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BAZILICA "SIMPLA" (A) DE LA TROPAEUM TRAI ANI
Bazilica descoperită înainte de anul 1900 la circa 50 m V de poarta
de est şi imediat la N de .strada principa l ă a cetăvii Tropaeum, a fo st
denumită de Tocilescu "fo ren sis" 1 şi de Pârvan "s i mplă" 2, fără să fie in
realitate nici una, nici alta. Bazilica propriu zisă este orientată spre est,
bine proporţionată, cu trei nave şi narthex, şi are dimensiunile de 30 X
17,60, fără absidă (fig. 1). Zidurile, groase de circa 1 m, sînt din pietre
cioplite neregulat, legate cu mortar amestecat cu cărăm i dă sfărîmată şi
se păstrează pînă aproximativ la nivelul pa rdoselii sau puţin deasupra
acesteia . Absida este sem i circulară, cu raza de 3,90 m. Nava med i ană are
lărgimea de 8 m, iar f·iecare din navele laterale 3,70 - 3,90 m. Narthexul
era t ripartit, cu lărgimea de 4,40 m. Cite o intrare situată în axul bazil ici i,
din care nu se mai recunoaşte aproape nici o urmă. făcea legătu ra intre
atl'\Îum, narthex şi naos

3,

In urma săpături lor de ve rificare executate în 1971-1973, s-a consta tat că bazi lica avea cri ptă şi atrium. Cripta , situată sub paviment, la extremitatea de est a navei mediane, se prezenta ca o Încăpere dreptunghiu Iară (2,70 X 2,30 m), înaltă de circa 2,50 m, acoperită de o boltă semici lind r ică, orientată E·-V, prăbuşită în întregime (fig. 2- 3). Pereţi·i de N şi
S ai criptei se păstrează pe 1,50 m inălţime, iar cel de E pe Înălţimea
maximă (în mijloc) de 2,42 m. Ei sînt construiţi din blocurti de piatră cio plită neregulat, iar bolta din cărămizi . In stratu l gros de dărîmătu ri din
interior, s-au găsit CÎteva cărăm i zi cu latura întreagă de 0,32- 0,335 m şi
grosimea de 0,03-0,045 m. Cărămizile, aşezate radial, erau legate Între
ele cu mo rtar amestecat cu cărăm id ă sfărîmată, a cărui grosime era de
circa 0,04 m. Accesu l în cr i ptă se făcea printr- un coridor în pantă, lu ng de
4,20 m şi larg de 1,15 m, mărg inH de pereţi groşi de circa 0,70 m, situat
1
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2 V . Pârvan, Tropaeum, p. 181 - 182.
3 R.
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la mijlocul laturii de vest a incăperii. in coridor se afla cel mai probabil
o scară de lemn, deoarece nu s-a găsit nici un rest de trepte de p i atră,
ma rmură sau că~ămidă. Intrarea incăperi'Î, păstrată În Întreg,ime, are Înăl 
ţimea de 1,14 m, iar lărgimea de 1,15 m şi este mărginită de blocuri monolitice. dintre care atrag 'atenţia În mod speciai! cele două suprapuse de
deasupra, lungi de 2,08 m fiecare şi groase unu l de 0,22, ,ar celălalt de
0,30 m, ambele tencuite pe faţa dinăuntrul criptei.
În interior, pereţii criptei sint acoperiţi cu un strat de tencuială roz,
gros de cca 1 cm, aplicat di rect peste faţa neregulată a pietrelor. Pe peretele de est, la mijloc, se observă un chenar dreptungh iular, lung de 0,79 m
şi inalt de 0,64 m, in care, ca intr-un caiet de dictando, se află şase intervale inguste (late de cite 4 cm) şi şase largi de cite 7 cm, toate incizate În
tencuia la umedă. in interva lele largi fusese pictată cu vopsea galben-verzuie o linscripţ i e În limba greacă. ce n-a putut fi reconstituită, deoa rece În
momentul descoperirii, abia se mai distingeau din text urmele foarte slabe
a două-trei litere. Fiind scrise cu vopsea pe tencuia la uscată, literele n-au
aderat maii adinc la fondul pe ca re se aflau . Nu este exclus ca ele să se
