A. PANAITESCU

DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIANI
in anu'l 1977 au inceput cercetări arheologice sistematice pe Via Forensis '. Ele pornesc de la colţul de sud-est al portioului de pe latura lungă,
de est, a basilicii Forensis şi continuă către sud, spre pomta de sud o
cetăţiti. in s.copu l descoperirii unor Inci oa rtiere ş i edifici i ş i al clarificării
unor aspecte din 'existenţa Qraşului Iroman şi romane-bizantin. Dată fi ind
situaţia de inceput o săpăturiior ne vom rezuma in rindurile ce lurmează la
unele probleme de stratigrafie bazate pe descoperi rHe monetare făcu te şi
la o fibu l ă deosebit de importantă gosită in oursul anuluI acestuia, urmind
ca odată 'Ou cO!11iponiile viitoo're să prezentăm şi a lte aspecte ridicate de
complexitatea vieţi i desfăş urate pe teri[ oriu l 'urbei antice.
O primă serie de probleme au o'părut ca urmare a descopel'iirii pe via
forensis, Ilo adincimi ce' va ria ză intre 1,30 ş i 0,80 m de la nivel ul actual, a
unu i pavaj. Pavajul a fost su rprins in toate cele n ouă secţ iuni executate 2
(vezi fig . .1) şi porneşte din dre ptul col ţu lu i de sud-est a l portioUliu'i forensis,
cel de pe latura' de est a bazi licii cu a'c elasi nume. Este compu s in anumite porţiuni , cele core i ncep de la nord ,s pre ,sud 3, din bolovani asemănă
tori pietrelo r de rîu de dimensiuni mici avînd ' ca liant pămînt bine bătăto
rit şi in anumite zone fro(Jmente cera mice : cărămidă şi ţiglă, t'oate aşe
zate pe un strat de po mi,"t ga lben bine t asat. in ultimele secţiu ni pavajul
este forma t Inu ma i din fragmer:Jte ceramice prinse tot Intr-Iun strat de
pămînt ga lbe n. StnuctJura pavaiu lui În prima sa porţi,une evidenţiază o tehnică de <:onstrucţie intilni.tă şi pe via pl'1incipatlis unde cercetările mai vechi
ş i mai recente au descoperit un "blocaj de pi,ot ră Întărită cu ţăr î nă"
d edesu ptul ooruia urmează pămint galben bătă torit 4.
1 O denumim astfel deoarece ne referim la perioada post - ce nstontini a n ă . In lucră
ri le de special itate mai este denumită şi v;o carde, vez i 1. Barnea ! "Ceta/ea Tropaeum
Troiani in lumina ultimelor săpături arheologice", Pontica 10, 1977, p. 265.
2 Secf;uni1e si nt orientate est-vest, deci perpendiculare pe axul străzii şi ou urmă
toarea ordine, de la nord la sud; Ds/1, Os/ 2, Os/3, Os / 4, Os/5, Ds /6, Osl7, Os /8, Os/9.
3 Este vorba de porţiunea ce incepe din co l ţul de sud-est al porticulu i foren sis ş i
care se continuă in .os/l, Os/2, 05/3, Ds/4, 05/5 şi 05/6.

