
COMPLEXUL MONASTIC PALEOCRESTIN DE LA SLAVA RUSĂ 

Platforma Slavei este o subdiviziune a Podişu lui Babadag, 
drenată de rîul Slavei , începînd de la Dealul Ş_oimu lui 
(Atmagea) pînă la com plexu l lagunar Razelm. Zona este 

constituită din formaţiuni cretacice, reprezentate prin roci calca
roase neom ogene, cele mai frecvente fiind depozitele de calcare 
grezoase din care sînt alcătuite dealur il e Sl ave i. Valoarea tempera
turilor medii anuale depăşeşte 10°C. iar prec ipi taţ iil e au valor i 
de 450-550 mm pe an i. 

Cu ocazia cercetări lor de s uprafaţă întreprinse în această zon ă 

în toamna anulu i 1987, la cca 3 km vest de satul Slava Rusă şi la 
cca 500 m nord de măn ăstirea de rit vechi Uspeni a, pe un platou 
cu o uşoară pantă de la nord la sud au fost descoperite mai multe 
fragmente ceramice, ţig l e şi olane datînd din sec . VI e .n. (P I. I) . 

·Situl prezenta 'puternice urme de distrugere datorită intenselor 
· lu crări ag'ricole precum şi eroziun ii provocate de apele pluviale. 
Se impunea începerea unor săpătur i arheologice de sa lva re a acest ui 
sit .care, avînd în vedere datarea oferită de materi alu l arheologic 
existent la s uprafaţa ·so lulu i - seco lul· VI - , prezenţa un interes 
major pentru istoria Românie i. 

Săpături l e au fost efectuate în perioada 25 iunie - 15 august 
, 1988 . S-a început prin trasarea unei secţiuni de sondaj S1 (40 x 2 m), 
care avea menirea de a,ide~tiDca obiecti vul. A urr:nat apo i deschi 
derea a 26 de casete , ce le mai multe de dimensiuni le 4 x 4 m, cu 
marto ri de cîte 1 m între ele, casetele perifer ice fiind pe urm ă 

1 Coteţ, I. Popov~ i, judf! ţe le patriei . Ndeţul Tulcea, Bu cu re şti , 1972, 
129; M. Pi man, Un ele aspecte ale carstului din zona voii Slava , în „St ud ii 
şi c'ercetări de geografie ap li cată" , Co nstanţa , 1972, p . 99 . 
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m ărite pentr u a descoperi partea final ă a zidurilor complexului. 
Acestor casete le-am ad ăugat în final alte tr·ei s ecţiuni: Sn (21 x 4 
m); Srn(11 x 2 m); S1v(1 1 x 1,50 m) (PI. 11 ) . 

În urma degaj ării acestor suprafeţe au ieşi t la i v ea lă do u ă bazilici 
cu cîte o s ingură navă, o cape l ă cu abs id ă şi diferite anexe încon
iurate de o in c intă , aparţ in înd, probabil, unui comp lex monahal. 
(PI. li 1 /1). Din corelarea observaţii lor stratigrafi ce cu plani metri a 
complexului s-au putut stabili mai multe faze în evoluţia acestu ia. 

fn prima fază a existat o singură bazi lică mononavată , orien
tată spre est (Bazi lica A), cu următoa rele dimensiuni: lungimea 
axia l ă a naosu lui este de 10.40 m iar l ăţimea de 6,65 m, proporţia 
săli i fiind aprop i ată ce relaţia 3 : 2 = 1 ,5 (respect iv 1 ,564). 
Absida era semicircu l ară cu deschiderea de cca. 5 m ş i adînci mea 

PI. I - Plan de s it u aţie (scara 
1 : 25000) 

care ai ci coi nci de cu raza, de cca. 2,5 m (PI. 111 /2). Zidurile erau 
reali zate din piatră brută de calcar legată cu pămînt ş i aveau o 
grosime de 0,65 /0,70 m ; de altfe l acest fel de construcţ i e se păs
trează pe toată durata complexului. Inter ioru l navei era placat 
cu cără mizi pătrate (42, 5 ><: 42,5 x 3,5 cm), fixate cu mortar de 
va r, ele form înd prima pardosea l ă a bazilicii „A" (PI . 111 /3). Tot 
în această fază pe latu ra de sud a bazilicii se adosează o încăpere 
rectangu lară cu zid urile groase doar de 0,50 m, cu d im ens iu ni 
minime probab ile de 2,60 x 3,10 m. Zidul de est pare să fi ·fost 
folosit în toate fazele de refacere ale acestei încă peri , în timp ce 
c.el de vest a fost de plasat fie spre a obţine o mă r i re a ei fie pentru 
a fi fu.ndat pe pă mînt virgin „ Această încăpere se adosează bazi-
1 ici i aproa'pe exact la ' baza 'abside i' dar' din cauza unei demante
l ă ri a zid ului sudic pe cca . 1 ,50 m, nu se poate preciza dacă ea 
com un ica 5au nu cu naos ul . În caz de comunicare am fi putut 
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postula funcţionalitatea aceste i încăperi drept o pastophoria 2. 

Accesul în bazili că se făcea pr intr-o intrare pe care o identificăm 
uşor dezaxată pe latura s udi că, probabi l din necesităţ i st ructurale 
(PI. IV /2). 

În faza a doua au loc importante refaceri şi noi construcţii. 
Se constată abandonarea vechii abs ide ş i crearea altei a, după 
principii planimetrice noi : sem ice rcu/ abs idei 3 este prelungit 
cu ante de zidărie (PI. IV /1), aceasta devenind mult mai adîn că, 
iar grosimea zidur ilor de fund aţ ie este măr ită la 1- 1,10 m. Ele
vaţ ia absidei ş i a completăr ilor naosu lu i este de cca. 0,80 m gro
sim e ş i în general se constată folosirea unor fragmente de piatră 
de talie mai mare, unele din ele fiind prel ucrate (PI . IV /1). Des
chiderea abs idei este acum doar de cca. 4,50 m, iar adînc imea 
atinge cca. 3,90 m. Nava este pre lungită cu cca . 1,50 m sp re est 
pentru a putea funda, în întregime, absida în pămînt să nătos. 

2 Pentru se mnificaţia ş i fun cţi ile aceste i încăperi a se vedea H'. Leclercq, 
Pastophorium, în DACL, X III, 2, col i. 2390-91: idem, Oiaconicum, în DACL, 
IV, 1, col. 733; Krautheim er , 1986, p. 94- 95 ş i nr. 5, in s istă asupra rolului 
important a l tradiţiei locale în amplasarea aceste i încă peri şi a funcţiilor 
sale interschimbabile ca diaconicon, memoria sa u bapti ster iu. Pentru con
fuziile existente înt re protesis şi diaconicon v. Testini, 1980, 589-91. 

3 Această nouă abs id ă ne aminteşte de unele abs id e din Algeria ş i Tunis . 
cf. Ch. Delvoye, „Byzantion", 32, 1962, 301-2, fig . S: id e m, Apsis în 
RLBK \, Stuttgart 1963, 248, fig. 4. Această abs idă „în arc s upraînălţat" 
conferă o mai mare su prafaţă, iar ziduri le rectilinii se rveau de co ntraforturi . 
Dacă ţinem seama că cel mai vechi exemp lu sigur datat, de bazilică cu abs id ă 
poligo nal ă la exterior este Sf. Ioan Botezătorul din Constant in o pol, constru ită 
în anu l 463, aceasta ne cferă un argu ment pentru data rea ce!ei de-a doua faze 
în primele trei sfertur i ale sec. V. Absida poligonală va deveni frecventă 
abia din timpu l lui Iustini an , cf. Ch. Delvoye, 1962, 307. 

PI. li - Planul compl ex ului 
pa l eocreştin şi al sistemu lui 
de săpătură (scara: 1 :200) 

PI. III -1) Complexul paleo
creştin , vedere de ansamb lu: 
2) Urmele absidei din faza I; 
3) Pavajul din interiorul bazi -
1 icii A. 
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PI. IV - 1) Urme le absidei din faza li; 2) Narthex-zona intrăr ii în bazili ca A; 
3) Colţu l de 5-V al incintei în faza III; 4) Baza de stîlp şi fragmente din 
vasul lustral aflate lîngă intrarea în nava bazilicii A. 

Astfel, naosul capătă acum alte proporţii, lungimea fiind de 11,90 
m, ceea ce dă un raport aproximativ de 9 : 5 = 1,8 . Tot în cadrul 
schimbărilor din a doua fază, pe latura de.nord a bazilicii se con
struieşte o capelă absidată 4 cu aceeaşi orientare . Sala cape lei are 
lungimea axială de 4,80 m şi o lăţime de 2,80 m, proporţ ia apro
piindu-se de relaţia 5 : 3 = 1,666 (la noi proporţia fiind de 1,714) . 
Absida are deschiderea de cca. 2,05 m şi o adîncime de cca. 1 m. 

' O bună analogie pentru această capelă avem în Priene, cf. M. Restle 
Asia, în RLBK I, 340, fig. 7. 
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Zidul absidei şi cel de nord au o grosime de 0,70 /0.75 m, în timp 
ce zid ul care închide con strucţi a la vest are aspectul unei simple 
despărţituri, grosimea lui fiind de 0,40 m, iar fundaţia mult mai 
s uperfi ci'a l ă. 

Tot acum, în vestul bazilicii, se îna l ţ ă o încăpere cu dimensiu
ni le de 4,50 m l ăţ ime ş i 10,05 m lungime, uşor trapezoidală, ori
entată nord-sud, ce îndeplinea, probabil, rolul de narthex 5 . Dar 
în timp ce la sud închiderea ei fila cu zidu l bazilicii, zidul care o 
înch idea spre nord depăşeşte alini amentu I bazi I ic i i şi se a lini ază 

6 M enţ i onăm că narthexul nu pare a fi fă cu t parte din planul prim elor 
bazilici creşt i ne. Ei apare în momentele următoare ale evoluţiei bazilicii, 
cf. P. Lemerle, „BCH", 70, 1946, 323. Aceasta poate constitui ş i o expli
caţie a faptului că în prima fază a sa , bazilica „A" de la Slava Rusă nu 
avea narthex. 
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zidulu i nordic al capelei la cca. 3,60 m. Această dispoziţie ·curioasă 
a narthexului nu este o apariţie singulară, el fiind întîlnit la mai 
multe bazi lic i, cum ar fi cea din Ulrichsberg 6 (PI. V /1), Sipraga-

PI. V - Bazilicile din: Ulrichs
berg (1), Galata (Varna) (2), 

Del iduska-Preslav (3). 

