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RECENTE CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA TOMIS (1971, 1972) 

De-a lungul anilor, în Constanţa (Tomis) s-au descoperit multe 
şi semnificative materiale arh eologice, de cea mai mare însemnătate, 
care au contribuit din plin la cunoaşterea istoriei anticului oraş. 

Dar, în ceea ce priveşte întemeierea şi începuturile Tomisului, nu 
·dispunem încă de certe dovezi, lipsindu-ne informaţiile literare şi epi
grafice. 

Desigur, s-au descopelit în Tomis materiale arheologice datate în 
sec. V Le.n. (monede şi amfore de Chios) sau în sec. IV î.e.n . (ceramică 
pIctată), dar ele nu elucidează cu nimic marea problemă a Inteme;"rii 
sau a existenţei unui oraş grecesc aici (un emporlon), mai concret spus, 
problema unor nivele de vi,aţă urbană. Drept urmare, necesitatea unor 
săpătu ri sistematice, stratigrafice, se impunea tot mai imperios. 

Constanţa de astăzi ne-a lăsat însă extrem de puţine spaţii ne
deranjate din vechiul Tomis. Ne-am oprit atenţia asupra parcului de 
pe faleză, lîngă catedrală , loc ideal întrucît în această zonă, nu prea 
întinsă, nu s-a construit niciodată vreun edificiu modern. Am deschis 
aici un şantier de săpături, cu speranţa atît a descoperirii celor mai 
vechi nivele urbane, cît şi a înregistrării momentelor esenţiale, evolu
tive, istorice şi urbanistice ale anticului oraş. 

Două campanii de săpături, în 1971 ş i 1972, au acoperit o supra
faţă de aproximativ 600 m2, ajungîndu-se în general la adîncimi între 
0,70 şi 3 m, înregistrîndu-se de la pămîntul vegetal în jos un număr 
de şase nivele de viaţă. (fig. 1). 

Suprafaţa de cercetat este destul de restrînsă . Iniţial am efectuat 
trei secţiuni orientate N-S, late de 3 m, lungi de 30 m, şi o a patra 
secţiune de 3X20 m orientată E-V. Densitatea mare a locuinţelor şi 
străzilor, complexitatea unor probleme de rezolvat, ca şi necesitatea 
adincirii către straturile elenistice şi greceşti (fără a afecta elementele 
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Fig. 2. Ceramică greacă (groapă deranjată în F). 

arheologice fixe - ziduri J pavaje, străzi, canale, vetre, cuptoare -
odată cu păstrarea unor profite-martor) a determinat - în cea de a 
doua campanie - lărgirea suprafeţelor de cercetat şi efectuarea săpă
turilor stratigrafice pe zone mai întinse, delimitate de monumen
tele fixe. 

Din secţiunile I, II, III şi IV au rezultat zonele A şi I (străzi), B 
(probabile te-rme), C, D, F , G, M (locuinţe), 1-1 (pavaje, canalizări) 
(fig. 1, 3, 4). 

Un prim fapt ce trebuie reţinut este constatarea că la un anumit 
moment şi anume odată sau imediat după construirea catedralei Sf. Petru 
şi Pavel, a avut loc amenajarea parcului alăturat acesteia, lucrare în
cepută prin răzuirea puternică şi aducerea întregei zone la aceeaşi ori-o 
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Fig. 3. Săpăturile din 1971 - vedere generală. 

Fig. 4. Săpături 1972. 
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zootală, completată apoi prin depuner ea unui stra t gros de pămînt 
ne~ru. In. acest ma{l au .fost răzui te şi desfi inţate nivelele de viaţă 
romana-bizantină (sec. V şi mai ales VI e.n.) împreună cu r uinele care 
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Fig. 7. C. Zidul de vest, refăcut 

le aparţineau. Din această cauză nu am întîlnit straturile şi nivelele 
sec. VI cu structura lor caracteristică şi deosebită, aşa cum le cunoaş
tem de 1.a Histr'ia, Tropaeum, Ulmetum, Sacidava ş . a. (structură ce 
constă în descoperirea sub vegetal a dărîmăturilor masive de pietre 
întinse pe toat,\ suprafaţa, sub care se află pămîntul amestecat cu 
ţig]e, cărămidă, ceramică în cantităţi mari, toate acestea pe nivel de 
lut cu sau fără arsură , delimitat de ziduri). 

Aşa ceva nu am descoperit la Tomis, ci, imediat sub nivelarea 
modernă a apărut un pămînt-lut galben, (0,65-75 m) rămăşiţă din gro
simea unor podele din sec. V c.n. 

Existenţa secolului VI în această zonă a Tomisului este dovedită 
totuşi de materialele arheologice (ceramică tipică şi monede Iustinian 
şi Iustin II - Sofia) descoperite însă în condiţii stratigrafice confuze 
(gropi, nivelări etc.). 

