
o " VILLA " ROMANA LA NORD-VEST DE SATUL HORIA (JUDEŢUL TULCEA) 

V i ctor H. 13au man 

Lucrări le de îmbunătăţiri funciare, executate în anul 1 97 1  
pe valea rîu lu i  Taiţa, au vizat o zonă situată l a  2 km nord
vest de comuna Horila, cunoscută prin bogăţia materialelor 
arheologice surpri nse la suprafaţă pe ambele maluri ale apei 
( fig. 1 ) .  

în  cadrul săpăturilor arheologice organizate l a  faţa locu
lui, in vestigarea unui promontor iu (63 X 32 m) ale cărui 
limite estice se pierd l i n  în terasa Taiţei (fig. 2) ,  ne-a permis 
descoperirea şi degajarea unei v i l la  romane 1 , prima de acest 
f el cunoscută şi cercetată pînă în prezent, în Dobrogea 2. 

Rutmul alert impus de săparea unui mare oanal de dever
sare a apei, ce urma să despice în două promontoriul, şi deci 
iminen ta distrugere a monumentulu i ,  ne-a obligat la o săpă
tură largă pe orizontală, dar ne-a permis în acelaşi timp 
seCţionarea în tregulu i  edifici u. 

Surprinsă pe aproape 900 mp, vi l la de pe promontoriu 
are o formă regulată, uşor rectail1g;ulară, orientată aproxi
mati v  est-vest, fi ind impresionanta prin p roporţionla l i tate, 
-simplitate şi rafinament (fig. 3). Zidurile, construite din 
piatră prinsă cu pămînt galben, în opus incertum, din cără
midă cu mort<lir de var, în opus latericium sau din p iatră şi 
cărămidă cu mortar de var, in OpvtS mixtvun, cu substruCţii de 
p iatră care încep de la 1 ,70 m sub n ivelu l de călcare, au o 
grosime ca re variază între 0,40-0,80 m. Toate zidur i l e  
interioare erau tencuite, peste tencuiala obişnu i tă aplicîn
·du-se un strat (5 cm) de tencuial ă colorată în d i ferite nuanţe 
de gri, purpuriu şi roşu pompeian, ul tima culoare f i i ind pre
dominantă (fig .  9 , 1 0, 1 1 ) .  Fresca era înlocuită cu dunguliţe sub
ţiri de roşu-maroniu care străbăteau pereţii, crcînd aparenţa de 
marmură . Mici fragmente de tencuial1 de var, surprinse in 
dădmJ.wra ce acoperea pardoseala, provin, foarte probabi l ,  
de  la  plafoanele care erau văruite. Major itatea încăperilor 
erau pardosite cu un strat gros (0, 1 0-0,30 m) de signimtm 
peste care se aşen un strat subţire (0,5 cm) de cocciopesto, 
rea l izat din praf de p iatră şi var, care apoi era l ustruit .  
Uneori peste signinum se aşezau plăci cer amice ( 1  cm gro
sime), cu dungi imprimate (fig. 1 5) ,  realizate in scopul de 
a face mai bine priza cu mortarul , peste care apoi se aplica 
cocciopesto l ustruit. In  acest fel era realizat pavimentul în
căperi i  A (fig. 3 ) .  Mai  rar, dar întîln it  în tehnica de con
strUCţie a vi llae-i, stratul de cocciopesto, mai gros ( 1  cm), se 
aplica d irect pe sol, ca în cazul platformelor 2 şi 3 din zona 
colon adei (a se vedea planul) .  In cazul bazinelor, duri tatea sa 
este deosebită, fiind asemănătoare cu cea a pietrei .  

Din punct de vedere arhitectural ,  întreaga construCţie 
este împărţită în două de un zid masiv de piatră, orientat 
aproximativ nord-sud, care del imitează zona 10cuibil ă de 
colonadă şi grădină. 

Zona locuibilă, situată la est de zidul transversal, se com
pune d in nouă încăperi. Nu am putut surprinde decît una 
din intrările în vlilla, si,tUlată în partea de sud-est; în faţ:a ei, 
o scară, cu trepte �argi, pereate, era orientată spre terasa 
Taiţei (fig. 6). O altă intrare o bănuim situată în partea 
de nord-est a vil lae-i cu posibil itate de acces atît în zona 
estică, cît şi în cea vestică a colonadei. 

