
STUDII 

CETATEA ROMANĂ DE LA SLAV A RUSĂ (LIBIDA ?). CERCETĂRILE 
AEROFOTOGRAFICE ŞI APĂRAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC 

AL. S. ŞTEFAN 

0.1. Studiul de faţă constituie o unitate structurală 
a unui program mai vast şi de lungă durată de cercetări 
a upra topografiei antice, romane ş i romano-bizantine, 
a teri toriului de azi al Dobrogei. Acest program v izeazf1 
investigarea progresivă a centrelor urbane ş i militare 
- creaţi i prin excelenţă caracteristice civilizaţie i romane 
ş i focare de propagare ş i în.treţinere a romanităţii în 
mediul getic autohton -, a reţelei rutiere - adevărată 
structură portantă a oricărei provincii romane - şi a 
marilor sisteme militare defensive. Finalitatea îndepăr
tată ~~ ace. tor efortmi este restituirea unei imagini -
cît mai complete în ansamblu ş i cît mai exacte în detalii -
a repartiţiei teritoriale a obiectivelor arheologice, altfel 
spus, stabilirea coordonatelor esenţiale ale ocupării şi 
organizării teritoriului amintit în etapele succesive ale 
celor aproape şapte secole de istorie romană. 

Realizarea obiectivelor enunţate este inseparabilă de 
elaborarea primelor elemente ale unei cartografii arheo
logice exacte - deziderat dintotdeauna al arheologiei 
ş i istoriei vechi româneşti. O forma provinciae realizată 
cu mijloacele perfecţionate ale cartografiei moderne ş i 
beneficiind de experienţe remarcabile în investigarea 
topografiei antice a altor arii ale lumii greco-romane -
între care ne mărginim a cita ca exemple realizările 
pentru Britannia 1, Forma Italiae 2 ş i activitatea desfă
şurată de D. Adameşteanu la conducerea Aerofototecii 
arheologice 3 pentru Italia, sau recenta serie Ancient Greelc 
Gities 4 pentru Grecia - reprezintă nu numai o necesi
tate de mult resimţită pentru atîtea aspecte ale cercetării 
istoriei vechi, dar înainte de orice, un instrument indis
pensabil al apărării patrimoniului arheologic naţional. 

Desfăşurarea cercetărilor noastre încearcă să răspundă 
în acelaşi t imp atît unor exigenţe de ordin ştiinţific gene
ral, cît ş i unora, adesea prioritare, de ordin practic. 

0.2. Primele studii 5 din această serie au abordat în 
mod deliberat acele centre urbane, unele de primă impor-

1 De men\.ionat cartografia arheologică edita tă de Orclnance S urvey 
şi prospecţiunile aerofotografice sistematice dcsrnş uratc de Aerial Commil
tee al Universităţii din Ca mbridge. 

2 Scrie de publicaţ ii iniţiată tocă de G. Lugli şi reluată , lntr-o formă 
nouă, din anii ' 60. Editată de Institutul de topografic antică a l Uni vers ită ţii 

din Roma. 
3 P rima instituţie creată pentru o utilizare operativă şi sistematică 

a prospecţiunilor aerofotografice ln activitatea de protejare a patrimoniu
lui arheologic ; un prim instrument al aces tei activităţi a fost 1-Iarla zon elor 
arheologice ale Ila/i ei (30 foi la scara 1 : 200 000), coeditată tn 1968 de 
Direcţia Generală pcnlru Antichităţi şi Arte Frumoase şi de Touring Club- ul 
italian. Cf. D. Adameşteanu , Un nuo110 uf'{icio delia llirezione Generale 
a/le A nlichi/â c Belle Arii : L ' Aero{ololeca , „ Boli: delia Soc. Ital. di Foto
grammetr ia c Topografia", 1961, nr. 2, p. 1 - 10; idem, I .a (otografia aerea 
e /a <lef'ini zionc delie zone archeologiche: proposte ed impegni, Roma, Consi
glio Nazionale delie Hicerche, 1963; idem, !\'oia per una caria delie zone 
archeo/ogi che, Actes du Colloquc lnternalional d ' Archcologie Afrienne, 
Paris , 1964, p. 283 - 288; idem , Con lribHlion of' /he Archaeo/ogica/ „Aero
plwtoleca" of'//1e M ini slry of' Educa/ion Io /he Solu/ion of' Problems o{ Ancienl 
Topography in llaly , Tenth Congress of Internat. Soc. of Photogrammelry, 
Lisboa , Scptcmbcr, 1964. 

4 Elaborali'\ de echipa condusă de N. Doxiadis tnceplnd din 1971. 
5 Al. S. Ştefan , Troesmis. Cons idera fii topografi ce, „BM l", XL, 1971 , 

4, p. 4:1-52; idem, NotJiodwwm. Slucliu de {olo-inlerprelare arheologică, 
„BMl" , XLII, 1973, 1, p. 1-14. 
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"Nu exlsti\ grlj1\ de trecut îi\ri\ n nslgurn terenurile nllsolut uecesnre 
eereeti\rll lui ş i mult> pe vremuri n înflorll o vl11!1\, 1•11re e iuee1111tul 
neeleln de uzi şi tem e lln· ei" 

,J. Amlrleşescu, 11'29 

tanţă, rămase pînă acum în afara cercetărilor arheologice 
active ş i din această cauză foarte puţin cunoscute. Fie 
că nu au făcut niciodată obiectul unor explorări sistema
tice, fie că săpăturil e au fost de mică amploare, fie că 
rezultatele cercetărilor mai vechi - uneori de un volum 
relativ important, precmn la, Troesmis ş i Axiopolis -
sînt pierdute, inedite sau produse doar parţ; i al ş i în chip 
nesatisfăcător, aceste centre sînt prezente în cele mai 
mul te cazuri în circuitul general al studiilor de antich i
tate doar prin puţine descoperiri întîmplătoare din aria, 
lor, în special prin documentele cpigrafice care luminează 
mai direct aspecte limitate ş i disparate ale istoriei lor, 
de obicei timpurii. Informaţiile cele mai sărace sînt fără 
excepţie cele de natură topografico-arheologică, reduse 
de cele mai multe ori la semnalările sumare, cu valoare 
de însemnări de călătorie, ale perioadei de început a ar
heologiei româneşti. 

În totalitatea obiectivelor arheologice romane pînă 
acum reperate, ponderea acestor centre încă necercetate 
este deosebit de importantă. E suficient a aminti numi:ti 
că între cele circa 30 de staţiuni fortificate localizate pe 
frontiera militară a Dunării, între Duro ·torum ş i Deltă, 
doar Oapidava, Dinogetia ş i, mai recent, Noviodunum, 
Beroe ş i Sacidava au beneficiat de săpături sistematice 
publicate în chip satisfăcător, că între cele cinci centre 
din interior doar două - IDmetum ş i Tropaeum Traiani 
- sînt în această situaţie, fără a mai considera centrele de 
pe limita maritimă a provinciei sau nenumăratele obiec
tive ale spaţiului rural, a căror explorare e abia la înce
puturi. E ste evident că absenţa din procesul cercetării 
a acestor numeroase staţiuni este de natură să determine 
serioase limitări în imaginea evoluţiei generale a provin
ciei cu care se operează în prezent. 

Vizînd în mod programatic tocmai această sferă încă 
nevalorificată a patrimoniului arheologic naţional, stu
diile de topografie antică şi fotografie aeriană urmăresc 
să suplinească lacunele ş i limitele obiective ale capacităţii 
prezente a cercetărilor arheologice ş i să le devanseze ri t 
mul specific lent. Restituind pentru fiecare nou centru 

, investigat un maximum de informaţii materiale actual
mente accesibil, aceste studii sînt apte să furnizeze încă 
din această etapă perspective noi şi repere de ordin mai 
general, care să contribuie la o reconstituire mai bogată 
şi mai echilibrată decît pînă acum a istoriei antice a 
Dobrogei 6 • 

0.3. Un alt obiectiv de primă importanţă urmărit 
în studiul centrelor urbane este constituit de efortul con
secvent de a trata fiecare oraş în parte ca un ansamblu 
complex incluzînd nu numai aria fortificată, dar şi locui 
rile periferice, necropolele, căile de acces ş i microzom~ 
afererJtă ; toate detaliile topografice, oricît de importante 
în sine, sînt reconsiderate în această perspectivă şi rein-

6 /clem , Rechercl1es de plwlo-inlerprt!lalion archeo/ogique sur le limes 
de la Scyl/Jie 1\1/ineure rl /'epoque c/11 flas-Empire, Actcs du 1x- e Co ngres 
International d'Eludes sur Ies Frontit'res Romaines, Bucurcşli-Kiiln, 
1974, p. 95 - 108. 
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l. ST E l. A F NE HAl A CU L U P A CAP l 'J'OLI NJ\ , D ESCOPE Hl T A 
LA S LAVA R USA (CLIŞEU MLIZEUL DE ARH E OLOG IE 1 I CON

STANŢA). 

tegrate a.nsamblului căruia i-au apal'(.inuL ş i diferitelor 
orizont uri cronologice ale acestuia . Modul a. tfel definit 
de a bordare a materiei nu priveş te numai. obiec Livele 
puţin cunoRcu te amin tite înainte, ci ş i pe acelea pentru 
care cercetările arheologice a n fumizat o ca.nt.i tate mai 
mare de informaţii . Am opera t o a.Rtfel de analiză, limi 
ta tă pen tru momentla perimetrul mban,pentru Histria -
cel mai îndelung ş i mai amplu ·ercetat oraş an t ic din 
Dobrogea ş i din R omânia - pent rn ca.re de. coperirilc 
da t.ora.te fo tografiei aeriene ~ i reinterpretarea datelor 
cunoscu te au du8 la recorn'\ Lituire~t unei remarcabile ,·is
tematizări urbanistice .,i a varia telor etape trn.verRate 
de-a lungul iRtoriei s~tlc roma ne 7 • 

Stabilirea unor astfel de documentaţii uniforme mt 
mod de realizare pentru toate centrele m·bane ş i militare 
~le ~cythiei Minor, complete a tî t .·ub aRpectul informaţiei 
istonco-arheologice exist ente cît ş i în cc priveşte reconsi
derarea detaliată a problemelor de teren , va face po8ibile 
studii de t ipologie a siturilor, a organizării mbanistice, a 
fortificaţiilor nu n urnai în limitele provinciei, dar ~ i la 
~iy~lul unor zone istorico-geografice mai largi. De altfel, 
mJţierea unor demersuri de cercetare de ace t gen asupra 
oraşelor e nece. ară pentru ~t determina progrese mai 
substanţ.ia.le în studiul fenomenului urban în civilizaţia 
romană şi acestor necesităţ i în cearcă să le răspundă consti
t ui.rea Oomitetul11i Internaţional a l C'etă ~ilor A ntice (OIOA) 
ş i activitatea sa de ordin metodoloaic s. 

0.4. Metoda. u tilizată în cercetările noa.stre, verifica tă 
cu succes în sLmlierea Ri stcrrmtică a altor regiuni ale 
Imperiului roman , Re întemei a.ză pe ci recenzare exba uR-

7 Idem , Cercel ă ri aero/'o lograf'i ce privind lopcgraf'ia urban ă a J/i slri ei . 
I. l :'poca roman ă (.w!c. I - 111 e. n .), „ Hl\'I J\ l-.M li\" , :X Ll IT , 1974 , 2, p. 39 - 51 ; 
11 . J,poca romană lîrzie (sec. 111- 1 \/ e. n .). „ RMM - l lA " , XLIV, 1975 , 2, 
p.51- 62; i JJ. Epoca roman ă lîrz i e (sec . f\ ' - \'11 e. 11 .), „ HMM-J\ll A" , 
X LV, 1976, 1, p. 43 - 51. 