fi şters cel Q1ai mult după ce săpătur i le bazilicii s-au adincit În porţiunea
altarulu,i, pentru căutarea criptei, pînă la ciţiva centimetri deasupra acesteia, inlesnind astfel preHngerea apei din ploi şi zăpezi pe faţa zidulu i cu
i nscripţie. a l cărui creştet cu o mică bucăţi că de tencu i ală roz se distingea
la su prafaţa teren ului , in momentul rel uării săpături lor În acel loc, in
august 1972. Sub stratul gros de dărimături, pe pavimentul din care nu
s-au păstrat decit citeva cărămizi În colţul de NV, zăceau imprăşt i ate resturile a cinci schelete omeneşi, fără n'ici o urmă de sicriu sau obiect de inventar, cu excepţia unU'i mic cu.i de aramă de la vre-un coşciug sau cutie
de lemn pentru moaşte, totul arătind că cripta fusese profanată inainte
de dă rimarea bo lţii. Scheletele aparţin probabil unor martiri pe ale căro r
nume nu le cunoaştem, deoarece, cu toate încercărilor făcute, d in textul
inscripţiei nu s-a putut recupera nimic, liar Martirologiile sau alte izvoare
literare nu ştim să facă vreo menţiune despre existenţa unor martiri creş 
tini la Tropaeum sau despre transfera rea mai tirzie a unor rel·icve sfinte
În .această cetate. Recent s-a emis ipoteza că moaştel e sf. Ciril de Axio polis au fost transportate la Tropaeum, oraş care ar fi luat numele acestui
martir 4, dar deocamdată nu există nici-o dovadă in acest sens. (Despre
scheletele descoperite in cri ptă , v. ma i departe, p. 189-210).
Două mici z'i duri descoperite la N şi S de criptă, aveau se pare scopul
de a consollida terenul, pentru a rezista mai bine Împingerilor bolţii acesteia. Deasupra intrării in criptă zăcea 'un frq]ment de coloană din ca,lcar,
lung de 1,25 m şi cu diametrul de 0,50 m (fig. 2-3), proveninid probabil de
la şirul de coloane ce despă,rţea nava centrală de cea de nord. In culoaru l
de acces era căzut un fragment de fus de coloană, lung de 0,87 şi cu
diam. de 0,265 m, ş i un b loc de cornişă de 0,76 X 0,54 X 0,18 m (fig. 2).
Printre dărîmăturil e din criptă s-a găs i t a lt bloc de cornişă, un frag ment de fus de coloană şi o lespede de calcar de 0,64 X 0,64 X 0,34 m,
" A. Aricescu, Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 306.
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avind in centru o scobitură circulară (diam . 0,10 m şi adincă de 0,085 m),
folosită probabil ca bază de coloană. O lespede asemănătoare de aceleaşi dimensiuni, zăcea pe latura de sud a criptei (fig. 2-3). Tot in interiorul criptei erau căzute: un colţ de placă de marmură albăstruie avind
grosimea de 4 cm, trei fragmente mărunte de tencuială de culoare galbenă, un fragment de amforă pe care se mai distingea un rest de inscripţie cu vopsea roş i e, alte fragmente ceromice, majoritatea de cmfare tÎrzi'i,
şi un fragment de vas de sticlă cu decor in relief. Imediat la S de c"iptă,
i n aprop ierea zidului de pe latura de E a bazilicii, la 1 m adincime, s-a
găsit un opaiţ piriform, de factură locală, decorat pe chenarul disculu,i cu
cerculeţe şi semnul crucii .În relief 5, iar mai jos cu circa o jumătate de
metru, intr-un strat de arsură aparţinind sfirşitului secolului IV - inceputul
secolului V, un alt opaiţ pirHorm, de provenienţă micrasiatică. executat
dintr-o pastă şi Într-o tehnică superioară. avînd ca ornament în jurul orificiului pentru ulei o rozetă, iar pe chenarul discului o coardă de viţă de vie

cu strugUrli 6.

