C. SCORPAN

DESCOPEl?/RI ARHEOLOGICE DIVERSE DE LA SACIDAVA
Ultimele două campanii de săpături de la Muzait-Sacidava au dus la
rezultate preţioase şi pline de semnificaţii pentru istoria cetăţii, a Limes-ului
şi a Dobrogei ro mane. Bogăţia descoperirilor ne -a obligat să grupăm
publicarea acestora În timp, concentrÎndu-ne mai Întîi atenţia asupra monumentelor epigrafice apărute. ca şi asupra zidunilor şi turnurilor de apă 
rare, a sistemelor constructi ve şi a prob!emelor stratigrafic-cronologice.
A fost descoperit însă, în timpul ultimelor săpături, şi un număr apreciabil de obiecte diferite, de ceramică, metal, os sau sticlă. Multe dintre
acestea , prin condiţiile sigure de descoperire, aduc contribuţii majore la
problemele stratigrafice şi cronologice ale fortificaţiei, confirmînd sau nuanţind unele opinii sau ipoteze susţinute anterior. Pe de altă parte unele
dintre aceste descoperiri, considerate "mărunte", ridică probleme tipologice deosebite, reprezentînd forme, tipuri şi variante foarte rare în Dobrogea.
Prezentăm în acest articol un total de obiecte, înregistrate la numerele
de inventar ştiinţific. Printre acestea figurează ceramică (vase, opaiţe. un

tipar de opaiţ, platouri cu cruci imprimate, fragmente de vase de tradiţie
10cală-getică, cărămizi şi ţigle cu inscripţii), obiecte de metal (fibule, bră
ţări. che:i, incuietori-lacăte. catarame, aplice, cercei. ace, un stilus, cîrlige,
cuie, ţinte, verigi -i nele, un vîrf de săgeată), os (pieptene, mînere, o p ie să
de tip special) şi sticlă (mărgele).
Le prezentăm pe grupe de material şi pe tipuri de obiecte, în cadrul
fiecărei grupe ord in ea ti.ind cea cronologică. Pentre cele descoperite in
condiţii stratigrafice clare, deci pentru majoritatea, am subliniat legătura
strînsă între stratigrafie şi tipolog i e-cronologie.
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I

CERAM/CA

1. (nr. inv. 14084). CANA. (pl. 1, 1).
Lucrată la roată, d,i n pastă roşie, fină, omogenă, fără ingrediente;
pereţi subţiri. Are o Înălţime de 9 cm, un diametru maxim de 9 cm, diametrul gurii de 9 cm şi dia metrul fundului de 5 cm . Form a este bombata, cu
dia metrul maxim spre fund. partea inferioară scundă, bi t ronconică, cu fundul
rotunjit, fără prea mare stabilitate. Gura largă, cu buza răsfrÎntă şi marginea rotunjită şi cu o şănţuire in interior. Pe corp are caneluni, concentrice,
ega le, ceva mai apropiate şi ma-j adinci spre partea inferioară .

A fost descoperită pe nivelul al 'VIlI- lea, În l ocuinţa din Secţiunea III,
deei o Încadrare cronologică În sec. II-III e.n.

2. (nr. inv. 14081). CANA. (pl. 1, 2 ; XV, 2) .
De mici dimensiuni (inălţi mea = 6,6 cm ; diametru l maxim = 6.4 cm ;
dia metrul guri i = 6 cm ; dia metru l fundului = 3 cm), lucrată la roată dintr-o pastă fină, omogenă. dar cu mult nisip fin in comopziţie, de culoare
crem. Are un profi l elegant. simetric; corp bitronconic. gura largă, eVQz a tă ca o pîlnie cu marg inea a s cuţită . Do u ă tocrte, rotunde in secţiune,
aşezate simetric, prinse pe g ît sub buză şi d ed esubt ul di ametrului maxim .
Exact pe marginea diametrului maxim s-a realizat o con e i ură concentric ă .
ma i neg lij ent executată pe una din jumătăţi. Fundul este plat. Pe l ingă
profil, care nu este nicidecum prea obişnuit in această epocă, atrage atenţia mare a grosime a fundului sa u, mai bine spus, in interior recipientul se
ingustează şi se opreşte puţin sub diametrul ma xim, de la jum ă tate in jos
fiind plin, ceea ce d ă vasului o mare g reutate. Pe suprafaţă se păstrează
incă bine o vop sea roşie . În interior, suprafaţa este arsă (secundar) la
roşu, datorită - credem noi - nu flăcărilor sau fumului ci unor repetate
umpleri cu o substanţă topită (incandescentă) la o inaltă temperatură .
Funcţionalitatea aceasta a vasului ar explica, poate, şi forma şi tehnica
confecţionării sale.
A fost descoper.it in Secţiunea III, cr. 6, in locuinţa cu ziduri cu mortar, pe nivelul VIII, ceea ce presupune o datare În sec. III e.n.

3. (nr. inv. 14222). CAPAC. (pl. 1,3).
Lucrat din pastă cărămizie, cretoasă, cu mica În compoziţie. Apucă
toare simp l ă. con i că.
Descoperit in secţiunea IV, n,ivelul VII (sec. III -IV e.n .).
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40. (n r. ·inv. 14086). Frag ment ULCIOR (amphoridion) (pl. 1, 4).
Lucrat la roa tă dintr~o pastă fină , omogenă, zaharoasă, de culoare
beJ. cu praf foarte fin de cărămidă . S-a mai păstrat git ul şi umăru l ulcioru lui. Gitul este ingust, i nal t de 4 cm, buza evazată şi ingroşată rotund,
cu cO(lcavitate pronunţată În in terior. Au rămas urmele a două taa rt e, s i ~
metrice, prinse imediat sub buză şi pe umăr. Pe corp se văd cane~uri regulate. Pete şi dungi neregulate de vopsec> roşie pe suprafaţă . Ină lţimea
totolă = 11 cm.
Descoperit in Secţiunea 1, cr. A, pe nivelul VI. Datare = sec. IV e.n.

5. (nr. inv. 14210) OPAIŢ. (pl . 1, 5).
Lucrat din pastă fină (pereţ i subţiri), de culoare ·crem, cu 'i rnis roşu
pe toată suprafaţa, exceptind fundu l. Are un diametru de 6 cm, o lungime
(actuală) de 7,7 cm şi a inălţime de 2,5 cm.
Discul este mic (diametrul de 3 cm). concav, mărginit de o incizie
drculară ş i un brîu circu lar in relief. Bordura este Iată, bombată-convexă,
ornamentată cu lamele radiale, egale şi simetr.ice. Cana lul, nu p rea lung,
are o şănţ u i re s im plă ce se deschide pe cioc in ju rul orificiului de ardere.
Are o m i că apucă to are-urechiuşă . Fun d simp lu, plat. cu planta pedis.

Descoperit in Secţiunea III, pe n ive lul IX, in secolul al II-lea e.n. 1

6. (nr. inv. 14219). OPAIT (pl. 1,6).
Fragment de opaiţ, din pastă gălbuie, foarte fină, cu pereţi subţiri .
Dintr-un tip e legant, de import, cu disc rotund, bord ură ingustă cu linii
concentrice fin incizate, cu cioc pre lung, flancat de frumoase volute.
Descoperit in Secţiunea II, pe nivelul X. Datare - sec. II e.n. 2

7. (nr. inv. 14085). OPAIŢ. (pl. 11,7).
Lucrat din pastă f in ă, bej, cu vopsea roşie pe suprafaţă. Are un corp

rotund (d iam etrul

=

6,6 cm), ş i un cana l lung (3,5 cm) discul plat dar

adincit, mărgi n i t cu un brîu În rel ief, care se desface şi formează un canal
1 H. Menzel, Antike Lampen În romisch-germonischen Zentro/-Museum zu Mainz.
Molnz. 1954. p. 38. J. Pelzweio, Lomps of the Roman Period, in The Athen;on Agora. 7,
Princeton, 1961, p. 82, nr. '1 7. C. 1conomu. Opaiţe greco-romane, Constonţa, 1967. p. 59.

nr. 176', 181 (fig. 90) - tipu l XI
2 Vezi nota precedentă.
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ingust pînă la ciocul cordiform. Bordura îngustă. simplă, are trei butoni
In relief. Nu are toartă. Fundul, plat, in prezent spart. Tipul acesta de
opaiţe are de obicei pe fund o ştampilă (firmalampen).
A fost descoperit În cr. 24, pe o vatră de pe nivelul IX. Stratigrafic
şi tioplogic aparţine deci sec. al II-lea e .n. 3

8. (nr. inv. 14221). OPAIT. (pl. 11,8).
Fragment d e opaiţ (parte din fund), d in pastă fină caramzie, cu VOPsea roşie. Se păstrează fragmentul unei ştampile probabil FLA ... sau FLM ?
Descoperit În turnu l A, la - 1,20 m ; aparţine probabil sec. II-III e.n.,
fiind de tip "lirmalampen" 4.