Vom încerca să facem o descriere a spaţiului interior, 
pornind din punctul nord-estic, unde bănuim a fi fost intra-

, O primă prezentare a villae-i de la Horia s-a făcut în cadrul Con
ferinţei arheologilor eLin R.S.R., în toamna anu1ui 1 97 1  - în comuni
carea intitulată "Consideraţii istorice în lumina săpături lor arheologice de 
la Horia (jud. Tulcea), 197 1" .  Intregul material de la  Horia va fi pu
blicat în nr. 4 al revistei "Peuce". 

2 Cercetările de teren au permis specialiştilor locaLizarea a nume
roase villae, presărate pe întreg teritoriul Dobrogei, ca să nu mai vorbim 
de fostul teritoriu al Daciei romane (a se vedea în acest sens D. Tudor, 
Oraşe, tîrgltri şi sate în Dacia romană, Buc., 1 968 şi Mihail Macrea, 
Viaţa în Dacia romană, nuc., 1969, p. 294), dar, spre deosebire de 
acestea, în Dobrogea nu a fost cercetată arheologic, pînă în prezent, nici 
una. rn Transi l vania au fost cercetate arheologic mai multe villae rusti
cae: la Hobip, lîngă Sarmizegetusa, Cinciş şi Mănereu (jud. Hunedoara), 
la Apahida (două), Ai,ud-BwcJa, Anton, Cimăfaia ,  Dezmir şi la Pă
latea, toate în j udeţul Cluj - cf. M. Macrea, op. cit. 
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rea principală. Reţinem că la construirea villae-i a fost folo
sIta piatra l ocală ş i  în mod deosebit calcarul cretacic, adus 
din apropiere. O lespede de cal car marca intrarea într-o 
�ncăpere spaţioasă (N) de 6 X 4 m. De jur-împrejurul ei se 
afla o bordură care folosea şi ca treaptă în dreptul intrării .  
Acest tablimtm corespundea spre sud-est print r-o in trare 
l argă, marcată de un prag d intr-o lespede mare de calcar 
în forma l i terei D, într-un coridor paralel (U) avînd aceeaşi 
l ungime, dar foarte în�ust ( 1 , 1 5  m) , un fel de fauces. Din 
el ,  pr intr-o intrare strajui,tă de două z iduri în forma lite
rei L, se pătrundea într-un atriolum (K3) de 3 X 2,20 m, 
pardosit cu lespezi de calcar. Acest atriolum era deschis spre 
o încăpere de 5 X 3 m, situată la est, împărţită în două de o 
platformă mai înaltă (fig. 7) .  Spaţiul (K)) de la est de plat
formă era mărginit de o bordură asemanătoare celei întîl
n ită în încăperea N, iar pardoseala, uşor al veolată, era aco
perită de arsură (pămînt galben argilos şi n isipos) dînd 
impresia exi stenţei în acest loc a unei vetre ( ? ) ;  în colţul 
nord-estic, pe  acest nivel , se afla un fragment d intr-o bază 
de coloană. în spaţiul (K2) situat la vest de ylatformă, in
vecinat cu atriolvtm, pe pardoseala de piatra, în cea mai 
mare parte d i strusă, se găseau alte trei baze de coloane, d in
tre care două cu faţa În jos, iar în dreptul peretelui sudic, 
patru ţigle mari, sparte în prăbuşire, sub care s-a dat de 
arsură şi oase de animale ; ţintele şi piroanele de fier 
găsite alături (fig . 1 6, 6) provin, foarte probabil, de l a  
o uşă masivă de  l emn prin care s e  intra din atriolum in  ca
merele de locu i t  a le  stăpin i lor  vil l ae-i .  Fără a considera 
închisă p roblema funcţionalităţii spaţiului (K, + K2) din faţa 
atriolum-Iui, sugerăm posibilitatea existenţei urnei încăperi 
destinate prÎnzuri lor de vară 3. Cele  două ziduri de p iatră 
în formă de L care flancau intrarea d in fauces în atriolum 
�ndepl ineau şi rolul de eilaştri 'pe care se sprijineau proba
bil coloane din cărămida, găsita d in  abundenţă în dădmă
tura d in interior. Studiul mai atent al celor yatru fragmente 
de coloane evidenţiază o grupare de doua cîte două, în 
funcţie de grosimea dusinei şi lungimea Începutului de fus. 
A vînd în vedere exi stenţa a numai patru piese de acest gen, 
ca şi poziţia l or în cădere, le considerăm bazele şi capitelu
riie a două coloane, situate la cele două extremităţi ale plat
formei tencuite d intre K, şi K2• Din atriolum se pătrundea 
spre sud într-o încăpere (C, ) de formă cvasi-pătrată 
(3,40 X 3 m) care corespundea spre est cu o încăpere (�) 
rectangulară (4, 1 5  X 3 , 1 5  m). Cele  două încăperi bănuim 
că erau întrebuinţate ca sufragerie, oectts (Cl ) şi dormitor 
cubiculvmz (C2) . în cubiculum, lîngă peretele sud-estic, tere
nul a fost ridicat prin construirea unei platforme de 2 m 
l ungime şi 0,30 m înălţime, d in pămînt galben, puternic 
tasat, ce pare să indice locul a lcovului. O lespede de calcar, 
căzută in colţul nord-vestic al încăperii, Într-un loc În care 
peretele sudic era puternic distrus, ne îndeamnă să presupu
nem prezenţa unei ferestre spre K2• Din cubiculum se ieşea 
într-un vestibulum (L) îngust de 1 , 1 5  m şi lung de 4,50 m 
care corespundea printr-o deschidere liberă în antreul (E) 
intrării în villa, d inspre sud-est, de 5 m lungime şi 1 ,50 m 
lăţime. 