Bosnia 7 (P I. VI I /3), Zitomisl ici s (PI. VI I /4) sau în Bu lga ri a la 
bazi I ici le din Galata-Varna şi Pres lav-Deliduska 9 (PI. V /2, 3). 
La Slava Rusă extremitatea nordică a narthexului prezintă pe por
ţiunea ce depăşeşte bazilica, către est, o desc hidere în centru l 
căreia se afla o bază de stîlp cu dimensiuni de 0,60 m x 0.75 m. 
Această bază însă nu se a li niază zidului vesti c al bazilicii ci altor 
două baze de stî lpi, care erau lip ite de acest zid în scopul susţi
nerii acoperişu I u i acestei în căper i. Un alt acces se realiza şi di ns pre 
lat ura de sud und e avem o desch idere foarte largă: 3,20 m. Aici, 
în anta de zidăr ie dinspre vest ul intrăr ii , se află încastrată o pi at ră 
de mari dimensiuni (O,?O x 0,50 m), cu gaură pentru pi vot ul po rţ ii 
existente cîndva aici. ln realizarea zidăr iei narthexului intervine 
un element nou ş i anume di spu nerea pietrelor în opus spicatum , 
ad i că aşezarea lor oblică, a ltern ată, de la o as iză la alta, spre dreapta 
sau spre stî nga şi intercalarea cu as ize obi şn uitei0 . Un a din lespe
zi le adosate zid ului vestic al navei pentru s usţinerea acoperişului 
delimitează clar, spre sud, intrarea în bazilică, care avea probab il 
1.70 m. (PI. IV /2, 4) . Lespedea de prag nu s-a păstrat, iar ni ve lul 
unei mici p orţiun i din pavaju l existent în narthex este cu cîţiva 
centimetri mai sus decît pri ma fază a pavajului bazilicii, păstrat 
fragmentar în dreptul in t răr ii. După bazele de stî lpi existente se 
poate presupune poziţia altor două, stîlpi i necesari s u sţ ineri i 
şarpante i narthexului fii nd di sp uş i , probabil, la distanţe de 2,25 -
2.30 m unul faţă de altul. A doua fază a bazilicii este legată de 
existenţa, în zona de est a ei, a unui pavaj de cărămizi u ş or drept
unghiulare (0.35 x 0.30 x 0,04 m), aliniate în ş iruri transversal e, 
în tim p ce primul pavaj era aliniat în ş iruri longitudinale. Cîteva 
fragmente de cără mizi descoperite în narthex mărt uri s esc că şi 
acesta a fost pavat iniţial. În cape l ă pardoseala pare să fi fost o 
s impl ă lu tui ală . 

Tot în timpul acestei faze s-a construit o nouă bazilică, „B" , 
sit u ată la nord de prima bazilică . Aceasta are. de asemenea, o 
s ingu ră navă cu dimensiunile de 6,90 x 3,30 m, de data aceasta 

6 Bie rbra uer, 1987, I, 53, fig. 13. 
7 D. Sergejevski, Plan der Friihchrist/iche Basiliken-Bosnien, în Akten 

des XI inter n. Byzanti ni sche Kongres, Munch en , 1958 - 1960, 564, fig. 37. 
8 T. Andjelic, „Arheoloski Vest ni k" , XX IX, 1978, 637, fig. 5. 
0 N. Caneva, „Arheologia'', X, 1968, 2, fig. 3 /a, b . 
1 0 Acest gen co nstru ctiv se pare că provine din Siria, de unde se par-e 

că s-a răspîndit pînă în Da l maţia, unde îl întîln im la co n strucţia bisericii 
Sf. Barbara, de pe i nsuliţa Sutvara, datată la s fî rşitul sec~ VI„ cf. I. 
Fiskovic, VHAD, 65 - 68, 1963 - 65, 168, PI. XXXV fig. 2. ln Dobrogea 
mai apar-e în constr-ucţiile din cetăţi le romano-bizantine de la Murighiol 
şi Argamum-Capul Do lojman. 

proporţ i a . fiind u şor trecută de 2 : 1, iar, spre · est : o absidă· cu 
deschiderea de 2 m si adîncimea de 1,50 m. Zidurile sînt lucrate 
în aceeaşi tehnică de' construcţ ie, observîndu-se, pe alocuri , ·por-
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ţi uni de opus spicatum. Pava jul a fost rea li zat cu cărămizi pătrate de 
0.30 x 0.30 x 0,04 m, dispuse în şiruri transversa le , iar din dreptu l 
intrăr i i ş i în partea de vest a sălii cu lespezi subţiri de calcar . ln-
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trar~a este plasată într-o poziţie mai puţin obi şn uită, pe latura 
sudică la '0,75 m de colţul de sud-vest şi avea, probabil, o l ăţ ime 
de 1,20 m. Nici aici nu s-a găsit piatra de prag. Zidul de vest este 
distrus pe mai mult de jumătate din lungime. Un zid lat de numai 
0,60 m, legat tot cu pămînt , cu fundaţia puţin adîncă, uneşte 
colţul de sud-vest al bazilicii cu peretele nordic al narthexulu_i, 
fiind trasat oblic, în contrast cu planimetria de pînă acum. ln 
acest mod se obţine un spaţiu semiînchis, un fel de curte inte
rioară cu dimensiunile medii de 8,50 x 6,20 m între cele două 
bazilici, narthex şi capelă. Doar pe lîngă aceasta şi bazilica „B" 
există o deschidere de cca. 2,75 m orientată spre est . Prezenţa 
acestei curţi probabil că a determinat ca accesul în bazilica „B" 
să se facă pe latura sudică a acesteia. În acelaşi timp existenţa 
acestei curţi facilita din plin luminarea ambelor bazilici n, deoa
rece ne îndoim că zidurile bazilicilor ar fi suportat o supraînălţare 
prea mare pentru a fi luminate pe la partea lor s uperioară. Tot 
legat de această etapă avem o refacere a încăperii de pe latura 
sudică a bazilicii „A". De asemenea nu se poate exclude nici exis
tenţa uni zid de incintăI2 , ale cărui fragmente timpurii sîn t vizi
bile în colţul de sud-est al complexulu i. 

În cea de-a treia fază complexul rămîne în general neschim
bat. Se refac însă pardoselile în ambele bazi lici, prin si mple frag
mente de cărămizi şi printr-o lutuial ă. În cadrul narthexului 
are loc o modificare în colţul de nord-est, unde apare o nouă bază 
de stîlp, deplasată spre nord, realizată dintr-un bloc de piatră 
(0.45 x 0,65 m), aşezat pe o fundaţ ie de pjatră brută. Zidul de 
vest al aceleiaşi în ,căperi, deteriorat pe anumite porţi uni, este 
reconstruit la i_nterior, micşorîndu-se astfel lăţimea narthexului 
la cca 3,70 m. ln prelungirea lui spre sud se realizează şi incinta 
cea nouă . La nord de narthex aceasta avea o desch idere de cca 
3 m între zidul acestuia ş i o pilă de zidărie de 0,70 x 1 ,10 m. În 
co!ţul nord-vest ic al incintei ia deci naştere un spaţiu cvasi închis, 
7,50 x 5,00 m, dotat cu o intrare l argă de cca. 3 m, care conduce 
la o trecere de cca. 1,20 m lătime între incintă si coltul de nord
vest al bazilicii „B". Latura de' nord a fost destui' de blne păstrată, 
dar săpătur ile nu au mai reuşit să se ext ind ă pînă la colţul de nord
est al incintei. Această latură , în mod curios, are o pronunţată 
oblicitate în raport cu orientarea bazilicilor. Latura de est a 
incintei este cunoscută doar parţial, porţiunile dezvelite ne îngă
duie însă să constatăm că se aliniază ace le ~aşi devieri oblice faţă 
de orientarea constr ucţiilor complexului. ln C-14 un zid aparţi
nînd acestei faze uneşte absida capelei cu zidul incintei. El face 
pandant cu un alt zid păstrat în stare fragmentară la sud de absidă. 
Nu este exclus să mai existe un zid intermediar între acestea dou ă, 
care să compartimenteze s paţiul larg de 10 m. Apariţia acesto r 
încăperi în partea estică a bazili cii pare să corespundă unei influ
enţe venite din Siria, care este prezentă în Grecia 13 şi Peninsula 
Balcanică, spre mijlocul secolului VI 14. Spre sud-est, o încăpere 
rectangulară (dimensi uni interioare : 2,60 x 2,90 m) , prevăzută cu 
ziduri groase de 0,70 /75 m (excepţie zidul vestic gros doar de 
0,55 m) este înglobată zidului incintei. Latura sudică a incintei 
este corectă, aliniamentul ei fiind aproximativ paralel cu zidurile 
bazilicii „A". Remarcăm că prima fază a incintei, identificată aic i, 
formează un unghi drept cu laturile est ică şi vestică. Porţiunea 
de vest a incintei este retrasă spre est cu cca. 7 m faţă de in cinta 
aliniată cu narthexul. lntersectia di'ntre laturile sudică si vest i că 
se face nu în unghi, ci printr-~n segment drept, sau p~ate curb 
de cca. 2 m. În cuprinsul laturii vestice de 8,5 m lungime găsim 
trei moduri diferite de constructie, ceea ce trădează unele refa-
ceri (PI. IV /3). , 

În această ultim ă fază, la sud de bazilica „A", încăperea adosată 
se măreşte din nou, atingînd dimensiunile interioare de 5.30 x 
3,60m. Se observă o pos ibil ă intrare de 0,60 m l ăţime în zidul 

11 Sp re deosebire de templele păgîne, în bazilicile creştine există o 
preocu pare deosebită pentru asigurarea unei bune iluminări, atît prin fe
restre cît şi prin opaiţe, cande labre ş i candele, cf. Testini, 1980, 574- 75. 

12 Nu trebuie să vedem în această incintă un sistem de fortificare a 
complexului. Aşa cum arăta şi H. Leclercq, Le monachisme, DACL, X I, 2, 
col. 1812, „ce mu r de cioture devint a la fois la lim ite materie lle et le 
symbole morale du monastere". 
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1a Ch. Delvoye, „Revue Archeologique", 1976, 1, 148. 
14 G. Stricevic, „Starinar", N.S„ IX-X, 1958-1959, 66. 

vestic chiar l î ngă zidul baziliciil5 , La est se mai observă urmele 
slabe ale unui zid paralel cu bazilica, la cca. 2,90 m depărtare de 
aceasta. 

Descoperirea, în zona de sud-vest a incintei, a majorităţii 
vaselor cerami ce aflate în complex duce la presupunerea că în 
acest loc ar.fi posibil să existe o anexă gospodărească cu structură 
din lemn. ln sprijinul acestei ipoteze vine şi descoperirea unei 
îngrămădiri circulare de ţigle şi pietre, care puteau să fi fost folo
site pentru un suport al unui stîlp de lemn. Interiorul de cca. 
4,50 m face posibilă o acoperire din lemn spr ij ini tă pe zidul de 
incintă şi pe stîlpi. 