Pornind de la observaţi i le efectuate în zonele F, C, C" stratigrafia 
generală se prezintă în felul următor. 

Pînă în prezent am aj uns, în unele sectoare, pe cel de al VI- lea 
nivel. (F). 

Primele două n'ivele (N 1" N 12), foarte apropiate, au caractel'UI 
unor podele de lut la orizontală, cu subţiri dar evidente straturi de 
~'ll"sură şi cenuşă. N 1 este databil în sec. V e.n. Acestor nivele aparţin 
"()mplexelc B, D, H şi parţial A şi 1. 
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N II, marcat de urmele unui incendiu, susţ i ne o depunere de pă
mînt cenuşiu-gălbui, poros şi afînat. Pe acest nivel s-au descoperit, 
prăbuşite la orizontală, cîteva plăci de calcar, printre care una de mari 
d imensiun'i. Databil spre sfîrşitul sec. IV e.l1 . 

N III , are aspectu'l unei podele de lut, cu depunere mare de ţigle 
prăbuşite şi urme de incen iu . Pe acest nivel, funcţion a, în colţul de 
nord-est al camerei F, o vatră cu margini de piatră. Aparţine cu certi
tudine sec. al IV-lea, foarte probabil primei jumătăţi. Acestui moment 
pare să-i aparţină camerele F, C, C" canalul b din H. parţial străzile 
A şi 1. Deci cele mai consistente, mai ample şi importante mOl1'umente 
păstrate În zonă, au fost ridicate in sec. IV e.n. 

N IV, nivel de lut, se caracterizează în primul rînd pril1tr-un 
strat gros de incendiu (pămînt roşu ars, straturi succesive de cenllşă şi 
cărbune). Este cel mai gros strat de incendiu întîlnit pînă acun1 la 
Tomis şi el indică, cu silSuranţă, o violentă distrugere. Even imentul 
(N IV) a avut loc spre sfîrşitul sec. III e.n. 

N V, a fost mai greu sesizabil, dar cu o vatră avînd gardina rec
tang'ulară din pietre simple, descoperită în F. După ceramică, aparţine 
sec. al TII -lea. 

N VI nivel sesizat pe o mică porţiune din cauza unei mari gropi 
plină CU nisip (in F), s-ar putea data in sec. II e.n. 

La această adîncime, săpăturile din acest an s-au opri t. 
In general, nivelele au fost marcate prin pod ele de lut dur, aco

perite de obicei de straturi, de incendiu (cărbune, cenuşă), cu pietre sau 
lespezi late ce zac pe nivel, cu dărîmături de ţigle şi lentile de mortar, 
nisip cu scoici etc. Dar, întrucit există şi 'unele deosebiri de la o zonă 
la alta, ne oprim acum asupra unor observaţii şi date relative la siste
m ul de construcţie, arhitectura şi urbanistica acestui microcartier din 
Tomis. 

Locuinţele sînt or donate de o parte şi de alta a unui ax (strada A) 
cu direcţia N-V către S-E, care reflectă şi panta ce cobora spre mare. 

La nord de strada A, spre vest, se află o clădire (complex X) 
formată acum din trei camer e F, C, C2 (iniţial avea mai multe). Sprr> 
răsărit - cOlnplexul H, reprezentat de canalizări suprapuse , pavaje şi 
urme de ziduri, completate la nord de o scară şi un posihil portic (E), 
iar la extrema estică o stradă (1) cu un masiv canal, stradă perpendi
culară pe strada A. La sud-vest de strada A, se află complexul B (pro
babil rămăşiţele unor băi) şi clăd irea M. 

Incepem cu sectorul X (F -C) pe de o parte fiind complexul cel 
mai bine păstrat, pe de altă parte pentrucă aici stratigrafia este com
pletă şi nederanjată, cu date şi indicii esenţiale, de la N I la N VIII. 

Incăperea F. Nivelele II. şi 12, cu ceramică aparţinînd sec. V, tre
ceau peste zidurile acestei camere, fapt ce se reptă şi în camerele C şi 
C2, ceea ce indică încetarea funcţionă,rii clădirii în sec. V. 