Cele două Încăperi, vestibulum (L) şi antreul (E), formau 
un mare coridor care, pe de o parte, făcea legătura între 
camerele de locuit şi zona rezervată băilor, pe de altă parte, 
permitea ieşirea ş i  intrarea în balneum fără a mai deranja 
pe cei care eventual se od ihneau În cubiculum. Totodată in
trarea dinspre sud-est putea fi folosită şi de servitorime, 

3 O simaţie asemanatoare a fosl Întîlnită în villa de la Dezmir-Be
rek, din apropierea Clujului, cercetată arheologic de dr. Roska Marton 
în anul 1903. rntr-un� diŢ1 Încăperile villae-i JB), în locul marcat "a", 
u.nde solu l  era putermc dIstrus pe o suprafaţa de 1 mp şi pe o adîn
cIme de 0,27 m, s-a11 găsit oseminte de animale şi fragmente de pămînt 
ars. Autorul trăgea (oncluzia existenţei, în acest loc, a unei bucătării -
eL dr. Roska Marton, Romaikori vilia Dezmer hatarabon, în "Dolgoza
tok", II,  Cluj, 191 1 ,  p. 1 09 (v. şi planul villae-i la p. 106). 
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Fig. 1 .  P l :lll de s i w:l(ic Cli localiz:lrea obiectivu lui  investigat. 

intrucit de o parte şi de alta a ei se aflau citeva din anexele 
gospodăreşti ale villae-i; latnexa P unde s-Iau găsit resturile 
unui vas semisferic de mari proporţii (fig. 1 9) şi anexa R, 
unde se afla un puţ cu pereţii şi glhizdul rotund, construit 
din pietre de carieră (fig. 5) .  Citeva fragmente de apeduct 
ceramic găsite in apropiere (fig. 2 1 ) ,  dovedesc că puţul 
servea pentru depozitarea apei necesară băilor. Spre nord, 
anexa R se în vecin a cu o pivniţă I1ectaIljgulară ( 1 , 15  m 
lăţime), pardosită cu cocciopesto, în care se cobora pe o 
scară formată din două trepte tencuite. 

Balneum-ul, situat in partea de sud a zonei locuibile, era 
compus dintr-un vestiar apodyterium (A), care avea cores
pondenţă cu antreul E, un bazin (1) şi trei căzi (F, B, H) 
destinate băi lor (fig. 1 2) .  Nici una nu a putut fi surprinsă 
in , perfectă stare, fiind d istruse prin prăbuşirea pereţilor. Ba
zţl1ul I (3 X 3 in) situat in faţa vestiarului era cel mai mare, 
avea fundul uşor inclinat spre centru şi era situat sub nivelul 
de călcare al apodyterium-lui, fiind înconjurat de un ghizd 
de 0,30 m înălţ ime. 