La 8,60 m distanţă de absidă şi la capătul de V al coridorului criptei,
s- a dat peste un rind transversal de dale de piatră (fig. 2/2), pe care se
inălţau cancelli ce inchideau altarul in această parte. Dimensiun ile lespezilor de piatră vaniază intre 0,50-0,75 m. In marginea de E a lespedei
aşezate in axul bazilicii se afla o mică bază de coloană de calcar (fig .
4/4), proven ind probabil de la 'intrarea existentă in mijlocul laturii de Va
altarulu i. in nava laterală stingă s-au descope"it resturi d in pavimentul de
cărămidă (fig . 1), Pe cele două stilobaturi de zid ce separă cele trei nave
ale ncosului, nu se mai află nici o bază de coloană.
Extinderea săpături lor la vest de baz,ilica propriu ~isă a dus la constatarea că ea poseda un atrium asemănător dar puţin mai mare decît al
"bazilicii de marmură" (B) de la Tropaeum, considerată pină acum singura
balli lică cu atrium din Dobrogea 7. Ca şi acesta, atriul bazilicii "simple" (A)
avea z'i duri de piatră legate cu pămint in loc de mortar, groase de circa
.0,70 m, şi poseda trei porti ce, - cite }'nul pe laturile de N, V şi S, variind uşor
intre ele ca lăţime. Astfel, porticul de N avea lărgimea de 2,70 m, cel de S
de 2,85 m şi cel de V de 2,50 m (fig. 1). Ca la bazilica de "marmură" şi la
cea cu transept (D) de la Tropaeum, porticul de pe latura de V era puţin
mai ingust decit cele de N şi S, foarte probabil di 'n aceleaşi motive de
estetică urbanistică determinate de strada existentă imediat la vest. D imensiunile exterioare ale atriului erau de 18,40X13,50 m. in mijlocul lui se
afla o curte inte rioară de 10X6,20 m, cu paviment de cărămidă, din care
s-a păstrat circa o treime: 6,85X2,40 m. Restul a fost distrus parte in ant.ichitate, parte cu prilejul săpături lor efectuate inainte de anul 1900, Unele
cărămiz i din pavimentul păstrat sint bipedale. Un mic canal pentru scurge5

O. G. Severeanu, Revista MUI.
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6 Cf. Forschungen În Ephesos, IV, 2, 1937, pl. VIII. nr. 1413, 1516, 1526. 1530
Tihamer Szentleleky, Ancient lamps, Budapest, 1969, nr. 208.
7 V. Pârvon, op. cit. , p. 179; 1. Barnea. SOVA, 26, 1975, 1, p. 57-67.
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rea apelor. construit din pietre alternind cu cărămizi şi pavat cu cărăqlidă,
larg de 0,20 m, parnea din mijlacul curţii şi cantinua, ca şi canalul din
ateiul bazilicii de marmură, pe sub particul de vest, pînă în strada vecină
(fig. 5).
Pa latura de est a atriului se aflau cinci trepte din blacuri mari de
piatră, care urco'u la o platformă înaltă de drca fun metru, ce dădea bazilicii în ansamblul ei un deosebit aspect de monumentalitate. O dispoziţie
asemănătoare a atriului se cunoaşte la bazilica Sf. Ştefan din insula Cos,
în Dodecanes 8. Acolo, ca şi la Tropaeum Traiani, latura de est a atriului
era supraînălţată şi neacoperită de un portic, spre deosebire de bazilica
A de la Filippi, în Macedonia orientală, unde pe latura de est se afla un
portic, mai înalt cu CÎteva trepte decit celelalte trei portice 9. in felul acesta
atriul bazi li cii .. simple" deşi face parte din grupa atriilor cu triporticus,
aminteşte prin dispaziţia specială a laturii de est, grupa atriilor cu
quodriporticus a bazilicilor paleocreştine 10.
Pe toată lungimea laturii de sud, inclusiv atriul (~ circa 50 m), baziljea avea o ' constJlucţie anexă cu oincî încăperi, dintre care cel puţi n o
parte îndeplineau funcţia de .. diaconicon" " : fig. 1.
Alte încăperi anexe, încă nesăpate, se aflau pe latura de nord a bazilicii. Dintre acestea o deosebită importanţă por să p rezinte cele situate
imediat la N de atrium. Aici, pe latura de N a atriului, la 3,35 m distanţă
de narthex, a fost ,identificată în 1974 o deschidere largă de 2.45 m, care
comunica spre exterior cu o construcţie-anexă. Ea ero mărginită spre E de
un zid în prelungirea zidului de V al narthexului, iar la 7,90 m spre V de alt
zid, ambele din piatră cu pămînt negru şi avind grosimea de 0,65 m. Un
zid despărţitor, la fel cu cele precedente, la 6,20 m distanţă de latura de
N o atriului , cu care este paralel, închidea În această parte o încăpe re de
7,50 X 6,20 m a clădirii-anexă, ce urmează să fie descoperită in intregime
cu prilejul unor săpături vi itoare.
Ultimele săpături arheologice şi îndeosebi secţiunea practicată pe
axul bazilicii au dus la concluzia că aceasta a fast înălţată în jurul anului
500, peste dărîmăturile nivelate ale unor construcţii din secolele II-'IV şi
peste pavajul unei străzi din secalul IV e.n. (fig. 4, 1-3). Pe lacul bazilicii
ale cărei temelii se păstrează, n-a existat alta mai veche. De altfel, in
afară de anumite elemente structurale, ca de exemplu narthexul, însăşi
paziţia ei pe artera principală, către centrul oraşului, 'indică o perioadă
de timp i'l care creştinismul Îşi consolidase bine poziţia 12. Cripta aparţine
8 A. Orfandos, cH E;.uA6cr,,&yoc; l't'CtActwx.?~crn!X'J~k-h (jctO"~A~k-h Tn; MEaOjElctknl; AEk&.'J7)~
t. 1, Atena, 1952, p. 101, pl. B.
9 P. lemerle, Philippes et la Macedoine Orientale o I'epoque chretienne el byzantine, texte. Paris. 1945, p. 307- 313.
10 Cf. ibidem, p. 313.
11 1. Barnea. Nouvelfes considerations sur les bosiliques chretiennes de Dobroudio,
Dacia, XI-XI I (1945-1947), Bucureşti, 1948, p. 241.
12 Cf. F. W . Deichmonn, Christionisierung, II (de, Monumente) in Reallexikon fiir
Antike und Christentum, II, Stuttgort 1954, p. 1238-1240.