9. (nr. inv. 14220). OPAIT (pl. 11,9 ; XVI, 9).
Lucrat dintr-o pastă roşie. fină, omogenă; pereţi subţiri 'şi duri. Rezervor Încăpător, rotund (diametrul ~ 8 cm ; lungimea = 10 cm ; Înălţimea
~ 3 cm).
Discul, rotund şi plat (diametrul = 4,5 cm), este sport). Era desigur
ornamentat, observÎndu-se acum numai două cercuri concentnice. incizate.
Este mărigint de o bordură În relief, pe creasta căreia s-a incizat o linie.
Această muchi e -bordură porneşte spre cioc, formînd un scurt canal (ca la
tipurile şi variantele nord-africane), Iărgindu-se Însă in jurul onificiului de
ardere. La extremitatea spre canal, În disc s-a practicat un mic orificiu
(probabil un orificiu suplimentar de umplere, ca şi În alte cazuri).
Toarta opaiţului reprezintă o frunză Iată (4,5 cm cu nervură mediană şi nervuri radiale; din nervura mediană pornesc două vrejuri, CÎte
unul pe fiecare parte laterală a discului, oprindu-se la jumătatea marginii.
Vrejul ore Într- o vo lută - o ovă, iar la capăt - 3 ove în re lief.
Fundul opaiţulU'i este inelar (diametrul ~ 4 cm), În centru ornamentat
cu două cercuri mici concentrice inci za te, În mijloc cu o ovă, iar În jurul
cercurilor incizate - un şir de mici cercl!lleţe cu un punct in mijloc. in spatele toartei s-a realizat a creastă puternică, pentru întărirea sprijinului În
poziţia orizontală, decorată cu inoizH laterale şi una mediană şi un cerculeţ la bază. De la piciorul inelar, pornesc oblic, late ral faţă de canal,
cîte două linii paralele.
In general, opaiţul este o realizare elegantă, de lux. Descoperi t În
nivelul V din Secţiunea VIII, aparţine (şi tipologic) sec. III - IV e.n.
3 H. Menzel, op. cit., tip X, p. 60 ; D. Ivanyi, Die pannonischen Lampen, În Diss Pann,
II, 2, Budapest, 1935, p. 19; N. Gostar, Inscripţiile de pe lucernele din Dacia romană,
in Arheologia Moldovei , 1, 1961, p. 187; C. Iconomu, op. cit., tip XII, p. 14, fig . 26. Pentru Sacidava, vez i şi C. Scorpon, Tipi 5conosciuti di lumini a olio romani e il problema
di certe frasmission; nel prima feudal/esimo, În Pontica, 6, 1973, p. 227-228, fig. 6/1,2.
4 Vezi nota precedentă.
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10. (nr. inv. 14215). OPAl!. (pl. II) 10 ; XV, 10).

=

Opaiţ cu carp rotund alungit spre cioc. Lungimea
9 cm ; diametrul
cm. Din pastă cărămizie. acoperit pe faţă cu vopsea roşie. Are un
disc mic uşor concav, neornamentat, o bordură Iată, bombată, decorată
cu vrejul de viţă cu struguri. Cele două linii în relief, foarte apropiate,
care mărginesc discul se unesc şi se prelun gesc, paralel pînă la orificiul
de ardere. Are o apucătoare, mică ş i plată. Fundul, într-un cîmp delimitat
de două cercuri concentrice 'incizate, prezintă imprimată planta pedis.

= 6,3

Descoperit la turnul A, extramuros. Datare -

sec. IV e.n.

11. (nr. inv. 20143). OPAIŢ. (pl. III, 11).
Lucrat la roată, din pastă cenuşie, pereţi subţiri şi duri. Corpu l este
rotund (d ia metrul = 7 cm ; înă lţimea = 3 cm). Discul este mic, concav,
cu oriliciul de umplere larg , înconjurat de o bordură bombată ; pe margine, un şanţ delimitat de o muchie îna ltă şi ascuţită. Nu avea canal, orificiul de ardere (focarul) deschizindu-se chiar pe marginea discului. lipseşte toarta şi parte a ciocului. Fundul este plat, cu ma rgine profilată. Se
văd urmele discului olarului.
Acoperit pe toată suprafaţa cu glazură verde-aliv.
Descoperit in Secţiunea II, pe nivelul VI. Datare in sec. IV e.n. 5

12. (nr. inv. 14211). OPAl!. (pl. III, 12).
Lucrat cu un tipar rudimentar (tocit). Pastă roşie, dar arsă secundar
la cenuşiu. lipseşte parte din disc, canalul, ciocul şi toarta. Lungimea actuală = 9,5 cm ; diametrul = 7 cm. Discul fusese frumas arna mentat, probabil cu o aedicu/a, din linii in reli ef, din care se mai vede o
parte dintr-o coloană cu capitel şi două arcade formate din linii şi puncte.
Descoperit in Secţiune a III, pe nivelul VI, ceea ce corespunde strati.grafic secolului al IV-lea.
pină

13. (nr. inv. 14214). OPAl!. (pl. III, 13 ; XV, 13).
Din pastă cărămi z i e, omogenă. Corpul este uşor oval, cu cioc imediat
la margin e (dia metrul = 7,4 cm). Disc mic (4 cm), cu două cercuri concentrice in jurul orificiului şi o muchie În relief. Bordura I ată este ornamentată cu un şir de puncte mari in relief in jurul discul u,j şi cu linii radi5 N. Gudeo,

Gomea, În Banatico, 1977, p. 79, fig. 34.
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ale, nu prea simetrice şi egale. Toarta e plată, simplă. Fundul are un inel
În relief, De la toartă pornesc lini-j incizate, ca şi de la inel spre cioc.
A fost descoperit in Secţiunea VII I, nivelul IV, deci o datare În sec. V
e.n. Variantă a tipului nord-african 6,

14. (nr. inv. 14218)

OPA/Ţ. (pl. III,

14).

Fragment de opaiţ, din pastă crem-albicioasă, cu rezervorul alungit,
profil bitronconic. (lungimea = 8 cm ; di amet rul = 6,2 cm ; Înă lţimea =
3 cm). Disc mic, orificiu central, cu decor de spirale În relief, Înconjurat de
o bordură din două muchii În rel-ief. Marginea este ornamentată cu linii
În rel ief, radia le. Fund mic, plat. Lipseşte ciocul şi canalul, ca şi toarta.
Descoperit În Secţiunea 1, cr. 18, nivelul IV. Datare - sec. V-VI e.n. 7

15. (nr. inv. 14212).

OPAIŢ. (pl. IV,

15).

Fragment de opaiţ, lucrat din pastă fină roşie, Însă puternic înegrit la
suprafaţă datori tă unei arderi secundare (incendiu). Lungimea =
10 crn ';
Iătimea

= 5,5 cm.
. Corpul este alung it, iar bordura decorată cu linii (dar şi puncte) În
relief, relativ radiale. Este o variantă rudimentară a tipului general nordafrican.
Descoperit IÎn Secţiunea II, cr. 9, În arsura nivelului IV; dotat sec.
V -VI e.n.
16. (nr. inv. 14217).

OPA/Ţ. (pl. IV,

16).

Fragment de opaiţ (lipsă fundul, parte a d iscului şi a ciocului). Disc
cordifarm, 3 much ii În jurul discului, una din ele prelungită pe canal pînă
În jurul cioculu i unde se lărge şte. Bordura În pantă, cu linii radiale, in
relief. Toarta înaltă, plină, cu 3 muchii puternic reliefate. Lungimea actuală = 8 cm ; diametrul = 6,5 cm.
Descoperit în Secţiunea V, pe nivelul II. Datare = sec. VI e.n. B

17. (nr. inv. 14216).

OPAIŢ. (pl. IV,

17).

Opa l! (lipseşte ciocul) din pastă brun-cenuşie, puternic ars secundar.
Lung imea actuală = 7,5 cm ; diametrul = 6 cm. Are corp rotund şi mic,
cu ciocu l in prelungire. Discul de mici dimensiuni (2,6 cm) este inconjurat
6 D. Iv6ny;, op. cit., tip XII, p. 15; C. Iconomu, op. cit., ti'p XXX p. 144, nr. 753, fig. 170.
7 C. Icol,omu. tip XXXIII, p. 28 şi nr. 768.
8 C. Iconomu, op. cit., p. 28, tip XXXII I, fig. 59.
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de o bordură, uşor convexă, ornamentată cu granule dese. Fundul mic
(2,5 cm), adincit, inconjurat cu două cercuri concentrice indzate, de la
care pleacă linii paralele spre părţile laterale ale ciocului şi spre toartă.
Descoperit în cr. F, pe nivelul III. Aparţine deci sec. al VI-lea 9.

18. (nr. inv. 14087). OPA/Ţ. (pl. IV, 18).
Din pastă brună, murdară, cu pereţii groşi, realizaţi neglijent, asimetric, cu ti pa r rudimentar, imbinat În mod vizibil, din do uă părţi. Are corp
alungit (9,5 cm) comun cu canalul şi ciocul. Disc larg, concav (5 cm), cu
orificiul de umplere lateral. Discul e mă rgi nit de o muchie în relief ce se
prelungeşte pe canal (după modelul unor opaiţe bune şi tipice) pînă la
cioc. Bordura se confundă cu marginile părţii superioare. Fundul grosolan, cu neregularităţi . O m ică toartă, cu orificiul aproape dispărut şi cu
un şanţ median.
Descoperit la poarta de est, în dărîmătu rile de pe nivelul 1. Aparţine
deci sec. VI-VII e.n. Variantă rudimentară a tipului nord-african 10.