8 Co ns li Luil ln 1969 su b p a lronaj 111 A social ic i 111 l c rna I iona Ic de A rheo
logie Clasicii. 
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ti:ră a informaţiilor existente pentru fiecare obiectiv, 
rem terpreta te sub aspect topografic, ş i pe un ·tudiu com
pl~mentar foarte amănunţit a l terenului. Elementul dina
mic al aces t~r cercetări e oferi t de obicei în chip prepon
derent ele mterpreta r·ea fotografiilor aeriene; Rtudiul 
par~lel al t.uturor acoperirilor aeriene ex istente pentru 
Rtaţmnea viza tă îngăduie nu numai o înţeleaere mai 
d

. V b 
a mea, a caracterelor zonei, a r aporturilor între diferitele 
~omp?nente ese~ ţ ia l e ale ei ş i prin aceas ta a raţiunilor 
funcţ10nale a.le mserării unei a~ezăl'i în mediul na tural 
dar face posibilă, în urma elimin ării xuccesive a interven~ 
ţiitor po. t ant ice, i· stituirca fidelă si directă a liniilor 
pei a jului antic . Fotografia aeriană 

0

oferă de asemenmL 
' ' • ' V ' ' o 1magme .· 1ntet1ca a. upra unor obiective arheoloaice 

?ricît. de întinRe, în ca.re detalii rămase disparate ca fiind 
mreg1 tra te la sol unul cîte unul sînt reintegrate wrni 
ansamblu cocrnnt în care î ş i recapătă locul ·i cărora le 
pot fi definite în consecmţ.ă semnifica\;ia ş i fu~ cţia . 
. ~pvort:,11. pr~~cipa~ a l st~1dii~or de foto-interpretare arhe

ologica sta msa 111 pnmul nnd 1Il revela rea unor monumente 
· '.'l'u . urme subterane altfel inv izibile, pe care mijloacele 
l~m1tate ale yr~. pe~ţ,innilor trndiţionale nu le puteau se
siza . E xpreR ut hna la a acestor cercetări Re materializea.ză 
în reconstituirea pentru fiecare centru urban a unor 
planuri cu valoare metl'ică cunoscută care fiaw·ează îu 
pozi ţi e exa tă toate elementele Ri Rtn{c turilc a

0

nt ice a tît 
cele ~Ln Lerior cuno. cu t:e, cele reperat.e ht sol cît Ri cele 
deduse numai din foto-interpretare. ' · 

~·~ · ~cznltatele unor ~Lstfel de tudii de topografie 
ant1ca .·1nt apte . să fmnizeze o serie ele avanta je majore 
::" ·pectelor prnc t1cc a le cercetării arheologice şi iRtorice, 
in aenerc. 
. o .~. 1 . :U!l prim cî~t ig priveşte aspectul practic al 
m v~s t1ga~1e 1 arh eologice, proiectarea ş i desfăşmarea săpă
ti:i.nlor, ca_r01:a le e pusă la di spoziţ;ic o utilă bază de por
~lll'e constitmt~ de„m1 plan exact, direct utilizabil pe teren 
m cazul rest1tuţ11lor pia.no-altimetrice la scară foarte 
mare, realizate pc cele fotogrammetrică , de felul celei 
P.re.zenEate i~ . acest studiu. Beneficii însemna te sint po
s~b~~e ~n pn'.' mţa randamentului cercetării şi a a.ccele
rarn r1tmulm de ob ţin ere a datelor importante în mă
,·ura în care de.·coperiril e ş i precizările datora te f~toarafi ei 
aeriene permit orientarea "i amplasarea. exactă în °t;eren 
a . ăpăt.urilor în punctele cheie, eliminînd căutările cu 
i·czu~tat l'l:egati'." ş i .a~L1 cînd economii corespunzătoare 
ue t imp ş 1 de mvest1ţ11 . 

. 0.5.2 . . Avantaje esenţiale .fot ş i cele de ordin calita
t iv ,. r eferitoare ht. ~tabilirea , înainte de începerea săpă
tunlor, a concepţ1e1 generale a explorării unui obiectiv 
~a di ·tribuirea teritorială ş i prngramarea în perspectivă 
mdeltmgată a eforturilor cercetării. Aceste avan taje decura 
în. primul i:înd din împrejurarea că datorită datelor preli~ 
m~are as1gm ate de fo to-in terpretarea arheologică si de 
reinterpretarea informaţiilor anterior cunoscute, o ~stfel 
de c~rcetare debutea.ză avînd prefigmată - uneori într-o 
marneră destul de amănunţită - imaainea de ansamblu 
a obiectivului său. E evident că în a~eastă situatie cel'
c~tă:_rii îi po~.te fi ~s~gurată ~ evoluţie organică, judicioasă 
ş 1 ca poate f i cut1ta de a r amîne o succesiune de inveRti
gaţii de detaliu cu finalităţi imediate, nu întotdeauna 
coordona te ş i deseori divergente, care pierd uneori din 
vedere scopmile majore ş i din care o imaaine de ansamblu 
a obiectivului e anevoie de recompus. 

0

E ste de altfel o 
cerinţă stringentă pentru cercetarea arheologică româ.
nea.scă aceea. de a „e realiza ş i a ·e aeneraliza cît ma i 
curîncl, cel puţin pentru staţiunile de în°tindere mai mare 
st~dii .Pr~liminare ~omplexe şi adîncite asupra fiecărui 
obiect1v m parte, m vederea asigtll'ării unei conoept'i'i 
unitare a cercetării pentru toate fazele şi detaliile ei ca'.re 
să e~imin e defic ienţe organizatorice cu implicaţii îh do
menml rezultat elor ştiinţifice . în etapa act.uală a dezvol
tării generale a disciplinei arheologice este necesar ca 
în ~eperea explorării propriu-zise, prin săpături , a oricărui 
o~:necti~ .de p;·oporţi~ mai importan te ·ă fie precedată 
ş 1 cond1~10n.a. La de ~ts 1gur~re}t unui număr de cerinţe ele
mentare, dmtre care pnma este realiza rea unei docu-
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mentaţii topometrice la scară foarte mare a întregii sta
ţiuni ~ i a zonelor aferente, constituind nu numai martorul 
unei s ituaţii a t erenului pe care săpăturile o fac să dispară, 
ci ş i baza tutlU'or operaţiunilor de înregistrare pe toată 
durata săpăturilor. O altă cerinţă indispensabilă este acee~1 
a elaborării unui sistem de referin ţă unitar, obligatoriu 
pentru întreaga suprafaţă a obiectivului ş i pentru toate 
etapele cercetării ş i care asigură legăturn ş i comparab ili
tatea investigaţiilor locale. 

0.6. O finalitate imediată, absolut prioritară, a stu
diilor de topografie antică şi fotografie aerianr1 priveşte 
însăşi ex isten ţa ş i integritatea obiectivelor patrimoniului 
arheologic naţional. în condiţiile actuale ale unei dinamici 
teritoriale cu o amploare şi un ritm fără precedent, de 
altfel în progresie continuă, majoritatea covîrşitoare a 
zonelor arheologice din ţară io;e află în s ituaţ ia de a nu 
dispune de o documentaţie oricît de 1;umară privind exten
siunea lor real ă . 

Fotografia aeriană este aptă nu numai de a revela, 
un ceas mai devreme, obiective pînă acum necunoscute 
ş i de a le as igura astfel protecţia, dar poate servi la elabo
rarea operativă a unor proiecte de rezervaţii arheologice, 
exprimate în delimitări precise pe planuri ş i pe teren, 
pentru to::1.te zonele adieologice deja reperate. 

„ „ „ 

1.0. Zona arheologică de la Slava Uu ă constit uie un 
c::1.z tipic pentrn seria de mari obiective romane de pe 
teritoriul Dobrogei rămase în afara circuitului cercetă
rilor arheologice sistematice. Deş i reperată încă de la fi
nele secolului t recu t ş i remarcată de atunci prin întinde
rea puţin obişnuită ş i prin poziţia ei strategică deosebită, 
cetatea în discutie este actualmente unul din centrele 
urbane cele mai puţin cunoscute şi se află mereu în situa
ţia de a nu figura decît ca simplă menţiun e, cu cîteva 
cuvinte sau cîteva rînduri, în sintezele ş i în lucrările cu 
caracter general priviIJd iio;toria veche a Dobrogei 9 • Deoarece 
documentaţia săpăttJ.l'ilor de mică amploare pn1Cticate 
aici, la intervale foarte mari în timp, este - cu o singmă 
excepţie - integral pierdută, datele de ordin arheologic 
se reduc la consemnarea a cîtorva descoperiri mărunte şi 
a unor relatări sumare privind aspectul general al zonei 
către începutul secolului nostru. M~1terialul epigrafie recu
perat pîn ă acu m este extrem de sărac şi , în consecinţă, 
numele antic al aşezării, presupus încă de V. P ârvan a 
fi Ibida amintită de Procopius 10, ş i recent corectat în 
Libida, Libidum sau Libidina de A. Aricescu 11 , rămîne 
deocamdată o ipoteză foarte verosimilă, în aşteptarea 
unei confirmări epigrafice certe. 

1.1.1. Necuprinsă în călătoria arheologică a lui E. 
Desjardins, cetatea intră în circuitul ştiinţific în 1875, 
prin publicarea unei inscripţii refolosite în zidul de apă
r are a . 

1.1.2. Pl'imele săpături practicate la Slava R,u ă, 
în anii imediat următori Independenţei, au aparţinut lui 
D. Butculescu. Despre cercetările acestui pionier al a rheo
logiei româneşti nu ştim însă decît că au avut caracterul 

9 R. Vulpe, llisloire ancienn e de la Dobroudja , Bucureş ti , 19c38, p. 170, 
305, 335 ; I stori a. României, I , Bucureşti , 1960, p. 601 , 613; R. Vulpe, 
I. Barnea, Din istoria Dobrogei, ll, Bucureşti, 1968, p. 158, 226, 293, 426, 
476; R. f'lorescu, Giliei arheologic al Dobrogei, Bucureş ti 1968, p. 87. În 
articolul !biela , semnat de G. Bordenache, din Enciclopedia dell'arte antica 
c/a ss ica e orientale , se indică ln mod eronnt o suprafaţă a ce tăţii de circa 
10 ori mai mică <l ecit cca rea lă („una .wperf'icie di circa due el/ari e mezzo") 

lO V. Pârva n, Cela/ea Ulmelum , I , „ AARMST' ', s. II , t. XXXIV, 
811c11reşli, 19ll - 1912, p. 578, n . :~. 

11 Despre numele aşezării anl.ice de la Sla11a Rusă, „ BMI' ', XL, 1971, 
3, p. 58-60, cu lntrcaga bibliografie anterioară a acestei restituiri; d e 
adăugat ipoteza lui R. Vulpe, Hisloire ancienne de la Dobroudja, p. :.14 1, 
n. 1, după care BmG'.Lvov din !\"ol . Hpiscop. ar putea fi o coruptelă de la 
Ibicla (sau Troesmis); cf'. A. Aricescu, Conlribulions epigraphiques â l'ide11 -
lif"icatio11 de quelques loponymes de Scylbia Minor, Aktcn des VI. Interna t. 
Kongr, flir gricch . u. lat. Epi graphik, Milnchcn, 1973, p. 548 - 549. 

12 Christ , Weickum's Jn schrif'len Sammluny aus cler Turkei, „S itzun
gsber. cler philosoph .-philolog . 11 . hist . Klasse cler k.b. Akad. cler Wissen
schaftcn zu Miinchen", 1875, Bd. I, H. I, 1875, p . 95, nr. 29: „Gmbimcl!rif'I 
. . . i11 S/a1Ja, J ;; l<m. ll'CSl/ich 11on Babadag aus elen aliem Feslungsmauern 
( l\i.~iini iissar)''. 
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unor sondaje ş i că s-au desfăşurat în 1885, datorită unei 
menţiuni păstrate în arhiva ~a 13• 

1.1.3. Primele date de natură topografică generală 
privind cetatea de la Slava Unsă au fost înregistrate în 
contextul activităţii de recunoaştere ş i primă inventariere 
a princip~1lelor obiective arheologice din Dobrogea, im
primată de Gr. Tocilescu, directorul Muzeului Naţional 
de Antichităţ.i, ş i realizată în special prin campaniile de 
cercetări de teren desfăşurate de către f . Polonic. Acestn, 
a vizitat locul în toamna anului 1897, în cadrul unei ex
cursii În zona mai puţ.in cercetată de centru-nord fL pro
vinciei ş i, deş i sumare, informaţ;iil e cons~mnate cu ace~Lstă 
ocazie au constituit . cea dintîi analiză directă, cu încer
carea de identificare a liniilor mari ale topografiei ansam
blului de la Slava Uusă . Raportul mp.nuscris 14 adresat 
lui Gr. Tocilescu semnala ex isten ţa la yest de localitatea 
actuală a ruinelor unui mare oraş, numtp cetatea H aradoc, 
apărat cu „ziduri şi turnuri colosale" ş i cuprinzînd va
lea pîrîului Slava ş i o înălţime de 150 m:la sud. P. Polonic 
nota forma generală a fortificaţiilor ca ~propiată de aceea, 
a unui pătrat, dimensiunile - măsuraţe în paşi ş i trans
formate în metri - ale laturilor (de ' sud: 435 m; de 
est : 403 m; de nord: 343 m. ; de vest : 591 m), un număr 
de 30 de turnuri, pe care le bănuia, după forma terenului, 
exterioare incintei ş i rottmde, asemăinătoare celor a le 
incintei cetăţii Tropaeum Traifmi, R,aportul era înso ţit 
de o schiţă de s ituaţ ie a fortificaţiilor 15 , care constituie 
imaginea cea ma i apropia.tă de r ea,litate de care se dispune 
pînă în prezent pentm rLceastă importantă cetate. În 
ciuda caracterului ei schematic (fig. 2) ~ i a valorii 
metrice cu totul aproximf1t ive, ea constituie un document 
topografic de certă utilitate, în măsma în care înregistra 
terenul încă integral liber de construcţii ş i culturi mo
derne ş i monumentul într-o stare de conservare incom
parabil mai bună decît cea, prezentă, dat fiind că P. Po-

13 I. Barnca, DID, II , Bucureş ti , 1968 , p. 42li. 
14 Rapor/11/ asupra cerce lălorllor din Dobrogea pe linia Cara nasuf'-Baba

dar; , 1l noi embri e 1897, ln Arhiva Gr. Tocil esc u, mss. 5 1:11, f. :38; 43; 
idem, Celă/i din inleriornl Dobro,qei , Arhiva persona l(1 P. Po lonic, r. mss. 
7, Ca iet 4, f. ::14 - 36, la B.A.R.S.R. 