I

ce

o

Fig. 1. Tropaeum Tr oioni: bazi lica

"simp l ă "

(A) : p la n.

Fig . 2. Cripta bazilic ii "simple " (A) : 1, vedere spre V

2, ved ere spre absidă .

Fig. 3. Cripta baziJicii "simple" (Al: 1. vedere spre E; 2, vedere spre NV cu intrarea
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coridorul de acces,

I

2

Secţiune de-a lu ngul axului bazilici i "simple"
(A) : 1-2, pavaj şi zid (sec. IV e.n.) ; 3. piese arhi-

Fig. 4.

tectonice (sec. II-III e.n.' ; 4. baza pentru balustrada
cancelli) altmului.
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bazilicii incă de la început. Acest lucru rezultă din tehn;jca de construcţie
a zidurilor ei, pentru core s-a folosit acelaşi mortar de legătură cu cără
midă sfărîmată ca şi pentru zidurile bazilicii propriu zise, şi din faptul că
zidul ce constituie latura îngustă de est a bazilicii nu se întrerupe ca deobicei în dreptul absidei, ci continuă pe toată lărgimea acesteia, formînd
1n acelaşi·fimp şi latura de est a criptei. Dimensiunile relativ mari ale criptei arată că încă de la inceput se ştia core anume relicve de martiri creş
tin-i vor fi aduse şi depuse Înău ntru l ei , cu toate că. din nefericire, numele
lor n-a putut ajunge pînă la noi.
Inălţîndu-se pe un teren de dărîmături nivelate (fig. 4/3), zidurile bazilicii propriu zise au o temelie neobişnuit de adîncă. ce ajunge pînă la
3,70 m sub nivelul pavimentului . Partea inferioară a temeliei, pe înălţimea
de peste 2 m, o constituie un zid sec, de pietre neregulate, fără mortar. iar
restul de circa un metru, zid din pietre de acelaşi fel, legate cu mortar. Intr -o etapă ulterioară, în cursul secolului al VI-lea, bazil ica a fast refăcută
şi pavajul supraînălţat cu 0,50 - 0,60 m faţă de pavajul in i ţial. Primei etape
de construcţie se pa re că-i aparţin unele fragmen t e arhitecton ice descoperite in umplutura criptei şi În nava mediană , dintre care o menţiune specială m erită o impostă decorată cu semnul crucii în relief ~ifg . 6/1). Din
aceeaşi perioadă datează o bază de coloniţă de marmură aibă, de calita t e superioară, înaltă de 0,165 m, bogat profil ată, descoperită în strat
de dărîmături, la 0,50 m adîncime şi la 2,50 m distanţă de colţul de NE al
bazi licii (fig. 6/2). E probabil că ea provine chiar de la masa altarului
sau, mai puţin probabil, de la vreuna din mesele de marmură aparţinînd

bazili~ii.