N II, nivel de lut poros, afîna t galben-cenuşiu, cu urme de incen
diu, databil spre sfîrşitul sec. IV, cînd zidurile camerei F erau încă în 
p icioare. 
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N III, podea de lut, dură , cu depunere cenuşie-gălbuie, cu urme 
de incendiu şi foarte multe ţigle. N III a apărut cam la aceeaşi adîn
cime la care încep temeliile, cu unele pUnte, ale zidurilor de nord, est 
şi sud. In că o dovadă a funcţionării camerei F - la N III - este şi 
un cuptor-vatră, cu margini de piatră, fundate nu prea adînc (fig. 9), 
rectangular, amenajat exact în colţul de nord-est al camerei F, cuptor 
ce aparţine cu certitudine lui N III, databil. în prima jumătate a sec. 
IV e.n. N IV, are aspectul unei pod ele de lut galben, peste care s-au 
depus succesiv straturi, uneori groase, de arsură roşie, cenuşă, cărbune. 
mortar şi ţigle înnegrite. Sînt pr'imele urme consistente ale unui mare 
incendiu . Ceramica aparţine epocii romane timpurii, secolului al III-lea, 
cu unele elemente ce anunţă veacul următor, ceea ce permite datarea 
la sfîrşitul sec. III e.n. N. IV, de la sfîrşitul sec. IlI e. n. atinge temeliile 
zidurilor F, aşa in cît se pare că incăperea nu exista incă la acest nivel. 

Puţin mai jos apare un nou nivel (N V) fără 'incendiu sau ·alte 
urme deosebite, greu observabil, cu material ceramic asemănător, do
vedit însă de o vGtră mare (diametru 1 m), relativ rectangulară, cu 
gardină din pietre mari regulat aranjate, arse puternic, cu multă ce
nuşă, cărbune şi pămînt roşu ars în mijloc. De asemenea, urme del nisip 
de mare cu scoici. (fig. 8). 

in camerele C şi C2 situaţia este oarecum deosebită. 
CmneTa C. în această cameră, de dimensi'Uni mai reduse, am în

tîlnit cele mai consistente şi mai sugestive nivele, cu 111a teriale cera
mi ce şi numismatice de cea mai mare claritate. 

După răzuirea modernă, a rămas un singur nivel (N I2), databil 
în sec. V e.11 ., care trece peste zidurile camerei C. 

N II şi N III, cu urme evidente de incendiu peste lutuieli gal
bene, se află la adîncimi apropiate unul de celălalt şi asemănătoare ca 
structură. Datab'ile în sec. IV. 

N IV, are în colţul sudic o groasă arsură pe nivel galben-cenuşiu. 
Sub acest strat o groasă depunere de ţigle sub care am descoperit N V, 
constituit de o groas!\> podea de lut galben, aproape curat. N IV şi N V 
se datează (pe baza ceramieii, a opaiţelor) în sec. III e.n. 

Incendiul de pe N IV se datoreşte foarte probabil invaziilor de la 
sfîrş itul veacului al III-lea. 

La zidul de vest al camerei C, se observă o reparaţie, mai bine 
spus o îngroşare a pereteltl'i iniţial, cu un rînd de pietre, dar fără fun
daţie, ce zac exact pe depunerea de ţigle de pe N V, deci reparaţi a zidu
ilui vestic din C s-ar data la N IV, adică la sfîrşitu l. sec. III e.n. In plus, 
podeaua groasă de lut galben curat - N V - nu se întîlneşte (ca 
structură şi dimensiuni) în camera F, unde N V şi VI au o cu totuL altă 
conformaţie. Iar la zidul de est al camerei C, sînt evidente trei' faze de 
construcţie, cea inferioară corespunzînd lui N V, cea lTI'ijlocie lui N IV, 
~ar faza superioară corespunde nivelului III. în concluzie, camera C, 
cu toate că a funcţiona,t pe N III şi N II (sec. IV), la fel cu incăiperea 
F şi C2 ale aceleiaş i clădiri X (zidurile celor trei camere sînt între
ţesute , au oam aceeaşi adîncime a fundaţiilor şi aceeaşi tehnică de con
strucţie din pietre şi pămînt), pare să fi avut şi o viaţ.ă anterioară 
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Fig. 8. F. Zidul de vest. 

Fig. 9. F. Vatra - cuptor. 
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Fig, 10. C2• Vatra. 

Fig, 11. Strada A . 
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sec. IV e.n., de la Inceputul sec. III, fiind distrusă şi reparată încă de 
două ori . (la începutul sec. IV după atacuri puternice şi incendierea 
'cartierului şi spre sfîrşitul sec. IV sau la începutul sec. V e.n.). 

Camera C2, ne-a oferit cam aceleaşi date stratigrafice. Un ele
ment remarcabil este descoperirea, în colţul de sud- vest al camerei, 
aparţinînd nivelului IV, o vatră mare semicirculară (fig. 10) cu margini 
din pietre mari, fără mortar. In interior pavată cu pietre neregulate 
şi un gros stl'at- de nisip de mare cu foarte multe scoici, totul puternic 
ars. De asemenea, trebuie notat că incendiul de pe N IVeste aici deose
bit de vizibil, cu cea mai groasă arsură. 