~ G. Murnu! "Noi săpături În ceta/ea Tropaeum", 1910, p. 11. D ea sup ra acestora
aflindu-se lespezae cu ctire era povotă via principal is .
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În ultima sec~iuneJ ,ehitar pe pavaj, a fost descoperită o monedă emisă
intre anii 364-378 5 În vremea Împăralului Valenti nian 1. Pornind de lafaptul că prima porţ iun e , cea constituită din bolovani, se află la acelaşi
nive'l ou partioul forensis şi adăugînd moneda descoperi~ă pe porţiunea
form'ată numai din fragmente ceramice putem enunţa, cu rezervele cuve nite 6, ipoteza că În a doua }umătate a sec. IV e.n. a a vut loc o refacere
a pavajul'ui străzii. ,pavaj COilstnuit În prima jumătate a seco,lul,ui sub Împă
raţi'Î Constan't in şi Licinius. Re~a,cerea a afectat doar anumite porţiLuni din
stradă, eventual fiind corelată
cu C oerecare reducere a I,ărgimij ei.
Această situcţie
putea determina idelia oă porticul forensis a f ost Înăl
ţat În 'Cursul 'sec:. IV e.n., fie în \I\remea constantini'ona, fie in pedoada' de
re'lativă pacificare a provindilor de la Dunărea de Jos in timp'Ul Împăraţi
lor Va lentini an , Graţi, o l n, Teodosiu I şi Arcadiu 7, rtimp in care se constată
o activitate constfiUiCifrivă şi de reparaţii remarcabilă. lin cO llul În ca,re pavCl ju l din prima porţi· un2 este de epocă constClnti a'nă a vem o ano,logie c ro nologică evidentă CJt.1 via prinoipalis 8,

Iar

Încercind să sintetizăm a.ceastă situaţie putem afirma oă ne află m În
faţa unui nivel de u'hilizare ,al sirăz'ji dat,abil pentru se·c. IV e.n., cu reparaţiile justificate de o perioadă de o jlumătate de secol de lobsire a pava jului : NI-! şi NII/1.
Dea,supra pavajului prezentat am ,urprins in prafil (vezi fig. 2), În
toate secţi'un1j[e un strat de păm în t g·alben bi'ne bătătorit ou o grosime de
38 cm. peste care se distinge un al doilea pavaj, mai subţire, În care predomină fragmentel e ceramice dar întÎ'lnim şi pietriş. În incercarea de a
data acest ial dOiilea nivel 01 viei forensis ne vom sprijini pe cîteva date
oferite de descoperirile făcute pe o stradă secundara ce o intersectează
şi pe ceea ce ·ne arată profilul din partea de nord a Săpături i (vezi fig. 2).
Po-rnind de la' acestea observăm co rtliveluliui al doilea ii oorespunde bam.
sub formă de lSodu , a lunlUi edificiu care se continuă pe latura de sud '0
so către est. Edificiul nu are in porţiunea pe care am surprins-o pe via
fore nsis llf undaţ i e, dar utillizează pe stnada seculndară o fundaţie mo'i veche,
probabil de la Începiutul sec. IV e.n. 9 in Dc/2 a fost surprins pe o miâi
porţiune un pavaj Q$emănător ca structură ou cel· din 'U1,tima porţiune a
viei forensis, pentru oă in Q,c/1 la minus 1 m de la nivelul o'cbual isă fie
descoperit-ă 'o monedă
dataltă Între
IOnH 383-395 e.n. Î!n vremea lui
Aroadiu 10. Ma i adăugăm Ilo argumentele enunţate şi lipsa unei porţiluni
5 Moneda a fost găsită la 1,30 m de la nivelul actual de călcare in mome ntul in
care se executa curăţirea porţiuni i respective. Este de tip securitas re~publjcae, L.R.B.CII.
6 1. Bernea : op. cit., p. 266. Autorul este pantru o probabilă ină lţare a port:cului
la sfirş.itul sec. V şi prima jumătate a sec. VI e.n.
7 G. Murnu : op, cit.,
p. 20; V. Pârvan: "Cetatea Tropaeum",
B.C.M.!., 4,
1911, p. 187.
i) M.
Mărgineonu Cîrstoiu : "Problemes d'architecture concernant
la citerne
romaine ei ia basilique chretienne de Tropaeum Troiani. !Daci a N.S., 21, 1977, p. 247.
Autoarea denumeşte acest pavaj. Nil şi il dotează in prima jumătate a sec. 1V e.n.
9 Fundaţia este formată din piatră de dimensiune mijlocie prinsă cu pămint, asemănătoare cu fundaţ;a basilicii forensis descoperită in cursul companiei din anul 1977
şi Înscrisă În categoria "zidurilor uscate" .
10 Este de tip salus. salutus rei publica republicae, AE, 4. L R.S.CII, 1978.

DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIANI

199

din pavajul viei farensis, Nil, ch'iar În drepluJ intersecţiei ClU strada secundară. Bazaţi pe situaţj ,o amintită credem ,ca probabNă o acoperire a pri- "
mul'Ui nivel reparat leu 'un strat de pămînt galben bine bătătorilt in care
au fost fragmente ceramice şi pietriş, poate pentru o da un o'spect stradal
unitar În zona de Ic entru a cetăţii in vremea impărOltului Teodosiu I CÎnd,
se ştie, acesta pe ila 386 e.n. o trecut pe drumul Marcianopol'is - Tropa :
eum in timpul înfrîngerii o, strOt)oţilor in delta DUlnării 11. Avem În aseme .:
nea , aondiţii un al doilea nivel .al stniizii forensis dotat ,Ia sfîrşitul sec . IV
e.n. NIII'2.
In ,l egăt u ră ou strada secundară o monedă descope rită tot la nivelul
pavajulu i datează din 'anii 561 -562 din perioada lui lustiniian 13. Este vorba
deci de utilizOTea acestei străzi şi la j,umăto·tea secolul'ui VI 8.n. , sritua ţie
ce o putem extilnde şi l,a via forensis.
~
Este probabil că pînă la sfîrşituil vieţ ii 'urbane din ceta~e in această
zonă să mai ~i avut ,Ioc refaceri şi modificări ale pavajului celor două străzi.
Argumentăm afirmaţia prin existenţa pe via' prin cipalis a unei ultime roze

de refacere realizată în sec. VI e.n. În vremea 'lui Iustinian şi descoperirea
la nord, peste drum de bazilica ~Qlrens is, o unor monede de ilo IQ-celaşi
împărat aflate la temelia edificiilor din zonă 14.
O alt/ă senie de 'probleme se referă la edificiile din es{ul viei forensis.
O primă clăd ire , descoperită parţial, se a~Iă la intersecţia viei fo rensis
ou strada 'secundară . Edifidul, · oşo cum aminteam, o fost Tiditat ,Ia sfirşi
tul sec. IV e.n., O're intrarea pe str. seou ndară şi ,zidul pe care [-om surprins format dintr-un parament de b:locuri para lelipipedice Ipf1inse ou
pămint şi Întărite din loc ' În loc cu ~rogmente ceramice, iar emplectopul
:lin bolovan'i pri nşi 'cu pămînt. Grosimea lui este deO,SO m şi 'seall ă în Dc/1.
In Dc/3 Întîlnim o situaţie stnatigrafică conciudent,ă în privinţa unor
nivele de viaţă din acea'stă zonă centra·Iă o oraşulUii. In profilu l de nord
se găseşte un zid asemănăto r celui de Dc/1. Pe fundul casetei există o
podină de pămÎn" ga,lben bi'ne bătătorit core nivelează un zid moi vechi
de 0,65 m grosime pe core s-a găsit o m'onedă de la jumătatea sec. V
e.n. Se poate constata În acest context o refa'cere a ~loCluinţei respective
la jumătatea secolul:ui amintit I·ocuinţa fiind Însă c{)nstruită iniţial odată
cu edificiul din Dc/1 deci la sfîrş i tul sec. IV e.n. 15, Aproape de nivelul
acbua'l de călcare, la 0,20 m tot În Do/3 o fost identi ficat u'n olt zid, poate
chim funda~ie, af,lat Ipe latura de est o 'casetei format din blocuri de
11

0.1.0., voI. 2, 1968, p. 405-406.