O problemă care merită să ne reţină atenţia, este aceea a raportului
c ronologic dintre bazilica propriu zisă pe de o parte, atrium şi celelalte
anexe pe de altă parte. Judecind după grosimea zidurilor (0,70 m faţă de
1 m), tehnica de construcţie (păm î nt în loc de mortar) şi faptul că zidurile
anexelor nu se ţes. ci se juxtapun celor ale bazilicii, s-ar părea că acestea
sînt mai tÎrz·ii decit clădirea bazilicii propriu zise. intr-adevăr, din pu nct de
vedere teh nic era chiar necesar ca să fie înălţată mai întîi bazilica şi după
aceea atriul şi anexele ei. Dacă Însă unele dintre acestea de pe urmă vor
fi putut suporta c).. aminare mai mare in timp, in schimb pentru atrium şi
inăcar o parte din anexele de pe latura de sud, trebuie să admitem că sînt
aproximativ contemporane, dacă nu chiar din acelaşi timp cu bazilica pro priu ~isă. Ceea ce obliga la constrUiirea lor cît mai neintirziată, era însăşi
funcţia liturgică pe care o îndeplineau, at~iul fiind absolut necesar pentru
adăpostirea catehumenilor, a penitenţilor şi pentru anumite slujbe la care
participa intre!lga comunitate creştină, iar diaconiconul, eXlistent de obicei
pe latura de sud, pentru păstrarea cărţilor şi odoarelar bisericeşti, precum
şi pentru prim irea diferitelor daruri oferite de credincioşi pentru biserică şi
intreaga comunitate creştină, toate lăsate in seama diaconi lor. Aceeaşi
concluzie se desprinde clar d in faptul că spaţiul pentru construcţiile secundare amintite a fost rezervat de la început între edificiul bazilicii propriu
zise şi cele două străzi - strada principală de la sud (decumanus) şi
strada perpendiculară pe aceasta de la vest de atrium (eardo). Se pare
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totuşi că pentru atrium trebu'ie admisă o transformare in a

doua

etapă de

construcţie a bazilicii, indeosebi in partea sa orientală, cind platforma su-

prainălţată a fost prevăzută cu acoperiş. În acest scop. in prelungirea celor
două ziduri ce separă navele şi narthexul, s-au inălţat două arcade trans-

versale (orientate E-V), care aveau menirea de a susţine acoperişul şi din
care n-a mai rămas pe loc decit cite un mic pinten de zid, alăturat faţadei
de V, deja tencuite, a bazilicii. Fiind socotite de importanţă secundară ş i in
(]celaşi timp mai puţin inalte, fără etaj, era firesc ca atriul şi clădiri.le
anexe in general să aibă ziduri mai subţiri cu fundaţii mai puţin adînci şi,
din motive de ordin economic şi practic, leJote nu cu mortar, care era mai
greu de procurat şi mai costisitor, ci cu lut sau cu pămînt obişnuH. care se
afla la indemină. De altfel, cu excepţia zidurilor de incintă şi a marilor
clădiri publice, toate sau aproape toate celelalte edieicii de la Tropaeum
aveau ziduri ma,i subţiri (0,60 - 0,80 m), legate cu lut galben şi mai frecvent cu pămint obişnuit.