C2 face parte din clădirea X. Vatra însă, plasată în colţul camerei, 
lipită de ziduri, ridică problema funcţionării camerei C, şi înainte de 
-sec. IV, cel puţin în a doua jumătate a sec. III. 

In stadiul actual al cercetări lor, credem, in mod ipotetic, în con
struirea casei X (G, F, C, C2) în prima. jumătate a sec. IV, după o vio
lentă distrugere de la sfîrşitul sec. III. Ridicarea noii clădiri s-a făcut 
totuşi, măcar parţial, respectînd o veche topografie sau chiar vechi 
fu ndaţii, cum pare a demonstra situaţia din C şi C,. Iru plus, se pare că 
F avea (în sec. III) cam aceeaşi lungime ca C dacă ţi nem cont de zidul 
transversal, spre nord, demantelat de N IV. Reconstrucţia din sec. IV 
respectă planul anterior numai în C şi C2, lărgind insă suprafaţa in F. 

Zidurile complexului X sînt construite din piat.ră şi pămînt, au o 
grosime ce variază de la 40 cm la 70 em. Temeliile au o adîncime de 
1,20-1,50 m. 

Locuinţa D. Este printre puţinele clădiri cu ziduri de piatră şi 

mortar. Ceea ce a mai rămas din ziduri face parte din fundaţii. Orien
tarea clădirii se aseamănă cu celelalte zone. în partea nordică a pere
telui de răsărit, se mai păstrează o plintă exterioară de pc care por
neşte un nivel cu arsUJ'ă groasă -< N 12, ce aparţine sec. V e.n., databil 
pe baza eera micii. Pe lîngă nivelul 1:! şi plinta susn1enţionată : noi ele
mente de datare au apărut pe laturile de sud, în apropierea zidului F. 
1n primul rînd, zidul ce fODma latura nordică a camerei G, ţesut de F 
(notat în plan cu cifra 5) a fost tăiat la momentul fundării camerei D, 
'lanţ de fundaţie (vizibil în profil) ce porneşte de la N I,. In al doilea 
rînd, fundaţia cu mortar a zidurilor D, prinde în ea (fără să mai taie) 
cîteva mari pietre şi lespezi ce zac pe N III. Toate acestea dovedesc 
posteritatea clădirii D faţă de clădirea X. Straturile tăiate de fund aţia 
D sînt asemănătoare ca structură si materiale ceramicc cu cele din. 
·G - stratur'i de nivelare cu ce·ramică ~mestecată. 

Sector E. în această zon ă, sit.uaţia stratigrafică este puţin deose
bită ..ş i anume că N 1 şi II, pînă l,a o mare adîncime (corespunzînd 
nivelelor III şi IV din F) conţine o mare cantitate de ceramică unitară, 
databilă în sec. V. e .n. Lui N II îi aparţine temelia unui probabil po,tic 
terminat la nord cu două tr ep te dintr-o scară. La N 1, porti eul nu m<ii 
funcţiona, dovadă o vatră de foc lipită de zidul porticului, deja dez
afectat. Aparţinînd aceluiaşi N II, s-a dEscoperit un canal elin ţigle 

(triunghiu lar în secţiune) şi piatră. N III şi IV conţin ceramică din 
sec. IV c.n. 
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Strada A. Puţine şi mici porţiuni ale acestei străzi au rămas ne
atinse. Direcţia străzii, coborînd în uşoară pantă, (NV-SE) reprezintă 
axul de bază al urbanisticii acestui cartier, clădirile adiacente avînd 
zidurile paralele şi perpendiculare faţă de acest ax. 

Strada avea o lăţime de 5 m, mărginită de zidurile locuinţelor 
X, B , M şi întretăiată perpendicular de strada I. In mijlocul str.}zi i A, 
am< descoperit Ul1J canal de scurgere pentru apele de deversare, lat 
de 1,10 m şi adînc de 75 cm. Pereţii laterali ai canalului sînt formaţi 
din mari lespezi, plate, dreptunghiulare, cu orificii laterale de scurgere. 
Este probabi1 că deasupra canalului au fost aşezate lEspezi mari la 
orizontală, din care s-au păstrat doar cîteva, prăbuşite in canal. Supra
feţele laterale ale străzii ·au fost pavate cu pietriş de mai mari dimen
siuni bine bătut în lut. Am surprins trei faze succesive constituite 
fiecare dintr-un strat de lut foar te dur peste care s-a întins şi s-a pre
sat pietrişul. Cea de a t reia rază este reprezentată de pietre mari, aşe
zate regulat, cu feţele la orizontală. Elementele de datare rămîn insufi
ciente. Relaţia dintre cele trei etape suprapuse ale străzii şi nivelele· 
loc'llinţei X , ne-au condus la ipoteza următoare: faza 1 ~ N III (sec. IV)· 
faza II ~ N II (sec. IV) faza III ~ N 1 {sec. V). Oricum, înt reaga cera
mică d'in interiorul canalului aparţine grupei t îrzii , romano-bizantine~ 
cu procentajul cel mai ridioat pentru sec. V-VI, În ceea ce priveşte' 
nivelările succesive pe care zace pietrişul pavajelor, el conţine ceramică 
amestecată, elenistică ş i romană. Ultimele (din punct de vedere crono
logic) materiale c"ramice aflate în canal fi'ind cele din sec. VI, chiaI' 
părţi în tregibile de amiore, considerăm plauzibilă ipoteza funcţionări i 
străzi i A pî nă în veacul al VI-lea e.n. 

