ei ein
deutige Sehichten mit Lehmfuf30den und Mauern und mi t Branclsplu'€n (N 1 2 
und N t i ). In Schnitt V reicht die zweite sporadische Schicht (el.h. die drilte 
Schicht im 7. Jh.) tiber dic vorher geschleifte Innenmauer . 

Obn'ohl ich pers6nl ich nieht die Ansichte teilc, nach der unbeclingt in 
allcn Zen tren cler Dobruclscha clie Momente 586-87 und 614 nachzuweisen sein 
mlisscn, ver blcibcn, \venn man diese dennoeh an Sacidava anlegt, noeh weitel"e 
zwei romisch-byzantinische Besiedlungssehichtcn, dic nach 614 zu datiel'cn sind . 

Ebenfalls in S 1 habe ieh cinen grob gefertigtcn Rundbau aliS Stein ge
tunden, der die Jetztcn Trlimmcr von N 1 iiberJagcl" te und im Inncnraum eincn 
e infachcn gelbgrauen Lehmestdch, jedoch ohn e jegJi ehe B randspur aufwies. Dic 
Analogien \~,:eisen nach ahnJichcn Entdeekungen in Histria und Adamklissi. 

P.s ist bemerkenswert, daB absolut das gam-:c archăolog:ischc Fundgut, das 
auI diesen letzten Schiehten von Sacidava aus dem 7. Jh. u.Z. geborgen \Vul'de 
(hauptsnehlieh Tomval'c), identisch ist mit de-m auI den vorgehenden Sehichten 
des 6 .. 1h. gehobencn , \vas bczeugt, daO elie SicdJungstatigkcit sowoh l im Gchalt 
als auch in den spatr omisehen Formen andaucrnd \Var. K.eincd ei Hi nwcis u nei 
keinerlei SPUI' fand man in Saci da va, clie man au! fremd c, wandcrnde Volker
schaften bcziehen konnte. 

In der Fachlite ratur sind noch Falle crwăhnt, in dcncn von eincm Fund 
odeI' von einer Festung ausgehcnd die Schllisse absolutisiert. dic Voraussetzungen 
erzwungen unel de r Bestancl an zu einem gewissen AugenbJiek bestchenden Tat
sachen und Bew eisen beschnitten werden. Dic a rehăologischcn Bcfundc gestatten 
keine der a l'tigen Verallgem einc ru ngen und m.E. cr forde rn clic Angaben und Be
wcise cin gegcns tandsbezogen cs und aufgefăehertes Verstăndnis unei cine eben
solche AusJcgung. Eine rigorose Auslegung darf clie Meinungstoleranz nieht aus
schlie0en . 

Bishe l" ww·de der Tatsaehenbestand in Absehnitt C von Tropaeum e rOrter t. 
Sacidava, das zwar sehr bescheiden ist abe l' von Schutzmauern umgebcn, tiber
datiert das J ahl' 614 \Venn nieht um circi Schieh ten so ·mi ndestens tim Z\-veÎ. Nach
dem die Innenmauer ihr er Bestimmung cnt7:ogen \Var , besteht cine r6m isch-by
zantini sehe \Vohnsehieht f ort, del' eneIgUltige Rlickzug der BevOlkcl'ung findct 
n i.imlich nieht plOtzJich sondern allmăhlich statt. 

Die Schlufietappen von Histria sind bereits m chrere Male erOrte l·t wor den. 
In den letztcn Jahr en haben sieh jecloch geni.igend Bcweise gehăuft , die angeben, 
daO Hislria im Jahre 586 nieht zel'stOrt wurdc. Im Mittelabschnitt von Histria 
cnthiilt N III (elie zweite abgcbnmnte Schicht) Mi.inzen von 565 /66 bis 592/93, 50 
daB dic Moglichkeit deci Zerst6rung von Histria jm Jahre 586 ausgcsehlosscn \VîreI 
(siehe auch Al. Sueeveanu, C. SCOl'pan, St-ratigrajia His t l·iei romane tirzii , în 
"Pontic a" , IV, 1971). 