Peste tencuiala obişn uită a bazin ului se aşternuseră trei 
straturi de tencuială colorată în roz, care îi dădeau un aspect 
plăcut. Fundul bazinuluJÎ era mardat la margini de o bordură 
de 4 cm, care-i imprima o formă interesantă, aceea a unei 
cruci malteze. 
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Spre sud şi nord, bazinul I se învecina cu două caZi 
(alveus) de dimensiuni reduse. Alveus-ul F, situat la sud, se 
află cu 0,20 m deasupra bazimului, comunicind cu acesta 
prin tr-un orificiu practicat în colţul său nord-vestic 
(fig. 1 2) .  Un perete de cărămidă, de 0,40 m grosime, 
probabil nu prea înalt, îl despărţea de un alt alve�es (B), 
de proporţii mai mari, s ituat c1,.1 0,10  m mai sus, care avea 
acces Într-un coridor de unde se putea probabil, urca pe 
terasă sau ieşi in grădină. 

în partea nordică a bazin ului central, alve.es-ul H 
complet distrus de dărămături , se afla la acelaşi n ivel cu 
cel sudic (F) . 

Pereţ i i  interiori ai camerelor de locuit şi băilor erau 
construiţi din cărămidă, toate aceste încăperi fiind încălzite 
prin hypocaustum. Sub unul din alveus-uri (B) se afla cup
torul (praefurnium) (fig. 8),  de unde aerul încălzit pătrun. 
dea printr-un canal boltit, realizat din cărămizi ,  sub bazinul 
central. In dreptul alveus-ului H, dedesubtul nespinsu
rae-i, era construit  un zid de piatră, prevăzut cu o gură 
de fum boltită, pe unde aerul cald era canalizat prin
tre pilae din cărămizi mici pătrate, spre celelalte in că peri 
locuite (C1 , C2, L şi A) (fig. 1 3 , 1 4). AntI1eul E situat în 
dreptul intrări i nu dispunea de încălzire. Numeroase frag
mente de tegulae mamrnatae, cu colţari sau in formă de şea, 
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descoperite în dărîmături, stau dovadă sistemului bine cu
noscut de încălzire a camerelor prin canalizarea aerului 
eald de-a 1 ungul pereţi lor ( fi g. 1 7) .  S uspinsura era realizată 
din cărămizi m�ri .bipedale, situate deasupra pilae-Ior, peste 
care se turnase szgnmvtm. 

Dispunerea balneum-ului ,  repartlpa bazinelor, situarea 
praefttmivem-ului sub una din căzi, le întîlnim Într-o formă 
oarecum asemănătoare în vil la cercetată arheologic de 
A. Buday, în cartierul Kistarşa-Clu j  4 .  Spre deosebire de 
villa de la Horia, la Cluj ,  podeaua camerelor de locuit 
era incălzită şi cu aj utorul conductelor ceramice 5. 

La vest de zidul transversal era situată colonada şi o 
mică curte interioară, probabil o grădiniţă. Un ş ir  de cinci 
coloane, ale căror postamente din calcar cretacic au fost 
găsite in situ (fig . 4), străjuia spre sud o mică tera
să acoperită (portic), iar spre nord, trei încăperi ( 1 , 2 , 3 )  
pardosite c u  tencuială colorată î n  roşu şi roz. între terasă şi 
eele trei încăperi se afla un bazin rectangular, puţin adînc, 
pardosit, de asemen i, cu tel1cuială roşie. Terasa se afla cu 
0,50 m deasupra nivelului de călcare din interiorul villae-i 
şi era mărginită la vest şi nord de un mic zid (0,70-0,50 m) 
de piatră cu mortar, care avea rolul de a spri j in i  nivelul 
mai ridicat al terasei, formînd totodată şi un mic gard in 
faţa celorlalte încăperi ale colonadei. Cele trei Încăperi ,  
-situate spre nord, reprezentau o triplă denivelare real izată 
din trei platforme care coborau spre bazinul din marg1l1ea 
terasei (fig. }) . 

în zidul care delimita terasa spre nord, fusese constru i tă 
'0 gură de foc boltită, un fel de vatră din cărămizi pedale 
şi semipedale, purtînd mai toate, ştampila Legiunii  a V-a 
Macedonica, cu scopul ,  probabil, de a asigura în z i lele mai 
răcoroase de vară, o temperatură constantă În aceste încă
peri, fi ind necesară totodată încălzirii bazin ului .  

întreaga colonadă avea o lungime de aproximativ 1 7  m 
şi o lăţime de 5 m, fiind deschisă spre o grădiniţă de formă 
rectangulară ( 1 4,50 x 7,50 m), a cărei exi stenlţă a fost con
firmată stratigrafic. 