Complex H. La nord ele clădirea X, în zona de nord-est 'a săpă
turii , s-a descoperit un complex arhitecton'ic dintre cele mai interesante. 

Imediat sub nivelarea şi răzu irea modernă a apărut un pavaj din 
lespezi mari, dreptunghiulare de calcar, ce acoperă în prezent o supra
faţă de 13,5 m". Este mărginit la sud de un zid demantelat la nivelul 
pavimentului. Exact de la acelaşi nivel porneşte spre sud-est un canal' 
(a), către canalul centr,al din strada I. Pavimentul şi canalul descris,,' 
mai sus, aparţin unei construcţii din sec. Ve.n. 

Ele acopăr, din p'unct de vedere stratigrafic, alte construcţii , cro
nologic anterioare, formate dintr-o cameră şi un canal b. (probabil o 
stradelă) intre complexul H şi oamera C2 din complexul X. Canalul b 
are o altă orientare faţă de canalul a şi el continuă sub pavimentul 
din sec. V. El. este (din punct de vedere constructiv) contemporan, con
struit în acelaşi t imp cu locuinţa de la nord-est şi cu locuinţa C2 - deci 
se poate data In sec. IV e .n. Canalele a şi b se vărsau , desigur la epoci 
diferit<:>, într-un canal mare, din lespezi de 1,50XO,50 m, a unei str,ăzi 
(1) perpendrculară pe strada A. Strada 1 a avut şi ea mai multe etape 
de dezvoltare (cel puţin trei) dintre care cea mai veche din dale marii 
de piatră . 

Strada A, în partea de sud, este mărginită pe toată lungimea de· 
un puternic zid de piatră ş i mortar, cu fundaţie adîncă, făcînd parte· 
dintT-un important edificiu, cu mai multe camere şi probabil cu ins ta-
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Fig. 12. Strada A cu canal. 

Fig. 13. Camera F. Colţul de nord-vest. 
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Fig. 14. 

Fig. 15. 
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laţie termală (B), datat în sec. V c.n., cu posibile etape anterioare, 
'orjcum din sec. IV e.n. Complexul acesta (B, M, J) a fost distrus de 
cit~va mari gropi şi de strada actuală. 

Descoperirile monetare confirmă cronologia indicată de ceramică. 
Astfel , în camera F, pe nivelul 1, s-a descoperit un bogat depozit de 
monede (aprox. 200 exemplare), din sec. II pînă în sec V, terminat 
'cronologic cu mai multe monede de la anii 408, 423, 450 e .n. Aceasta e 
o strălucită confirmare a existentei secolului al V-lea la Tomis, cu cele 
două nivele ~ N 1, din prima jl;mătate a sec. V ,şi N I , din cea de a 
doua jumătate ·a veacului. In aceeaşi cameră 'F, pe nivelul III, s-au 
descoperit 9 monedc din sec. IV, ultimele din anii 361 şi 378. Ele con
firmă datarea complexului X "n sec. IV, aşa cum am fixat pe baza 
·datelor strat igraf'ice şi ceramice. 

* 
* * 

In încheiere, merită să subliniem confirmarea - prin aceste să
pături - a jaloanelor şi direcţiilor urbanistice ale Tomisului roman, 

.aşa cum au fost descoperite în diferitele săpături ocazionale şi înregis
trate pe plan. Ma'i mult chiar, putem afirma că de-a lungul înt regii 
epoci romane (din sec. II pînă în sec. V. e.n.) va fi respectată aceeaşi 
·organizare urbanistică, străzile şi unele lO'cuinţe, cu mici modificări. 
păstrînd amplasarea şi planul i niţial. 

Din păcate, nu am a tins 'Încă nivelele clenistice şi greceşti. Ră
,mine un deziderat al vii toarelor săpături din Tomis. 