15 Arhiva pt•rsonal ii P. Po lonic, l. Va ria , r. t!:i:l/l. 

2. SCHrŢĂ A CETĂŢI I DF p POLON re , DUPĂ LIN D ES EN INED rT 
DIN 1897. 
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3. SCH IŢĂ DU !',\ H. NETZ II AMMEH , 1908. 

. . - __,.. 

H . GA .JE WS l<A , 1974. 

Joni nota ex i s tenţa unor tumu ri păst.rînd încă pînă Ia 
5 m d in el evaţia zidur ilol' rn . 

Aceste info1·matii succinte dar pret ioa e aveau . ă 
rămină inedi te, spr ' deo ebiTe de a lte de' cr iel' i „i p lanuri 
topogrnfice a,Je a ltor centre rom~1n e datorate lu i P. Polo
n ic, a re a u fo t inelu e - uneori cu minim e modi ficări 
d in p artea lu i Gr . Tocile. cu - în JJ1onurnente epigraf'ioe 
ş-i sculpturale ale JJ1 uzeulu•i Naţional de A ntiohităţi sau in 
JJ'o1J.i lles et reoherohes aroheologiques en Rournanie. Datori tă, 
de.· igur , lipsei unol' de coperiri cp igrnfice mai com;iRtente 
care să ofe re date is torice d irec te ma i import ante p riv ind 
v ia ţ.a. ora~ul u i - P. Polon ic nu recuperase de la locuiLor i 
decît 5 inRc l'ipt.ii cu valoa re documenLară mode. tă 17 -

16 P . Po lo ni c, /?aport . . . , f . '.l8 . 

17 Ibidem , f. 48. 

6 

• „ . , , '". 

4. SCH I ŢĂ :~uB LICATA DE n. NET ZllAMME H, l!J L8. 

Gr. Tocile cu . -a li mi tat la men ţionarea ident if icări i cetăţi i , 
în tr-o comunicare la Acf-tdemia Română privind rezul
tatele p rogramul ni de cei·cetări de t opograif ie an t i că pe 
ca.re îl in i t iaRe ls . 

1.1.4. OetaL a a fos t vizitată în iunie 1908 de R. etz
hammer , care a publicat tm an ma i t îrziu o de ·cl'iere 
.· urnară a for tif i a p iJor 19 , fără a fum iza informa~ii supli
mentare în raport cu cele cuJe e de P . Polonic, căruia îi 
datora de a ltfel nu numai ·emnala rea cetăţii , dm' ş i planul 
fo lo. it p e teren in v izitare::ti ru in elor 20. Sch i ~a de plan 
publica tă de R. Netzhammer cu aceea.; i ocazie 21 (fig. 3) 
es te cu cer t itudine o copie ::ti p lanulu i lu i P . Polonic, do
vadă iden titatea d imensiunilor la Lmilor ; micile diferen ţe 
care se man ifestă in cazul proporţ i ilor unora uin tr e tur
nlli' i ;i al formei celor de la poarta de est ·înt mult m ::tii pro
babil de ordin ·trict grafic decit reznJtatuJ unei interpre
tări diferite a monumentului. Singurele date noi privesc 
progrc::; ia distru()'eri i ruinelor prin exploatairea, m a ivă a 
pietrei din zidul ele i n cintă de către localnici ş i prin in„ta
larea intre t imp a unei mori de apă în zona porţii de es t 2 ~ . 

1.1.5. Neobosit cercetător al t opograf iei ::tin t ice a 
Dobrogei septentr ionale 23 , O. 1\foi il atră ()'ea a tenţ ia în 
1909 asupra ru inelor ace ·tei „ce tăţi form ida bile", din 
car e publica unele des oper il'i monetare t 4 . 

1.1.6. Săpătmi de amator au fo t efoctua Le de loco
Lenent ul bulO'ar Iconomof, în t impul primului război 
mondial, asupra unei b asilici din interiorul cetăţii . Sin
gurele date în priv in~a ace. tui monument , are prin t ipul 
de plan e pînă. a.cum unic in Dobrogea, au Cost îm egiRtrate 

1 N oi ccrcelăr i asup ra topografi ci a nt i ce a lJobroge i . C:om1111 i ca(i un e 
{ăc111 ll 111 şe<lin(a de l a 5 iun i e i 898 a Academ i ei Jlom line. Cior na c 11 p 11n c la j11I 
co 11111 n iciirii c IJiis trală 1n A rhi va G r. Tocil escu, 111 ss. 5 1:12 , I'. 89 r . 

i o A us Jl11m ii 11ie11 , vo i. J, Ei nsicd c ln, 1909, p . :J85 - :.l9 1. 
20 i bidem , p. :rno. 
21 i bidem , p. :.l87. 
22 ibidem , p . :.l88; :rn 1. 
23 C{. scr ia d e n rli co lc clin :i nii 1905 - 1908 111 „Co n vor biri lilc rnrc" 

ş i d in 1909 - 19 11 in „ B CM l" . 
2 4 C. Mois il , ./ ) i11 l csr111rul ar /t eologi c al Dobrogei l . O nou ă diplomă 

mililară ro1rw11 ă, „ 13CM I", lf , 3, iulic-seplcmbr i ·1909, p. 113 - 114 ; idem , 
Nlo11.el e şi tezau re moncl are, „ 13 S NH", X I Cf, nr. 27, in n ua ri c- ma r li c , 19 16, 
(>. 42, nr , 6:1. 
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de H. NeLzhi'limmcr 25, aflat pentru a doua oară la, Slava 
Hu 1-1ă, în ma,i 191 , chiar în zilele dezgropării basilicii. 
O HC hi ţ.ă, cu LoLul ::; umară a cetăţii e publicată clin nou 26 

îu 1-1copul localizării aproximative a basilicii (fig. 4) . 
1.1. 7. V. Pârvan va fi CLmoscut, fără îndoială, direct 

această arie urbană, ale ăre i rol ş i poziţie . pecifice îi 
a,pă l'cau cu claritate încă clin 1911, cleterminînclu-1 i:;ă, o 
în ca,dreze în categoria a,parte a cetăţilor ele pe Jinii'li inte
rioară a Dobrogei 27 • R arele ~ i fom'te concisele referiri 
ca,re ::;e întîlnesc în lucrările lui V. Pârvan, fie la dimen
sitmile remarcabile ale cetă\,ii, fie la, caracterul ş i atribui
l'ea cronolog i că a, forLificaţiilor , la poziţia ei privilegia, Lă 
în raport cu ::; i::;temul rutier al provinciei 28 i:;au la po::;ibili
tatea, ca numele ~mti c ::;ă, fi foflt Ibida 29 si la structura 
pl'Ob}tbil O'eti că a ~tCestui topon im, În concordanţă CU 
caracLeruJ geti al ţinutului 30, fie, în fine, la locul ora~ului 
în admin istraţia eclesiastică a Scythiei Minor 31, dove
desc toate nu numai definirea foarte precisă a ~tcestui 
ccntrn urbRin, clar şi importanţa particulară pe care i- a 
acordat-o marele învăţat. 

Dacă în Rin ul 1911, anul în mue V. Pârvan ini\,ia pri
mele sale săpătmi ::;h;tematice în Dobrogea urmărind 

20 H. Nc lzhn111111 c1', Oi c cliri slli c/1cn J\ l/crl iimcr cler Dobrndsc/1a, Buka
rcsl , 1918, p. J54 - 156. 

26 Jbiclem, p. 154 , fi g. 57. 
27 V. Pâr \'an, „ Bu lclinul oficial ni Minislcrului Instruc\iun ii ş i al 

Cui Lei or" , XV , 19J I , l 5 nuv ., p. 4;30 sq. ; cf'. V. Pf1rva 11 , Coresponclcn(â ş i aclc, 
Bucu rcş li , l!l?:l , p. 13:!. 

2s Cclalea Ulmelwn, 1. p. 578 : „o ce/a le e:rcep(io11al ele mare - cea 
mai 1nscmnalâ <lin. /oale cele cunoscute în. interiorul J)obrogei - · ş i carr, 
fireş t e, a /'os l - precum reiese ş i clinlr-o pia tră mi/iar<l di11 a11u/ 237, g!lsi lă 

aici - şi pun ciul de in/ersec(i e al tuturor <lrnmuri/or clin Nordul prouinciei", 

G. CETATEA OE LA S l.J\ VA H USĂ. F OTOGFIJ\ FIE J\El1 IJ\NĂ D IN 
l!l53. 

c('. şi n:i tcl c 3 ş i '1; idem, lnc Jpu!urile vie(ii roma:i.e la Gurile Dw1ârii , Bucu
re/ Li , I 92:>, p. l 71. : „ uria şa I bi da, cea ele cloLLâ:eci .~ i cinci de hectare, în mij
locul celui mai f'r w nos fi nul al Dobrogei , la Slava Rnseascâ, slc!plnind I re
cerea pe loale căile c:1re duc spre nu11 i re ori spre Mare". 

20 G/' . . mpra , nota 10. 
30 idem, Getica, B u cu1"şti, 1926, p. 230. 
31 idem, NLLove consiclera:ion i sul vesco11:1 lo delia Scizia !Vli rwre, „Ren~ 

cliconti de lia Po n t. Accad.~Ro 1P . di Archeo l. ", vo i. li , 1924 , p. 130. 

Î 

tocmai problemele istorice n,le liniei axia,le, alegerea sa 
s-a oprit asupra cetăţii Ulmetum, mai mică ~i mai uşor 
de cer cetat 3 ~, ceLa,tea de la Slava Ru.·ă nu a lipsit în 
programul amplu de explorări arheologice desfăşurat după 
război cu a.jutoml echipei sale de elevi ~i colaboratori. 
în acest program, în care problemele oraşelor O'reco-ro
m<tne ele pe coa::;tă beneficiau, în afara şantierului-şcoală 
funcţionînd la Hi.·tria din 1914-, ele deschiderea săpăturilor 
de la Callatis ş i a celor, temporare, ele la Tomi, ia r sta
ţiunile frontierei malului Dunării începeau a fi cercetate 
prin instalarea şantierului stab il de la Cap iclav~t, cetatea 
de la Slava Rusă urma să adauge alLe repere celor ob
~inute la U lmetum pentru recon::;tituirna istoriei oraşelor 
fortificate clin centrul DobroO'ei, prin iniţierea exploră
rilor clin 1926. Din nefericire, cercetările clei:;făşurate aici 
de G. G. Mateei:;cuşi care para fifost concentratecupre
cădere as upra incintei 33 s-au Limitat la o singură campa
nie cu rezultatele rămase total necuno::;cute în urma dispa
ri ţiei prematme a au torului lor 34• 

1.1.8. Cele mai recente cercetăr i de teren .·-a,u produs în 
1953 ş i au fost efectuate de un 1:mbcolectiv a l şantierului 
Hi ·tria 35 care a vizitat ruinele, a adunat diferite cle::;co
periri mărunte de suprafaţă ş i de la locuitori ş i a practicat 
trei i:;oncla je de mici dimensiuni în afara cetăţii, la nord 
„i hi, vest ele ea, fără ca raportul publicat ·ă le precizeze 
altfel decît foarte vag amplasarea 36 . 

1.1.9. Exclufliv clin dorinţa, ca, do:mrul momentelor ele 
interes pentru această cetate să fie complet, aminLim 
cele cîteva pa.' a je care o prive::;c, incluse ele cercetătoarea 

32 C/'. nola 27. 

7. L'OTOGHJ\l ' IE AEHIJ\NĂ D IN l!l69. 

33 G/'. R . Vulpe, op. cil„ p. 335. 

34 idem, ln amintirea lui G. G. Ma leescu, „Annlc lc 'I obrogc i", XI, 
19cl0, ra se. 1- 2, p . 125. O inadvcrlcn\:'I la l. Bnrnca , loc . cil„ ca re pla
sează accs lc săpă luri î n J920. 

35 „SClY", V , 1954, 1-2, p! 110- 1l2 ş i fi g. 34 - 35, p. 114 ş i 36, 
p . 115. 