12 Cercetările

viitoare vor oferi un cadru mai larg · pentru a prec;za legătura ce
Între evenimentele din ulti mul sfert al sec. IV e.n. ş i efectele negative pe core
le-ou avut asupra cetăţii TropaeenÎlor. Vezi 1. Barnea: op. cit., p. 266, C. Scorpan:
"Cercetări topografice şi stratigrafice asupra limes-ului romana-bizantin la Dunărea de
Jos", teză de doctorat (rezumat), 1978, p. 23.
există

13 Moneda a fost găsită in De/2 şi este emisă . în N;comedio, D.O .W. I., p
123,
nf. 159. 1.
14 M. Mărgineanu-Cirstoiu : op. cit., p. 247. Ultimul nivel este denumit NIII ; V Pâ rvan: op. cit., p. 190.
1S Zidul lu ) Oc/.1 şi cel din Oe/3 de lim itează la nord şi la sud strada secu ndară 10 Nil!.
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dimensiuni .mari prinse cu pămînt în care sînt zidite şi două baze de
coloan6 (vezi fig. 3 şi 4). In pămi'ntul cercetat din această zonă au fost
găsite două monede una din anii 547- 548 e.n., Justinian şi
alta din
573-574 lustin al II-!Iea 16. Este probabil o ·ulti mă fază .d e locuire, o fază
cor;e cuprin'de şi o Irefacere care nu mai ţine seama de estetica' con's tructivă, încheiată de atacul avar de 10 - 586 e.n. In spriJinul afirmaţiei noastre
mai vin două elemente; un chi up aflat in colţul de sud-est al incăperii sport
de piatra prăbuşită di,n zid u.l de est şi o putemi·că urmă de incendiu pe
strada secundară lingă care s-au găsit o monedă de la Iustinian şi una
ilizibilă datorită şederii ei În foc, nivelul de arsură de ,Ia 'sfîrşitul sec. VI
e.n. fiind su"prins şi in alte locuri din cetate, străzi, cartiere de locuinţe,
turnuri 17 (vezi fig. 5).
O piesă interesantă prin problemele pe care ,le pune a fost descoperită, tot in Dc/3, la minus 0,50 m de la nivelul actual În dărimătuna provenită de la zidul de est. E5'\e o fibulă de formă circulară avind D ~ 3,5 cm
şi gr. - 0,2 cm confecţilonată, prin turnare, din bronz. in interiorul cercului se găsesc trei litere R.NA (vezi fig. 6). Pe spatele piesei se păstrea'ză
locul de fixare şi acela de prindere al arcului. Legat de semnificaţia celor
trei llitere credem că sînt creştine. ta acea-stă concluzie aducem urm{jt oarele argumen~e. Unul este acela' că fibu·la a fQst descoperită În zona centrală o oraş ului În apropierea unor ediHcii creşti ne (basilica cu transept,
basilica ..'simplă") Într-un nivel d'atat În sec. V-VI e.n. 18 În care Qvem o
populaţie creştină majoritară. In al doilea 'rînd analogiile 'ou inscripţiile
creştine din această epocă Întăresc o-fi rm oţia noastră, scrisul inscripţiHor
este neglijent, infiuenjJat f iin d de cel aursiv 19 ori literele de pe fibulă dovedesc influenţa respectivă. Un alt element care v.ine În sprijinul ipoteze i
este ~igolura existentă Între literele N şi A şi 'oare nu poate fi pusă .numai
pe seama rtJiparuJui În 'ca're a fost turnată piesra . Situaţii asemănătoare
Întiln im la inscripţiile creşt in e Î n că d in sec. IV e.n . 20 • in al patrulea rind
În onomastica creştină numele vechi, păgÎne, sînt părăsite in sec. IV-VI e.n.
şi înloauite cu a ,l,t ele luate după Ipersona lHăţi religi'oase sau intruchipind
anumite v irtuţi, ne limităm 10 următoarele exemple : Nonna, NonnO'S, Naza rianus. De ase:menea inscripţii'le creştine proven1ind din Scythia Minor,
16 Pentru
Iustinian vez!; D.O.W, 1,
p. 99, iar
pentru lustin
01 Il-lea. . M.I.B.,
p. 94, nr. 43 a.
17 Gr. Toci/eseu:
Biblioteca Acad. R.S.R., secţia
manuscrise, fond
Toci/eseu,
mss. 5128. filele 26, 29. 84, 92, 93; Gh. Papuc: "Consideraţii asupra perioadei de sUrşit a cetăţii Tropaeum Traiani", Pontica 10, 1977, p. 358; C. Scorpan : op. cit., p. 14,
23, 24; idem, Pontica 5. p. 357. Este certă folos';reo sporadică a locuinţei În discuţie
şi după 586 e. n., situaţie care se moi î ntîln eşte in cetate.
18 Monedele descoperite sînt de la jumătatea sec. V e.n. pînă la Iustinian .547- 548.
(vezi nota 16).
19 M. Munteanu: "Mărturii creştine păstrate În muzeu' de arheologie Constanţa",
De la Dunăre la More, mărturii istorice şi monumente de artă creştină, 1977. p. 98;
Em. Popescu: "Cîteva consideraţii cu privire la limba inscripţiilor cre1tine din Scythia
Minor". idem, p. 123.
20 MoUy Teosdol e, Smith Emith : "The developement of the altor . conopy in Roma",
Revista d i orcheo logio cristina, 1-4, 1974, p. 386, fig. 4, numele de Gaudentianus a vind AV
pe o medalie din epoca lui Constantin cel Mare.
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excepţie făcînd Ilitoralui pontic, sînt cu rare excepţii redactate În
latină vulgară 21.