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES RECENTES A TOMIS 
(1971, 1972) 

Resume 

Le long des annees. â Constantza (Torni) on a dec01.wert de nombreux et 
i mportants materiaux archeologiques. tn~s precieux, -::]ui ont pleinement contribue 
b faire "'onnaître l" h istoire de ladite v ille antique. Mais, en ce qui concerne la 
fondation et le debut de Torni, on ne dispose pas encore de preuves certaines, 
faule eon naître l"histoire de ladite viIle antique. Surement, on a decouvert il 
Torni des p ieces arch('ologiques datees depuis le V-eme siecle av. n.ere (des mon
nuies eL amphores de Chios) ou bien depuis le IV-eme s.n.e . (ceramîque peinte) 
ma is celles-ci n'eluciden t en ricn le grand probleme de la fo ndation ou de l'exis
t ence d'une viHe grecque (emporion) ici, dans ces endroi ts, concretement - le 
probleme des ni veaux de vie urbaine. Par eonsequent, la necessite des fouilles 
systematiques, stratigraphiques, s'imposait de plus en plus imperieusement. Deux 
campagnes de foui11es au parc de la Catedralc, en ]971 et 1972, ont couvel't une 
superficie a peu pres 600 m:!; on a abouti. cn gene/-al, a des profondeurs entre 
70 cm et 3 m, etant enregistrcs, depuis la couche de tene vegetale en bas, six 
n iveaux de vie. En 1972, des sections 1, II, III et IV ont resulte les 'Lones A et 1 
(rues), B (probablement thermes), C, D, F, G, M (habitations), H (paves, egouts) 
{ Iig . 1-4) . 
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Ce que l'on doit d'abord retenir c'est la constatation que, a un moment 
donne-notamment en meme temps ou-bien immediatement apres la canstruction 
de la Catedrale "Sf. Petru et Pavel" a eu lieu l'amenagement du parc voisin. De 
ceHe man iere an a racle et detruit les niveaux de vie romano-byzantine (V s. et 
surtout VI s.) ensemble avec les r uines qui leul' appartenaient. V Oile) porquoi 
an n'a pas ren contre les couches e t les niveaux du VI siecle. avec leul' struc
ture caracteristique et particuliere, comme an les connaissait it Histria, Tropaeum 
Trajani, Ulmetum, Sacidava e.a.d.s . A Torni , immediatement au-dessous du nivel
lement moderne est apparue une coucile d'argile jaune (,65-0,75 m), reste de 
l'epaisseur des planchers du V-eme siecle n.e. L'existence du VI s . dans cette 
zone de Tomi est pourtant demontree par les vestiges archeologiques (ceramique 
typique et monnaies de J ustinien et J ustin II - Sophie) - mais decou"erts dans 
des conditions stratigraphiques con(uses (fosses, nivellements e tc.). 

A partiI' des observations effectuees dans les zones F, C, C:!. la stratigra
phie generale se pl'€sente de la maniere sui van te. 

J usqu'u prcsent nous avons abouti, dans quelques secteurs, au VI-eme ni
veau (F) . Les deux premiers niveaux (N Il> N I 2) t1'es proches, ont le caractere de
planchers en glaise a l'horizontale, 8\ieC de minces mais evidentes couches de 
b rulu re et de cendre. N I peut etre date au. V siecle. A ces Diveaux appal'tiennent 
les complexes B, D, H et partiellement A et 1. 

N II , marque par les t races d'un incendie, soutient un depet de te rre gr is
jaune, ameublie. Sur ce niveau on a decouvert, ecroulees a rhorizontale, quelques 
plaques de calcaire, dont une de grandes dimensions. A dater vers la fin du IV s. 

N III a l'aspect d'un plancher de glaîse, avec un grand depet de tuiles ef
t ondrees et des traces d'i ncendie. Sur ce niveau fonctionnait, au coin du no rd-est 
de la chambre F , un âtre aux bords de pierre. Ceci appartient certainement au' 
IV s. tres probablement a la premiere moitîe. Il parait que les chambres F. C l 
C2, l'egout b de H, partiellement les r ues A et I appartiennent toujour~ il. ce mo
ment. Donc les monuments les plus significatifs, les pl us' amples ont ete eriges au 
IV -eme siecle. 

N IV, niveau d·argile, qui se caracterise d'abord par une couche epaisse
d'incendie (terre I'ouge brulee, couches successives de cendre et de charbon). C'est. 
la couche d'incendie la plus epaisse rencontree jusqu'a present u Torni et elle in
dique, avec certitude. une destructi on violente. L'evenement (N IV) a eu lieu vers. 
la fin du II I-eme siecle. 

N V a ete identifie plus difficilement, mais presente un â tre ayant des.. 
rebor9-s rectangulai res en pierre simple, decouvert dans F. Selon la cerarnique, 
ceci appartient au III s. 

N VI - niveau îdenti fie et determine le long d'une peLiie portion, a c.:ause
d'une grande fosse remptie de sabIe (dans F), pourrait etre date au II s.n .e. 