~6 Ibidem, p. 1 l 2. 
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poloneză H. Gajewska într-o lucrare recentă, cu un titlu 
pe cît de ambi ţios, pe atî.t de puţin sprijinit de conţinut 37. 
Deşi a avut acces la manuscl'i ·ele lui P . Polonic ş i la arti
colul Slava Rusă, de asemenea inedit, al Repertoriului 
Arheologic 38 - cărora, de altfel le este întru totul tri
butară ca documentriţ. ie - ~ i a cunoscut direct ş i obiec
tivul, prezentarea topografică, 39 ş i planul publicat 40 
de H. Gajewska constituie, în ntport cu sursele de in
formaţ-,ie amintite, un regres considerabil, egalat doar de 
C<Lr~wterul confuz ş i eronat al v iziunii ::;ale a upra istoriei 
generale a Scythiei Minor 41 • 

1.2. Monumentele ep igrafice pînă azi cunoscute c~L 
provenind din cetatea de la Slava Rusă sînt neaşteptat 
de puţine în raport cu mărimea aşezării ş i cu amploarea 
distrugerilor operate în timp, în speciaÎ asupra zidmilor 
de apărare tîrzii care au trebuit să conţin ă numeroase 
astfel de monumente refolosite şi din care, de altfel, fac 
parte majoritatea documentelor salvate. Valoarea infor
maţiilor cuprinse în cele aproxirna11iv 12 inscripţii de la 
Slava Rusă - aproape tmtte fragmentare ş i cu doar 
două excepţii de caracter funerar - este ş i ea scăzută . 
Prima inscripţie cunoscută , azi dispărută, este cea train
scrisă de Weickum în deceniul al optulea al secolului 
trecut 42. 

În decembrie 1897 P. Polonic ::;emmda si el cinci in
scrip ţii funerare fragmentare aflate în curţiie locuitorilor, 
fără a oferi în raportul către Gr. Tocilescu alte amănunte 
în privinţa lor 43. E probabil totuş i că cele două inscrip ţii 
publicate curînd după aceea de Gr. Tocile ·cu 44 au făcut 
parte din acest lot, ca ş i fragmentul de inscrip ţie făcut 
cuno ·cu t mai recent de D. Tudor 45, în ca,re caz celelalte 
două piese trebuie ' ă fie cuprinse, din lip ·ă de notaţii 
preci e în momentul descoperirii, în seria de fragmente 
cu provenienţă incertă păstrate în colecţiile MNA. Des
coperiri întîmplătoare din ultimele decenii au mai adău
gat cîteva documente ace. tui fond încă sărac : piatra de 
mormînt a lui Q. Marcius Quadratus 46 , a lui Valerius 
Valens, decorată cu Lupa capitolina 47 , două fragmente 
încă inedite 48, toate păstrate la Mtlzeul de arheologie din 
Constanţa, ş i două inscripţii funerare cu nume tracice, 
aflate acum la Muzeul din Tulcea 49. Mai sînt de men-

37 Topographic des /'orli{icalions romaincs w Dobroudja , Wrocla v
Warszawa , 1974 , 168 p. 

38 Redactat de I. Barnca, ln mss. la lnstilulul de a rheo logic din Bucu
reşli . 

39 Op. cil ., p. 1:1:J - 131f ş i Calalogue, p. 157 - 158. După H. G. aria 
forlifi ca lă joasă era „le plus 11raisemblab/emcn.I recla n.gulairc'', rcs lrln
glndu-se doar la spaţiul delimitat la sud de plrlul Slava, ia r la nord ele la tura 
de nord a fortifica\.iilor (tolală confuzie între laturile de nord , sud ş i est ; 
suprafa\.a totală a oraşului aprecială arbilra r la 140 OOO m2 ) şi unită „par 
Ic mur nord" (in rea li la te latura de ves t a incinlei) cu cca de-a doua co m
ponenlă a wnci, cca ele pc i mi lţim ea el e la suci , definită ca „/'orl -ciladc/l c", 
„{orlcrr.ssc", „pelit posle de garde", „au plan le plus 11raise111blab/em e11/ 
rccla11r1ulaire" (in ciuda unei suprafeţe--c:l c circa :~ ha şi a un ei form e cil se 
poa le ele alipice). Pentru H.G. Slava cs lc „l' une des rares rivi eres na11iya
bles de la L>obrnudia" ş i aceasta , lmpreună cu dimensiunile cetăţii , „parais
senl lemoiflner que 1bida {ul une agglo111cralion citadine {orlif'iec" ( !) ; c 
drept că plriul ln di sc uţie este unul din cursuril e de apă dobrogene cu debil 
perma nent , dar oricin e a s la l pe ma lul să u ! ş i poale cu g reu ima gina navi
garea ln apele sa le, chiar cu o rnonoxilă de ga barit minim. 

40 Op. cil. , , p. 82 , fi g . 26: com para\ ia chia r nu1m1i eu schiţa lui P. 
Poloni c (fig. 2) ne dispensează el e orice co mentariu . 

41 Ne propun em să revenim cu a llă ocazie as upra accslci lu c rări. 
42 C{. supra , nota 1 şi C IL , 111 , 7523. 
43 Raport . . . , f. 4:1. 
44 Fouil/es el recherclles arc/1eo/ogiqucs c11 J?oumani e, Bucureşti, 1 !lOO, 

p. :W8, nr. 34 = „H TAF", V, JX , 1903, p. 60 , nr. 89 = CIL, III , 14443 
şi Fouil/es el recherciles ... , p. 208, nr. :13 = „ RIA i'' ', V, JX , 1903 , 
p. 60, nr . 88 = C IL, li! , 14444 ; p entru localizarea lor c/'. E. Doru\.iu , 
Precizări topografice despre unele inscripţii dobrogene, „SC TV", XV, 1964, 
1, p. 132, nr. 6. 

45 1nscrip(U romane inedite din O/lcnia ş i Dobrogea, „ MCA" , I( 1956, 
p. 594 - 595, nr . 73 şi p. 578, fi g . 4a. . 

46 A. Hiidulcscu , Inscripţii inedite din Dobrogea, „SC IV" , X IV, 1963, 
1, p . 9\J - 100, nr . 17 ş i idem , ln culegerea No i monumente epigra{ice din 
Scylhia Minor, Cons ta n\;a , 1964 , p. 168 - 171, nr . 17 şi fi g. 17, p . 170. Pentru 
o lectură diferilă c{. A. Aricescu, ari. cil. , „ BMI", XL, 1971 , 3, p. 60. 

47 C{. R. Vulpe , DID, II , 1\J68, fi g. 1, p. 293. Vezi ima ginea de la fi g. 1 
p entru care mulţumim tov. Adrian Rădulescu, directorul Muzeului ele 
arheologic din Constanţa; textul inscripţi ei este !ncii inedil. 

48 C{. A. Aricescu , ari . cil„ „ BM I" , XL, 1971, 3, p. 58 ş i nota 22. 
49 V. H . Ba uma n, !\'ole epigraf'ice; „SC IV" , 22, 1971 , 4, p. 594 - 595, 

nr. 2 şip. 595 - 597, nr. 3; c{. şi A. Aricescu, Adnotări ep igra{i ce , „SC IV", 
24, 1973, 1, p. 116 - 117. 
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ţ,ionat un miliariu din anul 237 50 ş i o inscrip ţ ie cursivă 
greacă din sec. VI, incizată pe o ţiglă 51 . 

1.3. Descoperirile monetare acumulate pînă în pre
zent din ruinele cetăţii nu sînt nici ele prea numeroase 
ş i n-au beneficiat decît de semnalări sumare. Se cunosc 
pînă acum un tezaur de drahme de argint de la Lysima,ch 52

, 

monede din vremea Antoninilor 63 , din secolul al treilea 54 , 

şi ntonede romano-bizantine, în special din secolul al 
Vl-lea (Justinian, Justin al Ii-lea ş i Mauricius Tiberius 65 ). 

Monedele recuperate de n'oi recent acoperă mai bine întreg 
·ecolul al IV-lea56. 

... ... „ 

2.0. Fotografiile aeriene avute la dispozi ţ ie pentru 
zona în studiu nu au avut nici de acm1stă dată valoarea 
unor documente aerofotografice realizate anume în vede
rea prospecţiunii arheologice, ci aparţin unor zboruri cu 
finalitate cartografică. Ca ş i pînă acum, această împreju
rare este de natură să impună anumite limite rezulta
telor cercetării noastre ş i de a lăsa loc liber unor îmbogă
ţiri ş i precizări viitoare, pe care fotografii aeriene special 
efectuate pentru cercetările arheologice le vor putea 
furniza cu certitudine. Aceste~L vor trebui să ohserve 
întreaga metodologie pusă la punct pentru acest t ip de 
prospecţiuni : alegerea momentelor optime din an şi din 
zi pentru aerofotografiere, urmărind cele mai favorabile 
incidenţe ale ilumin'ării solare în vederea evidenţierii, 
prin efecte de umbră, a detaliilor de microrelief, alegerea 
ş i combinarea tipurilor de peliculă fotografică (alb-negru, 
color, fals-color etc.) ş i a filtrelor optice corespunzătoare 
dominantei cromatice a solului ş i a vegetaţiei, îmbim1rea 
fotografiilor aeriene ver t icale cu cele oblice ş i asigmarea 
unei v~uiaţii de cote de aerofotografiere care să îmbrăţi
şeze toată seria de perspective ş i de grade de precizie 
a detaliilor necesare studiului. Numai în acest mod posi
bilităţile prospecţiunilor aerofotografice pot fi exploatate 
pînă la capăt ş i pot oferi un maximum de date cercetării 
arheologice, eliminînd cota de hasard ş i limitele care sînt 
prezente în situaţ ia unor zboruri realizate în alte scopuri. 

Fotografiile aeriene ut ilizate aparţin toate unor aco
periri aeriene verticale realizate între 1953 ş i 1969, în 
momente ş i la scări de zbor diferite. Deş i scara a două 
dintre aceste documente - zborurile din 1953 (fig. 6) 
ş i 1969 (fig. 7) - este destul de mică (1 : 25. OOO ş i, res
pectiv, 1: 33.000), neîngăduind decît observaţii generale 
asupra ~111samblului aşezării antice şi, în primul rînd, 
asupra fortificaţiilor, fără a se putea coborî la nivelul 
unor detalii topografice interioare, acest neajuns este 
compensat în cazul fotografiilor din 1953 de avantajul 
conservării viziunii libere a unor importan te porţiuni d.in 
suprafaţa cetăţ,ii, acoperite în anii imediat mmători de 
casele şi uliţele periferiei nord-vesticealocalităţii actua le . 

Cea mai utilă pentru foto-interpretarea arheologică 
este fotografia aeriană la scara de zbor de 1 : 10.000 
(fig. 12). Imaginea este extrem de clară ş i cu o bună ilu
minare în orele de la sfîrşitul dimineţ;ii, a cărei incidenţă, 

50 Gr. Tocilescu , „ AEM0" , X l , 1887, p. :18, nr. 4:.J = CJI., 111, 7612, 
lin gă Ciamurlia de Sus, unde fu sese adusă din ruinele unui castru roman 
din apropiere de Ca mena. V. Pârvan , U/melwn , 1 , p. 578 şi nota 4 afirmă că 
miliarul proven ea din cclalea el e la Sla va. 

01 Produsă numai foto grafia, „SC IV" , V, 1954, 1- :.J , p. 11 5, fi g. 36. 
52 C. Moisil, Moncle şi tezaure monetare, . ,BSNR", X II , nr . 27, ianuarie

ma rli e , 191 6, p. 42, nr. 63. 
63 Idem , Din lesaurnl arheo/of1ic al Dobrogei. I. O nouă diplomă mi/i-

lară roman ă , „BCM I" , 11 , 1909, 3, p . 11 4. 
54 „SC JV" , V, 1954 , 1- 2, p. 112. 
00 Ibidem ; c{. ş i C. Moisil , ari. cil . la nota 29. 
&6 În iunie 1973 Siclor Ccrnogor , care a preda t ln 1965 - 1966 o monedă 

de aur Muzeului de arheologie din Constanţa , ne-a clona t urmă toare l e 
monede de bronz culese de copiii să i din dărlmăturile turnului JJ: 1.Histria 
- Seplimius Severus ; 2. Consta ntius II Caesa r , a . 330- 335; 3. Constan
tius II , a. :H8 - 354; 4. Constantius II , a . :~54- 36 1 ; 5. Iustin lf, a . 568/9. 
in august 1976 un membru a l ace l e iaşi familii ş i P. Jspas ne-a u mai donat 
alte patru m1911 cde de bronz: 6. Constantin cel Mare , a. 330- 335; 7. Gra
tianus , a. 383; 8. Theodosius I , a . 383 ; 9. Justi n II , a . 573/4. Identificarea 
monedelor aparţ.ine colegului Gh . Poenaru Bordea , care Ic va publica !n 
mod complet şi care va găsi aici mulţumirile noas tre. 
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~. LATURA DE VEST. 
9, TURNUL 3 - POARTA DE VEST! 

ehiar dacă nu e propice să producă indiciile revclatoa,rc 
~Lle microreliefurilor, prezin tă avantajul eliminării ma
rilor zone ele umbră. Un a8pcct limitativ e constituit 
de maturitatea deplină a covorului vegetal în momentul 
aerofotografierii, ceea ce exclude po8ibilitatea observării 
directe a porţ;iunii de ·tul de în t inse din obiectiv, acope
rită de pădure, grădini ş i culturi agricole. 