în dreptul încăperii A, prinşi în exterior de zidul sudic 
al vil lae-i, se aflau doi p ilaştri, construiţi din piatră şi mor
tar ( 1 ,00 X O,60 m), di stanţa dintre ei fiind de 1 , 1 0  m. Lipsa 
'0ficărei posibili tăţi de acces spre Încăperea A ne îndeamnă 
:să le considerăm nu numai accesori i  arhitecton ice, dar şi ele
mente de fortificare a zidurilor 6. De altfel aceeaşi situaţie 

4 CL dr. Arp::id Buda)', R6mai vil/ak Erdelybel1, În "Dolgozatok" ,  
IV, ClU J ,  1 9 1 3 , pp . 1 6 1 - 1 62 (<1 se  vcdea ş.i planuJ vi J lae-i la p.  J 32) .  

5 I bidem . 
6 Nu excJudem această posibi l i tate, deoarece genul respectiv de con

tra[orturi era folosit ş i  În construqiile romane civile din perioada tim
purie a imper iu lui. Pentru teri toriul patriei noastre a se vedea villa ro
mană de la Mănercu-Hunedoar,a, cf. dr. A. Bud'a)' ,  op. cit., p. 1 58 
o(Abr<!ge) şi la p . 1 1 6 planul v i l lae-i. Vezi şi Edit B. Thoma5 Romische 
Villen il7 Pa17JToOnien, Budapest, 1 964, unde la p. 25,  fig. 8: apare un 
.astfel de contrafort În inter ioru l u nei vi l la  din jurul lacului Balaton. 

o întilnim şi spre sud-est. de astă dată în dreptul intrării în 
an treu (E) (fig. 6), 

Villa era prevăzută cu cîteva dependinţe de caracter 
gospodăresc, s ituate în afara zidurilor sale. Cele dinspre 
sud-est erau l ip ite de zid, fădnd corp comun cu villa, cum 
este cazul anexelor P şi R, despre care am avut ocazia să 
amintim. Altele se aflau  la sud, unde, in săpătură, au fost 
surprinse dărimături de ziduri şi substrucţii, in interiorul 
cărora a fost găsit un fund de chiup şi resturile a trei vetre, 
situate la 2-} m una de cealaltă. La 6 m sud-est de zidul 
clădir i i  a fost descoperit un cuptor distrus, de formă ovoi
dală, de mari dimensiuni, în interiorul căruia s-au $ăsit nu
meroase fr�gmente ceramice de tradiţie autohtona, iar la 
} m sud-est de zidul sudic al villae-i s-a dat de urmele unei 
construcţii ,  de a cărei utilitate nu ne-am putut da seama. 
Jn partea de nord a grădini i ,  descoperirea unor fragmente 
de fier şi bulgări de zgură ne sugerează existenţa unei 
fierări i .  

î ntreaga clădire era acoperită cu ţiglă şi cu olane, aces
tea din urmă fiind folosite probabil l a  realizarea colţurilor 
create de pantele acoperişului 7. 

Tipul de villa cu colonadă şi grădiniţă În faţa colonadei 
este deocamdată necunoscut pe teritoriul patriei noastre. 
Existenţa acestor elemente componente ar atesta un tip i ta
lic de vil la, întîlnit în perioada republicană 8.  

Faptul că lucrările de îmbunătăţiri funciare nu au per
mis extinderea cercetărilor noastre spre vest, nu putem şti 
dacă grădiniţa din falţa colonadei nu era de fapt o curte 
interioară care lega clădirea de alte dependinţe, cum este 
cazul vill ae-i rustica de l a Mănereu, unde în l ocul colonadei 
întîlnim un culoar foarte îrn.gust (0,80 m) de lungimea 
villae-i 9. 

Prezenţa însă a unui număr foarte mare de cărămizi şi 
ţigle, purtînd ştampila  Legiunii a V-a Macedonica (fig.  24),  
material aflat pînă in prezent numai În apropierea fortifi
caţi i lor romane, pare să releve existenţa unor vexilaţii ale 
acestei legiuni În apropierea vi l lae- i .  Imprimarea ştampile
lor în forma LEG. V. MC. şi LEG. V. MA, ca şi ca
racterul l iterelor ridică problema a cel pUţin două cărămi
dării (figlinae) aparţinînd unor unităţi ale Legiunii a V-a 
Macedonica, staţionate l îngă Horia. De altfel, această pre
zenţă este confirmată şi de mai vechea descoperire a exvo
toului lu i  Annaeus Pulcher, dedicat zeilor sănătăţii , lui As-

7 A fi rmaţi a se Întemeiază pe numarul mare de ţigle şi olane, în 
stare fragmentarii, găsi te Împreună cu resruri de zidarie, deasupra ni
velu lu i  de călca re, atît În zona 10cuibilă cît şi În cea a colonadei. 