Stratigrafia şi cronologia complexului 

Demantelările şi gropile practicate într-un moment ulterior 
dezafectării complexului, la o dată ce nu poate fi precizată -
eventual în sec. XIX cînd ia fiinţă m ănăstirea de rit vechi din apro
piere-, au afectat în special partea orientală a complexu lui, 
di strugînd porţiuni din cele două faze ale absidei bazilicii „A", 
ale capelei, camerelor anexe de pe laturi le estică şi s udi că ale 
aceleiaşi bazilici şi o porţiune din latu ra vesti că a bazilicii „B". 
Aceste distrugeri au îngreunat obse rvaţiile strat igrafice ş i înţele
gerea anumitor conexiuni ale zidurilor. Di strugerile s-au concen
trat îndeosebi în interioru I bazi I ici i mar i, încît cele mai bune 
observaţ ii s-au putut efectua în exteriorul bazi I ici lor. Astfel, o 
sit u aţie destu l de bună am surprin s în profilul lat urii de sud-vest 
a casetei 18. Aici se observă că după stratu l steril ce se termină 
la - 1,20 m, urmează, pînă la - 0,60 m, un pămînt de culoare 
brună . Aici, în C-18 la - 0,60 m precum şi în C-26 la - 0,55 m, 
a apărut cîte o monedă care, după modul, ar putea aparţine 
seco lului al V-lea. O altă monedă , probabil din a doua jum ătate a 
seco lului al V-lea, apare pe ni ve lul din interiorul capelei la -
0,70 m. Alte monede ilizibile, dar după modul de secol V, apar 
în C-18 la - 0,60 m, în narthex, precum şi în tutuiala zidului 
vestic al narthexului sau în interiorul bazilicii mari (una în mar
torul dintre C-15 şi C-16 la - 0.45 /0,50 m, iar alta în C-8 pe pavaj 
la - 0.45 m) . Toate aceste monede pledează pentru o datare a 
celei de-a doua faze către cea de-a doua jumătate a seco lului al 
V-lea. În acest mod sîntem obligaţi să datăm prima fază a comple
xu lui spre a doua jumătate a secol ului al IV-iea. Dintre monedele 
mai timpurii descoperite aici, cu excepţia unei monede din seco
lul al 111-lea, care prin co ntext ul descope ririi iese din discuţie, 
avem patru monede de seco l IV. Dintre aceste ultime monede 
două apar în condiţii demne de reţinut: Constantius li (351 - 354) 
în martorul dintre C-20 şi C-22 la - 0,50 m ş i o monedă de la 
Constant ius Gallus în S11 cr. 9. Celelalte două monede, una de la 
Constantius I (330 - 335) ş i alta de la Constantius li (351 - 361) 
apar fie în groapă, fie în vegetal. Aceste monede, credem, oferă 
unele temeiuri pentru datarea începutu I u i fazei timpurii în cea de-a 
doua jumătate a secolului al IV- iea. O diferenţiere c l a r ă de culoare 
a pămîntului în profite între ni velele acestor faze este greu de 
realizat, deoarece avem de-a face cu o depunere de pămînt lentă, 
naturală pe parcursul existenţei complexului. Cea de-a doua fază 
a existat şi în cea mai mare parte a secol ului al Vl-lea, cum o atestă 
monedele de la Iusti nian I si Iustin li, a cărui u ltimă moned ă lizi 
bilă este din anul 576 /577. 'Pentru datarea ultim .ului nivel ne stau 
la îndemînă două monede din bronz ale împăratului Mauri ciu 
Tiberiu din anii 591 /92 şi 592 /93, ultim a fiind descoperită pe po
deaua camerei afl ate în partea de sud-est a complexului. Datarea 
aceasta este întărită şi de un tezaur format din 8 solidi (unul -
Iustin li şi şapte de la Mauric iu Ti be1· iu) apărut în zona C-23, 24, 
S11 cr. 7, unele la s uprafaţa terenului actua l, altele ajungînd pînă 
la o adînci me de 25 cm. Durata ce lei de-a treia faze trebuie să o 
considerăm a fi domnia lui Mauriciu Ti beri u, începutul ei fiind 
probabi l post distrugerile avare din anii 585-586, iar sfîrşit ul 
ei eventual la începutul secol ului al VII-i ea. Spre această ultim ă 
dată sîntem determinaţi a ne gînd i avî nd în vedere c ă ultima 
monedă pe care o cunoaştem din oraşul lbida este de la He racl ius 
(a. 613/614). 

15 Faptul că această încăpere avea intrarea pe latura vestică ne face să 
presup une m că dacă a existat o comu nicare directă cu bazil ica, acum, 
aceasta, probabi l, era blocată. Eventua la funcţ ie de pastophoris a acestei 
încăperi p ro bab il a fost transferată noilor î n căper i care au apăr u t la est 
de absidă . 
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O descoper i1-e aparte o. reprezintă vas ul de mari dimensiuni 
descoperit 1n sta re fragmentară pe ultimul nivel al narthexului 
(PI. IV. /2, 4). ~aza ac:_estuia a fost descoperită l î ng ă pilonul ce 
flanca 1nt ra~ea 1n nava'. Vas~I . este aproape întreg. Se compune 
d1~tr~o baza dreptunghiulara 1n formă de zigurat cu mai multe 
or1fic11 d_e forma unor m!ci ferestre curbate la partea superioară. 
Continua apoi . rn un p1 c1or c1l1ndr1 c, uşor îngustat la extremităti 
decor.at cu o _l1n1e reliefată în form ă de vrej de viţă de vie, ca~~ 
este 1n cadrata la partea supe rioa ră şi inferioară de brîuri cres
tate. Vasul .s.e termin ă cu un bazin emisferic decorat la exterior cu 
str ug~ri st1l1 zaţ 1.' Pe_ marginea vasului apar butoni. Baz inul avea 
la_(partea 1nfer1oara un orificiu de scurgere (PI. Vl/1 a, b). 

1 a lb 

PI. VI - Vase lust rale : Slava Rusă (1 ) , Galata-Varna (2) . 

Cea mai apropiată analogie pentru acest vas provine din bazilica 
descoper ită în satul Galata de l îngă Varna 16 . Acest vas , de ase
menea cu o bază rectangul a ră , un picior cilindric cu orifici i şi 
baz'in (PI. VI /2), este cu numai 6 cm mai înalt decît vas ul de la 
Slava Ru să. Autoru I descoper irii consideră că este vorba de un vas 
de botez, fun cţionalitate atribuită ş i de către alţi cercetători 17, 

după a că ro r opin ie în el erau botezaţi copiii, în timp ce adulţii 
erau botezaţi într-un baptisteriu amenajat în partea de nord a 
narthexului, unde exista un mic bazin (piscina). Autorii nu iau 
î nsă în consideraţ i e poziţia în care s-a descoperit vasu l ş i anume chiar 
lîngă treapta de la intrarea în nava ce nt ra l ă . Dacă ar fi servit pentru 
botez ar fi trebu it să se fi aflat în interiorul baptister iului . Cum 
şi la Slava Rusă vas ul apare tot lîngă int ra re , dar de data aceast a 
în narthex, ne face să presupunem că avem de-a face cu un vas 
lust ral. Acesta putea fi din piatră I 8 sau din cera mi că , cum sînt 
exemplare le anal izate aici. Putea fi amplasat în navă ca la Galata, 
în narthex ca la Slava Rusă sau în atrium, purtînd adesea denumirea 
de cantharus 19 . Cu apa sfi nţită, aflată în acest vas de ablutiune, 
creşt inii trebui au să se spele ritual înainte de a intra în bis'erică. 
Acest cantharus aminteşte de vasul pe marginea căr uia se afla un 
porum ?el, si mbo lizînd sufletul ce atinge apa şi se regenerează 20. 

Un p1 c1or de la un astfel de vas s-a descoperit în bazilica cimite
r ial ă de la Beroe (Piatra Frecăţei) 21 . Din vas nu s-a mai păstrat 
decît piciorul de form ă tronconică; baz inul l ipseşte, dar se mai 
poate vedea urma orificiului de scurgere a ape i din bazin 22. , 

Un alt vas descoperit tot în narthex ar putea să fie, de aseme
nea, unul de cult; este vorba de un castro n (Cat. nr . 35) cu cane
luri largi , verticale la partea superioară (PI. Vlll /35). Un vas ase
m ă nă.tor ca form ă '. dar avînd do.u ă ~oarte, s-a descoperit în cr ipta 
mart iri lor din bazilica de la N1cul1ţel 23 . Fun cţ ionalitatea acestui 

:~ M. Mirtc hev, „ lzvestija", Va rna, IX , 1953, 9, frg. 14, 16 . 
R. Pr ll rnger, „Re vista di archeo logia cr ist iana" LXI 1985 306, 

rrg. 28. ' ' · 
18 H . Leclercq. Zou i, în DAC L, XV, 2, co l. 3284, frg. 11268. 
19 Testini, 1980, 564 şi nota 2. 
20 Ibidem. 
21 Petr·e , 1987, 104- 106. 

. 
22 ries~ se af l ă î n co l ecţia Muzeului Delta Dunării, o fotografrieaacestuia 

frrn~. pub lr cară de I. Miclea în albumu l Dobrogea , r u c ureşti 1978 
-

3 V. H l'a umann, „ AMN", X IV, 1977, 246-47, pi . 1/3. 
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PI. VIII - Veselă de bucătărie, de sufrage rie ş i de bă ut (19 - 33), vas de 
lut (35) ; ţigl ă cu sc hi ţa planului de bazilică (36). 

v~s nu ne es.te cunosc ută , dar prin locul descoperirii era posibil 
sa fi fost ut1l1zat în cadrul ceremoniei religioase. 

O altă piesă interesantă, desco perită în cadrul complexului, 
este reprezentată de o ţig l ă (Cat. nr. 36) pe spate le că reia, îri 
pasta crud ă , ~ fost sc hiţat planul bazil icii (Pl .Vlll /36).Sepoate 
ooserva o baz1l1 că .cu. o singură navă şi absidă la partea s u perioară, 
zona presb1ter1ulu1 fiind separată de restu l navei. Deoarece în nici 
un a din cele dou ă bazilici nu am descoperit urmele materiale ale 
acestei di v iză ri, trebuie să presupunem existenta unor cancel/i 
realizaţi din lemn şi nu din metal sau marmură'24, 

. Materialul ceramic descoperit în cadrul complexului este re
lati v numeros, el fiind grupat îndeoseb i în coltul sud-vest ic al 
incintei. Sînt bine reprezentate aproape toate categor ii le ceramice: 
amfore (şapte tipuri), oale de bucătărie (cinci tipuri), vase de băut 
(ulcioare, carafe, pahare) precum şi trei tip uri de farfurii. În 
cadrul celor .12 opaiţe, întregi ş i fragmentare, remarcăm predomi
na.rea t1pulu1 balcanic 25 şi a imitaţiei balcanice a tipului micro
as1 at1c cu granule pe bordură 26, 

.. Di~7 rî.ndul vaselor de s ti clă preponderenţa o au cupele cu 
p1c1o r - ş 1 candelele. Remarcăm, de asemenea, şi prezenţa frec-

24 Test in i, 1980, 597. 
25 Acest ti p de opai ţ c ir cu l ă cu p recădere în Peninsula Balcanică, cf 

lconomu, 1967, 28, tip XXXII. 
20 Ibidem, 25 - 26, tip XXVIII . 
27 lsings, 1957, 139 - 140, forma 111. 
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PI. X - Opa i ţe (42 - 43) ; fragme nte din vase de st i c l ă (49 - 66); agăţătoare 
pent ru can d elă sau cădelniţă (67) ; fib u l ă de t ip „arbaletă " (72). 

ventă a sticle i folosite la ferestre pentru as igu ra rea unei bune 
iluminăr i . 

Obiectele minore descoper ite în cad rul comp lexului nu sînt 
prea num eroase . Cele mai multe sînt fragm ente de agăţători di n 
bronz destinate probabil s u sţinerii cande lel or. O p i esă deosebită 
o constituie crucea de bronz cu agăţător i pentru candelă sau cădel
niţă . (P I. X/67). 