A cette profondeur, les fouilles de cette a nnee- ci ont ete arret6es. 
Les habit-ations sont ordonnees d'un cote et de l'autre d'un axe (rue A), 

direction NV-SE, qui reflele aussi la pente q ui descendait vers la mer. 
Au nord de la rue A, vers l'ouest, il. existe un bâtiment (complexe X), forme 

maintenant de t1'ois chambres : F, C, C2 (initiellement il y en avait plusieurs). A 
l'est - le complexe R, represente par des canalisations superposees, pavages et 
traces de murailles, completees au nord par un escalier et un possible portique· 
(E) et â. l 'extn§mite de l'est par une rue (1) ayant un egout massif, rue perpendi
culaire il la rue A. Au sud-ouest de la rue A il y. a le complexe B (probablement 
les restes des bains) et le bâtiment M. 

Chambre F. Les niveaux I l et I2 presentant de la ceramique d u V S., pas
saient sur les murs de cette chambre, circonstance q ui se n?pete egalemen t au cas· 
des cha m bres C et C2• ce qui indique la fin du fonctionnement du bâtiment du 
V-eme s . 

N II , niveau d'argile ameublie, jaune-gris, a ux traces d'embrasement, pou
vant dater vers la fin du IV s., lorsque les murs de la chambre F e taient encore
debout. 

N III, plancher d'argile, dure, au depât gris'-jaunâtre, aux traces d'~mbra

sement et beaucoup de tuiles. N· III est apparu a peu pres il la meme profondeur 
que les fondements, avec quelques p lin thes, des mUl'ailles du nord, de l'est et du> 



RECENTE CERCETARI ARHEOLOGICE LA TOMIS 349 

sud. Une autre p1'euve du Joncti.onnement de la F au N III est la presence d'un 
four-âtre, aux rebords de pierre dont les fondations ne sant pas tres profondes, 
rectangulai re, amenage exactement au coin du nord-es~ de la chambre F, faur qui 
appartient certainement au N III et qui peut dater depuis la premiere moitie du 
IV siecle. 

N IV a l"aspect d'un plancher en argile jaune, sur lequel se sont deposees 
successivement des couehes, parfois epaisses, de brulure rouge cendre, charbon. 
mortier et tuiles noi reies. Ce sant les premh~res traceS consistantes d'un. grand in
cendi e. La ceramique en appartient aux d6buts de l'epoque romaine, lII-eme siecle 
avec des elcments qui annoncent le siecle suivant. ce qui en perroet la datation a 
la fin du III s. n.e. N IV atteint des la fin du III s. les fondations des murailles 
~', de facon qu'iI paraît que la chambre n'existait pas encore a ce niveau. Un peu 
plus en bas apparaît un nouveau niveau (N V) sans traces d'incendie ou d'autres 

·traces speciales. niveau difficile a remarquer, aux materiaux ceramiques, ressem
blants, mais prouve par un grand âtre (1 m de diametre), relativement rectangu
lai re, aux rebords en pierres grandes, regulierement rangeest pUissamment brUlees 
au milieu, avec. beaucoup de cendre, charbon et terre rouge bru1ee. De meme, des 
traces de sabIe de mer avec des coquillages. 

P our les chambres C et Cz, la situation en est un peu differente. 
La cha mbre C, malgre son fondionnement sur N III et N II (IV 5), de meme 

·que les chambres F et C~ du meme bâtiment X (les murs des trois chambres s'in
t erpcnetrent. presentant presque la meme pro[ondeur des fondations et la meme 
technique de conslruction de pierres et terre), parait avoir egalement eu une vie 
nnterieure au IV s. n .e., des le debut du III s. ayant €te d6truite et reparee deux 
fois encore (au debut du IV s. apres de fodes attaques et l'incendie du quartier 

,et vers la fin du IV s. ou au debut du V s.). 
La chambre C~ fait partie du bâtiment X. l\'Iais l'âtre, place au coin de la 

cllambre, contigu aux murs, pose le probleme du fonctionnement de la chambre 
· C~ encore aV3nL le IV s.t au moins dans la seconde moHie du III s. 

Dans le stade actuel des recherches, 110US croyons, hypathetiquement, que 
la maison X (G, 'F', C, C2) a ete construite dans la premiere moi tie' du IV s. apres 
une violente destruction a la fin du III s, La construction du nouveau bâtiment a 
cte pour-tant faite, au moins partiellement, en respectant une topographie ancienne 
ou meme de vieilles fondations, fait que paraît demontrer la situation de C et 
' C.:'!. Ce qui plus est, il semble que F avait (au III siecle) presque la meme lon
gueur que C si ron tient compte du mur transversal, au nord, demantele par 
N IV. La l"E?construction du IV siecle eu respecte le plan anterieur seulement pour 
C et C2, mais en Clargissant la superficie en F. Les murailles du complexe X sont 
bâties en pielTe et ten'e, ant une epaissem' qui varie de 40 cm a 70 em. Les Ion
·dations ont une profondeur de 1,20-1,50 m. 