Fenomenele revelatoare de structuri ;mtice exploa
taLe în studiul stereoscopic . înt în mă ·mă preponderentă 
acele~t ce s-ar putea numi „de di::;trugere". Fotografiile 
<teriene înrcgistre~tză fidel întrea,g:-t gamă a formelor de 
demantelare s istematică la care zidurile cetăţii au fost 
supuse permanent, niai aleR în ultimul secol: porţiuni 
de ziduri ce mai pă::;trează ceva din elevaţie pesLe nivelul 
actual al sblului, altele pe care demantelarea le-a egalizat 
cu terenul, porţiuni în care extracţia pietrei se face în 
şanţ sau care au fost dezafectate în adîncime pentru a 
permite arături mecanizate. Demantelarea a fost întot
deauna mai putenii că în privinţa paramentelor,constituite 
din blocuri regulate, ale incintei; dacă la sol masa de 
moloz ş i 'fărîmătmi de piatră se prezintă ca amorfă, 
fotografiile aeriene vertica.le permit o restituire suficient 
de exactă a t raseelor ş i a formelor zidurilor distruse. 

Planul zonei arheologice de la Slava Rusă pe care-l 
prezentăm (fig. 13) a fost restituit pe cale fotogrammetrică 
după ultimul zbor amintit. Fondul cartografic al acesteia, 
la scara 1 : 2 OOO, cu echidistanţa curbelor de nivel de 
0.5. m, figurînd toate detaliile de planimetrie ş i ni'vel
ment ş i dublat de profile pe direcţiile cele mai semnifi
cative pentru relief, a fost realizat de echipa de specialişti 
a Atelierului de stereorestituţie condns de ing. Stoica Radu, 
de la IGFCOT. Pe acest fond am putut asiO'ura - cu 
aceeaş i aparatură de mare precizie - fixarea metrică 
riguros exactă a datelor de topografie antică pe care le-am 
obţinut prin foto-interpretarea arheologică. Alături de 
docume:Qtaţia similară, elaborată în ,aceeaşi formulă de 
colaborare interdisciplinară, pentru aria Ul'bană a cetă!;ii 
Histria 57, planul oraşului de la Slava Rusă reprezintă 

07 Al. S. Ştefan, art. cil., „ RMM-MIA", XL III, 1974 , 2, p. 43, fi g. 3. 
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10 CURT INA D , DISTRUSĂ DE ARĂTUR I I TURNUL 4. 
11. VEDERE GENERALĂ A LAT RTLOR DE VEST I DE NORD 

nu numa,i un prim exemplu de cartografie modernă în 
arheologia românească, dar ş i prima aplicaţie la arheo
logie a procedeelor· fotogrammetriei, 1:-1 noi '.in ţară 0s. 

În funcţie de limitele şi calităţ,ile, t recute în _reviRtă 
mai sus, ale fot;ografiilor aeriene existente pină în prezent, 
foto-interpretarea ş i ob ervaţi ile amănunţite ş i rnpetate 
de teren care au verificat-o şi, în unele locusi, au comple
tat-o, au fUI'nizat importante achiziţii pentru topografia 
cetăţi i de la Slava Rusă; acestea privesc în special forti
ficaţiile ·i prezentarea lor în detaliu se face u1 cele ce 
urmează 69 • 

2.1. Incinţ>a mare 
2.1 .1. Latura de 1;est (fig. 13 ~i 8 - 11). 

0-urtina A. Exccptînd extremitatea meridională, în prn
nunţată, declivitate de la sud spre nord, care e aparenLă 
datorită exploatării recente a pietrei din emplecton (fig. 
25), cea mai marn parte a tra, eului nu mai păstrează nici 
un rest la suprafaţa olului, nivelat în zona traversată 
de un drum de pămînt şi acoperi tă de con ·trucţii, grădini 
şi cul turi. Ca şi pentru curtina B, linia substrucţiilor 
su"bterane e precizată de coloraţ ia diferită, a solului şi 
de perturbaţiile pe care masa de zidărie d.in adîncime le 
produce în vegetaţia care o suprapune; acestea se mani
festă printr-o linie de culoare mai înch isă pe fotografia 
aeriană de la f ig. 12 ş i, dimpotrivă, de culoare mai des
chisă pe fotografiile de la fig. 6 şi 7. 
Turm1.l 1. Foto-interpretarea nu poate aduce în ace. t 
caz - datorită suprapunerilor moderne amintite - nici 
o altă precizare în afara existenţei unei anomalii de micro-

&s Asupm aspecte lor t ehni ce ale acestor a pli ca \ii vor fi dale detalii 
de către ing. Stoica Radu în publicat:ia ştiinpfi că a Com itetu lui român 
de fo logram mctrie, co mitet căruia li datorăm , încă de la co ns li lui rea sa 
(1970), un ma re ajntor ln desfăş urarea cercelărilor noast re . 

Transcrierea planului zonei arheologice de la ' lava R us~1 ne apa r\.in c. 
09 O primă prezentare s um ară a descoperirilor de la Slava Rusă a 

fosl făcută ln 1972, la al IX-lea Congres a l F ronti erelor Ro ma ne, cf'. art. 
cit. la nota 6, p. 104 - 105 ş i pl. 21 - 22, dezvoltată apoi lntr-o co muni 
ca re la Insti tutul de arheo logie din Bucureşti , la 12. IV. 1975 ş i la 
al JX-lea Congres al Fro ntierelor Romane de la Szekesfeherv!ir ,R.P. Unga 
r ă , la 30. V III. 1976. 
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relief, care nu depăşe~te 1 m îuă,J~imc ş i e îmegi::;trat~L de 
re ·tituţia altimetrică. Acea::;Lă localiza,re e <lis iguraLă ~LLîL 
de ritmul general a l implantării tLu·nu1·iJor 1-) i de lllJJ O' ime:-li 
medie a ciutinelor, cîL şi de faptul că P. Polonic înregii-;
Lra.se a ici ruinele - pe vremea S<L H\iră în'Uoia,J ă încă, vizi
bile - ale unui tlU'n. Pentru forma lui n u avem îm;ă 
nici un indiciu acum ; împrej 11rnrea că. in ~chi t<L I ui P. 
Polonic, prelmLlă ş i de R. Netzlrnmmer (fig. 2 ş i 3), ern 
m~Lrcat a ici un t urn semicircula,r nu ne oferă nici o cer ti
t udine în acest ::;ens, deoarece am con::;tat:-Lt că Îll cel puţin 
tr ei caz mi ( cf. infra t urnurile 4, 6, 8) contururile desenate 
în ace t document nu corei-; pun d formei reale a tUJ·n urilor. 
Am prefentt toLu~i pe planul no,·trn, în mod ipotetic, ,·ă, 

1:.! . FOTOGRAFIE AERIANĂ DIN l!JG!l. 

10 

Iigură.m turnlll l ca rectangular, avînd în vedere alter
nan~a pe1foctă a t ipurilor de tlU'nuri c:-tre i:» înLîlne~te 
pentru tot re::;tu.l laturii de vest. 
Curtina B . Dema,nLelaLă pînă ::; ub cota, acLua l:':t, a Lcrenului, 
linia ei, care continu ă oricnta,re~L ciu tinei A, <L fm.;t fix:aL~ 
pe pla.n în ace l a,ş i mod. 
Poarta de vest. O m :olire <Lnom<Llie, vizib ilă. pc fotogrnfiilc 
aer iene în pLmctul în care pîrîul Slava în Len;ecLează. linia 
incintei, coresptmde di::;pozitivului a e::;tei por\,i princi
p:-Lle a laturii. 
1'urnul 2 . e prezinLă C<t un detaliu pozitiv de microrelief, 
marc:-Lt 1-) i de CLu·bclc de n ivel ale ·tereoresti tu\1ici, aflat 
azi h'\i sud de pMu ~i în contact direct cu acesLa •. Fotognt-
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fia păstrează urma diferitelor ră ·coliri p rodu ·e în aicest 
loc cu ocazia, demolării. progresive a, turnului, aicoperit 
acum cu vegetaţi e măruntă . 
Turnul 3 apare ca o movilă de dărîmătmi rămase p e loc 
după exploatarea pietrei ş i a, fost afectait ş i de eroziunea, 
apelor pîrîului, cRir e a, dezgoli t conglomeratul emplecto
nul ui laturii de sud (fig. 9). 

Sensibila proeminen~ă spre vest în r aport cu linin, 
incintei r1i ambelor turmui le ais igură un t ip de p lf1n simila,r 
cu cel al porţii sep ten t rionale. 
Curtina C, deş i în cea, m}ti maire pair te e rasă pînă la, su
prafaţa .. ·olu lui , }tre traseul în întregime as igurnt p rin 
banda a,Jbicioasă cu lăţime constaintă, conturată cla,r ş i 
fără în t reruperi pe fotografia aieriană ş i vizibilă "i pe 
teren către extrerni taitea, ei de nord. Jumătatea, de sud 
este afectaită de lucrările agricole, fiind inclusă în t r-o 
p}trcel ă în permanenţă airată, iar porţiunea centra l ă e 
tot m a,i adînc distruRă de circuh~ia pe drumul de pămîn t 
care se lărgeşte ş i se rnmifică tocm~ti deasupra zidului . 
Segmentul de la, nord de acest drum, cruţat de ai rături, 
cîştigă progresiv în în ălţime , a jll11gînd la punctul d e in
serţie a tm nului 4 ht o înălţime de circa 2,5 m faţă de 
terenul înconjurător, ceea ce implică o cotă de pf1is trare 
corespunzătoare măcar pen t ru emplecton , dacă nu ş i 
pent ru a::; izele de pa.ramen t . 

Perfect lini a ră, curt ina, în di ::;cuţ; ic se ~tbaite cu cîteva 
grade spre nord-vest în raport cu orien tairea curt inei p re
cedente, ceea ce determină o pozi ţie uşor retrasă a, porţ ii 
de vest faţă de cutt inelc :;;i turnurile ca.re o încadreaz ă. 
Titrnu l 4. Ruin ele, poate ma.i bine păstmte , sîn t incluse 
înt r-un mont icul îna lt de circa, 2,5 m . Urmărirea, în ste
reoscopie a latmilor de vest ş i de nord, care, deş i în t re
rupte de răscolirile modem e, apar linia re ş i indică o formă 
rectangulară pen tru acest turn , în con traRt cu desenul 
lui P . Poloni c (fig. 2) 60. 

Curtina D reprezin tă partea cea mai grav distrusă a 
laturii de vest (fig. 10) ; pe ma i mul t de două t reimi din 
lungime, puternica structlm71i a fort i f icaţ i ei <li fos t sistema
t ic dezagregată pîn ă la cel puţ;in 30 - 40 cm 8ub suprafaţ;~1i 
terenului, pen tru a p e ·m ite arăturile cu tractorul pe 
marca tarfa care se extinde în in teriorul cetăţii . E pro
babil că distrugerea a a juns a,ici la nivelul substrucţiilor, 
din care ~trăturilc con tinuă să smulgă blocuri ce po t f i 
văzute în braz:de, de o parte ş i de alta a liniei incintei. 
Singw'ul t ronson ca.re are şa,nse , ă fi e conservat cu cîteva 
asize p este ni velul F'.Oclului se ftfl ă în ult imii metri spre 
nord a i cur t inei, în punctul în care incinta, începe să urce 
pe pan ta impracticabilă pen tru arături mecanizate ş i 
pe care s-ft desfăşura,t doar extragerea, ob i şnui tă a pietrei 
d.i n zid. Fotografi a aeriană ev idenţiază urma R l abă, de 
culoare deschisă ş i intermiten tă a a.cestei curt ine d istruRe 
care de. cric, în ~1insamblu, o ~1ibatere im1rcată, de circa 
20 gra,de spre nord-est faţă de curt ina precedentă ; tran 
zi\;ia de la orien tarea curt inei O la aceea a curt inelor E 
ş i F se reali 'zează de fapt printr-un prim punct de flexiune 
mai pronunţ,ată la con tactul cu turnul 4 ş i printr-o a 
domt deplasare, doa,r de cîteva grade, ca,r e , e produce la 
mijlocul curt inei. 
1'itrnul 5. Plasat la p iciorul pan tei pe care o urcă urmă
toarele două curt ine, este proeminent ş i cu fron tul rotun
jit . 
Curtina E continuă linia segmentului nord ic al curt i
nei preceden te ş i urmăreşte în clina \;ia puţin importa,ntft 
a teren ului. 
Turn1.tl 6. F ace p ar te din seri.a t urnurilor rectangulaire, 
mai puţin ieş ite în afară, dar mai la rgi. 
Curtina F taie cmbele de nivel ale unei pan te mult mai 
pronunţate , cîşt igînd în 60 m de desfăşurare 7 m în alt i
tudine. 
'l'itrnul 7, de colţ , de o m asivi tate remarcabilă, ocupă 
punct;ul cel mai înalt în raport cu toate celelalte elemente 

GO Urm at ş i ele H. Nc lzha mmer , v . fi g. 3, E aclevărn l că pc a mbe le 
schi\.c turnul a rc dimensiuni ma i mi ci clcclt ce le a l ă tu ra le, ceea cc a r cores
punde dife re nţe i rea le ele lun gim e în a x în t re Lurnuril c clreplnnghiularc ş i 

ce le cu frontul rotunjit , aces tea clin urmă a va nsincl mai mult ele la faţa 
incintei. 
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a le incintei din pa rtea de jos a oraşului ; un larg front 
circular se articulează ht curt inele F ş i G prin două 
laturi rectilinii - v izibile pe fo tografia aeriană - , per
pendi culare fiecare pe curt ina pe care se sprijină . 