Descoperir il e monetare ale primelor dou ă etape de exi s tenţă 
a mănăstirii sînt puţin numeroase (9 moned e li zibi le şi 7 ili zibile). 

Dintre ce le două monede coloni al e, cea tomitan ă (nr. cat. 1) 
aparţin e stratigrafic pr im ei faze din existenţa m ă n ăstir ii. Prezenţa 
unor monede mai vechi în contexte tîrzii a fost con si derată fie 
accidenta l ă 28 , fie exp li cată prin reintegrarea lor în circ ulaţ i e 
într-un moment de cr iză de numerar 29 • Singura observaţie pe 
c~re o putem face, deocamdată, în privinţa monedelor coloni ale 
este că acestea apa r frecvent printre descoperirile mcnetare ale 
lbidei si terito riu lui să u 30 . 

În ~eea ce priveşte a doua jum ătate a secolului al IV- iea, cînd 
mănăstirea îşi începe ex i stenţa, lipsesc, deocamdată , monedele . 
Desigur, este posibil ca monedele de la mijlocul secol ului al IV-iea, 
per ioadă căre i a îi aparţi n descoper iri le noastre , să fi fost fo losite 
şi spre sfîrş itul acestui a, ţi nîn d cont că este vorba ac um de o pe
rioad ă tulbure pentru Dobrogea 31 . Dintre aceste monede, pre-

28 Gh. Poenaru-Bo rdea, „Po nti ca" , 4 , 1971, 321. 
29 Gh. Poenar u-Bordea , R. Och eşan u, E. Ni co lae, „R ivista It al iana d i 

Num ismati ca e Scienze affl ni", vo i. XC , 1988 , 31 5 ; idem, SCN, IX , 1989 57 . 
30 Mate r ial ce u1-mează a fi publicat. 
3l Gh. Poe naru- Bordea , R. Och eşa nu, E. Ni colae, op. cit ., 57. 
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zenţa cele i em ise la Lugdunum (nr . cat. 3) e puţi n obişnuită pent ru 
Dobrogea. 

Mon edele a parţ in î nd secolului al V-lea , descoperite pe un nive l 
clar const atat arheologi c, constit ui e mărturii deosebit de impo r
tante pri vitoare la circulaţia monetară a acestui seco l. Merită 
am intit că, deocamdată, în te r itoriul o raş u l u i lbi da a a părut o 
s ingu ră monedă din seco lul al V- lea în săpăturile arheologi ce efec
tuate în punctul Fîntîna lu i Bujor 32 , în vreme ce numărul acestor 
monede provenind din inte rio rul oraş u l ui este destul de rid icat . 
Este un argument în plus care ne face să presupunem că monah ii 
acestei mănăst iri vor fi fost implicaţi în viaţa econ omică a marelui 
oraş . 

Numărul ce l mai mare de monede descoperite în curs ul cer
cetării m ăn ăstirii aparţi n e secolului al Vl-lea, fapt care ne-a permis 
stabilirea coefic ientului monedă/an (tabelul nr . 1) şi comparaţ i a 
cu alte sit u aţ ii din Dobrogea . 

Tab elul nr. 1 

I 
Nr. ani 

I 
Nr. total I % d in total I Coeficient 

domnie monede monede monedă/a n 

Anastasi us 28 1 8,33 0,03 
Justinian 38 3 25 o.os 
Jus tinus li 13 6 50 0,46 
Mauri ciu 20 2 16,66 0,1 
Tiberiu 

Total 12 2 

În pri v in ţa lui Anastas ius, reprezentat printr-o si n g ură monedă, 
cu coefi cientu l moned ă/an cel mai scăzut , această situaţie concord ă 
cu ce le observate pîn ă ac um în Dobrogea 33 . Interesant este fa ptul 
că moneda apa rţinînd lui Anastas ius face parte din catego ria ce lor 
cu modul mi c, mon ede emise imedi at după reformă şi, deocam
d ată , rar întî lnite . Această moned ă compl etează descoper ir ile 
de la I bi da (12 e0emp lare cu modul mare faţă de o singură moned ă 
cu modul mic). De asemenea, ea sporeşte număru l descoperiri lor 
de acest gen din Dobrogea, con fi rmînd obs ervaţii mai vechi 34 • 

Coefi cientul monedă/an din vremea lui Ju stinian este foarte 
scăzut (0,08), ceea ce reflectă un fenom en general pentru pro
vincia Scythi a 35 . Faptul că este vorba de monede emise către 
sfîrş it ul domniei, dintre care dou ă decanummi a completează 
li sta descoper irilor de la lbida (unde monedele din ultimii ani 
de domnie ai lui Justinian sînt p uţin numeroase) şi se ad au gă obser
vaţi~lor pri vind frecven ţa decan ummionului în această perioadă 36 . 

ln ceea ce- l pr i veşte Iustin li este deţin ătorul coefic ientulu i 
moned ă/an cel mai r id icat, sit u aţ i e constatată în Dobrogea în 
repetate rînduri . Pe rioadei de început a domni ei î i a pa rţine o 
s ing'ură monedă , grosu l descoperiri lor însc rii ndu-se într-a doua 
jum ătate a domnie i, ceea ce se expl i că prin moştenirea l ăsată de 
domni a lui Justini an. 

Perioada difi cilă traversată de Scythi a în timpul lui Maur ici u 
Tiberiu 37 este i nd i cată de coefi cientul monedă/a n scăz ut 38 . 

Ex i sten ţa cele i de-a trei a faze a m ăn ăstirii d atată prin cele dou ă 
monede de bronz ca ş i pr in tezauru l de aur 39 reconfirm ă obser
vaţi il e recente conform cărora în această provin cie continuă 
efo rtul imper iul ui de consolidare a limes- ului ş i de refacere a v i eţi i 
economi ce 40 . 

~ 2 Săpături efe ctuate de A. Opaiţ în 1984. 
33 Gh. Poenaru-Bordea, R. Oc h eşan u, „SC IVA" , 31, 1980, 382, 386. 
34 Gh. Poenar u-Bordea, Al. Po peea , „SCI VA", 27, 1976, 224. 
35 Gh. Poe nar u- Bordea , „BMI", XL, 3, 1971, 53 ; idem , „Actes du XIVc 

Co ngres lnternati onal des Et udes byzantines", III , 1976, 206 ; B. Mitrea, 
„Pont ica", 7, 1974, 52 ; H. Nubar, Monede bizantine , în „H istr ia", III, Buc u
reşti , 1973, 81 . 

3 G Gh. Poenaru- Bordea, Al . Popeea, cp. ci t ., 224 . 
37 M. Sâmpetru . „SCIV", 22 , 1971 , 217-27 . 
38 Axiopo/is ; 0 ,05 (G h. Poenar u-Bor dea, R. Och eşa nu, E. Ni colae , 

„SCN" IX , 1989 , 64 ; Histria : 3,20 (H. Nubar , Hi st r ia III , 78) ; Dinogetia : 
0,50 (B. Mitrea , op. cit., 52) ; Mu righio/: 0,14 (C. O pa iţ, „Peuce", X , sub 
tipar). 

39 Tezaur ul fo i-mat d in 8 sol id i va fi publicat ulterior . 
40 La lbida, sondaju l arheo log ic d in vara lu i 1988 a constatat existenţa 

a î ncă d ouă nivel e post erioa re distrugeri i d in an ii 585-587; bazilica cunos-
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Repa rtiţia pe ateliere monetare (tabelul nr. 2) se înscrie în 
cadrul general observat pentru Dobrogea, în sensu l că sînt prezen
te Constant inopol (57,14%), Thessalonic (27,14%), Cyzic (14,20%) 
ş i Nicomedia (7,14%), cu dominaţia c l a ră a Constantinopolului. 

Ta belul nr. 2 

I An~sta- 1 justi- I Justin 11 1 Maur. I Nepre- 1 Total 
SIUS ni an Tib. c1zat 

Constantinopol 1 2 4 1 8 
Nicomedia 1 1 
Cyzic 1 1 2 
Thess2lonic 1 2 3 

Toate descoper irile monetare din acest punct, deşi puţin 
numeroase, reflectă , în mic, pulsul circulaţiei monetare de la 
I bi da, ilustrat destul de concludent de un număr de cca 480 monede 
ce urmează a fi publicate. 

Studierea monasti cismului 41 si a constructii lor monahale 
timpurii 42 se afl ă rămasă cu mult În urm a cercetări i v ieţii şi con
strucţiilor bisericeşt i 43 • De cele mai multe ori atunc i cînd se iau 
în studiu măn ăstiri le, punctu I central al cercetării îl constituie 
biserica, construcţiile acestora fiind deseori negl ijate 44 . Un loc 
aparte în cadru l acestor cercetări îl ocupă lucrarea monumenta l ă 
a lui G . Tchalen ko, care a descris si a făc ut releveele ruinelor 
măn ăst irilor din Siria de Nord, ope r

0

ă ce se cere însă completată 
prin practicarea unor s ă pături arheologi ce si stematice 45. Alte 
lu crări monumentale pr ivitoare la mănăstiri se referă doar la mo
numentele medieval e , de obicei bine conservate, cum ar fi, de 
exemplu, cele din Grecia 46, 

Este îndeobşte bine cunoscut că originile monastic ismului 
creştin se afl ă în Egipt unde, începînd cu sfîrşitul seco lului III 
ş i începutul seco lului IV, s-a manifestat sub o fo rmă an ahoret ică 
şi indi v idu a li stă47 • Pe la mijlocul secolului IV în ce p să se contureze 
deja ce le două si steme de organizarea v ieţi i monahale: Cenobitic, 
cu adepţ i î.n Egipt şi Asia Minor, ş i /a ura , răspîndit mai ales în 
Palestina. ln cadrul primului sistem, căl ugăr ii trăiesc în com un 
în cadrul unui complex arhitectural care incl ud e bi serica, chi 
liile , bucătăria, sa la de mese, casa de oaspeţ i 48 . Din secolul V 
sistemul cenobitic s-a întins pretutindeni , în toată lumea medite
ranean ă ş i în nordul Europei. O schem ă ar hitectura l ă coerentă şi 
logică a fost adoptată numai după ce v iaţa că lugărilor a fost strict 
reglementată 49 . 