Auch in Dinogetia enthă l t clic le tztc Schicht Mlinzen aus 591 '92, so daJl 
el ie einzige standhaltcnde Mei nung, diejcnige ist, dal1 cler l!:infall von 586 elen 
Nordcn und clie Kuslc cler Dobr udscha nieht beeinll .. ~i.ehtigte , 

Andcrcrseits kann man, \-vcnn N IT I in HiSlda gewaltmăf3ig nach 592 /9.3 
unterbrcoehen wurcle, n ul' an die Geschehen um clic .Tahrc 602;603 d en ken; unei 
tlie beielen spatel"Cn Schichten des mittlcrcn Abschnitts zichcn das Schlufklalum 
unbedingt jenseits von 614, \Vcnn nicht gcgen 640, wenn nieht sogal' noeh \\"eitel' . 

.(\ueh in U lmetum sind BesieclJungssehichtcn naeh 614 bclegt, clic als halb
Hi nclJieh betl'achtet \vcrclen. 

In Kallatis sind MUn7.cn cler Jahre 628 /29 llnd 630/31 gefunden worden . Aus 
Tomis ist cine Mi.mze von 62930 bekannt. Erwăhnenswert sind clic BI'onzemUnzen 
von Konstans II, und Konsl<l ntin IV. Pogonatos, clic a n dcr Kliste gehobcn \Hlr
elen . Im gcgcn\ykirtigcn Forschungsstan cl und nach cler K Ol'r clation von archao-
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logischen und numismatischen Angaben ist anzunehmen, dal1 sămtliche Voraus
setzungcn bcstehen, um die Hypothese der Verhingerung cler romisch-byzantini
sch en Zivilisation in cler Dobrudscha nach 614/615 anzunchmen, ei ne Voraussetzung 
die immer k onkretere Zlige annimmt. 

Zu diescm AnlaB, sei auch aut dic alte-ren Meinungen von Nicolae Iorga 
uber die romisch-by7.antinische Kontinui tă t in cler Dobrudscha bis etwa 680 hin
gewiesen. clic sich ihr('rscils au! clie Chrollographia des Theophanes begrGndet. 

Abb. .1-
Abb. 2. 

Abb. ;j. 

Abb. 4. 
Abb. 5. 
Abb. 6. 
Abb. 7. 

Abb. 8. 
Abb. H. 
Abb. 10. 
Abb. lI. 

Erl.:lărw~g der Abbilclungen 

- Tl'opacum. Schnitt C 19, Nordprofil. 
- Tropacum. C 23, Nordprofil , mit <len Mauern der letzten Stufe und 

(;rundril1. 
Tropaeum. C 20, GrundriD NIl der tiber ein vcrsturztes Gebăude 
verlăuft. 
Tropaeum. C 19. 

- Tropaeum. C. 19. Es sind clie Ziegeln der Ebene 1 1 s ichtbar. 
- C 19, Wiederherstellung der groben Mauer au! NI!. 

C 20. SpOl'ad ische Ebenc NIl, d ic liber clie vel·st(1rzle Mauer einer 
\Vohn ung vedauft. 
C.20. 
C 23. Links von ei ner langen Maucr. NI!. 
C 23. N 1 1 ver1ăuft tiber eine machtige, 
C 23. lm Vordcrgrund eine Mauer aui N I 
clie gl'Oben Mauern auf N 1 1. Darun ter die 

frlihcr versu'J,rzte Mauer. 
]. Links im Hintergrund 
Sch\velle aur N 1 2. 

Abb. 12. - C 23. D ie gl'oben Mauer n liegen auf NIL 
Abb. 13. C 23. Dic Mauel'phase der lctzten Stufe. 
Abb. 14. - Saciclava. Ostprofil des Schnittes 1, mit dcn Ebenen des 7. Jh. 
Abb. 15. - SacidavEl. S IV - \Vestprofil. 
Abb. 16. - Sacidava S V - \Vestprofil mit elen Ebcnen des 7. Jh. 
Abb. 17. - S I , NIl. 
Abb. 18. - STI Maue!' aus dem 7. Jh. (N 1 2). 
Abb. ] 9. - SI. \Vohmmg aur N III. 
Abb. 70. - S 7 L, Bezugsmarkcn der Ebenen des 7. Jh. 
Ahb. 21. -. S V. Die cl'sten z\\'ei Ebene n des 7. Jh. 
Abb. 22. - 5 V. alls dem 7. Jh., der Uhel' clie Inncnmaue r vcrliiuft. 
Ahb. 23. - S IV. J::bcnc III (Beginn des 6. Jh.) . 