Rue A. Tres peu nombreux et petits segments de cette rue sant restes in
taets. La di rection de la rue, descendant eu pente douce (NV-SE) represente l'axe 
de base de l'o rganisation urbaniste de ce quartier, les bâtiments adjacents ayant 
les murailles paralleles et perpendiculaires a cet axe. 

La rue avait une largeur de 5 m, bordee par les murs des habitations X, 
B. M et s'entrecroisait perpendiculairement avec la rue 1. Au milieu de la 
rue A, an a dccauvert un egout pour les eaux de deversement, large de 1,10 m 
et pro[ond de 75 cm. Les parois la.teraux de l'egout sont formes de grandes dalles, 
plates, rectangulaires, aux orificies lateraux d'ecoulement. Il est probable qu'on 
ait couvert l'egout de grandes dalles ~l l'horizontale, dont se sont conserveeS1 quel
ques unes, ecroulees dans l'egout. Les surfaces laterales de la rue ont ete pavees 
de gravier de dimensions plus grandes, bien lie avec de l'argile. Nous en avans 
surpris trois phases successives, chacune constituee d'une couche d'argile tres 
dure sur laquelle on a etendu et a pres se le gravier. La troisieme phase en est 
reprcsentee par de grandes pierres, disposees regulierement, les faces mises hori
zontalement. Les elements de datatiou en demeurent insutffisants, 

La relation entre les trois etapes superposees de la rue et les niveaux de 
l'habitation X nous a conduit vers l'hypothese sui van te: la phase I = N III 

-;(IV-eme s.), la phase II =-N II (IV-eme s.), la phase III = N I (V-eme s.). 
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C01nplexe H. Au nord du bâtiment X, dans la zone du nord-est des fouil
les, on a decouvert un ensemble arhitccionique des plus interessants. lmmedia
tement sous le niveltement et leraclement modernes est apparu u n pavage de 
gr andes dalles calcaîres, qui couvr e El present une superficie de 13,5 ro:!, Ce· 
pavage este borne au sud par une muraille demantelee au niveau du pavement. 
Exactement du meme niveau par t au sud-est un egout (a) vers l'egaut central 
de la rue 1. Le pavement et regout decrits plus haut appartiennent a une con
struction du V-eme s. n.e. Ils couvrent, au point de vue stratigraphique, d'autres 
constl'uctions, chl'onologiquement anterieurs (IV-eme s.) composees d'une chambrc 
et d'un egout b (peut-etre une venelle) entre le complexe H et la chambre C2 
Hppartenant au complexe X. 

On a decouvert un impor tant edifice, il plusieurs pieces et installation ter
male (13), date au V s.n.e., avec de possibles etapes anterieures, de toutc ma
Ulere au IV s.n. e. Cet ensemble (13, iVI, J) a ete detruit par quelques grandes 
losses et par la ruc aetuelle. 

Les dccouvertes mOl1l2taires confirment la chronologie indiquee par la cera
mlque. Ainsi dans le chambre F, au niveau 12, on a decouvert un riche dep6t 
de monnaies (a pcu pres 200 exemplai res) du ll-eme s. - V-eme s., termine cl1ro
llo1ogiquement avec bien des monnaies depuis les annees -:108, 423, 450 n.e. C'est 
une totale con1'irmation de l' existence du V-eme siecle ~'t Torni, avec deux ni
veaux = N 1-, de la prem1E:~re moitie du V-eme s. et N h de la seconde moitie. 
Dans la meme cham bre F, su t' le ni\'eau II I, on a decouvert 9 monnaies du 
IV-eme s. - les dern ieres, des annces 361 et 378. Elles con1'ir-ment la datation 
au complexe X au IV-eme S. , ainsi que nous avons fixe a base de donnees str a
l..igraphiques ei c0ramiques. 

En conclusion il vaut souligner la conrirmation - grâce a ces foui lles - des 
jalones et direct ions ul"banistes du Torni r omain, telles qu'elles ont ete decouvet"tes 
par suite des diff6renles louilles occasionnelles el enregistn2es sur le plan. Qui 
plus est, nous pouvons arfirmer que, le long de l'epoque romaine entîere (depuis 
le lI-eme siecle jusqu'au Vl-eme siecle n. e.), sen) respecte la meme organisatio n 
edilitaire, les rues et quelques habitat.ions - a quelques peti tes modifications 
pres - gardant l"emplacement et le plan initiaux. 
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