2.1.2. L atura de nord. Are o orien tare generală est
vest ş i în chide un front de 340 m (fig. 11 ş i 14). 
Curtina G păstrează constan t cotf1 înaltă a turnului de 
colţ; . În exterior, pe toată lungimea ei, e foa rte bine con-
8ervată platforma b ermei, a cărei limi tă spre şan ţ nn 
depăşeşte proeminenţa, t urnurilor. 
T·urnul 8 a re a,ceeaş i formă rectangulară, ca ş i t.urnurile 
4 ş i 6. 
Curtina H, perfect .coliniară cu preceden ta ş i în mare 
la n,ceeaşi co tă, are de asemenea berma păstrntă. 
T urnul 9. Aşezat în punctul în ca.re incin ta începe să 
coboare spre terenul pla,n, fo to-interpretarea, îi precizează 
planul în formă de U . 
Curtina I. Print r-o frîn gere spre interior care se produce 
în treimea de est, asigură t recerea la pozi\;ia m ai retrasă 
spre sud a jlllnătăţii orien taile a laturii de vest; pe p a r
cursul ei se face ş i tranzi ţ ia de nivel între curt inele îna lte , 
G ş i H, ş i celelal te de la est, printr-o pantă pronunţată 
(9 m de denivela re la 50 m liniari a i cur tinei). 
T urnu l 10. E ste plasat către sfîrş i tul pantei. Avînd 
aceeaş i formă cu turnul 9, este primul care întrerupe 
al ternanţa desăvîrş ită a celor două t ipuri de plan a le 
t urn urilor, respectată de la poa rta de vest pînă în acest 
punct. Coridorul de in t rare în turn era prevăzut cu o 
bol tă de cărămizi întîlnită de localnici cu cîţiva ani în 
urmă cu ocazia săpăturilor de ex tntgere a pietrei în 
această zon ă; bolta, se află la circa 50 cm adîn cime de la 
suprafaţa actuală a solului, ceea ce plasează nivelul de 
călcare corespunzător intrării în turn la circa 2,5 m adîn
cime. 
Curtina J . Coboară ult imii metri a i pan tei ş i e adînc 
deza.fec tată de traseul drumului de ţară care o t raver
sează . Pa,ramen t ul interior, r ecent demontat, era consti
tui t din blochete de calcar rectangulare de dimensiuni va
riabile - în medie 30 cm ; o imagine indirectă a acestui 
pa rament poate fi avută prin intermediul ga rdului către 
s tra.dă ail curţii lui S. Cemogor, construi t în în tregime 
cu pietre din curt ina a,mint ită . 
Poarta de nord. T urnurile 11 şi 12 sîn t, ca ş i cele pre
ceden te, lungi ş i cu fron tul semicircular prezentîndu-se 
azi ca două movile de dărîmături acoperite de vegetaţi e . 
Răscoliri din var a anului 1976 au dezgoli t col ţul de sud
est a l m1imerei interioare a t urnului 12. 
Curtina K se desfăşoară în teren plan. 
1-'urnu l 13. J.;a fel de mrtRiv ca ş i turnul de col ţ 7; ş i a1c1 
tudiul stereoscopic precizează că nu e vorba de un turn 

perfect cil'Cular, ci cu un plan care comportă două laturi 
drep te, perpendicula re pe curt inele a.l ăturate . Turnul e 
destul de grav afectat de extragerea pînă la o dată re
centă a pietrei; în cm sul acestei operaţ;iuni ar fi fost 
întîlni te , după relatările membrilor gospodăriei învecinate, 
t rep tele din lespezi m ari ale unei scări . 

2.1.3. L atura de est e, te , împreună cu cea sud-estică , 
partea din incintă cel mai grav distrusă de construcţiil e 
r ecen te ale satului. 
Curtinele L, M ş i N pînă la a lbi <t actuală a Slavei au avut 
de suferi t nu numai distrugerile de dem antelare constatate 
pretu t indeni - în acea tă parte sigur mai grave datori tă 
a,propierii de sat - da r mai ales pe acelea profunde deter
minate de construirea în anii '50 a unui sir de case si de 
apairi ţ ia unei uliţe al cărei pat este co~stit;uit de în suş i 
corpul zidului de incintă , sumar nivelat la suprafaţă spre 
a permite circuaţia de căruţe ş i t ractoa re (fig. 15) 61 • 

Î n plus, curt ina L este traversată oblic, în jumătatea 
nordică, de o al tă uli ţă . 

Ci Co incid enţa pe rfec tă a uli\.e lor recente cu traseul incintei, ce se 
ve rifi că pentru inlreaga l atură de es t ş i o par te a ce lei el e suci , se explică 
prin fa ptul că l n momentul pa rce l ă rii zon ei cetă ţii masivul el e pielrărie 
a l zidului , la lele circa :1 m ş i obstacol p cntrn orice tip de cultură agricol ă, 
a fos t h'\ sa t in afa ra !olurilor ; oda lă cu exlindcrca locuirii , acest hat ele o 
l ăpmc deosebită a devenit uliţa ga la pava tă ş i a determinat şi alinierea 
caselor. 
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13. PLAN L CETĂŢII DE LA SLAVA RUSĂ. 

Turnul 14 ,în întregime invizibil astăzi, este. desigur serfos 
afectat j de fundaţiile caselor care-l suprapun ; poziţia 
lui e demascată încă de conturul curbefor de nivel. 
Turnul 15 se află în perimetrul gospodăriei lui Feclis Maca
rov ş i e parţia.l suprapus de clădiri . ObP.eJvaţii asupra 
unor detalii vizibile dau unele indicii privind tehnica de 
construcţie, tipul de plan şi dimensiunile : 
, 1 - în centrul curţii, imediat în spatele porţii de la 
stradă, e vizibilă partea superioară a extra.dosului bolţii 
coridorului de intrare în turn. Construită din cărămizi 
de mari dimensiuni (fig. 16), ea atestă din nou soluţia, 
tehnică întîlnită la intrarea turnului 10, precizează apro
ximativ adîncimea la care se află nivelul de calcare al 
pragului - ş i, implicit, al zonei învecinate din interiorul 
cetăţii - , ş i fixează pe linia cărămizii verticale, cu func
ţie de cheie de boltă, axul intrării ş i foarte proba.bil al 
turnului; 

2 - construirea în coltul de sud-vest al curtii a unei 
magazii 62 cu beci a dus la dezvelirea colţului de sud-vest 
al camerei interioare a turn'ului. Actualmente doi dintre 
pereţii beciului sînt constituiţi, pe o adîncime de 2 ro, de 
faţa zidăriei antice, cu aceeaşi structură întîlnită la para
mentul interior al curinei J. Distanta între axul boltii 
ş i acest colţ cunoscut al turnului este' de 5,95 ro, ceea ce 
dă o lărgime totală a camerei interioare de circa 12 ro; 
presupunînd pentru latm·i o grosime între 2,50 ro -
3 ro, oricum de minimum 2,5 m, se ajunge la o lărgime 
exterioară a turnului 15 de cel puţin 17 m şi se asigură 
astfel existenţa unui plan de tip rectangular (fig. 17). 
Curtina N e · distrusă în adîncime în punctul în care e 
traversată de albia pîrîului, nu numai de eroziunea aJ>elor, 
dar şi de instalaţiile morii de apă ce a funcţionat în acest 
punct de la începutul secolului pînă în anii '50 63 • 

Poarta de est. Turnurile 16 şi 17. Amplasamentul porţii se 
distinge clar pe fotogra.fi a aeriană din 1953 - dată la 
care terenul era încă liber de constructii - imediat la sud 
de pîrîu şi e marcat şi de desfăşurarea curbelor de nivel 
pe restituţia după fotografiile din 1969 ; o bună parte 
a curţii actuale are ca pava j suprafaţa demantelată 
uniform a zidurilor antice. Forma turnurilor ne rămîne 
necunoscută şi indicaţiile schiţei lui P. Polonic, care le-a 
desenat rotunde, sînt de privit cu rezerve 64 ; dacă le-am 
figurat în acelaşi mod, e mai mult datorită existenţei 
acestui tip de turn în dispozitivul celorlalte două porţi . 
Curtina O se retrage cu circa 17° spre interior în raport cu 
orientarea comună a curtinelor L, M, N, determinînd 
o poziţie avansată a porţii faţă de ansamblul acestei 
laturi a fortificaţiilor . 
Turnul 18 se plasează în zona intersecţiei uliţelor, mai 
prohab il la nord de ea, aşa cum indică microrelieful ; 
forma lui ne e necunoscută 65• 

Curtinele P, R, S păstrează orientarea celei precedente 
şi sînt urmărite de traseul unei uliţe (fig. 18). 
Turnurile 19 şi 20 au o poziţie asigurată de imaginea aero
fotografică, reperabilă de altfel şi pe teren. Dimensiunile 
notabile ale masei de dărîmături care înconjură turnul 19, 
comparabile cu cele ale turnului 15, ar îndreptăţi presupu
nerea unui plan rectangular ceea ce ar conferi acestei 
părţi a laturii o structură simetrică din punctul de vedere 
al formei turnurilor. 
Turnul de colţ 21. Cu formă comună celorlalte două tur
nuri de colţ, se plasează în exteriorul cotiturii uliţei. 

2.1.4. Latitra de sud-est. Cu un traseu liniar, închide 
perimetrul fortificat la înălţimea dominantă din sud-ves
tul oraşului, formînd un unghi de 120° cu ultimele curtine 
ale laturii de est. 

6Z Nu apare pe fotografi ile aer iene ş i pe p la nul restituit deoarece 
construcţia s-a făcut în 1970. 

63 P e fotografia aeriană din 1953 casa morii ma i apare lncă; stăvilarul 
era încă în funcţie , deoarece în amont cursul Slavei, încetinit, se despărţea 
în două albii. 

64 C{. observaţiile de la 2.1.1. Turnul 1 
65 Apelu l la documentele Polonic-Netzhammer e inutil , deoarece aces

tea nu figurează decît două turnuri intre poarta de est şi turnul de col ţ 
de sud-est. 
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14. VEDE R E PARŢIA LĂ A LAT UH I l D E NO HD . 

Oiir tina 1' :'li turnul 22, în specia l, sînt complet rase de 
a,ctiv itatea, modern ă, dar vizibile pe fotogmfot aeriană 
din 1953 ~ i Res izabile parţia l pe cele mai recen te. 
T iwnul central 23, de formă rectangulară ş i turnul 24, 
a lun o· it ş i cu fron t 8emicircula r, fac foarte probabil ă o 
organizar e . imetrică „i pen t ru aceai:;tă latur):'L ,'Ctută , pre
văzută doar cu t rei t urnuri l;\ i Jip. ită de poartă majoră . 
Curtina X , cea ma i .lungă a incintei (80 m) urcă , în a doua 
jumăta,te a t ra eului , panta des Lui de n.ccentuată a dea
lului (denivelare de 18 m pe o distanţă de 4fi m). 

2.1. 5. F apt ul că ambele extremi tăţi meridiona le a.le 
ln.t ru·ilot· de vest ş i de 1:md-est urcă pe pan tele înălţimii 
de la ud-ves tul ornRului face in conte.·tabil ă constatarea 
că ş i acea · tă formă de relief dominan tă era inclu.·ă în marea 
incin tă de. crisă pin ă acum. Cotele max ime la care pot 
fi atestate cele două ex tremităţi îna lte a le curt inelor 
A ş i X indică în mare nivelul de la care trebuia .-ă por
nească Lra. eul de în chid.ere a l cen turii defensive în j1uul 
în ăl ţimii ş i e ma i mult d.ecît probabil ca aceRt tr aReu să 
fi fo ·t foarte ~Lpropi~Lt , dacă nu iden t ic, cu cel al for t i
ficaţiilor consta ta te efectiv în1prejmul dealului , da,r care 
aparţin unei epoci posterioa re (ct fr1,jr a, 2. 3 ). 

2.2. Considerapi generale 
Studiul fo tografiilor aeriene de la Slava Rusă ne-a 

pus în faţa unuia din t re cele ma i impre.- ionan te centre 
urb~m e romane de la Dunărea de J os , evidenţiind unele 
trăsături specifice care îl di8ting net de celela lte cetăţi 
ale prov inciei. 