În cadrul sistemului /aura rigoarea izol ăr ii anahoretice este 
îndul c ită , fă ră a se ajunge însă la viaţa comu nitară plin ă de regle
mentă ri prec ise din sistemul cenobi t ic. Timp de cinci zi le, ascetu l 
se roag ă şi munceşte după bunul său plac. Sîmbăta ş i duminica sau 
în zilele festive, căl ugării se adună la măn ăstire pentru a se ruga, 
a mînca şi dormi în comun. O /aura putea conţ ine între 10 şi 100 
de că lug ă ri, care trăiau izolaţi în colibe afl ate la o d istanţă suficient 
de mare pentru a nu tulbura , cu ruga ş i cîntatul cu voce tare, 

cută din săpăt u ri l e de la începutul seco lului indi că prin planu l să u o datare 
posterioa ră anului 580, cf. I. Barnea , „Daci a" , XI- XII, 1945-1947, 233; 
Ul t ima monedă descope rită a ici aparţine lui Heraclius 613 /614 . La Mu1· i
ghi ol avem o s it uaţ ie asemă nătoare cu cea de la I bi da, cf. „Dacia", XXX I, 
1987, 104. ş i C. Opaiţ, „Peuce", X, sub tipar ; H'istria: Gh . Poenaru-Bordea 
în „Actes ... " III , 210; idem, „Pontica", 4, 1971, 327 sq .; Tropaeum
Traiani: I. Barnea, Ioa na Cătănici u, Al. Ba m ea, r ropaeum Traiani. I.' Cetatea, 
Bucureşti, 1979, 230. -

41 H. Leclercq, DACL, XI, 2, coli . 1807- 19; McGinn, 1987, 44- 49. 
42 Tchalenko , 1953, 145-83. 
43 Testini, 1980; Krauthe imer, 1986. 
44 A se vedea de ex. J. W . Crowfoot, Churches at Bosro and Samaria

Sebaste, în « British School of Archaeo logy in Je ru salem, Suppl. Pa per 
4, 1937, 26 sq. O exce pţie face lucrarea recentă<. lu i W. Dj obadze , Archeologica/ 
investigations in the region west of Antioch-on-the Orontes, Stuttgart, 1986. 

45 Vezi nota 42. 
46 A. K. Or landos , Monastiriaki Architektoniki, Athena, 1926, 1958, 

Ed . li. 
47 H. Leclercq, tremitisme, DACL , V, 1, coli. 384 - 86; Kings ley, 1987, 30 . 
4 s Kraut heimer, 1986, 94 - 95. 
4u Kings ley, 1987, 30. 

liniştea confraţilor lor; aceste colibe înconjurau şi protej au, de 
obicei măn ăstirea 50 . 

Despre apar iţi a fiz i că a m ă n ăstirilo r , aşa cum aminteam mai 
sus, se c unoaşte prea puţin. Aceste consti-ucţi i măn ăstireşti var iază 
ca plan în confo rmitate cu obi ceiul monast ic specific, tradiţia locală 
de con strucţie sau regiunile în care erau amplasate. Pent ru Balcani 
s ituaţia este foarte puţin cunoscută atît dato ri tă faptului că nu 
s-au păstrat prea multe texte re ligioase pri vind organizarea mona
h a l ă de aici, cît ş i pentru că nu s-au dezvelit prea multe comp lexe 
măn ăstireşti. Chiar şi în cazul în care totuşi există astfel de desco
perir i, modul în care acestea au fost cercetate şi pub li cate este 
destul de modest. Dintre aceste descoperiri ne-au reţinut ate nţi a 
m ănăstirile de la lsperikhovo (Plovdi v) ş i L itomi sl ici (Mostar). 
Fă ră a fi identi ce cu complexul paleocreşt in de la Slava Rusă , aceste 
două descoperiri oferă une le puncte comune care merită a fi 
ana li zate . 

În cadrul complexului de la lsper ikhovo 51 , ale căr ui p ărţi de 
est ş i sud au rămas necercetate, remarcăm ex i stenţa, într-o prim ă 
fază , datată de autor în seco lul V, a unei bazilici so litare, mono
navate, cu o singură capelă pe latura sudică (PI. VII /2). Acest plan 
seamănă destu I de m uit cu ce l al bazi I ici i „A" de la Slava Rusă, 
mai puţin amplasarea capelei . În secolul VI acest complex se amp li 
fică , comportînd cel p uţin două faze, ansamblul fiind înconjurat 
de o incintă la care sînt adosate o serie de camere, în care s-au 
g ăs it unelte, iar în un a din camerele de pe latura de nord , chiar 
un cuptor . După părerea autorului , complexul devine mănăstire 
de ab ia în a doua fază . Avînd în vedere că această bazilică se afla 
în mijlocul unei aşezări, credem că putem presupune existenţa 
unei mănăstiri î ncă din prima fază , că lugăr ii aceste ia locuind, pro
babil, în cadi-ul acestei aşezăr i unde puteau desfăşu ra şi di ve rse 
activ ităţi economice . De asemenea înseşi încă perile care apar în 
cadrul celei de-a doua faze au scop uri fu ncţ ion a le, camera A fiind 
desigur un bapti steriu , iar camere le B ş i B, atît prin dimen siunile 
lo r mari cît şi prin uneltele descoperite în ele, atestînd funcţii 
econo mi ce certe . Astfel , este destul de posib il ca şi în seco lul VI 
să se fi locuit în afara m ăn ăstirii prop ri u-zi se. 

Comp lexul mănăst i resc de la Litomis li ci 52 oferă şi el para
lele interesante . Remarcăm si aici două bazilici , una mai mare. 
alta mai m ică , şi o cape l ă c~ comunică cu nart hexul prelungit 
spre nord al bazilicii mar i. Complexul este şi el înconjurat de o 
in cintă pe a că rei l at ură nordi că se afl ă trei int ră ri (PI . VI I /4). 
Deşi dublu ca măr ime (50 x 25 m) faţă de cel de la Slava Ru să , 
nici aici nu găs im urm ele uno r camere care ar fi putut să reprezinte 
chilii le călugă rilor. Probab il că aceştia, sa u cel p uţin o parte din ei, 
locui au în c l ăd irea (a) aflată la cca. 15 m nord de acest comp lex. 

Din analiza acestor trei co mplexe măn ăst ireşti se desp ri nde 
ca pia uzi bil ă ipoteza existenţe i ai ci, în Balcani, a sistemu lui /aura, 
că i ugă ri i ad unîndu-se în mănăst ire doar la sfî rş it de să ptămîn ă 
sa u de săr bători, restul timpului ei locuind ş i de sfăşurî ndu-ş i 
activ ităţile în vecinătatea m ăn ăs tirii . Viitoarele sondaje arheo lo
gice, practi cate în apro pierea complexului pa l eocreştin, probabil 
că vor aduce noi dovezi în sp rijinul acestei pres upuneri 53 • 

Dimensiuni le acest ui comp lex pa l eocreştin sînt modeste iar 
numă rul că lugări lor , ca re vo r fi existat aici, credem că era destul 
de mi c. Foarte probabil, acest complex mon a~ a l era doar unul 
din multele astfel de măn ăstiri care existau în acea vreme în pro
vi ncia Scyth ia. Spre această conc luzie ne îndeamn ă atît documentele 
care atestă vechimea mare a creştini sm ului în regiune 54 , cît ş i 
ce le ca re mărturi s esc existen ţa unei îndelungate tradiţii monas
tice în această provincie .'. De aici au plecat Ioan Cassian ş i Dionysius 
Exiguus ş i tot de aici a pornit vestita mişcare religioasă, cult u ra l ă 
şi chi ar politică a că lu găr i lo r sc iţi 55. 

50 H . Le.cle 1·cq, Laures pa/astiniennes, DACL, VIII, 2, coli. 1966, 1982- 83; 
Kraut he imer, 1986, 95 -96. 

51 H. Djambov, Godişnik na Muzeite v Plovdivski okrîg, li, 1956, 175- 92. 
52 Vezi nota 8. 
53 De la loca ln ici am afl at că la cca. 30-50 m sud de com pl exul paleo

creşt in, cu o.cazi a unor pl a ntări de viţă de vie au fost descoperite mai 
multe dolia. ln caz că această informatie se va dove di corectă, s-ar certi -
fica ip oteza p i-opusă de noi. ' 

54 I. Barnea, Din Istoria Dobrogei, li , Bu c u1· e şt i , 1968, 456 - 60. 
55 V. Gh. Sibiescu , Călugării sciţ i, Sibi u, 1936; I. Barnea , op. cit„ 460 . 
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Descope rirea com plex ului paleocreşt i n vine astfel să furni zeze 
o primă m ărturi e arheo log i că referitoare la această tradiţie mo
nastică. Se conturează astfe l tot mai bi ne o provi ncie care a fost 
de timpuriu creştinată, în care ex istau, î n că din a doua jumătate a 
secol ului IV, locasur i de cult nu num ai în arase dar si în mediu l 
rura l, aşa cum o ' atestă descoperirile de la N°iculiţel '50, Te li ţa 57, 

iar ac um Slava Rusă. Num ai cercetarea in s uficientă a mediului 
rural ne-a privat de obţinerea acestor info rmaţii mai devreme. 
Intensificarea cercetării mediului rural se impune cu atît mai 
m uit cu cît acesta, spre deoseb i re de cetăţ i, este ce l mai afectat 
de a răturile agricole ş i de amp lele lu cră ri de amenajăr i fun ciare. 