B De exemplu la Pompei, la casa "chirurgului" şi la cea a lui  Sal
lust'ius, ef. R. Etienne, Viaţa. cotidiană la Pompei, Buc ., 1 970, p. 249. 

9 Dr. A. Buda)' , op. cit . ,  p. 1 58 .  A se vedea şi planul vi l lae-i Spoon
Ic)' Wood, rcprodus după Swoboda, Romische tmd roman. Palăste, Viena, 
1 924, În "Enciclopedia dcl l'arce antica, dassica ed orientale, Enciclopedia 
i taliana" ,  1 966 (viJla), unde curtea interioara este flancată În trei parţi 
de coridoare. 

Fig. 2. Vedere asupra promontoriului  de pc malul drept al Taiţci, Înainte de Începerea lucrărilor de degaja re a villac-i. 
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Fig.  3. Planul vilbe-i : 1 - zid  d i n  pietre pri nse cu pămll1 l ;  2 - z i ll d i n  pietre şi c�răm izi ; 3 - 7.id d i n  pietre prinse cu morta r ;  4 - substrucţ i i ;  5 - platformă de 
monar ; (, - pămînt arSi n - ci'lrărnizi ştampilare; b - vas .,:cramic;  c - chiup; t trepte; v1 -v.1 - vetre. 

klepios şi Hygeiei ,  făcută în apropierea vil lae- i ,  pe malul 
sting al dului Taiţa 10 .  Dacă Annaeus Pulcher, acest veteran 
al Legiun i i  a V-a, cu nume italic, ar fi fost proprietarul 
vi l lae-i de la Horia, nu putem dedt presupune, deoarece 
această consLruCţie nu apare, n ici măcar în stadiul actual al 
cercetări lor, ca o prezenţă izolată. Avînd mai mult L\!fl ca
racter suburban, ea era legată de o aşezare civilă, dezvol
tată 1n aproprierea unei fortificaţi i  romane.  
, în  dependinţele sudice ale vi llae-i, pe terasă ca şi în cubi

cvd�tm (C2) ,  sufragerie (C1 ) şi vestibuLum (L) , s-au observat 
puternice urme de arsură ; oseminte umane au fost surprinse 
fn dădmăturile vestibul ului (L) ; în interiorul villae-i,  mate
rialul arheologic recoltat este sărac. Toate acestea stau măr
turie devastării ,  d istruger i i  şi incend ier i i  acestei clădiri, În
tr-un .mo�ent pe care nu-l putem stabi l i  decît cu' oarecare 
aproximaţIe. 

Cert este că, din momentul distrugerii, villa de la Horia 
îşi încetează existenţa. în vederea încadrăr i i  cronoLogice a 
villae-i, dispunem de ţigle (tegulae) şi cărămizi romane 
(lateres coeti) ştampi l ate, ceramică şi citeva monede desco
perite 111 stratul de pămînt vegetal .  

Pe baza lor putem conclude că villa de l a  Horia a fost 
construită în ec. II e. n . ,  În timpul staţionări i  la Troesmis 
a Legiun i i  a V-a Macedonica, pînă în anul 1 67 e. n., cînd 

10 Monumentul a [OSl publicat de A. Rădulescu, în Noi monumente 
epigrajice în Scythia Minor, Constanţa, 1 964,  p. 1 8 3 ,  fig. 3. Bănuind că 
a fost pus în  apropierea unui temp lu, siwat îl1lr- aşezare civilă, am 
executat în vara anului 1971  u n  sondaj în zona respectivă, fără a da 
de ,m'mele edif�·cil\l ui căutat. Cons.iderăm că I ia tra a fost transportată 
de pe malul drept al Taiţei, din apropierea villae-i. Totodată, avînd în 
vedere că litera, cuprinsă în inscripţie între numele dedicanrului şi cu
vîntulu i  LEG (ionis), nu reprezintă prescurtarea cuvîntului "centurie",  
cum p ropunea aUlorul, ci  V (eteranus) , socotim că avem de-a face cu un 
veteran al  Legiuni i  a V-a Macedonica, stab i l i t În acel loc după satisra
("crea stagiulu i  mil i tar. 
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unitatea e te transferată în Dacia .  Cons iderăm că villa a 
putut fi con truită, cel mai devreme, în timpul împăratului 
Hadrian,  cind a fost reorganizat sistemul de apărare a 
l imesuil i i  1 1 şi s-au ridicat o seamă de fortificaţii în terito
r iul mari lor cetăţi 12, în scopul asigurări i  l in i i lor strategico
comerciale şi a unei apărări mai eficace în caz de nevoie. 