limba,

In sfîrşit pe teritoriul Daciei obieotele creştine 5- au descoperit, fără
excepţie, În aşez:ări 'cunoscute cu ma'ri centre urbane sau -in !aşezări I1urale.
din vremea stăpÎnir,ii romane, context ce poate fi extins ş i la teritoriul Scythiei Minore 22.

Pe baza argumentaţiei prezentate wbl iniem camolerul c re ştin al literelor de pe fibulă şi propunem următoarea formulă: R(ex) N(azarianus),
A(fiind literă apocaliptică). Dacă cercetările viitoare, atît În incinta cetă
ţioi cît şi În necropo'lele acesteia, vor confirma ipoteza atunci fi bula cu
litere creştine de la Tropaeum Traiani v'a constitui un argument puternic
În dovedirea origin1jj latine a creştinismului de la Dunărea de Jos.

RESUME

DECOUVERTES SUR "vIA FORENSIS" OU MUNICIPE DE TROPAEUM TRAIANI

Dans sen artide, ['ouleur presente le resu[tat des fouiHes orcheologiques execuw
h~es en 1977 et 1978 sur le 'territoire de Ia cite de Tropaeum Troieni, sur la "via Forell·
5;5". Parmi les problemes şuscites, sant discutes ceux qui se rapportent CI I' existence.
paur le Ve s. de n.e., d'un niveau d'habltation et de refectlon d:edifices. niveau dont
ia determination est basee, paUf [' instent, sur les decouvertes monetoires, lesque l les sont
egolement en rapport ovec les n:veoux d'utilisotion de "via Forensis". On presen te
aussi une fibule du Ve s. de n.e., de forme circulaire, ayant le diometre de 3,5 cm. et
le diametre du fii de 0,2 cm., rea lisee en bronze, por couloge du metal. En ce qui concerne [a signif;cotion des trois lettres que contient la fibule, I'auteur croit qu'iJ est
question d'une piece chretienne et propose la formu le su ivante: (R(eJ) N(azarianus)J
A(letre apecalyptique).

Em. Popescu: op. cit., p. 123: 127; 1. Barnea: "Les monuments paJeochre
În Ponfificio institute de or.cheelogia cristiono, 6, 1917, p. 29. Chiar
la Tropaeum Treiani este menţionată o inscripţie paleocreştină bilingvă, N. 81' in' cota...
log, fig. 33, p. 112.
22 D. Protase: "Problema continuităţii in Dacia În lumina arheologie; şi numis,.maticii", 1966, p. 157.
21
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