19. (nr. inv. 14213). OPA/Ţ. (pl. V, 19).
Lucrat din pastă poroasă , cu ingrediente mari, de culoare brun-cenu şie. O variantă cu totul rudimentară a tipurilor şi va riantelor bine cunoscute de origine nord-africană.
Corpul este oval alungit (lungimea ~ 10 cm ; lăţimea
6 cm). lipseşte total discul. fiind practicat doar un larg oriniciu de alimentare
(1,7 cm - diametru), înconjurat cu o muchie înaltă (buză) în relief de la
care pleacă o I·inie in relief spre cioc. Bordura Iată şi bombată din jurul
orificiului central, este ornamentată cu linii in relief, dar complet inegale.
asimetrice şi neregulate. Fundul este mic şi inelar. Este desigur confecţionat cu un tipar rudimentar, local.

=

Descoperit în cr. F, pe nivelul 12, datat la începutul sec. al VII-lea.

20. (nr. inv. 14202). TIPAR OPA/Ţ. (pl. _VI, 20 ; XVI, 20).
Tipar pen tru jumătatea superioară a unui opaiţ. Formă oval-alungită
( lungimea = 12 cm ; dia metrul = 7 cm.). In ceea ce priveşte pozitivul ce
poate rezulta dăm următoarea descriere. Disc mic, uşor concav (4 cm) măr
ginit cu o muchie înaltă ce se prelungeşte pe canal, înconjurînd ciocul.
Bordura Iată. convexă. este ornamentată cu Uniii reliefate , radiale. In mij9

J. Perlzweig, op. cit., nr. 349, p. 101, nr. 287, p. 192; C. lconomu, op. cit.,

lip XXVIII. p. 25.
10 C. konomu, op. cit., tip XXX, p. 27. fig. 53-56.
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locul discului apare a cruce, in relief, cu capetele I.ăţite. Pe canal - a altă
cruce, formată dintr-o linie longitudinală cu bare transversa le la ca pete ş i
două puncte laterale. Pe bordură, de-o parte şi de alta a canalului două cerculeţe. Dacă pentru or;~iciul de ardere este loc la capătul canalului, În ceea ce priveşte orificiul de umplere, care se realizează pe disc,
acesta trebu ia să fie mic, intre braţele crucii. Teoria era con i c ă, ascuţită .
Tiparul este confecţio n at d in lut roşu, dens, cu unele rare ingred,iente.
Pereţii sint foarte groşi, pină la 2 cm . Pe spate, este netezit rudimen tar.
Ti parul a fast descoperit i n Secţiunea 1, caroul deschis la intersecţia
cu Secţiunea II, pe o podea de lut cu vatră, aparţin ind cu certHud ine ni vel ului 12 , deci inceputulului secolului al VII -lea e.n.

*

în genere, din punct de vedere t ipologi c, opaiţel e core se confecţio
nou cu un astfel de tipar reprezintă o varia n tă o tipului nord -a frican, dar
cu unele t ră sături ce le individ uaMzează În modul cel mai evident.
Ana logii se pot face cu descoperiri de tipa re, sau opaiţe, de la A tena,
Constanţa - edificiul cu mozaic, Kranevo-Balcic (R.P. Bulgaria) ş i Halikarnasos.
La Atena", s-a descoperH un opaiţ ce are pe bordură decoru l de
linii în relief, radial e, şi cu bazinul desch is spre cioc printr-un cana l, mu chia ce inconjoară d iscul prelungindu-se pină la orificiul de ardere. Dotat
in a doua jum ătate a sec. VI, pină la mijlocul sec. al VII-lea.
La edificiu l cu mozaic d in Constanţa 12, au fost descoperite mai multe
tipare. dintre care unul este identic cu cel de la Sacidava. Pe l îngă acesta
(nr. 2) - cu două cruci şi două b utoane lingă canal , ne at rag aten ţ ia incă
do uă tipare, unul dintre ele (nr. 3, pl. VI, A) avind o s ing ură cruce pe canal
şi două butoane, iar celălalt (nr. 4, pl. VI, B) avind numai cele două butoane lingă canal. Aceste trei tipare sint de acelaşi tip, deosebirile constind numa,i in arnamentele de pe disc ş i canal. Crucile de pe canal şi
disc sînt identice. Am putea reamarca o evo luţie tipologică de la opaiţul
fără cruce (pl. VI, B), la apaiţul cu o cruce pe canal (pl. VI, A) şi la opaiţul cu două cruci - pe canal şi pe disc (pl. VI, 20).
Tiparele de la edificiul cu mazaic din Tomis se aflau intr-o ascunză
toare 'i mproviza tă, Între rosturi le din zidări a magaziei nr, 4, ceea ce dovedeşte marea grabă cu care au fost ascunse (nemaifiind niciodată rid icate). Pe baza condiţiilor de descoperire, a analogiilor şi a interpretăr ii
istorice genera le asupra ediliciului in discuţie şi a sfirşi tulu i său, tiparele
au fost datate la sfîrşitul sec. VI şi la inceputul sec. VII e.n. 13
Tiparele de apaiţe de la Kraneva-Balcic au fost dotate in sec.
VI - VII 14.
_
11 J. Pe rlzweig, op, cit., nr. 2879, p. 196 (o doua jumătate a sec. VI pină la mijlocul sec. VI I) ,
12 C. Iconomu , Descoperiri de tipare de apoiţe la Tomis, in Pontico, 9, 1977, p. 135.
13

Ibidem, p. 141.

14 Gorano Tonceva,

Keramiceka radotilniscea krai s Kranevo, in Izvestiia - gr.

lin, 9, 1953, p. 81-87. Corectat de C. Iconomu, loc. cit.
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La Halikarnasos 15, un opaiţ idenitc a fost descoperit Într-o navă scula Începutul sec. al VII-lea.

fundată

*

21. (nr. inv. 14250). FRAGMENT CERAM/C. (pl. V, 21).
Fragment de la fundul unui platou de lux, din pastă roşie,
avînd 'imprimată o cruce in reMef.
Descoperit În cr. F, pe nivelul II. Sec. VI e.n.

22.

fină,

(nr. inv. 14249). FRAGMENT CERAM/C. (pl. V, 22).

Fundul unui platou de lux, roşu, cu o cruce imprimată. Descoperit În
cr. F, pe nivel ul I (sec. VI-VII e.n.).

23. (nr. inv. 14231). FRAGMENT CERAM/C. (pl. V, 23).
Fund de platou roşu, de lux, cu o cruce imprimată. Crucea are bare
simple. uşor I ăţi te spre extremităţi. cu 2 cercuri inoizate, concentrice sub
braţele laterale şi cu semnul P(rho) la bara super.ioară.
Descoperit În Secţiunea 1, cr. 10, pe nivelu l III. Datare, În sec. VI e. n. 16

24. (nr. inv. 14251). FRAGMENT CERAM/C. (pl. V, 24).
Fragment de fund de platou, roşu, cu o cruce imprimată. Braţele u şor
Iăţi te spre ext remităţi. Sub barele transversale, literele a şi ro - de la
dreapta la stînga.
Descoperit În cr. F, nivelul III (sec. VI)

17.

25. (nr. inv. 14232). FRAGMENT CERAM/C. (pl. V, 25).
Fra gment fund de platou, crem, are o cruce ·i mprimată. Crucea cu
braţe egale şi Iăţite la capete, are cîte două puncte În reHef În fiecare
braţ. În conjura tă de un cerc, din două incizii concentrice.
Descoperit În Secţiunea 1, cr. 10, nivelul III. Datare 15

sec. VI e.n.

G. F. Boss. mss.

16 Gh. Papuc, Pon bica . 6, 1973, p. 184, fjg . 21/2, 4, 7; M. Munteanu, Gh. Papuc.
in Pontico, 9, 1976, pl. III.
17 Gh. Papuc, op. cit., fig. 19, p. 182.
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In legătură cu aceste cruci, trebuie remarcat că fiecare este de un olt
tip, realizate fiecare cu cite un tipar diferit.

*

26, (nr, inv, 14223), FRAGMENT CERAMIC (pL VII, 26),
lucrat cu mîna, dintr-o pastă poroasă cu numeroase ingrediente de
calcar şi pietricele foarte mici, de culoare brun-maronie, neagră la suprafaţă,

Parte de la gura unei oole sau strochini de ma"i dimensiuni, cu pereţi
groşi, buza dreaptă, evazată puternic şi progresiv (pîlnie). Pe marginea exterioară o buzei s-a aplicat un briu in relief, cu alveole digitale.

A fost descoperit in Domus 1, pe nivelul 1, ceea ce presupune o datare
în sec, VI e,n,

27, (nr. inv, 14224), FRAGMENTE CERAM/CE, (pL VII, 27),
Două

fragmente de la gura

unei oale,

lucrată

la

roată,

din

pastă

brună, cu puternice urme de ardere secundară , Oala era de mari dimensiuni. cu gura largă, avînd o şănţuire interioară pentru capac şi îngroşare

la exteriar. Pe buză s-au aplicat două brîuri cu alveole mari digitale,
Au fost descoperite în Domus I nivelul 1, ceea ce le datează în sec,

VI e,n,

28, (nr. inv, 14228), FRAGMENT CERAMIC (pL VII, 28),
Lucrat 10 roată, dintr-o pastă brun - cenuşie, cu dese ingrediente pietricele albe de calcar), Fragmentul aparţine unei oale mari, de la bombarea ma ximă şi are aplicat un brîu scurt in rel,ief, cu trei alveole.
Descoperit pe nivelul I din Damus 1, deci sec, VI e,n,

29, (nr, inv, 14225), FRAGMENT CERAMIC (pL VII, 29),
Fragment de la gura unui castron mare, din pastă cărămiz, ie. Pereţii
sînt groşi. Buza evozată orizontal, cu albiere şi muchie interioară pentru
capac, La exterior, pe buză a fost aplicat in brîu dublu în relief, cel superior avînd alveole,

Descoperit pe nivelul I din Damus 1, deci sec, VI e,n,
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30. (nr. inv. 14226). FRAGMENT CERAMIC. (pl. VII, 30).
Fragment de buză de vas, lucrat la roată, din pastă bej, cu nisip, dar
omogenă şi dură. Buza s implă, uşor Îngroşată. Sub buză - un brîu cu
alveole, nu aplicat ci tras din pasta vasulu i in ti mpul confecţionării la
roată.