eram ica descoperită în dărîmătur i l e  vi l lae- i ,  at1t cea 
de factură romană cît şi ceramica de trad iţ ie  autohtonă (La
tene-getică) (fi g .  1 8 , 20), se încadrează în sec. II şi III  e.n. ,  
găs indu-şi cele mai s igure analog i i  în necropolele daco-ro
mane de la En i  ala 13, în Dobrogea, şi Soporul de Gmpie 14, 
În Transilvania, ca şi în nivelele de la Histria 15, Dinogetia 16 
şi Novidunum 17, aparţinînd secolelor II-II I  e . ,n .  

în  stratul vegetal d in  zona estică a villae-i, au  fost găsite 
3 monede de bronz, 2 aparţin înd epocii constantiniene 

Constantin cel Mare, respectiv Caesarul Constans 
(335- 337,emis. Al1 L iochia), ultima provenind de la împă-

1 1 R. V ulpe, Din istoria Dobrogei, voI .  I I ,  Buc. ,  1 968,  p. 138 .  
1 2  1 Ioria se află pe  teritoriul cetăţii Troesmis, de care o despart 

cca 20 km. 
13 M. Babeş, Necropola daco-romană de la Enisala (jud. Tulcea), fn 

"SCI V " ,  r, 1 97 1 ,  t.  22,  p. 1 9  şi urm. 
14 D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei 

şi numismalicii, Buc.,  1966, p .  53-55,  fjş. 1 9, 20, 2 1 .  
15 Pentru ceramica romană aparţin1l1d sec. I I - I II e.n., î n  Histria, 

I I ,  P. Alexandrescu, Necropola mm/f,lară; pentru ceramica de tradiţie 
indigenă, a se vedea . Scorpan, Aspecte ale contimâtăţii şi romanizării 
băştinaşilor din Dobrogea, în lumina recentelor cercetări, în "Ponrica", 
T I I ,  Constanţa, 1 970, p. 1 4 2  şi 1 50. 

16 1 .  Barnea, În "SCIV " ,  1 -2, 1953, p. 263-267; Gh. Stefan, 1. 
Barnea şi 13. Mi trea, Şantierul arheologic Garvăn, în "Materiale", IV, 
L 957, p. 200 şi 203. 

17 1. 13arnea şi colaboratori, Săpăturile de salvare de la Noviodu
Ilum, în "Materi ale " , IV, 1 9 5 7, p. 168,  fig. 1 4 ;  Exp. Bujor ş i  G. Simion, 
Săpătltrile de salvare de la cimitir/tl roman de la lsacaa, în "Materiale - ,  
VII, p.  395, fig. 3. 
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J 5  

1 7  

Fig. 9 ,  1 0 ,  I I . Aspecle d i n  i n teriorul  v i J lnc-i  romane, c u  pr i v ire specială asupra 
ziduri lor intcrio:\re. 

Fig.  12 .  Bazin ul F. 

Fig. 13. Gurii. de fum bol,i,ă, sub bazinul H. 

ri�. 1 4 .  cct i u llc prin hypocaustum. 
FiC 1 5 .  Plăci  ccramÎcc 1n [rebu in ţa te la pavimentul 1ncăperii A. 

Fig. 16.  P i ro:lnc şi scoabe d i n 1ncăperc:l. K,. 

Fig.  17.  f'ragm cntc  de trgulae mammalae. 

Fig. 1 8 .  Ceramidi autohtonă găsită in <15.rÎl11 iitu r i l c  v ill::tc- i . 
Fig. 19. Vas ceral11 ic de mari proporţii desco perit  in  anexa 1'. 

Fig. 20. Ceramică romană găs i t ă  1n d1\rămături lc  v i l l:lc- i .  

20 

1 6 

18 

19 
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2 1  

22 23 

24 

fi� . 21 . Fr;q�l1lcnt  de apcduct ccr:l1" ic.  Fig.  22. COllductlt de plumb descoperită în zona băilor, ta b:lZ,a z idulu i  de i ncintă. Fig. 23, 24. Fr:1�mcntc de regule ş i  c?irăl1l izi  purtînd 
ştampila leg.  :1 V-a Maccdonica. 

ratul Valentinian 1 (364-375 e.  n.) 18. Depuse tn pămtntul 
cărat de ploi de pe pantele vestice ale dealurilor din apro
pierea villae-i, monedele const ituie un indiciu care ne per
mite ă pl asăm distrugerea clădirii de pe promontoriu tntr-o 
perioadă anterioară mc mentuL ui Constantin cel Mare. 