CATALOGUL SELECTIV AL DESCOPERIRILOR CERAMICE 

Amfore 
Amfore piriforme , Tip A. 11.1 . Au fost descope ri te fr·agmente care provin 
de la cca. 12 amfore dintr·e care şa pte a p arţi n fazei li , iar cinci faze i III. 
1. B uză; lnv. 42013; S1 D 9/C - 7 - 0,75 m Dg = 12cm . Pastă maron 
deschis, mul tă m i că albă, part iCLi le calcar-oase, oxid de fie r. 
2. Buză ; lnv. 42012; S11 D 8 - 0,60; Dg = 11 ,5cm. Pastă be j-gălbu i e, 
calcar, mică albă. 
3. Fragment part e super i oară; lnv . 41393; Sll , D 8, - 0,30 m ; Dg = 9 ,2 
cm. ; Dt = 4/2,7 cm. Pastă asemănătoare cu cat. n r. 1. 
Tip A li . 2. Pare a fi re prezentat de dou ă amfore, de la una fiind p ăstrată 
o porţiune de gură, de la alta doar baza. Prima apa r·ţi ne fazei li , ulti ma 
fazei III. 
4. Gură, toa r·tă; lnv. 41433; Su D 7; - 0,50 m; Dg = 12 cm; Dt = 3,3/2 
cm . Pastă maron-orange, mu lt oxid de fie r, angobă alburie. 
5. Bază; lnv . 42017; S11 D 8, -0 ,30 m. 
Pastă bej deschis, mu lt piroxen (1), a ngonă alburie. 
Amfore cilindrice. Tip B. li . Sînt rep rezentate doar p ri n două fragmente 
ce rami ce , unul de gură şi a ltul d e bază, ambele dat înd din faza a 111-a. 
6 . B uză ; lnv. 42016; S1 D 9 , - 0,30 m Dg = 12 cm. 
Tip B. IV. Acest tip, de mic i d imensiuni , este repreze ntat pri n fragmente 
cerami ce ce prov in de la trei amfo re , toate aparţinî r.d fazei III. 
7. B uză; lnv. 41434 ; C - 6, - 0,30 m; ; Dg = 5,8 cm. 
8 . Bază ; lnv. 41435; C - 10/11, - 0,40 m; Pastă bej la in terio r, alburie la 
exterior , degresant fin. 
Tip B. V. Apare doar· un si ng ur exemplar de la care s-a păstrat doar gura. 
9. Buză; lnv. 42014 ; S11 D 6, - 0,50 m. ; Dg = 5,6 cm. 
Pastă , cărămizie-orange , particule caka roa~e ş i ox id de fier. 
Amfore ovoidale. Tip D. /. 1. Din acest tip nu avem fragme nte decît de 
la patru amfore , tre i pe ni velul din ultima fază şi unul d in faza li. 
Nici un fragme nt bun pentr u desen . 
Tip D. I. 2. Este r eprezentat prin fragme nt e de la trei amfo re datînd di n 
ultima fază a com plex ul ui. Pasta amforelor variază de la bej-portocaliu 
spre gă lb ui de sch is. 
1 O. Fragment parte super i oară. lnv . 41394 ; C- 21 /26, - 0 ,30 m; Dg =8 .4 /9 ,8 
(ova l ă) ; Dt = 3,8/2,8 cm. 
Veselă de bucătărie 
Oale. Tip III. Este reprezentat de un singu r exemplar di n varianta tîrzie 
a acestui tip ş i care aparţ ine fazei li . 
11 . Parte su pe r i oar· ă. lnv. 41400 ; S1 D 13/C - 18 , - 0, 50 m.; Dg = 13 ,4 
cm. ; Dt = 2,8/0,9 cm. 
Tip VIII B. 1. 
12. Buză; ln v. 41403; C - 24, -0,40 m; Dg = 14,4 cm ; Dt = 2 ,4 /1,3 
cm. Pastă că răm i z i e-orange , calcar , m i că albă. 
Tip IX . S-a u descoper it doar po rţiun i din partea lor su per i oară. Este cel 
ma i fre cve nt tip de oală întîlnită în cadru l complexu lui, atît în faza li cît 
şi în faza III . Remarcăm îndeosebi fragmentu l cu n r. in v. 41446, care are 
foarte multe paiete d·e mică albă în pastă , com poziţie identică cu cea a 
oa lel or de bucătărie de trad i ţ i e getică descoperite tot î n acest teritori u 
13. Buză ; lnv. 41395; C -25 , - 0,75 m ; Dg = 14,6 cm. Past ă orange, 
mu lte pa r ti cule şi granule de calcar, mică a l bă. 
14. Buză ; lnv. 41399; Sn D 8, - 0,60 m; Dg = 16 cm. Pastă asemă
nătoa re cu nr . 13. 
15. Parte su per·ioară ; lnv. 41398 ; Sn D 7, - 0,40 m ; Dg = 13 cm ; Dt = 
3/1 ,6 cm. 
Pastă ora nge, mult oxid de fler, ca lcar, mică albă. 
16. B uză; lnv . 41406; C - 17 , - 0,40 m ; Dg = 16,4 cm.Pastăasemăn ătoare 
cu nr. 15. 
17. Buză ; lnv. 41404; S11 D 8, - 0,50 m ; Dg = 16 cm. 
Pastă asemănătoare cu nr. 13. 
18. Buză ; lnv. 41402; S11 D 6, - 0,40 m; Dg = 16 cm. 
Pastă maron , granule de ca lcar. 
19. Buză ; ln v. 41446; C - 21, -0,30 m ; (P I. Vll l /19) ; Dg = 15 cm. 
Pastă maron-bej în ch is cu foa rte multe pa iete de mică albă. 

66 V. H . Bauman n, „AMN", X IV, Cluj 1977, 245- 67 cu bibl iografia 
descoper irii. 

67 Idem, Cercetările cu caracter de salvare de la Teliţa , judeţul Tulcea, 
punctul „Amza" (sec . I- IV e.n.), comu ni care ţinută la cea de-a XX III -a 
ses iune a nuală de rapoarte privind r·ezultate le cercetări l or arheolcgice d in 
anul 1988 , care a av ut loc la Sibiu în luna mar·tie 1989 . 

68 În cadrul acestui catalog am util izat tipologia stab ili tă pentnr ceramica 
r omano-biza nt i nă provenită din cetatea de la Muri ghiol, publicată în re
vist a Peu ce X. 
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Tip X III . Este r·eprezent at printr-un singur exem pl ar ce aparţine fazei III 
20. Parte supe ri oară ; ln v. 41405; S11 D 7, - ,30 m (P I. VIII /20); Dg = 14cm; 
Dt = 2,8/1,4 cm. Pastă be j înc hi s, paiete de m i că a l bă. 
Tip XV. Realizat tot dintr-o pastă locală, se aprop ie morfolcgic de tipul 
XV de la Murighi o l ş i a parţi n e fazei li. 
21 . Buză; ln v. 41397; S11 D 7 - 8, - 0,50 m; (PI. Vll l/21) ; Dg = 12 cm. 
Pastă brun-o range, gra nule de oxid de fier ş i calcar. 
Capace. S-au descoper it trei capace, unul a pa rţinînd fazei li (P. VIII /41413), 
ce le lalte d ouă, fazei III (PI. Vlll /41411,41412). Toate sînt produse din acelaşi 
tip de pastă, de culoar-e or·ange-bru n cu mult oxid de fier. 
Castron tronconic . 
22. B u ză; lnv. 41439; S11 D 8, - 0,30 m (PI. Vlll /22); Dg = 25 cm . 
Past ă cafeniu în chis , mu lte particule de m i că a l bă şi calcar. 
Castron bitronconic. Remarcăm că buza acest ui tip imită buza oale lor· de 
tip IX, iar argi la castro nu lui este identică cu cea fo l osită la fabricarea ace
l uia şi tip de oa l ă. 
23. Par-te su perioară ; ln v. 41396; S11 D 7, - 0,50 m (P I. Vlll /23); 
Dg = 1 8cm; Dt = 2,5/1,3cm . Pastăbejînchis,gra n ule de calcar, mult oxid 
de fi er. 

Veselă pentru băut 
Carafe de tip I. 
24. Buză; ln v. 41407; C - 23, - 0,30 m ; (PI. V/11 /24) ; Dg = 12 cm. Pastă 
or·ange, mul te particule şi granule de calcar· , oxid de fi er. 
Ul cioare /Căni cu cioc. Un singur exemp lar desco perit pe ul timul nive l. 
Ciocul comunică cu vasul p ri nt r-u n or ificiu amp lasat sub buză, care este 
în formă de ba n dă vert i ca l ă. 
25. Buză ; ln v. 41408; S11 D 6 /C -23 , - 0,25 m; (P I. V/11 /25) ; Dg = 9cm. 
Pastă orange, paiete mar i de mică albă ş i aurie, ca lcar, ox id de fier. 
Ul cioare. S-au descoperit fragmente din tr ei exempla r·e, două aparţi n î r. d 
fazei li (P I. VIII /26, 27) ş i unu l fazei III. 
26. Fragment gură, ln v. 41409; 511 D 7, - 0 ,50 m; (PI. Vlll /26); Dg = 
4 cm; Dt = 1,5 /1 cm. 
Pastă be j înch is, granule de calcar, oxid d e fier . 
27. B uză ; lnv. 41441; C - 17, - 0,40 m; (PI . Vlll /27); Dg = 4,6cm. 
Pastă d e cu loare orange, foarte fină. 
28. Buză; ln v. 41410; C - 21, - 0,30 m ; (P I. Vlll /28) ; Dg = 4,4cm. 
Pastă asemă nătoare cu nr. 27 . 
Pahar /Cupă ( ?) . 
29 . Fragment parte superioară ; /nv. 41442; 5rn D 1 , - 0,50 m ; (PI. VIII / 
29) ; Dg = 9,4 cm. 
Pastă de culoare bej închis-o range, fină . 
Veselă de sufragerie 60 

Hayes Forma 3 F. (p rima jumătate a sec VI). 
30. Buză ; lnv. 41415; 511 D 7, - 0,40 m. ; (PI. V/ 11 /30); Dg = 24 cm. 
Hayes Forma 6 (încep utul sec. VI) . 
31. Buză; lnv. 41416 ; 511 D 7, - 0.40 m ; (PI. V/11 / 31) ; Dg = 18 cm. 
Hayes Forma 10 C (5fîrş i tu/ sec. VI - înce putul sec. VII ). 
32 . Bu ză; lnv. 41443; 511 D 6, - 0,30 m; (PI. Vlll /32); Dg = 26 cm. 
33. B uză; lnv. 41414; 51 D1 5, - 0 ,30m ; (Pl.V ll l / 33); Dg = 25cm. 
Vase de cult . 
34. Vas lustral. Jnv. 41982; C - 19/20, - 0,40; (P I. Vl /1a, b; X/34); I = 
92 cm; Baza = 29 /37 cm ; Dm = 58 cm. Pastă 01·ange . du ră , degresant 
grosier, oxid de fier, pietricele. 
35. Vas în fc,rmă de castron. in v. 42110; C - 19 /11, - 0,35 m ; (PI. Vlll /35) ; 
Dm = 29 cm ; Dg = 11 cm; I = 12 cm. Pastă identică cu nr. 34. 
Varia 
36. Ţi g l ă, ap roape î ntreagă ; /n v. 42571; C - 20, - 0,30 m; (PI. V/11 / 36); 
L = 54,5 cm ; I = 37,8 cm; grosimea = 3,5 cm. Pastă de culoare be j
gălbuie, dură. Pe partea inferioară poartă , i ncizat ă în pasta c rudă , sc hiţa 
unui plan de bazilică mo n o navată. 

Opaiţe 

Toate cele douăs pr·ezece exemplar·e, întregi ş i fragmentare, sînt produsele 
un or ateliere loca le, prov in cia le. În cadru l lo r observăm că predomir. ă 
t ipul bal canic, cu corpu l înalt, cord ifo rm , bord ura abruptă şi apucătoar· e 
mas i vă fo li formă, cruciformă sau zoomorfă. El este specific celei de-a do ua 
ju mătăţ i a seco lul ui VI 60 ş i pr im u lui sfert al secolu lui VII 61 . Tot o creaţ i e 
l oca l ă ar putea fi ş i exemp larul cu nr. inv. 42429 . Cel e la lte o pa iţe reprezintă 
imitaţ ii locale ale unu i tip microasiatic foarte răspîndit ş i el în a doua 
jumătate a secolul ui VI ş i începutul secolului VII în Ba lcan i 62 ş i Marea 
Egee 63. 

37. Opaiţ, lipsă a p ucătoare; lnv. 42416; 5.1 1 D 3, - 0,40 m (PI. IX/3 7); 
L = 9 cm; I = 6,5 cm ; I = 2,5 cm. Pastă de cu loare maro n înc hi s-ce n uşie 
moale, multă mi că albă. 
38. Opa i ţ, lipsă apucătoare; ln v. 42418; 511 D 3, - 0,40 m; (P l. IX/38) ; 
L = 8 cm; I = 6,6 cm; I = 3,7 cm. Pastă fină, de culoare bej-maron d eschi s. 
39. Opa i ţ, l ipsă j umătate din corp; lnv . 42421 ; C -22, - 0,30 m ; (PI. IX/ 
39); L = 8,3 cm ; I = 6 cm ; I = 3,6 cm. Pastă asemănătoare cu nr. 38. 
40. Opaiţ, li psă ciocu l ; lnv. 4241 9; 5111 D 5, - 0,25 m; (PI. IX/40) ; L = 
7 cm; I = 7 cm; I = 3,7 cm. Pastă asemănătoare cu n r. 38. 
41. Opai ţ, lipsă partea infe r i oa r ă, cio cul, apucătoarea ; lnv. 42424; C - 3, 
- 0,25 m ; (P I. IX/41); L = 6,8 cm ; 1 = 5,8 cm; 1 = 1 ,7 cm. Pastă 
gă lbuie, ce n uşoasă, fin ă, a n gobă bej închis . 