Descoperit În Dornus 1, nivelu l 1. Ser.. VI e.n.

31. (nr. inv. 14227). FRAGMENT CERAM/C. (pl. VII, 31).
Fragment de gură de oală, evazată uşor spre pilnie, din pastă bejcu dese ingrediente calcaraase albe. La exterio r buza este Îngroşată (ca un val), cu creste oblice.
Descoperit in Domus 1, nivelul 1. (Sec. VI).

cenuşie,

31 bis. (nr. inv.). FRAGMENTE CERAMICE. (pl. V, 31 bis).
Două fragmente de la umărul unui vas (ulcior de tip amphoridion)
lucrat la roată, din pastă cenuşie, omogenă, fină, pereţi subţiri, duri şi cu
rezonanţă. Interesant este decorul, intre două benzi de caneluri, un registru larg de 2,,3 cm acoperit cu două linii adincite, prima - cea superioară
i n val cu bucle mărunte şi dese, a doua fiind de fapt o linie de impresiuni.
Datare probabilă (descoperit pe nivelul 1,) - i nceputul sec. VII e.n.

32. (nr. inv. 14082). CĂRĂMIDA ŞTAMPILATĂ) (pl. VIII, 32; XVII, 32).
Fragment de cărămidă (lungimea actuală ~ 13 cm ; lăţimea = 8 cm ;
grosimea = 6 cm), pe o cărei marg'ine se mai păstrează o parte dintr-o in ~
scripţie În limba latină in relief, intr-un cartuş simplu.
De la stînga la dreapta: parte dintr-o cruce, apoi IMP. ANA. deci
IMP(ERATOR) ANA (STASIVS).

+

33. (nr. inv. 14083). CĂRĂMIDĂ ŞTAMPILATĂ. (pl. VIII. 33 ; XVII, 33).
Fragment de cărămidă (lungimea actuală ~ 14,5 cm; lăţimea ~
7 cm; grosimea = 6 cm) avind pe margine, Într-un cartuş simplu, o
ştampilă, din care se mai păstrează literele latine ANASTAS. deci Întregirea nu poote fi decît + IMP(ERATOR)'ANASTAS(IVS.).
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*

Ambele cărămizi au fost descopertie in turnul C, intra muros, pe nivelul III. Datare: sfi rş itul sec. V - inceputul sec. V I e.n.
Remarcă m că sînt puţine centrele din Dobrogea unde s-au descoperit
cărămizi
ştampHo Îm părat ului Anastasius. Sacidava este a treia cetate,
du pă Histri a ş i Dinogetia, unde au apărut astfel de ştamp il e.
Tipul literelor şi caracteru l in scripţ iil or , in gene ral, sin t identice ştam
p il elor de pe cărămi zi l e descoperite la Histria 18. D inogetia face notă separată, ştampilele de pe cărămiz i f iind deosebite 19. Identitatea ştampi l elor
ne face să ne gînd im la un atelier comun pentru H istr.i a ş i Sacidava.

cu

Aceste descoperiri au o mare În se mnăta te pentru Sacidava, co nfir-

mind cele spuse de noi in rapoarte anterioare, dovedind peremptoriu o
refacere a zidurilor de i ncintă in epoca impăratului Anastasius (491 -518
e. n.) dar şi incadrarea cronolagică a nivelul ui II I in perioada ce incepe cu
domnia lui Anastasius şi se termină sp re sfîrşitul do mniei lui Iustinian.
D in nou se cont urează concluzia că anii de domn ie ai lui Anastasius, lustin I şi Iustinian consti tu ie o singură etapă i storică pe limes-ul scythic ş i
in Dobrogea 20.

34 . (nr. inv. 20869). TIGL A ŞTAMPILATĂ. (pl. V III, 34).
Fragm ent de ţiglă ( lungi me act uală ~ 8 cm ; lăţime ~ 9 cm).
Păstrează parte d intr-o ştampi lă. in cartuş simplu dreptunghiula r. Destul
de tocite, se vă d tot u şi literele latine LE ş i parte din G, deci LEG?
Descoperit În dărîmăturile exfra - muros al e turnu lui A.

35. (nr. in v. 20870). TIGLA ŞTAMPILATĂ. (pl. V II I, 35).
Fragment de ţiglă (lung ime actuală = 22 cm ; lăţime = 16 cm).
Intr-un cartuş de forma unei tabul e ansate se ma1j păstrează trei litere
latine COH, li tera O fiind circumscrisă in litera C.

*

Din păcate, nu ne pu tem pronunţa asupra nu melui com pl et al legiunii
şi cohortei , a căro r pre z enţă este atestată la Sacidava, p rin aceste două
că rămizi ştampilate. Totu ş i, cărămizil e acestea se a daugă celorlalte desc<;>v. Pa rvan , Histrio, Iv, p. 701-702, nr. 61. fdem, Docia, 2, 1925, p. 248. nr. 45.
L Barn ea, Contributions to Dobrudja history under Anosfasius /. in Dacia. NS, 4,
1960, p . 365-367.
20 O. C. Scorpon. in Pontica . 5. 1972, p. 358; idem, Po ntico, 6, 1973. p. 319.
'0

19
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periri ce atestă prezenţa unor trupe militare la Sacida va (Ieg'i unea V-o

Macedonia , cohors I Cilicum, cohors II Gallorum)21,

*

36. (nr. inv. 14235). FUSAIOLA. (pl. V, 36).
Fusaiolă de lut (d ia metru l = 4
gălbuie , cu margine şi feţe drepte.

cm ; grosimea ~ 8 mm), culoare crem-

37. (nr. inv. 14235). FUSAIOLA. (pl. V, 37) .
Fusaiolă

de lut (dia metrul

=

2,5 cm). Relaliv bitronconică, neregulată,

cu un orificiu plasa t late ral.

OBIECTE DE METAL
38. (nr. inv. 14206). FIBULA. (pl. IX, 38).
Se mai păstrea ză parte din a rcul resort ş i acul. Lungim ea = 6,4 cm.
Confecţ i onată din bronz. Acu l, resortu l ş i spiralele formate din ace la ş i fir.
Descoperită pe n.i velul X din S ecţi unea II. D in punct de vedere stra tigrafic aparţine sec . II e.n. , dar tipul acesta de fibulă circulă ş i in sec.

I e.n.
39. (nr. inv. 14208). FIBU LA. (pl. IX, 39).
Acelaşi tip ca precedenta. Din bronz, fir unic. A rămas res ortu l şi acul
(lung de 2,5 - dar rupt).
D escoperit pe nivelu l IX din Secţiunea II - sec. II e.n.

40. (nr. inv. 14207). FIBULA. (p l. IX, 40).
Confecţ i onată din bron z, păstrează numai o jumătate de re so rt şi acul
(lung de 3,7 cm). Resortul era lat. (3,5 cm). Fibula este realizată dintr-un
fir unic.
De scoperi tă in Secţiunea VIII, pe nivelul VIII, deci secolul II - III e.n.
21 C. Sco'rpan, Sacidava - a new Roman Fortres s an the Map of the Donube Limes.
În Actes du IX e Cong1res in ternatio nal d'etudes sur les frontJieres .roma ines. (Suc., K61n,
Wien, 1974) p. 113, pl. ,27; C. Scorpon, 5te/es funero;res inedifes de SacidavQ, În Epi-

graphico. Suc. , 1977 , p. 203-207; A. Aricescu, in Pontica, 7, 1974, p. 261-263.
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41. (nr. inv. 14205). FIBULA. (pl. IX, 41 ; XVII , 41).
Fibulă de fier, căreia ii lipseşte acul (lungimea = 5,5 cm). Resortul
era scurt, probabil din bronz ca şi acul. Arcul puternic curbat, inalt, semicircular, simplu, cu picior scurt avind la capăt un buton format prin infăşu
rarea bandei arcului şi piciorului . Dedesubt, sudată, partagrafa lungă de
2 cm.
Descoperită in Secţiunea VIII, pe nivelul VIII. Datare in sec. 11 III e.n. 21 bis.

42. (nr. inv. 14204).' FIBULA. (pl. IX, 42 ; XVII, 42).
Se păstrează resortul, placa, arcul şi piciorul. Lungimea = 4 cm.
Resortul constituit dintr-un fir de bronz infăşurat (de unde pornea probabil şi acul). Fibula are la baza arcului o placă semicirculară, cu un
mecanism, dedesubt, de prindere a resortului. ·A rcul este frint, inalt şi cu
creastă, cu capăt oprit brusc, teşit, plat in formă
de triunghi, de unde
pleacă piciorul lung, cu portagrafe.
Descoperită in Secţiunea III , pe nivelul VIII. Datare, in sec. III e.n.