Aşadar, materialele de care dispunem, corobora te: cores
pund unei încadrări cronologice a vil lae-i de la Horia în 
secolele I I  şi I l I e. n .  

Vil la de  la  Horia, prin sistemul său de  cl1'strucţie, prin 
repart izarea spaţi i lor interioare şi rafinamentul amenajărilor, 
const: tuie, pînă în prezent, una din puţinele mărturii con
crete ale pătrunderii modului de viaţă roman, prin interme
diul veteranilor şi coloniştilor, în teritoriul nord-scitic. 

Plasată Într-o zonă pitorească pe terasa vestică a Taiţei, 
în marginea canabae-Ior unor unită,ţi ale Legiunii a V-a 
Macedonica, vil la se afla şi în apropierea unei mari aşezări  
rurale, existente pe malul advers al apei. In  ce măsură re
prezenta o exploatare agricolă şi ce relaţi i  fuseseră stabilite 
între locuitorii celor două aşezări, în stadiul actual a l  cerce
tărilor, nu putem răspunde. 

Investigaţ i i le  ce urmează a se face în viitorii anI, in 
canabe-Ie din apropierea vil lae-i ca şi în aşezarea de din
colo de rîu, vor lămuri, sperăm, multe din problemele în faţa 
cărora, astăzi, se află un mare semn de întrebare. 

. 18 Ult imele .două Illonede au fost determinate de Oct. I l iescu, şeful 
Cabmendui numismatic al Academiei R.5.R., căruia  Îi mulţumim pentru 
amabil itate. 

S2 

R E S U M E  

Les fouilles archeologiques p rar iqw!es au prin tclllps de 1 97 1  dans l a  
zone nord-ouest de  l a  commune de  Horia (dep. de Tulcea) onr  mis au 
jour des vesriges qui r isquaien t d'hre detruits par les rravaux d'amel io
rations foncieres. Quelqucs decouvertes fol"tuires plus ancicnnes - des 
tu i les e rampillees er un ex-voto dedie par Annacus Pulcher, veteran de 
la Ve legion Macedonica aux dieux de la sanre - avaient fait naÎrre 
l 'idcc que cette zone correspondait fi l 'emplacemcl1l d'un ancicn camp. 

Les fouilles de sauvetage pratiquees a droite de la  riviere Taita, sur 
le versant est de la coll ine di te «Muchea l u i  Găzanl» onr idenrifie deux 
niveaux d'habitat de I'epoque romainc. Le premier niveau, que la  cera
miquc et les monnaies provenues du 'second niveau pcnnettaient de dater 
des II -III  siecles de n.  c., renfermait une belle «vil ld" romaine de 
type ital ique, composee de deux parties bien disrinctes: une zone habi
rabie, avec des pieces pour les proprietaires, des bains et des d.ependan
ccs, p u is une colonnade constiruee par unc rerrasse et des p ieces adja
centes; devant la colonnade se tTOUVait un jardin de dimensions r,eduites. 
La villa, sitllee sur une langue de terre qui se perdait dans la terrasse 
de la Taita, avait tres probablement p lu sieurs entrees, dont celle du cbte 
sud-est, fi anquee de deux con rreforts, a pu etre precisee par les f ouilles. 

De puissantes traces de brGlure, les ossemenrs humains trouves parmi 
les decombres, J'inc!inaison des Illurs attestenr les desrructions, la devas
fation et I ' incendie qui ont mis fin il cet cdifice. A en juger par l 'or,ien
tation de la villa vers I 'ollest, par I'existence de deux habitat;ons plus 
modesres fi proximire et par l a  quantite massive de l"uiles et de briqucs 
cstampillees Ill�ses au jour, il s'agit d'un etablissement civil constitue au 
pied d'un camp de l a  V e  leg ion Macedonica. La villa de Horia est la 
prem iere villa romaine de Dobroudja fouillee j usqu'i1 ce jour. l mpression
nante de sol,idite et de raffinement, cl ic fournit differents elemcnts d'in
reret qu'il appartiendra aux call1pagnes il venir de ver,ifier. 
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