69 Pentru această catego ri e am util izat tipologia lui J. W. Hayes, Late 
Roman Pottery, Lo ndra 1972. 

00 lconomu, 1967, 28 - 29 , tip XXX II ş i XXXIII. La Murighiol, Aegyssus 
şi Argamum se datează în cea de-a doua jumătate a secolului VI. 

6 1 Vite i l i, 1982, 196 - 99 , fig. 9 - 5. 
62 lconomu , 1967, 25 - 26, t ip XXV III; I. Vasi lc in, „lzvestija" (Vama) 

20, 1984, nr . 1 - 5, pi. I /1 - 5. 
03 Vite lli, 1982 , 193 - 96. 
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41 bis. Opaiţ, fragment; lnv. 42427; C--23, - 0,30 m; (PI. IX/46) ;L = 
3,2 cm ; I = 5 cm. Pastă fină, de culoare bej deschis. 
42. Opaiţ, fragmentar, lipsă partea i nfer ioară, ciocu l, apucătoarea; lnv. 
42422; C -2S, - 0,80 m; (PI. X/42); I= 6,2 cm ; I = 1,6 cm; Pastă de 
culoare alburie-gălbuie, moale, fină, angobă proprie . 
43 . Opaiţ , fragmentar, s-a păstrat doar apucătoarea şi un sfert din di sc. 
lnv. 42428; C-2S, - 0,50 m; (P I. X/43); I = cca. 3,S cm. Pastă de culoar-e 
bej -cafea cu lapte, fină. 
44. Opaiţ, fragment parte superioară; ln v. 42429; Sm O 4, - 0,2S m; 
(PI. IX/44). Pastă de cu loare orange , compactă, fină L = 5,3 cm ; I = S cm. 
4S , Opaiţ, lipsă ciocul; lnv. 42420; C-23, - 0,30 m; (P I. IX /45);L = ?cm; 
I = b cm ; I = 2,8 cm. Pastă bej închis, vopsea orange. Pe bază are planta 
pedis . 
46. Opaiţ, fragment ; lnv. 42427; C - 23, - 0,30 m; (PI. IX /46); L = 3 ,2cm; 
I = 5,2 cm; Pastă asemănătoare cu nr . 4S . 
47. Opaiţ, fragmentar; ln v. 42441 ; Sm O 4 , - 0,40 m; (PI. IX/47) ; L = 
3,4 cm ; I = 6 cm ; I = 3,4 cm. Pastă bej desch is, angobă brună la exter ior. 
48. Opaiţ , fragment; lnv. 42430; Su O 6, -0,SO m ; (PI. IX /48); L = 4,6cm; 
I= 4 cm. Pastă de culoare bej, fină, vopsea brună . S-a r putea data în sec. V. 
Recipiente din sticlă. 
Cupă cu picior (ls ings, forma 111). Acest tip de vas apare frecvent în 
cadrul complexului (cca. 10 exemplare). El este reprezentat numai de 
picioare, acestea fiind partea cea mai re zistentă a rec ipientulu i. La aceste 
picioare remarcăm că pe tija care face t recerea de la baza con i că spre reci
pientu l p ro priu-zi s poate sau nu să apară cîte o p rotuberanţă. 
49. Pi cior, fragment ; ln v. 418S9; C - 19, - 0,30 m; (PI. X/49) ; D = 4cm ; 
I = 3,2 cm. Sticlă de cu loare verzuie. 
SO. Picior, fragme nt; ln v. 41858; C - 24, - 0 ,30 m; (PI. X /SO) ; D = 
4,6 cm; I = 4 cm. Stic l ă de culoare verzuie. 
S1. Picior, fragment; ln v. 41860; S111 O 2, -0 ,30 m; (P I. X /S1) ; D = 
3,7 cm ; I = 2,6 cm. Stic lă transparentă . 
S2 . Picior, fragment; lnv . 41861; C - 24 , - 0,30 m; (P I. X /S2) ; D = 4cm ; 
I = 2 cm. Stic l ă de culoare gălbuie. 

PI. IX - Vas I ustral (34); o paiţe 
(37 - 48); fragment de brăţară 
(68); capac de vas (69) . 
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După cum se observă toate aceste fragmente de picior a pa1· în ultima 
fază a mănăstirii . 
Analogii: lsings, 19S7, forma 111, p. 139-140 ; Voronov, KS, 138, 1973, 
tip 9, p. 77, Fig. 3/6, 8, 10, datate la Apsilia în pri ma jumătate a secolu lui 
VII. Bierbrauer, 1987, PI. 1S4, 161, 162 . 
Candele . În cadrul acestor recipiente distingem trei t ipuri: 
- Cu picior (lsings, Forma 134) 
S3. Picior ; lnv. 41863; Su O 1, - 0,40 m ; (PI . X/53); D = 3,6 cm; 
I = 3,5 cm. Sticlă transparentă . 
54. Pi cior ; ln v. 41862; S1 O 18, -0 ,30 m; (PI. X/54) ; D = 314 cm; 
I = 1,3 cm. Sticlă incoloră, tra n sparentă . 
- Cu bază concavă 
SS. Bază, fragment ; ln v. 41869 ; C - 12, - 0,30 m ; (PI. X /SS); D = cca. 
3,6 cm; I = 2 cm. Stic lă de culoare verzu ie deschis . Alte trei exemp lare 
fragmentare sî nt descope r i1·i întîmplătoare făcute în zonă com plexului. 
ln afa r·a acestor· baze s-a u mai descoperit şi fragmente din partea superioar-ă, 
care era p revăzută cu to rţiţe pentr u a putea fi suspendată cu un la nţ. 
56 . Fragment; C - 12, - 0,30 m; (PI. X /56); st icl ă transpa rentă . 

S7. Fragment; C - 18, - 0,50 m; (PI. X/57) ; st i clă tran s pare ntă. 
58. Fragment; C - 4, - 0,25 m; (P I. X/58) ; sticlă transparentă. 
59. Fragment ; C - 14, - 0,35 m ; (P I. X/59); s tic lă transparentă. 
60. Fragment ; C- 19, - 0,25 m ; (PI. X/60) ; sticlă transparentă. 
61. Fragme nt; C- 20, - 0,30 m; (PI . X/61) ; sticlă de culoare albastră. 
62. Fragment; C - 14, - 0,35 m; (PI. X/62) ; sticlă de cu loare albastră. 
Ana logii : Tropaeum Tra iani (Cătăniciu-Barnea, 1979, 188, fig. 16S/10.7; 
lnv illino (Bierbrauer 1987, li, fig . 23/1-4) ; Samaria, Gerasa, Sa lona (apud 
Bierb ra uer, 1987 , 11 . fig. 23/13-17). 
- Cu bază conică 
Cunoaştem trei exemplare din acest tip: 
63 . Bază, fragment; lnv. 41866; C-1, - 0,35 m ; (PI. X/63); Dm = 3,5c m : 
I = 6 cm. Stic l ă d e culoare verde-olive. 
64 . Bază, fragment; lnv. 41864; C - 18 , -0,30 m; (PI. X/64); D = 2 cm; 
I = 4 cm. Toate aceste fragmente aparţin ultimei faze a mănăstirii. 
Analogii: J . Phil ippe , Le monde byzantin dans /'histoire de la verrerie, Bol ogna, 
1970, 65, fig. 31 /5 ; D. B. Karden, în „The Archaeological Journal", CXXVll l, 
p. 80, fig. 2; Cătăni ciu- Barnea, 1979, 189, fig. 165/10 (8-9) ; L. Pr·ess et a„ 
„Archaeologia", XX, 1969, fig. 33 ; Parnicki-Pudelko, „Archaeologia'', XX I, 
1970, fig. 106 . 
Pahar conic sau l a mpă. 65. Bază, fragment ; lnv. 41867;S1 D 9, - 0,30 m ; 
(PI. X/6S) ; D = 0,7 cm. St i clă de culoa re verzuie. 
Analogii : ls ings 1957, forma 106 d,p . 130-131 . 
Balsamare. 66. Bază, fragme nt; lnv. 41865; SllD 9 - 0 ,7S, m; (PI. X/66) ; 
D = 1 cm.Sticlă de culoare verzuie (Secolu l V?). 
Analogii : Bier·brauer 1987, I, 284, PI. 157 /1-5. 
Ulcior sau buteli e cu corp cilind ri c (lsings 1957, formele 120 - 127)· 
Deoarece s-au păstrat doar ataşul superior al unui vas ş i o mică po rţiune 
d in gîtul unui alt recipient nu putem face o atr·ib ui re clară la un anume 
tip. Primul fragment apar·e în C-1 0, - 0,40 m ; al doilea în C -21, - 0,30 m. 
Se datează în u ltima fază a mănăstirii. 
Sticlă pentru ferestre. Au fost descoperite mai multe fragmente din astfe l 

/. -
I 

li 

I I 

I 
1· 

de stic!e, atît în bazi li ca A cît şi în bazi lica B, dovadă c l ară a gri jii pentru 
o bună ilumina re a acestora. 
Obiecte minore .67. C rucea de bronz cu b raţe pentr-u ca nde lă sau cădelniţă ; 
lnv. 41983 C - 14, - O,S5 m; (PI. X/67) ; 1= 5,8 cm; L =4,2 cm. 
Analogi i: Sucidava (D. Tudor, „Dac ia", VII-V III, 1935-37, 374, fig. 9 /a) ; 
Marcianopo lis (G. Tonceva, „lzvest ii a", Varna, I (XV I) , 1965, 77, nr. 7 , 
fig. 9); Kr umovo Kale (D. Ovearov, „Arheologija", Sofia , XVIII, 1976 , 3 , 
fig. 12); Corint (Davidson , 1952 , 198, nr. 1507, PI. 90). 
68. B răţară din bronz, fragment; lnv. 41987; S11 O 2, - 0,30 m ; 
(P I. IX/68); D = 0,8 cm; L = 3 ,9 cm. 
Analogi i: Petre 1987, 77- 78, B-42, p!. 141 /233 d,e; B- 62, B- 12S, 
pi. 142/234, 235. . 
69. Capac de bronz de la o cutie ci l indrică ; lnv. 41990 ; S111v. - 0.~0 m; 
(PI. IX /69); D = 4,3 cm. 
70. Tintă de bro nz; lnv. 41986 ; C - 23, - 0,SO m ; I = 2 cm . Neilustr;:.t. 
71 . Braţ agăţătoare ca ndelă ; bronz ; lnv . 41993; S1D1 1- 12;I = 10 cm. 
72 . Fibulă din fler tip „Arbaletă "; lnv. 42023 ; C - 8 , - 0,30 m ; (PI. X /72); 
L = 5,5 cm ; I = 2,6 cm. 
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Analogii : lat ru s 
PI. 56 /247) . 