RESUME

LA BASILlQUE "SIMPLE" (A) DE TROPAEUM TRAIANI

a

o

Entre 1971-1973 on a effectue des fouilles de verificat,ion
la bosi1ique situee
approximativement 50 m loin de la parte est de la cite et immediatement au nord de
la via principa/is (fig. 1). La basilique a~ojt efe decouverte par Gr. Tocilescu avant
1900 et nommee "simple" par V. parvan. Elle a une abside en demi-ce'rde vers est,
trois nefs, un · northex bripo'rtite, etant bien proportionnee, oux dimensions de 30 X 17,60
m (sons obside). On a constate que la basilique avo.it en plus une orypte et un atrium,
demeures inapen;us por le decouvreur. la crypte, situee sous le pavement, Ci I'extremite
est du nef median, se presente en tont qu'une petite piece (2,70 X 2,30 m), haute
d'envrion 2,50 m et couverte d'une voute demi-cylindrique, orientee est-ou est, entierement ecroulee (fig . 2-3). t'entree, situee du cote ou est, est prolongee d'un couloir
etroit, en pente, ou ,il y avait probablement un escalier en bois dont Iii ne subs'i ste plus
aucune trace. A I'interieur, les murs sont recauverts d'une couche uniforme de crepissure,
"de couleur rase: Sur la muraille est on avait peint un'e breve inscription eno grec dant,
au moment de la decouverte', il n'y avoit · presque plus rien Ci voir. Dans la co uche de
debris (; I'interieur an a trouve les restes de dnq squelettes humains, eparpi!Jes en
total desordre,
la su ite d ' une evidente profanation; oucun objet d 'in ventaire ou la
trace d' un cercueil, en dehors dun petit dau en cuiv,re, n'y ont ete trouves. ·

a

les squelettes appartiennent tres probablement a des martyrs chretiens et on a du
l es y tronspo'rter d'ailleurs car, selon les donnees dant nous d isposons, les Martyrologes
n 'enregistrent Ci, Tropaeum aucun nom de marty,r, A I'ex,tn§mite ouest du couloir an a
.decou vert une lignee de dolles de pierre , posees tran sversalement sur toute la la rgeur
du nef median, sU'r loquelle se dressoit, sans doute, lia balustrade (con cefii) qui separait
I'autel du naos.
L'e largissement des fouilles
j'ouest de la basilique proprement-dite o mene a
la conduslon qu'el le avait possede un atrtium â trois portJiques (triporticus) dont la cour
etait pavee de briques, Un petit egout, construit de pierres et bJ1iques, portoit du milieu
de la COUT et continua it, paJ-dessous le portique de l'ouest jusqu'â la rue voi s,ine. Du
cote est de l'at!1ium il y avait cinq morches faites de grands blocs de pierre lesquelles

a

Fig . 5. Pavoj

şi

canal pentru scurgerea apelo r d in atriul bazili cH "s imp le" (A)
1. vedere spre Y j 2. vedere spre E.

Fig. 6. 1,

.:apitel· i mpostă

de calcar; 2, baz ă de colo n etă de
din bazilica "simplă" (A).
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mcnto,Î ent CI une plate-forme haute d'environ I metre, ce qui conferait il la basilique
un aspect parhiculierement monumental. Une dispositios sembloble etait CI trouver il la

basi!lque Saint-Etienne de I'ile de Cos, dans le Dodecanese, et il la basilique A de
Philippi, en Macedoine Orientale (Gnke) .

cote

SUir teute la Jongu eu r du
sud de 10 basilique il y avait une construction
onnexe CI cinq pieces dont au moins une portie servoit en tont que diaconicon. D'autres
pieces annexes, encore non fouillees, se trouvaient du
nord de la basiJique. La
construction o
erigee en I'on 500 d e notre ere, environ, et restaurt?e vers le milieu
.du Vie s'i ecle . Bien qu',ils aient les muroil les plus minces et Iiees il la terre au lieu du
mOl1tier, les annexes et I"atrium sant contempo:ra'i ns de la basilique proprement-d ite.

ete

cote

EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. Tropaeum Troiani - la bosilique "simple" (A) : plan.
Fig. 2, La crypte de la basilique " simple" (A): 1. vue vers I'ouest; vu.e vers
l'abside.
Fig. 3. La crypte de la bosilique "simple" (A); 1, vue vers I'est; 2, vue vers nordouest, cvec I'entree et le co'nridor d'acces.
Fig. 4. Section le long de ['axe de la basilique "simple" (A)
1- 2, povage et
muroille (IVe s. de n.e.) ; 3, pieces architectoniques (tie-I lie s. de n.e.) : 4, la base de
10 balustrade (canceJli) de t'autel.
Fig, 5, Pavage et egout pour t'ecoulement des eaux de I'atrium de la bosil ique
"simple" (A) ; 1, vue vers I'ouest ; 2, vue vers I'est.
fig. 6. 1, chap iteau -imposte calcake; 2, base de colonnette en marbre de la
basilique "simple" (A).