2.2.l. O primă trăsătură de ex cepţ i e e conflt i t ui tă de 
suprafaţa perimetrului in tramuran ; cele aproape 24 ha 
o a.,ază pe ·primul loc în t re cetăţile din interiorul Dobrogei 
ş i în tre cele ma i mari a le regiunii (fig. 20). 

2.2.2. R ema1· abil ~1 e8te ş i coruplexi tatelL formelor de 
relief exploatl'li te de ace.- t ora~ . Cetatea de la. Slava RuRă 
este ·ingurn care include, în aceeaş i Rtrnctură defom; ivă, 
două elemen te geomorfologice total deosebi te ~ i între 
c~Lre tranzi(,ia, se face brusc : o zon ă plană de fund de vale, 
egalizată prin eroziune ş i aluviuni , ş i o formaţiune foarte 
înaltă, cu substrat <le rocă . Multe tlin instalaţ iile urbane 
ale provinciei adaptează în :copuri defen .·ive cali tă (; i 
ale terenului , da r au o conJigu raţi e mult mai s implă. 
La Tropaeum Tl'aiani , oraşul ocup~L ş i el o platformă înal
t):'L izolată prin pan te promrnţ,ate de depresiunile în con
jurătoare, dar fortifi caţ ia urmăre .. te . trict limi ta supe
rioară a platoului ş i nu include organic ni ci una din zonele 
de locuire extramuranc joase; anexa fortifi cată de la 
sud-est - adăugată - , care în tr-adevăr coboară ş i în
chide o uprafaţ,ă mică la piciorul în ăl(. imii, era dictată 
de raţiuni priori tare a le a.părării rezei·v elo1· <le apă a le 
orn<ului, a.„a cum am în cercat să demonstn\m 66 • Ulme
t um are o pozi ţ, i e de teren plan , chia l' dacă două dintre 
laturile in cintei valorifică rnpturn unei rav in ări profunde. 
Dintre a.· ezările tuba.ne de co~Lstă doar cele de la Capul 
Dolojma1i (Ar ga.rnurn ~ ) Hftbada.g, Enisala ._ i Torni exploa-

Gli J\ p1!d11 cle/ecelllfii T ropaeum Traiani , „ BMI" , '.\I.I , 1!)72, :I , 1> . 50 - 5 1. 
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15. LAT URA D E EST ; CU RTIN E LE L Ş I M Sll PRAPl SE DE TRA-
SEU L NE ! ULITE . 

tează pozi ţii înalte ale ltnor promontorii a le falezei, făr}1 
a include însă în fortificaţii .; i zonele joase aferen te .. Si tua
t,ii întrucîtva apropia te prezintă ma jorita tea s taţîunilor 
iimes-ului d.1rnărean , care au căutat sistematic poziţii 
dominante a.'upra fluv iului ş i, în măsm·a posibilului, 
chia r :1supra in teriorului, polarizînd dezvol tări de locuire 
urbană în jurul lor, dar fortificaţiile cu zid d~ incintă 
se limitează hL în ăltimi, în t imp ce cartierele JOa e au 
rămas oraşe de.'chi 'e, apăra te numai în anumite epoci 
cu vahu·i de pămînt ş i şanţuri. 

2 2.3. În afara existenţei marii înăl ţimi, cu aspec t de 
acropole, în cuprinsul .'ău, Libida es te, de asemenea, 
singurul oraş care comporta prezenţa unui curs de apă 
în interioml spaţiului fort ificat. Acest element puţin 
obişnui t în peisajul urban ai Dunării de Jos implica o 
, erie de amemiâări ş i · oluţii constructive în primul rîrid 
în cele două puncte în care albia pîrîului era traversată 
de zidul de incintă, ş i care t rebuia u în acest caz nu numai 
să, a ·igure protecţia de eroziune, în special în perioadele 
<le <lebit spori t , dar să ş i men ţin ă invulnerabile ~.i.ces te 
deschideri obliga torii. Lucrări speciale • înt de presupus 
~ i în intel"iorul ora. ului: îndiguil'i, poduri în relaţ i e cu 
arterele de circula ţi e ş i o organizare a canalizării - măca1· 
a apelor de ploa ie - către ace8t colector natm·al. 

2.2.4. Definitorii pentru ftnsamblul urban sînt elemen
tele care decurg din ana liza for tifi caţ;iilor. 

a.. Cetatea ocupa în t reaga l ărgime a albiei majore a Sla
vei, ba rînd ace.-t important coridor de circulaţie în punc
tul de deschidere spre o vale prin cipală; cetatea e dis
pusă ttansversa l pe aces t coridor şi sistemul de fortifica(;ii 
se sprijină pe malurile de în ăl ţime diferită ale acestuia . 
Î nchiderea văii se face prin două la tmi lungi, cu o desfă
şurare aproape iden t i că : 440 m la tura de vest ş i 44fi m 
la,tm·a de eRt. Cea din t îi e implan tată direct atît pe coas ta 
abruptă a în ălţimii de la ,·ud cît .' i pe pan ta mai redusă 
din cealaltă parte a văii ; latura de est e insta.l ată într-o 
poziţie avansată în teren deschis ş i legătm·a cu cele două 
înălţimi rămase în spate se face prin intermediul la turilor 
Rcmte de nord .; i de s1id-est. Latura de nord foloseşte 
pen tru o pa rte a. traseului o coamă înaltă, parale lă cu te
rasa . epten trională a văii, cu care făcu:e foa c·te probabil 
corp comun ş i de care a fost separată prin denivelarea 
artifi c i ală creată în faţ;a incintei. Cu toată dispunerea 
obli că a laturii de sud-est, care face legătura cu pintenul 
în ălţimii, ş i cu toate minorele neregularităţi in traseul 
celorlalte b.turi, forma generală a cetăţii . joase tinde sprn 
a fi un rectangul. 
b. Turnmile cu cer t itudine precizate ale incintei se împart 
după di.. pozi ţ ia planului în trei t ipuri : 1 - t nrmui de 
col ~ cu un amplu front circular articula t prin două scurte 
1a tmi rectilinii la curt inele care compun trngbiul ş i faţă 
de care sîn t perpendiculare ; spre interior camera turnului 
e incbisă de o latură care t aie unghiul ş i face legătura între 
curtine ; 2 - t urnuri cu baza pe incintă de circa 10 m, cu 
frontul semicircula r· ş i cu o :proemillenţă totală de cir
ca 12 m de la faţa, exterioa,ră a, zidului dea.părare; 3 - tu1·-
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JG. CĂH.ĂM IZI DIN EXTRADOSUL ARCULU r I NTRĂH.11 ÎN TUR 
NUL 15 LA SUPRAl'ATA SOLULU J. 

nut·i recLangulaire, avan1:1înd circa, 10 m de la in cinLă, pe 
care au o bază de circa 18 m. 

E1:;tc de ob8ervat în primul rînd preferin\,a pentm cel 
de-al doilea t ip de turn în com;tit uirea, dispozitivului 
defon1:1iv al porţilor. Re1m1irc1:1ibilă e1:;te însă mei i <tles alLer
nan\kt regulată a celui de-al doilea ş i <tl treilea tip de turn 
de-a lungul fortificaţiilor . Asigu rată pînă a,cum peutrn 
două treimi din latura de ve1:1t, pentru jumăt~tteai ve1:1Lic~1i 
a celei de nord, pentru jumătatea nordică a latu rii de e1:;t 
ş i pentru latura de sud-est, această alLermin \,ă imre a, fi 
fo ·t re8pectată destul de consecvent pentm tot trni'\eul 
incintei; excepţi::i, ::i igur atestată în cazul tmnului 10 
poaLe fi explicată prin ex i 1:1tenţa lLUei pante rmti pronun
ţate, pe c::-tre era mai indicată din punct de vedere cons
tructiv implantarea rLUui turn cu o desfăşurare mai mică 
în sensul pan tei. 
c. Puţin obişnu i tă este de1:1f~1işurn,rea curLinelor - gencrn l ă 
pen tm toate laturile - V<triind în Lrc cirmt 36 m ( ·urt imt N) 
ş i circa 80 m (curtina X). Între cele 22 de curt in e, mq.jori
tatea 1:m valori ridi cate : 4 au lun..,.iJnea de 60 m (curtinele 
A, B, D, G), o lungime înt1·c 50 ş i 60 m (curti
nele E, P, H, L, O, P, R, 'l') ş i 8 între 40 ş i 50 m (curti
nele O, I, J, K, M, S, U, V), ceea cc dă o mediegenera.lă 
apreciab ilă. de 50 m pentru lungimea curt inelor. 

2.2.5. L·ucrări defensive s·uplimentare: şanţiwile. O 
secven \;ă completă '" elementelor di:-;pozitivului defen:-;iv 
po1:tte fi reconsti tuiLă în fa\,a curtinelor G ş i H da,to ri tă 
al terării limitate a con'f:igurn\;iei ant ice a Lerenului. A:;<t 
cmn spuneam, dcpre8ilmmt care sepm·ă a,zi înăltimea, 

pc mtre i'\e de1:;făşoa, ră cele două curt iu e, de corpu.I prornon
Lorirtlui de la nord, ei,;Le, foarte probabil, în întregime 
rezult<ttul unei operaţiuni a,·tificiaile, u1rnărind ::;ă anuleze 
ex i::;Lcnţa unei pante dominante în fa~~" zidurilor şi :-;ă 
creeze un mpor t de înăl ţimi ş i ob::itacole favontb ilc <tp~t

rării. Primul clement al ace8tei amenajări e:-;tc be:ma, 
pă1:1tratj'i. azi pe o lă,ţimc de 10 - 11 m, în hiţ;i, cărei<t 1:1c 
eonservă profilul primului „anţ, cu o denivelare actuct l ~ 
de 2 pînă ht 3 m l'a, \,ă de phttforma bel'mei ş i c,trc e folo::;it 
în f;1iţa curtinei G de trn:-;eul unui drnm ;wt;ual de părnînL. 
Ex i1:1tenţi:\i unui a l doilei:\i şan\, ei'\LC revelaLă de foto..,.rnfot 
aeria,n ă; am1insat la 35 - 40 m ele la incintă, el poaLe fi 
mmărit de la extremiia.tea, septentrion3ilă a cul' t inei F, 
înconjurînd turnul de col ţ 7 pînă în dreptul cLU·tin ei J. 
În zonele joase în care ·e desfă~oară re::itul inci ntei. nu se 
imti păsLl'ează nici o mmă a ace8tor ~an\; ur i , nivelate de 
aluv iuni repetate şi acoperi te de culturi. 

Prezenţa pîrîului ~ i configuraţi<t genernl ă a zonei fac 
fo<trte veros imil ă utilizarea apelor acestuia pentrn umplc
rmL şan \. m·ilor cetăţii pe cea mai mare p;ute a traseului 
lor ; raportul actual a l cotelor ju tifică ::iiceastă prc::;upu
nerc pentru cea mai mare parte a laturii de vest, unde 
~tpa putea ajLrnge fără dificultăţi de la mijlocul curtinei 
A pînă în apropierea turnului 6, pentru întreaga latură 
de est, pentru extremitatea orientală a laturii de nord şi, 
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foarte probabil, pentrn o buu~L parte a, h1iturii de sud-c. t 67
• 

Ace8t <tspect, care vine să ad<tUO'e incă un element ap::iirte 
cetăţii de la Slav;;i, Rm;ă, c.·te poate de mttură 1:1ă expli ee 
într-o oarec;;ue măsură lu.ngimea excepţiona.lă <li cu r t inelor. 

2.3. Incinta rcstrînsă de 1rn înălţ. im c 
2.3.1 . Studiul ::;tereoscop ic a l fotograJ'ii lor aeriene, 

care înregistrează cel mai f idel ulLim::ii formă de func\,io
na,re a, incin te i, ,.., dux ht precizarea următo<uel or obser
vaţii în p l'iv in\,a fortificctţiilor de pe în~lţimea din sucl
ve::iLul onMmlui : 
a. - tel'mi~a,\ iile înalLe <1ile eurLinelur iuei11 Lei mari xî nt 
dez<:tfectatc în pune Lele de con tact cu zidul de in cintă 
ul'mărit pe documentele aerofotografi ce în jurul înăl
ţ,im ii în di:-;cu ţie. Con.' L<tL<H·ea e vafa bi l ăi <ttît pcntrn 
extremiLa,te<t meridional~t <li eurLinei A, clar e mult 
mai ev ident~t în privinţ,a, 'u rLinei X, ~.., c~rei linie e între-

17. T HN U L J 5 - iNCEl1CARE DE RECONST IT LJ IHE A PLi\:--1 L U l 

rnpLă de LI.li I urn urieDlaiL eu frontul cMrn vale (fig. 21); 
l> - îuă l ţirnen, e1:1tc xeparnLă de in tcrioml oraşului din 
cîmpie de un zid de apărnre a,l cărui Lrn8eu neînLrerupt 
e vizibil pe fotogrnl' iil e a,crienc înLre lin ia curtinei A .;i 
tlll·nul care dczafecLcază curLina X. 