43. (nr. inv. 14252). FIBULA. (pl. IX, 43 ; XVIII, 43).
Fibulă de fier. Se mai păstrează arcul şi parte din p,c,or. Arcul e
semicircular, gros, cu feţe drepte, rectangular in secţiune, dar gol in interior.
Din resort se mai păstrează În jnterior o tijă, sudată . lateral, lîngă resort.
sint două proeminenţe in scară. Piciorul e reprezentat de o p lacă Iată,
subţire, ruptă . Pe arc se mai văd urme de poleială cu aur.
Lungimea actuală = 5,4 cm ; lăţimea arcului ~ 1,4 cm ; lungimea arcului = 3,5 cm ; inălţimea arcului ~ 3 cm.
Descoperită in Secţiunea VIII, nivelul VI. Secolul al IV-lea e.n.

44. (nr. inv. 14247). FIBULA. (pl. IX, 44 ; XVII I, 44).
Fragment de fibulă de bronz (resortul şi parte din arc) de tipul " cu
ca pete de cea pă
Descoperită in Secţiunea VIII, pe nivelul V - Secolul IV e.n. 22
21 bis. Acest tip de fibulo de fier
logie. Ia lo trus (in formaţii primite de
face porte din colectivul de cercetari
riie mărunte. perm;ţindu ~ mi să consult

este foarte rar. Cunoaştem pe limes o s ingură anala cercetătoarea b e rline ză Gud ru m Gomolko , COf~
de la Ictrus. şi se ocupă in special de' descopenşi manuscrisul p regă tit pentru Kllo).

221. Kov rig. Diss Ponn, II, 4. 1937, p. 125-129. grupa XI II. H. Nubar, in SClV, 22.
2. 1971, p. 204, fig. 5/3. 8, 9. E. Kel ler, Die spătromischen Grob fun de in SiitJbovern, 1971 ,
Munchen, p. 37-41, fig. 11-12.
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45. (nr. inv. 14203). FIBULA. (pl. IX , 45 ; XVIII, 45).
Fibulă de bronz căreia ii I,ipseşte acul. Lungimea ~ 6,3 cm ; lăţimea
4,7 cm. Tipul "cu capete de ceapă" Zwjebelknopffjbel). Arcul ina lt
(2,2 cm), curbat triunghiular in secţiune, cu ornament de puncte pe
creastă. Piciorul este şi el ornamentet cu semicercuri in relief, secţionate.
Portografa are aceeaşi lungime ca piciorul.
Descoperită in Secţiunea VIII , pe
nivelul IV, deci o datare in

=

sec .

V e,n. 23
46. (nr. inv. 14240). BRAŢARA. (pl. X, 46).

Brăţară de bronz, relat iv circulară În secţiune, simplă. neornomentotă.
Capetele sint mai groase, tăiate drept. Diametrul = 7 cm.
Descoperită pe nivelul 1, din cr. F. Datare, in sec. VI-VII e.n. 24.

47. (nr. inv. 11365). FRAGMEN T DE BRATARA (p l.

X.

47).

Din branz. O parte, p l ată , simp l ă , cu capete Înguste şi Îngroşate,
= 7 cm .

răsucite În torsadă. lungimea

48. (nr. inv. 14093). CHEIE. (pl. X, 48 ; XVIII, 48)
Cheie de bronz. Inel simplu, neornamentat, cu a uşoară muchie, şi
cheia propriuzisă În formă de L. cu trei incizi i adînci şi două oblice de legătură - pe o faţă. Încă un ornament din cite trei linii incizate pe tijo
de legătură.
Descoperi tă În Secţiunea VIII, pe nivelul VI. Sec . IV e.n .

49. (nr. inv. 14097). iNCUIETOARE. (pl. X, 49).
Fragment din bara principală a unei inchietari de bronz (lungimea
2,5 cm). Are un capăt mic, plat şi un resort cu trei lacaşuri.
Descoperită În turnul A - passim. Probabil - sec. II e.n.

actuală =

23

Vezi nota 22.

2' Brăţări id entice, dor ornamentate cu hoşuri incizate au fost descope ~jte in necropolo de 10 Piatra F recă ţei, datote În sec. V I-V II e.n . (Petre Aurelian, in Materia le, 8,
1962, p. 582 ş i fig. 18/2-4). Anolog'ii şi in Crimeea (Ibidem, p. 582, nota 2). De asemenea. Ia la1!rus, sec. VI (informaţ i e ş i mss - G . G omalka).
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50. (n r. inv. 14092) ÎNCUIETOARE. (pl. X, 50; XVI II, 50).
Din bronz masiv, tija rectang ul ară in secţ iune , capătul p lat. Siste!"u l
de inchidere e format d intr-un orificiu mare şi alte patru ori~icii mici şi
simetrice.
Descoperit in CR. F, nivelul V. Secolul IV- V e.n.

51. (nr. inv. 14248). INCUIETOARE. (pl. X, 51 ; XVIII, 51).
Din bronz, intreagă, are o lungime de 6,5 cm şi o lăţime de 1,4 cm.
din capătu l plat, co rpu l cu două registre de orificii (două dreptungh iulare egale şi patru in semicerc) şi a tijă lung ă şi simplă rectangulară
i n secţiune).
Descoperită în Secţiunea VIII, pe nivelul al IV-lea, deci o dotare în
sec. Ve.n.
Formată

52. (nr. inv. 14238). CATARAMA (pl. X, 52 ; XVIII, 52).
Cataramă de bronz (lăţi mea ~
simplă, fără placă.
Descoperită in turnul B.

3,8 cm ; lungimea

=

2,8 cm), ova l ă,

53. (nr. inv. 14239). CATARAMA (pl. X, 53).
Cataramă de bronz, formă relativ rectangu l ară. Lipsă cuiul.
Descoperi tă in turnu l B - passim. Probabil sec. IV- V e.n.

54. (nr. inv. 14088). CATARAMA (pl. XI, 54 ; XIX, 54).
Cataramă de bronz cu placă fixă . Inelul este ovoidal, simplu, plat
pe spate. Placa, cordiformă, se te rmină cu un mic buton. Pe faţa superi oară este ornamentată cu incizii cu cercuni la capete. Cuiul este specific,
cu cap lat şi protuberanţe ascuţite, una fo losind la oprirea cu iul ui .
Pe spate placa Ofe, sudate, două picioruşe cu orifici i, pentru fixare .

Lungimea ~ 3,3 cm ; lăţimea maximă = 2,4 cm ; l ăţimea plăcii ~ 1,8 cm.
Catarama este de tip Syracusa 2S.
Descoperită în Cr. 24, lingă turnul B, pe nivelul ' 2 , Datare = prima
jumătate a sec. al VII-lea.

25 J. Werner, in Kolner Jahrbuch fur Vor-und Fruhgeschichte, 1. 1955. pl. 5. 8- 12,
14-16; D. Csal 16ny, În Stud ia Antiquo, 4, 3-4, 1957, grupa X II I. N. Nubar, op. cit.,
p. 209, fig. 7/ 1. O variantă şi Într-un mormint de la Copidovo (N. Georgescu, in mss).
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55. (nr. inv. 14237) . CATARAMA. (pl. XI, 55; XIX, 55).
Cataramă de bronz, formată din tr-un inel mic, oval, (diametru =
cm) , un cu i cu protuberanţă de oprire ; in loc de placă fi xă, are o t ij ă ,
lungă de 2,4 cm, ce prezintă pe spate două pioioruşe cu orificii de fixare,
term inÎndu-se la capăt cu o verig ă transversa l ă, dreptunghiulară, cu patru
incizii ornamentale pe faţa superioară.
Este o variantă a tipului Syracusa 26.
A fost descoperită in Secţiunea V, pe nivelul 12 , Prima jumătate a sec.
al VII-lea e.n.

56. (nr. in v. 14095). DISC ORNAMENTAL (BUTON). (pl. XI, 56; XIX, 56).
D i sc de bronz, rotund, cu o faţă ornamentată. Pe ceala l tă este sudat
un cui. Diametrul = 3,7 cm. Pe marg in ea discului s-au indzat două linii
concentrice. În int~rio,. o altă linie deilmitează un cerc, in centrul căruia
s-o ,executat o cruce din puncte fine, la capetele căreia apar cîte t rei
puncte mai mari, de asemenea în cruce. Suprafaţa este putern ic corodată ,
totuşi se mai pot observa încă cîteva litere
Descopreit in Sectiunea 7 l, pe nivelu l II, deci o datare 'in sec. VI e.n.

57. (nr. in v. 14089). ViRF DE SAGEATA. (pl. XI, 57 ; XIX, 57) .
Din fier. lungimea totală = 15,6 cm. lungimea
3,4 cm. lungimea cuiului = 6 cm.

săgeţii

=

9,5 cm;

lăţimea săgeţii =

Are forma unei frunze, cu profil elegant. al ung-it, termina tă intr-u n
umăr îngroşat , de la ca re porneşte un cu i lung ş i ascuţit, pentru fixarea la
lemn , Nervura mediană era Îngroşată, În prezent, mult tocită,
Descoperită in turnul A, nivelul din sec. IV-V e.n.
Acest tip de săgeată este rarissim. O descoperire identică la latrus. D in
info rmaţii l e primi te de la Gudrun Gomolka am reţinut şi faptul că acest
tip de săgeată este considerat de origine şi de provenienţă germanică.
ipateză pla uzib i l ă pen tru Sacidava ş i lat rus, unde in sec. IV-V puteau staţiona trupe de federati goţi.