(G udrun-Gomol ka Fuc hs, \atrus li, Be rl in 1982 , 151, 

CATALOG NUMISMATIC 
Coloniale 
1. 1omis-Elogobo/. Tetrassar·ia . 
OR t 24-25 mm, 9,70 gr„ lnv . 47275, C- 11 , - 0 ,70m I\ I Ani i 
Reqling, 3075 MHTPOIIOHT - OV TOMH T ....:.L_ 218- 222. 
2. Colonia lă 
AE 18- 19 mm, 6,50 gr„ lnv. 47276, C- 1, - 0,10, m (ve getal) Pri ma 
j umătate a secolu lui III. 
Constontinus I Foi \ is. 
3. AE .j.1 5-1 8 mm, 2,65 gr„ lnv . 47277 , C-3/4 (în groapă). * PLG LRBC I 202 . Anii 330- 335 ; RIC Vil , p. 139, 262, A. 333/334, 

Lugd un um, off. P. 
Constontius li AE3. 
4. AE .j.1.6,5- 17 mm , 1,87 gr„ \nv. 47279 , Srn O 3, - 0, 25 m. 
Tip FTR-FH' (3); Ani i 351-361 (Roma?). 
5. AE t 16,5-18 mm , 2,20 gr„ lnv. 47278 , C- 20 /22, - 0 ,50m . 

rri 
LRBC li 1681 . An ii 351 - 354 - Th essalon ic, off . r . 

SM TS 
Constontius Gollus AE 3 . 

6. AE .J,16-17 mm, 1,64 gr„ lnv . 47280, Su O 9, - 0 ,50 m. 
Tip FIR-FK (3) ; Anii 351 - 354. 
Theodos ius li sau Volentinionus III AE4 . 

7 . AE 10 mm 0, 82 gr . lnv. 47281 Pass im 
Tip: cruce în cu n u n ă . An ii 425-450. 
8 . AE 9- 11 mm 0,60 g r lnv. 48318 C8 - 0 ,45 m (pava j bazi lica A) 
Tip CONCORDIA AVG (1) . Anii 425-450. 
Leon I AE4 . 

9. A~ 9-1 0 mm 0 ,62 gr lnv. 48317 C26 - 0,55 m 
Tip l mpărat ş i ca pt iv. Anii 457- 474. Co nstant in o po l ~au Niccmedia . 
Anostosius Fo i\ is . 
10 . AE .j, 22- 23 mm 8,80 gr lnv. 47286 S1 O 17 - 0,20 m 

"' M 'f M\B I 23. Anii 507- 51 2. DOW p. 13, 17. Constant in opo l. Anii 
-- 49 8- 518. 
C O(N l 

Justinian 1 /4 Fo i\ is. 
11 . AE t 15 mm 3,15 gr lnv. 47287 . Passi m (lîngă baz ilica A). 

~ [x\ 
~ Yr MIB I 99 Anul 562/563. Co nsta nt inopol. 
C O N 

12. AE t 15-15, 5 mm 3,80 gr . lnv 47284 c l B - 0,30 m 
+ 

~ f~ MIB I 99 . 
~ lm D u pă an ul 546 /547 Constant ino pol. 

(O N 

13. AE t 21- 22 mm 4,72 gr- lnv. 47285. Pass im. 

A ~ ~ X XX 
o 'l i 

HS 

Ave rs : d u bl ă fra p ă. MIB I 180. DOW p. 108, 104. An ul 562/563. 
Thessalo nic. 

justinus li 
Constantinopol Foii is. 
14. AE)l' 30 mm 13,20 gr lnv. 47291 . Marto r- S 11 /C 23 , - 0 ,35 m 

ANI\ u MIB li 43 a. DOW p. 209, 32e. Anul 571 /572 . 
( o~ 

15. AE)l'30- 31 mm 15,18 gr . \nv. 47292, S III - 0,20 m D 4 

A N1~ 
g j B I" MIB li 43d. DOW p. 209 33b. An ul 572/573. 

CîiN 
16 . AE)l'28 -30 mm 12,70 gr \nv. 47289. S11 O 6 - 0,50 m 

~ f'rlx MIB li 43a . • DOW p. 212, 38b. Anul 574/575. 

( 0" ,. 

17 ~ AE ~ 1 3 -18 _mm 2„03, .gr ,lnv. 47293. Siv · - 0,30 m 

E8 ~ MIB li 45. DOW p. 218,' 60b. Anii 565/578. 

Nicomedio, 
18. AE .j. 28 ,5 - 31 mm 13,65 gr lnv „ 47290. SH O 3 - 0,40 m 

MIB li 46a. DOW p . 226 , 92b. Anu l 566/567 . 

Cyzic ·1 /2 .Fo lli s. 
19 .. AE ţ 18-21 mm 4,42 gr ln v. 47288. C15 - 0,20 m. 

f /Q M l -~ li 51 (a sau b') . Anul 576/ 577. 

KVZ 

28' 

Mouricius Ti berius 1 /2 Fol lis. 

20. AE)l'21- 22 mm 5,31 gr \nv. 47296. S IV - 0,25 m 
DOW p. 314, 56b. Co nstant inopol. Anul 592/593. 

AIX 
g ~ 

e 
21. AE t 27- 28 mm 11,00 gr lnv. 47295. Mar-to r- C8 /C15 - 0,35 m 

DOW p. 332, 127b. C. Morr-isson, I p. 193 , 11. Anul N x Am 
591 /592. (Justius li sau Maur icius Tiberius). ~ 8 

AIY 
~ K 

Ît s 

22. AE .j. 18 ,5- 21 mm 4,70 gr lnv. 47294, Su O 2 - 0,60 m 
Th essa lonic 

23 . AE .j, 17,5 - 21 m 5 ,56 gr lnv . 47298. S11 O 5 -0 ,50 m 
Monede ilizibile - fără nr. in ventar 
24. AE 12 mm 0,77 gr C14 - 0,50 m (sfîrşi t u l secolu lui a l \V-lea?) . 
Monede secolu l V - începutu l seco lului VI 
25 . Fragment. AE 8 mm 0,41 gr Ma rtor S1 O 9 /C14 - 0,70 m (pe nivel 
cap elă). 
26. AE 9,5-10 mm 0,75 gr C6 -0 ,40 m (pe nivel) . 
27 . AE 7-9 mm 0,58 rgr .C18 -0,60 m. 
28. Fragm ent . AE 10 mm 0,22 gr Martor C7t8 - 0 ,30-0,50 m - inter ior 
bazilica A. 
29. AE 7 mm 0,40 gr Martor C1n 6 - în spărtura pavajulu i bazi li cii A. 
30. Frag ment . AE 7 mm 0,26 gr C19 - în lutuia la zid ul ui narthexu lui 
31 . AE 15 mm 2,68 gr Sn O 3 - 0,50 m (secolul VI?). 

„ AMN" 
„ BCH'" 
Bier bra ue r-, 1987 

Cătăni ciu- Bernea , 1979 

DAC L 

Davi dso n, 1952 

lconomu , 1967 
lsings , 1957 
Kings ley, 1987 

Kr·autheimer, 1986 

McGinn, 1987 

Petre, 1987 

RLBK 
Tchalen ko , 1953 

Test ini, 1980 

VHAD 

Vi t e ll i, 1982 

LISTA PRESCURTĂRILOR 
„ Acta Musei Napocensis " , C luj . 
„Bull etin de Corres pondance H'e ll enique" , Par is 
V. Bie r·bra ue r, lnvi/lino- /bligo in Frioul , I, li, în . 
MU nch ner Be i trăge vo I. 33, 1987 . 

B. Cătănic i u , Al . Barnea, Ceramico ş i descoperiri 
mărun te , în Tropaeum Traian i /. Cetatea, B ucureşti, 
1979 ' p. 177- 226. 
Dictionnoire d'orcheologie chretienn e et de /i turgie 
Paris, 1907- 1939 . 
G\. R. Dav idso n, Co rinth X II . Th e Mino Objects 
Pr inceton , New Je r·sey, 1952. 
C. lco nomu, Opaiţe greco-romane , Constanţa. 
C. lsings , Roman G/oss from doted Finds , Djakarta . 
K. Kings ley, Monast ery, în M. Eliade, Th e Ency
c/opedio of Religion, vo i. 10 , New-York, 1987, 
p. 30-35. 
R. K rauthei mer, Eorly Christian ond Byzontine 
Architecture (Ed. IV), Tenn essee, 1986. 
B. McGi nn, Christian Monosticism , în M. Eliade, 
Th e Encyclopedio of Re ligion, voi. 10, New York, 
1987, p . 44-49. 
A. Petre, La romonite en Scythie Mineure, A\ESEE, 
Bucureşti , 1987 . 
Reoi lexicon zu r Byzontinischen Kunst, Stuttgart. 
G. Tchalenko, Vi/loges ontiques de Io Syrie du No rd: 
Le mosifdu Belus el /e poque romoine, voi. I, Par-is. 
P. Test ini, Archeo/ogio Cris tiano (ed. li), Ed ip uglia , 

1980. 
Vijesnik za Arheo/ogiju i Historiciju Dolmotinescu 
Sp l it. 
K. De Vite ll i, Th e lorrps, în G. Bass, Fr. v. Doo r

ninc k Yosssi Ado /, Texas A & M Univ. Press, 1982· 

SUMMARY 
Th e Slava Platfo rm is one of t he most picturesque geograp hi cal areas 

of Dobrodja. 
The ground invest igations from 1987 and t he excavations t hat t ook 

place in August 1988 led to t he d iscovery of a paleoc hri st ian monac hal 
complex, situat ed at about 2.5 km , west of the vill age Slava Rusă. 
Correlating t he str·atigrap hical obser·vations ar.d the modif1cat ions thi s 
co mplex under·went as a resu it of construct ions, one cou ld establis h s=ve ral 
evo lving stages: ln the first stage, whose beginning, as the co ins attest , 
mus t have been duri ng t he seco nd half of th e 14t h century, there ex isted a 
single bas ilica, with its apse o r· iented east ward. Th e interior was paved wit h 
square br icks, f1 xe d w it h lime mortar. On t he sout her n side a sma ll room 
was add ed. The access to t he basi li ca was on t he midd le cf the western 
s ide. \n ihe second stage one f1 nds t he abando nme nt of t he apse and the 
creation of a deepe r· one, with t hicker wa lls. They added a chapel on 
the northern side and a nar·t hex with two entrances-from t he east and 
from t he south , on t he weste r·n one. No rt h of t he f1rst basi lica anothe r
chur·ch was raised, sma ll in size and also paved wit h br icks, wit h t he 
ent rance o n th e southern s ide. The traces of the f1rs t precincts wh ich 
surrounded t he comp lex might be as o \d as that per iod. lts dat ing is 
ensu r·ed by a ser ies of c0 ins be longing to the second hal f of t he 5th 
century and t he f1rst three quartus of t he 6t h . ln the third stage t he 
complex r·emai~s unchanged, but the floor·s of bot h basilicas were re
cond itioned. We know almost t he whole direct 'cn of lhe precircts sur
rounding t he monastery. New rocms on the eastern side of the pr·ec incts 
ap peared; a la r·ge number of ceramics fragmrnts in t he sout h-west cor ner 
of t he preri ncts makes us suppose the existence of a space reserve d fo r 
preparing and serving food. 

Two bronze co i ns of empero r· Maur· icius Tiberius as well as a t reasu re 
of ei.ght solidi fr om Justin li and Mauric ius Tiberius place thi s stage at 
t he er.d of t he 6t h centur·y and even th e begi nning of t he 7th. 
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