58. (nr. inv. 14100). CERC EL. (pl. XI, 58).
Cercei de aur, dintr-un 'inel simplu, cu a pia t ră verde, po l iedrică
şi cu urechiuşa sau acul rotund de prindere, sudat la primul inel. Diamet rui

= 1,2 cm.

Descoperit i n secţiunea II, cr. 15, la - 2,70, sec. II-III e.n.

26 Vezi nota 25. Oe asemenea, o cataram ă iden ti că, într-un mormint din sec. VI I
de la Copidava (N . Georg escu. În mss.)
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59. (nr. inv. 14090). CERCEI. (pl. XI, 59 ; XX, 59).
Do i cercei, identici, din bronz. Const i tu i ţi di ntr -un f ir de bronz, circu lar, cu un virf ascuţit, pentru fixat in ureche şi un pandantiv. Pandantivul
este prins de inel pri ntr-o urechiuşă. Are formă tubulară, uşor conică cu
lă rg i re la bază, ca un clopot mult Îngustat, avind in interio r un ac. Este
ornamentat cu incizii circulare, amplaste În trei registre.
Descaperiţi in Secţiunea VIII, pe nivelul al IV-lea, ceea ce presupune
o datare in sec. IV- V e.n. 27.

60. (nr. inv. 14091). CERCEL. (pl. XI, 60 ; XX, 60).
Cercei de bronz. Dintr-un fir simplu, cu virf ascuţit, la capătul căruia
este sudată o m'ÎCă plăcuţă romboidală, transversală, pentru fixarea in
urechi. Diametru = 3 cm.
Descaperit in S. 7 L,cr. 9, nivelul al treilea, ceea ce cere o datare in
sec. V-VI e.n. La latrus, mai multe exemplare, sec. IV-V şi VI e.n. (inform.
G. Gomolka).

61. (nr. inv. 11368). CERCEL. (pl. XII, 61).
Cercei de bronz, simplu, neornamentat.

62. (nr. inv. 14096). APLICA. (pl. XII, 62).
Fragment de oplică de bronz. Fusese rotundă (diametrul probabil =
7 cm). O bară, Iată de 7 mm, cu incizie pe marginea internă şi cu motive
spiralice; sudate in interior.
Descoperită in secţiunea III, pe nivelul VIII. Datare probabilă - sec.
II - III e.n.

63. (nr. inv. 11366). APLICA. (pl. XII, 62 ; XX, 62).
Aplică de bronz, masivă, formă conică (inălţi mea = 3,5 cm ; diametrul
- 4 cm). La baza conulu i o margine dreaptă, verticală. I nteriorul e gol,
dar conţinea un cui puternic.
27 A. Sz. Burge r, The late roman cemetery al Sagvar, În Acta Arch, 18. 1-4. 1964,
p. 99, fig. 100. 95/1 . 2. T. Pek6ry, Spatromische Grdber in Fenekpuszta, În Ai:, 82, 1-2.
1955, fig. 48/6; 36/1 , 2. Gh. Diaconu, Tirgşor, Buc., 1965, p. 26, pl. X/5-6. H. Nubar, În
SCJV, 22, 2, 1971, p. 206, fig. 6/12. Pebre Aurelian, Materiale, 8, 1962, p. 574 şi fig. 10/3.

De aseme nea 10 Jatrus, sec. IV

(,i nformaţ ii ş i

mss. G. Gomolko).
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64. (nr. inv. 1136). FRAGMENT APLICA (pl. XII, 64).
Fragment de apl i că de bronz. Pe o faţă are cercuri concentrice i n
re lief. Din bronz masiv, greu. D iametrul = 3,7 cm.

65. (nr. inv. 1136). APLICA. (pl. XII, 65).
Aplică de bronz, conică , cu un cui puternic. asemănătoare nr. 62, dar
de mai mici dimensiuni .

66. (nr. inv. 14246). AC. (pl. XII, 66).
Ac de bronz, simplu,

cu gămălie

groasă

la

capăt. Lungimea

=

6,3 cm.
Descoperit pe nivelul VI, din Secţiunea V. Datare probabilă IVe.n.

sec.

67. (nr. inv. 14246). Ac. (pl. XII , 67).
,Ac, lung (11 ,5 cm), de bronz, la cap ingroşat şi teşit simplu .
Descoperit in dărimătura turnului C.

68. (nr. inv. 14243). CiRLIG DE PESCUIT. (pl. XII, 68 ; XX, 68).
Ac (cirlig) de bronz, lung (9,5 cm), intors mult la virf, capătul lăţit are
un orificiu ovoidol.
Descoperit in strot de umplut ură , in afara curtinei A.

69. (nr. inv. 14242). AC - STlLUS. (pl. XII, 69 ; XX, 69).
Ac din bronz (stilus), lung de 10 cm, cu virful rotunjit. Jumătatea
circulare.
III, pe nivelul VII, aparţinînd deci secolului
IVe.n.

superioară decorată cu incizii
Descoperit in Secţiunea

70. (nr. inv. 14245). CiRLIG. (pl. XII, 70).
Sau ac pentru undiţă . Din bară groasă de bronz, curbat mult, capă
tul e lăţit şi vîrful ascuţi t. Lungimea = 6 cm.
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71. (nrdnv. 11372). CiRLIG. (pl. XII, 71).
Cirl·ig de bronz. din ba ră groasă, virf ascuţit şi capătul plat.

72. (nr. inv. 11369).

TINTE. (pl. XIII, 72.

Opt ţi nte de b ronz, cu cap lat, de diferite dimensiuni.

73. (nr. inv. 11370). CUIE. (pl. XIII, 73).

Trei cuie de bronz, di ferite d imensiun i.
74. (nr. inv. 11371). VERIGI. (pl. XIII, 74).
Diferite. verigi de bronz şi de fier, dimensiun'i variate.

OBIECTE DE OS

75. (nr. inv. 14094). PIEPTENE. (pl. XIV, 75 ; XXI. 75).
Pieptene de os (lungimea actuală ~ 7,6 cm ; lăţimea ~ 6 cm), cu un
singur rind de dinţi. Lipseşte o parte. Pe miner, pe ambele feţe, s-au aplicat plăsele, de asemenea de os. prinse cu două ri nduri de nituri de bronz.
Descoperit i n Ca reul F, nivelul IV 2. Datare - sec. IV-V e.n.
Ana log ii - la Histria, necropo la extra muros, intr- un mormînt din sec.
IV e.n. 28 •

76. (n r. inv. 14201). MINER DE OS. (pl. XIV, 76 ; XXI, 76).
Miner (sau p l ăsea) de os (lu ngi mea = 15,5 cm; lăţimea ~ 2 cm;
grosimea ~ 7 mm), lung, ingust, cu margini drepte. Faţa interioară este
netedă, cea exterioa ră ore trei faţete. La un capăt. În interior, a mai
rămas fixată o bucată de fier rugi nit, de la lama cuţitului (sau briciului) .
La acelaşi capăt, pe faţa exterioa ră, se păstrează un singur nit de bronz
28 H. Nubar, op. cit., p. 206, fig. 6/13.
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care fixa lama, ceea ce ne face să -credem că nu este vorba despre un
simplu cuţit, ci mai probabil un fel de brici.

Descoperit la poarta de est, pe pavajul străzii principale,
stratigrafic, să aparţină sec, al VI-lea e,n,

Probabil,

77. (nr, inv, 14209), PIESA DE OS, (pl. XIV, 77 ; XX 77)
Piesă de os, lungă şi plată (lungimea ~ 7 cm ; lăţimea ~ 1 A cm),
Extremităţile, ceva mai late şi rotunjite, au fost perforate cu două găurele,
Una dintre feţe este ornamentată cu mici cercuri (două) concentrice inci-

zate, avînd in centru un punct mai adînc. Cerculeţel e sint dispuse cite trei
la capete şi două la mijloc,
12,

A fost descoperit lîngă turnul C, intra muros, în dărîmăturile nivelu lui
Datare - sec, VII e,n,
Analogii - la Piatra Frecăţei 29 şi în nordul Crimeii, De asemenea , la
sec, X- XL unde nu H se cunoaşte scopul şi modul de

Dinogeţia - în
in t rebuinţare 30,

OBIECTE DE STICLA

78, (inv, nr, 14233), MARGICA (pl. XIII, 78),
Mărgică de sticlă, în prezent vitrificată, De dimensiuni maoi (diametrul ~ 2,5 cm ; înălţimea ~ 2 cm), Are patru lobi, separaţi de şanţuri longitudinale şi un canal (orificiu) central longitudinal. Pe suprafaţă se observă ben~i de culoare desch i să (gri-albicios) 30 A.

79 (nr, inv, 11373) MARGELE (pl. XIII, 79),
Şase

mărgele,

diferite ca forme, dimensiuni , motive şi culori orna-

mentale.
29 Petre Aurelian, Materiale, 8, 1962, p. 578, fig. 14 b/6 şi p. 582, fig. 20/21.

30 1. Barnea , Dinogeţia, 1. p. 94, fi g. 45/21 ; 46/7.
A Petre, Matern'ole. 8, 1962. fig. 10/ 5.

30
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CONCLUZII

Descoperirile pe care le-am prezentat mai sus se adaugă celor din
campaniile precedente, aferindu-se astă"i un tablau complex al vieţii Sacidavei şi limes-ului. Obiectele de moi sus, fiecare in parte mai mult sau
mai puţin importante sau spectaculoase. aduc Însă, in majoritatea lor
cavirşitaare, cantribu~ii esenţiale şi peremptarii la stratigrafia şi implicit la
cronologia sau periodizarea istoriei acestei cetăţi. Cele ,spuse de noi acum,
ar fi poate moi clare dacă om prezenta fiecare secţiune sau carou,
cu nivelele respective şi cu descoperirile (inventar) aparţinind fiecărui
nivel in parte. Pînă la publicarea monogrofică Însă, cons·iderăm necesară
cercetării şi cunoaşterii arheologice prezentarea in forma de mai sus.
În primul rind atragem atenţia asupra unor materiale rare sau chiar
rarissime in Dobraga, a căror importanţă din punct de vedere tipologie
şi cronologic creşte în acest fel. Dintre acestea menţionăm următoarele:
Cana de la nr. 2, profilul ei amintindu-ne de contaminarea influenţe
lor greceşti cu cele romane.
Dintre opaiţe, unele tipuri şi forme rămîn mai puţin răspîndite (nr. 9,
11, 13, 18, 19), iar in ceea ce priveşte t iparele de opaiţe (nr. 20) raritatea
lor În cetăţile limes-ului, mai ales in epoca atît de tirzie a romanităţii, nu
mai trebuie subliniată,
Unele tipuri şi variante de fibu le atrag atenţia, fiind mai puţin caracteristice Dobrogei (nr. 38, 42 şi mai ales nr. 43).
Foarte rare sint şi catara mele de tipul celor de la nr. 54 şi 55 (dar
vom reveni asupra lor) sau cerceii de la nr. 59 şi 60.
Virful de săgeată (nr. 57) reprezintă o formă cu totul deosebită şi inedită, fiind poate folosit la instrumente sau maşini de războ i de tipul
balistei.
O problemă cu un caracter ceva mai special se ridică din nou prin
descoperirea ceramicii de la nr. 26-3 1,
Fragmentul de la nr. ;26 este lucrat cu mina şi prezintă un briu alveoIar. EI se adaugă celorlalte fragmente ceramice lucrate cu mina, descoperite la Sacidavo in an1jj trecuţi, aparţinînd de asemenea secolelor tîrzii ale
epocii romane 31, Celelalte fragmente ceramice (nr. 27-31), din aceeaşi
epocă, sint lucrate la roată, dar dintr-o pastă grosolană cu multe ingrediente şi - ceea ce este esenţial - au drept ornament briul alveolar in
relief.
Vase ceramice lucrate la roată şi decorate cu briuri alveo.lare in rel ief
au mai fost descoperite in Dobragea, la Tomis (sec. V şi VI), Tropaeum
31 C. Scorpan, Aspecte ale continuităţii şi romanizării băştinaşilo r din Dobrogea
in lumina recentelor cercetări, în Pontica, 3, 1970, În special p. 156-158. Idem, Prezenţa
şi continuitatea getică În Tomis şi Cal/afis, În SClV. 21. 1, 1970, p.
Idem, La conti·
nuite de la population et des traditions getes dans les conditions de la romanisation de
la Scythie Mineure, in PonticQ, 6, 1973, p. 137 şi urm.
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(sec. VI) şi Sacidava (sec. VI) 32. De asemenea, la Bugeac, dar aparţinînd
sec. II e.n.
Toate aceste descoperir.i nu sînt Întîmplătoare. Ele dovedesc din nou,
existenţa şi în epoca romană tîrzie (pînă la sfîrşitu l antichităţii) a unor
tradiţii getice viabile în mediul autohton local.
Populaţia locală autohtonă (în plus poate şi cea venită de la nordul
Dunării) roman!izată, pe lîngă vasele lucrate cu mîna (Sacidava, Dinogeţia ş.a.) . avind unele influenţe romane , adoptă şi ceramica comună romană
lu cra tă la roată, dar ornamentînd-o cu tradiţionalul briu în relief, alveolat
sau crestat. Se constată deci transpunerea formelor şi ornamentelor getice
tradiţionale În ceramica de uz comun, lucrată local cu roata ca şi trans~
pune rea unor forme romane În ceramica lucrată cu mîna.
Remarcăm, cu îndreptăţită satisfacţie, cum tot mai multe descoperiri
se adună Întru confimarea opiniei şi tezei postulată de noi cu ani În urmă
şi susţinută permanent 33,
Merită să subliniem acum şi contribuţia adusă de aceste descoperiri
mărunte la problema începutului cetăţii, cea o secolului al II-lea. Avem
deja suficiente dovezi pentru ridicarea forti!icaţiei de pe dealul Muzait Sacidava - in sec. al II-lea 34, Cantitatea. calitatea şi varietatea acestora
cresc prin naile materiale: opaiţe (nr. 5, 6, 7, 8) ; ţigle cu ştampile ale
unei legiun'i şi ale unei cohorte (nr. 34, 35) ; fi bule (nr. 38" 39, 40, 41).
Deosebit de importantă este descoperirea cărămiZ'ilar cu ştampilo Împăratului Anastasius (nr. 32, 33). Aşa cum spuneam şi moi sus, astfel de
descoperiri sînt extrem de rare in Dobrogea . Pentru noi esenţială este
confirmarea peremptorie a ipotezelor suşţinute de mOJj mult timp şi anume
o refac ere a cetăţii in vremea lui Anastasius ca şi concluzia că a singură
perioadă istorică Înglobea ză anii domniilor impăraţilor Anastasi4s, lusNn
I şi Iustinian (pe limes-ul scythic şi in Dobrogea) 35
Continuitatea vieţii romana-bizantine la inceputul sec. a l VII-lea 36
este susţinută de noi dovezi. Ream1intim ex,istenţa la Sacidava a unui nivel
(1) între anii 600/602 - 614 e.n., cu monedă Heraclius de la 613 e.n.
(nivel .i ncendiat) şi a încă două ni vele clare (NI, şi NI,), modeste şi fără
urme de 'i ncendiu. In aceste două ultime nivele pas! Heraclius, locuinţele
au totuşi pod ele bune de lut bătătorit şi ziduri de piatră (e drept, rudimentar lucrate, legate cu pămînt şi fără fundaţie).
C. Scorpon , Pont-ica, 6, 1973, p. 146-149, fig. 3/2; 4/3-6.
31, ca şi comunicările la primul congres (The Problem of the ThracoGetae in Scythia Min or, in Thro cia, II, 1974, p. 131) şi la al doilea congres int ernaţ~onol
32

33 Vezi nota

de thracologie (Romanisation et fradition throco-gete en Scythio Minor).
34 Dovez,j stratigrafice şi numismatice (C Scorpan, in Pontico , 6, 1973, p. 289,
293-296, 313), epigrofice (ldem, Ac tes du IX e Congres 'i nternational d'etudes sur les
frontieres romoines, 1974, p. 113; idem, În Epigraphica, 1977, p. 203-209; A. Aricescu,
În Pontica, " 1974, p. 261 - 264).
35 C Scorpan, Pa ntico. 6, 1973, p. 319.
36 Ibidem , p. 319-320. ldem, Date arheologice re feritoare fa sec. VI-VII pe teri toriu/ Dobrogei, În Pontico, 5, 1972, p. 349 şi urm.
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Alte dovezi sînt publicate În articolul de faţă: tiparul de opaiţ (nr.
20) sau chiar apa iţele de la nr. 18 şi 19 ; brăţara de la nr. 46 ; ca tara mel e
de la nr. 54 şi 55 ; piesa de os de la nr. 77.

in Încheiere, ne reafi rmăm părerea că toate piesele publkate in acest
articol, fiind În majoritate descoperite În condiţii clar stratigrafice, Îşi dovedesc fiecare În parte Însemnătatea şi aduc ndi contribuţii la istoria limes ului şi a Dobrogei romane.

RESUME

DECOUVERTES ARCHEOLOG/QUES D/VERSES A SACIDAVA
Pendant les dernieres fou i lles on a egalement decouvert un nombre appreciable de
djfh~rents objets, en

cerom ique, metal. os et veNe. Quelques unes de ces decouvertes
posent des p,roblemes typologiques partlculiers, repres entant des formes, types et varia ntes uniques ou tres rQ're en Dobroudjo,
(no. d'inv. 14081). Petite cruche (pl. J. 2; XV, 2), De petites dimensions (hauteur =
6,6 cm ; diametre maximum = 6,4 cm, diametre de la bouche = 6 cm, diametre du

o

fond ::;: 3 cm) foite
la roue d'une pâte fine, homogene; attire I'attention I'epoisseur
accentuee de la bose. Datation au IIlIe s. de n. e.
(No. d'inv. 14220). Lompe O huile (pl. II, 8). Decouverte dans le niveou V, d e la
section VIII, appartient (typolog1quement oussi) oux IHp--I Ve siecles de n .

e.

a

(No . d'inv . 14202) , MouJe paUl les lampes
huile (pl. VI, 20 ; XVI, 20). Le moule
o eV~ decouvert dans la section 1, dans le cortreou ouvert
l'lintersection avec la section II, SUT un p lancher en orgile CI âtre, oppartenant certoinement au niveau 12, danc
provenont du de baut du Vile siecle de n. e.

a

On pourrai t en foire des onalagies avec des decou vertes de maules effectuees il
Athenes, Contontzo - l'Edifice CI masaique, Kranevo - Bolcic (R. P. Bulgari a) et Haliearnasse.
(No . d'inv. 14082). Brique estampiJ/ee. (pl. Vlll, 32 ; XVII 32). De gauche il draite :
un fragment de crojx, ensuite IMP. ANA, dane
IMP(ERATOR) ANA(STASIVS).
(No. d'inv. 14083). Brique estampilJee. (pl. VIII, 33; XVII, 33). Une estompille dant
sont conservees les lettres latines ANASTAS, par consequent le complement ne sourrait

+

"'re que

+ IMP(ERATOR) ANAST'AS(IVS).

les deux b riques ont ete deeouvertes dans la taur C, intra muros, sur le niveou III.
Oototion : f i n du Ve s. - debut du VJo~ s. de n . e.

OBJETS EN METAL
(No. d 'jnv. 14252). Fibule (pl. IX, 43 ; XVIII, 43). Fibule de fer. En sant eon serves
I'ore et une par-tie du eOTps. longueur aetuelle = 5,4 em ; langeur de I'are = 1.4 cm;
longueur de l'orc
3,5 cm ; houteur de I'are
3 em. Sur I'orc an apen;dit encore des
troces de dorure. Decauverte dans la section V III, niveou VI; apportient au IVe s.
de n.e.
(No. d'inv. 14240). Brace/et (pl. X, 46). Bracelet en bro"ze, relativement aireu10ire
en section, simple, sans omements. les bouts en san t plus epais, coupes droit. Le
diametre
7 cm. Decu.verte sur le n,iv.eau 12 du secteur of. Oatation aux Vie-Vile s.
de n.e.

=

=

=
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(No. d'inv. 14088). BOllele de ceinture (pl. XI. 54, XIX, 54) Boude de ceinture en
bron:ze, CI ploque fixe. longueur de 10 pl'o que
1.8 cm. La boucle est type Syracu sa. Dtkouverte dans le secteur 24 pres de 10 tour S, sur le niveau 12. Dotatio n dans

=

le premiere moitie du Vil e siecle.
(No. d~jnv. 14237). Bouc/e de ceinture (pl. XI, 55; XIX, 55) Boucl e de ceinture en
bronze. Variante du type Syracusa. A ete decouvertc dans 10 section V, sur le niveau [2Premiere moitie du Vll+2 s.
(No. d'jnv, 14089). Pointe de fleche (pl. XI, 57; XIX, 57). Foite du fer. longue ur

totole = 15,6 cm. longueur de la fleche = 9,5 cm; largeur de la fleehe = 3.4 cm.
longueur du dau
6 cm. DecouveTte dans lateur A, niveau des IVe_Ve s. de n.e.
(No. d 'inv. 14090). Boucle d'oreifle (pl. XI, 59; XX, 59). Deux boucle d'oreille

=

identiques, en bronze. Decouvertes dans la section VIII, sur le VI'~ niveau, ce qui sup~
pose une dotatian aux IY.~-Ve s. de n.e.

OB1ETS EN OS
(No. d'i nv. 14094). Peigne (pl. XIV, 75; XXI, 75). Datatian - IVe-V'! s, de n.e.
(Na. d'inv. 14209). Piece en os (pl. XIV, 77: XX. 77). A etE~ decauverte pnh de la
taur C, Întra muras. dans le s decambres du nivieau ' 2, Datation - VII'~ s. de n.e,

CONCLUSIONS
Premierement naus attirans I'attention sur quelques pieces ·ra,res ou meme raris~
simes en Dobroudja. dont l'limportonce du paint de vue typologique et chronologique
ougmente oinsi.
Permi les lampes CI huile, certoins types et farmes demeurent mains repondus (Ies
n, os 9. 11, 13, 18. 19) et. en ce qu:i concerne les maules pour lampes (no. 20). leu(
rarete dans les cites du limes. surtout â I'epoque si tardive de la 'ramonite, ne doit
plus et-re soulignee.
Certains types et variolltes de fibules attirent I'l(]ttention etant mains caracteristiques
paur la Dobroudja (Ies n. os 38, 42 et surtout le no 43).
Tres TQres sont egalement les boucles de ceinture du type des n-os 54 et 55, ou
les boucles d'oreilles des n-os 59 et 60,
Le pointe de fleche (no. 57) Irepn§sente une forme tout
fait particuliere et
inedite, ayant peut-etre ete employee
des i nstruments et engins de guerre du type
de 10 baliste,
Po rticuliereme nt importante est la decouverte des briques portant " estom p ille de
I'empereur Anastose (n-os 32, 33). Poreilles decouvertes sont extreme ment fQreS en
Dobroudjo. Pour nous, essentielle est /0 confirmation peremptoire des hypotheses soutenues d'il y a plus longtem ps et notamment une refection de la oite â f'epoque d'Anastase ai nsi que 10 conclusian qu'une seule pe ri ode historique eng lobe les onnees des
regnes des empereurs Anastase. Justin ler et Justin ien (sur le limes scythique et en
Dobroudjo).
la con tinuite de la vie romano-byzantine au debut du Vile s. est soutenue par
de nouvelles preuves. Nous roppelon s I'exi stence, â Sacidava, d 'un n'i veau (1). entre
600/ 602-614 de n.e" CI monnaie Heroclius depuis 613 de n.e. (niveau i ncendie) et
d'encore deux niveoux cloires (N 12 et Nil ), madestes et scns troces d'incendie. Dans
ces deux derniers niveoux post Heradius, les hobitotions ont quand meme de bons
plonchers en terre battue et des murailles de p ie rre (,i! est juste, foHes de maniere
rudimentoire, liees
la tenre et sons fondotion).
D'outres preuves sont publiees dons I'article ci-devant; le mo:.;le pour lampes
(no. 20) ou meme les lomp es des n-os. 18 et 19; le bracelet du no. 46; les boudes de
ceinture des n-os. 54 et 55: proboblement la pointe de fleche, oussi, du no. 57 ; la
piece d'os du no. 77.

a

a

o
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EXPLICAT/ON DES FIGURES
Pl. 1. 1) Brae. lIe_ m~ siecle. 2) Broe, II I siecle. 3) Couvercle. IlI c-IVe siecle.
4) Cruche. fragment. Pb siecle . 5) Lompe, Jle siecle. 6) l ompe, II siecle.
Pl. II. 7) lampe, lI e siecle. 8) lampe, 1~2: _llI e siecle. 9) l am pe, 111e-IVe siecle.
10) l ompe. IV:: siecle.
Pl. III. 11) Lompe, IVe siecle. 12) l ampe, IV:: 5. 13) lampe, Ve siecle. 14) lampe.
V2:_Vle siecle.
Pl. IV. 15) lampe. Ve_ Ve siecle. 16) lompe, Vie s. 17) Lampe. Vie s. 18) lampe,
VI':l_VlIe s.
Pl. V. 19) lampe. VII'~ s. 21-25) Ceramique. 36- 37 ) Fusoioles.
Pl. VI. 20) Moule de lompe, debut du vr~2: siecle â Sacidavo. A-B) Moules de
Constontza, debut du VI~e siecle.
Pl. VII. 26) Ceram ique model ee a la moin, geto-doce, W~ siecle. 27-31} Ceramique
model ee o u taur, Qvec ornomentot1on d'orig'i ne glHique, V~~ siecle. 31) Fragm ent eeromique comm'O:i'cement du Vlt~ siecle.
P!. VIII. 32-33) 8riques avec I'estompile lMP. ANASTAS1VS 34-35) Tuilles avec
!'estampille.
Pl. IX. 38-39) Fibul es, Jle siecle. 40-41) Fi bules, !le_Ilie s. 43) Fibule militaire,
IV e siecle. 42, 44) Fibules, IVe siecle. 45) Fibule, Ve s.
Pl. X. 46) Brace let, Vle_Vll-a s. 47) Braeelet, fragmentoire. 48) Clef, IV s. 49-51>
Serrures . 52-53) Boucl es de eeinture, Jy.~ s. 54-55) Boucles de ceinture, debut du Vile
siecle.
Pl. XI. 56) Bouton, V~:. s. 57) Fieche, IVe_Ve s. 58) Boucle d'oreille, d'or, !le-ilIe s.
59) Boucles d'oreille, IV~ s. 60) Boucle d'orei ll e, IVe s.
Pl. XII. 62-65) Aiguilles. 68) Hamenc;:on. 69) Stil us, IV ~ s. 70-71) Crochets.
Pl. XIII. 72-73) Clous. 78-79) Perles.
Pl. XIV. 75) Peigne, IVe s. 76) Monche en os, V~? S. 77) Piece en os, VIl e s.
Pl. XV. 2) Broc, Ili e siecle. 10) la mpe, IV~ s. 13) Lampe, Ve s.
Pl. XVI. 9) Lompe, 1I1e- IVe s. 20) Mou le de lompe, VIle s.
Pl. XVII, 32) Brique Qvec I'estompile. 41) Fibule, Jle-m~ s. 42) Fibule, IVe s.
Pl. XVIII. 43) Fibule mil.itoire, l ~ s. 44-45) F,ibu les IVe et Ve siecles. 48) Clef, IVe
s. 50-51) Sel'ru res. 52) Boucle de cein ture, I Ve-V~ s,
PI, XIX. 54-55) Boucles de ceintures, Vlt~ s. 56) Bouton , Vie s. 57) Fieche, IVe-Ve s.
Pl. XX, 59) Boucles d'oreill es . 60) Bouc le d'OTeil1e. 62) Applique. 68) Homenc;:on.

69) Stilu,.
Pl. XXI, 75) Peigne, IVe_Ve s. 76) Manche en os. 77) Piece en os, VII

siecle.