Este ais igurntă a::itfel ex isten\1a,, in cea ma.i recentă 
fază de via\,ă a ora.:;nllu, a unei centu1·i de fortificaţ ii 
repliaLe exclw.;i v pc înăl\,ime ~ i care preia funcţi ile marii 
incinte, dezafectate în acc::;t moment. 

67 Evcnlu a liLalca unei el c Yicri lola lc a cursu lui ele apă l n cx lc riorul 
in cintei, prin faţa la turii de norei , ni se parc ele exclus nu numai elatorilă 
1năl\ării te ren ului cu ci rca 10 m 111 zona Lurnul11i 7, da r mai a les prin abscn\.a 
or i căro r urm e ale lu c ră rilor imporla nlc pc care le-ar fi implicatopcrapunca. 
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2.3.2. Foto-interpretarea, completată de ob erva(;iile 
la sol, ne-a permis fixarea desfăşmării acestei incinte 
tîrzii şi localizarea unora d in tre elementele sale defen
sive. 
Turnul I, de plan rectangular, este reperab il numai pe 
fotografi ile aer iene - datorită co loraţiei diverse a ierb ii 
care-i acoperă structmile azi total nivelate - ş i întrernpe 
lin ia ascendentă a curtinei A a incintei mari. 
Curtina a se d istinge fie ca detaliu de micrnreli ef, fie prin 
amprentă lăsată de demantelare (fig. 22). Se compune d in 
mai mul te segmente care- i as igură adaptarea la configu
raţia coastei pe care circulă, cu unele schimbări de cotă, 
între curbele de n ivel de 65 şi 70 m. În ciuda trai:;eului 

18. LAT URA DE ES"J - C RTI ELE R, S URM .\ R ITE DE O UL ITĂ 

lung (220 m) n u ex ii:;tă deocamdată n ici un indiciu pentrn 
vreun turn. Extremitatea de sud-eRt a, acestei cmtille 
are rolul de a rezolva unghiu l ~~scuţ, i t <11 înăl~i mii 1$i tre
cerea între latur ile de nord-est şi de i:; ud-est ale incintei. 
Constituie baza pentrn turnul 11, orientat în ftmc~ie de 
axul ere ·tei şi destinat a apăra cele două puncte de frîn
gere a liniei zidulu i. 
Curtina b e compusă diu trni segmente, dintre are cel de 
est, care păstrează orientarea extremi tăţii curtinei pre
ceden te, se articulează la cel de vest, mai retra., 
printr-un tronson de cîţiva metr i. 

19. SCH EMA LOCALIZĂRI I SI OR I ENTĂR JC FO"l'OGR 1H J ILOH 
TERESTRE (F IG. 10- 16, 18, 22- 27 ). 

ă. 
J 
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Turnul III este, ca ş i precedentul, îngust ş i cu front semi
circular. 
Curtina c, în prelungi ·ea ult imului segment al curtinei b, 
descr ie o flexiune de eîţiva metri spre interior la extremi
Laitea vei:;t ică . 
Turniil IV, d ispus în centrul laturii , este de plan rectan
gular. 
Curtinele d şi e încadrează turnul V, proeminent, ş i 
urcă oblic panta, cîşt igînd 10 m în înăl ţime. 
'111.1,rnul VI are acelaşi t ip de plan în tîln it la t urnurile de 
col ţ ale incintei mari. 

20 . CETĂŢI LE LIN.IE I DEFENSIVE INTERIOARE 
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La,tura de imd-vest a fortificaţ iei urcă perpendicular 
pe curbele de nivel pînă pe vîrful dealului, extremităţile 
rwînd o diferenţă de nivel de 30 ro. Traseul, acoperit de 
pădure, este perfect vizibil fa, sol. Curtin a inferioară (f) 
es te adîoc distrusă de extragerea foarte recentă a pietrei 
(fig. 27), ca ş i ruinele titrnu,lui VII, „ ingurnl identificabil 
pe această latmă . Dată fiind configura ţia pantelor, unicul 
a,cces major în interiorul fortăreţei nu e de căutat; decît 
pe această latură ~ i e po::; ibil ca turnul V.ll flă fi făcut 
parte din ::; isternul porţii. 
1'urni1l Y.lll, ul t imul reperabil, e plasat în punctul cel 
mai îmtlt al dealului, dominînd întregul sistem al fortifi
caţiilor oraşului ~ i avînd o bună vizibilitate asupra zonei 
înconjm"Moare, limitată doar spre ::;ud-vest de-a doua, 
creaistă , mai înaltă cu circa 30 rn. M:;tsa dărîrnăturilor, 
de proporţii excepţionale , „ ·ugerează forma circulară pe 
car~ o indicau .; i P . Polonic ş i R. Netzbammer la în eputul 
Recolu lui. 

Din aces t punct zidul î ş i schimbă direcţia cu circa 
27° spre nord-nord-veR t ş i poa te Ji mmărit coborînd o 
p::i,ntă rapidă pînă la marginea pădmii, de unde e frînge 
spre est pent m a as igurf\i închiderea fortifica ţie i la turnul I. 
Este posibilă exi s tenţa ş i a altor tt1rnuri în flifara celor 
prezen tait e, event mtl la col\;ul de nord-vest. 

2.3.3. Latura de sud-es t a fortificaţ1 i e i restrînse (fig. 
23) prezintă a,celea,~ i trei tipuri de plan la turnuri - ş i 
dimensiLrni similare în cadrnl fiecărui tip - ca ş i fortifi
caţi a, mare ; aispectul orga,niza t al dispunerii turnurilbr 
de-a lungul a,ces tui fron t es te conferit în primul riod de 
po7;iţ ia centmlă a, unicului turn recta,ngular. Singur·fli 
dif.eren ţă notabilă - care nu e lipsită de interes - în 
raport cu incinta, m rtre se ma,nifes tă în privinţa ritmului 
mult mai strîns al tur:~rnrilor, care face ca, nici una din 
curt ine să nu depăşească 35 m, în ciuda unei pante foa,rte 
abrupte ş i cu o denivelare între 15 .;i 20 m în faţa a,cestei 
h turi . 

· 2. 3.4. P aintele foa,rte abmpte din interiorul fortăreţe i 
erau 01·ganizflite în t erase ş i fotografi a aeriană din 1969 
lasă să se vadă cîteva linii flile aces tora în partea de sud 
a spa, ţiului fortifi cat. 

2. 4. P rezen tarea cercetări.lor topografice de la Slava 
Rusă se în cheie cu emnalarea descoperirii ruin elor unei 
construcţii de dimensiuni redu e (circa 15 x 20 m), în
conjm·rttă de un şanţ, pe vîrful celui de-al doil ea deal 
de la sud-ves t de cetaite (fig. 24). Fotografia aeriană nu 
nee de nici o utilitat e î.n restituirea mai exactă a planului, 
datori tă pădmii dese care maschează total t erenul; în 
privin~a, fun cţi ei nu e nici o îndoial ă că avem de-a face 
cu un mic fort de observaţ; i e care, datorită în ălţimii 
(158,5 m), asigura o supraveghere perfectă asupra întregii 
regiuni. Datarea e oferită de fac tura tirzie a cărămizilor, 
ţigl elor ş i olanelor folm;i te, împreun ă cu pia tra,, la corn;trui 
rea lui. 

~. Consiclcrniii i. lorice 
3.1. O primă problemă care se pune în legătură cu 

interpret aire::i, i R tori c ă, a da, telor furniza te de foto-în terpre
tarea airb eolog i că pentru ace. t mare omş este aceea, 
~. cronologiei ş i a.nume stabilil'e:t unor preciz ăi ri de 
data,re absolută pentru cele două fortifi ca ţ ii a căror :poziţie 
cronologicrt re ln, tivăi e ·te deja as igurată (of. supra 2.3.1.) 

Un indiciu de ordin general es te con8titui t de monumen
tele epigrafi ce datind din Rccolul II ş i din prima jumătate 
a secolului următor, u t ilizfli te ca spoli a în corpul fort ifi 
caţiilor. Ace. te documente desemnează mijlocul ·ecolului 
al III-I.ea ca terrrl/inus post quem ş i, excluzînd IJerioada înde
JungaU't de criz ă, militară ş i politică deosebit de grea la 
Dnn:\rea de joR, momentul de ridicar e a ::i mplei cent uri 
defensive de la, S lava Rusă n -a, putnt să se pla,seze decît; 
în con tex tul marilor eforturi constructive a.Ie epocii tetmr
bi lor, a lui Liciniu ş i Const::i.ntin cel Mare. 

O afare data,re eRte îmă sus ţinută în mod mult mai 
concludent <le apartenenţa deplin ă a acestor fortificaţ1 ii la 
canoanele noii arhit·ectm·i militareRtructurate în decursul 

17 

aces tei epoci. Intuită de P. Polonic pe baza presupusei ase
mănări cu elementele cunoscute ale cetăţii Tropaeum 
Traiani 68 , afirmată de V. P ârvan 69 , aceas tă încadrare 
de Jrntură tipologică este azi confirmată de posibilita t ea 
comparării directe fli unor deta lii mul t ma i. precis cunoscu te 
cu flilte monumente cercet ate ş i datate ale acestei epoci. 
Comparaţia nu trebuie operată la nivelul planurilor de 
a,n amblu, care sîn t supuse în totdeaiuna neces i tăţilor 
de adapta re ht condiţiile loca,le oferite de teren ş i la fun c
ţiile Rpecifice determinante pentru fiecare în pm'te. Impor
taintă este în primul rînd iden t ita tea t ipurilor de plan 
aile tm·nuri lor, dimensiLrnile asemănătoare ş i, uneori, 
maniera imilară de organiza,re a lor pe segmente delimi
t a te ale zidurilor de apărare prin care marea incintă de 
la Slava Rusă î ş i găseşte cele ma i apropiate paralele în 
construcţiile defensive realizate în pragul secolului al 
IV-lea de-a lungul frontierei dunărene , la Capidava, 
Troesmis, Dinogetia,, Noviodunum, da r ma,i a les în incin
t ele urbane ale centrelor din interiorul provinciil.or, 
'I'ropaeum Tra iani ş i Abrittus. 

3.2. Atribuirea aces tei cetă, ţi epocii tet rarbo-constan
tiniene oferă p0 ·ibilita tea, unei evaluări mai exacte a 
intensităţii politicii de urbanizare desfăşmaite de autori
tatea imperială la în ceputul epocii romano-bizan tin e în 
provincia, nou creată Scythia Minor. Cu suprafaţa de 
aproape 24 ha - aproape de două ori mai mare decît 
Tropa,eum Traiani - , cu impres ionainta centură de for t i
fi ca\,ji desfăşurîndu-Re pe up. traseu total de circa, 2000 ro, 
care se adaptează ş i exploatează în mod optim cele mai 
va1fate forme de relief, cetr~tea de la Slava, RuRă adaugă 
oraşe l or romane ma i bine cunoscute pin ăi acum ale pro
vinciei unul dintre exemplele cele m a, i r emarcabile. Cu 
trăsăturile care sint proprii pozi ţ ie i saile nai turale - inclu
derea înălţimii, care va fi polarizat desigm în prima fază 
fun c\1ia unuia din centrele monumentale, ş i exis tenţa 
cm ului de apă - cît ş i prin maniera foarte logică de 
implanta,re a incintei, în bunrt parte definitorie pentru 
structura spaţiului urba,n, realizarea strict materi~1lă a 
acestui oraş provine în chip vizibil din tr -o concepţie de 
sistematiza,re urbanist ică în egală măsură originail ă ş i 

generoasă, care presupune ş i pentru spaţiul, încă, necLIDOR
cut, intramuran ex i stenţa, unor monumente tot atît de 
r ea,l izate. 

Gs l/aporl ... , f. 43 r .; idem , Celă (i . .. , f. 35 r.: „ Cred c1'î aceste 
turnuri , judecind dupli forma ruin elor în teren , sini ro/unde ş i eş ile în a{ar li 
din zidul inconjură/or, ca acel ea cc se găsesc la ce /alea de la A damc/iss i". 

6o Ulmetum , l , p . 578, n . 3: „ .. . pulem comla/a că de {api acea stă 
ce/ale prezintă /oale caraclerel c sp ecifi ce ('or/i{ica(ii/or /1r : ii (cu zidurile ş i 
l11rn11rile acelui timp)''. 

21. ZONA l UR NU L U f li -DETALIU AL F OTO GRAF IE I A ER IENE 
D E LA F JG. 12. 
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22. VEDEHE A CETAT ll ÎNALTE Ş I A C l 'HTINEI a, 

P e de al tă parte, dimen itwile ex cepţionale ale ora. tLlui 
evidenţiază nu numai prezen ţa a ici a uneia dintre colecti
vită ţile tnbane cele m;ti numeroase ale provinciei da r si 
o vitalita te economică deo.·ebi tă, ce e de ex t ius ş i 'ta zon~t 
rumlă aferen tă . 

În fine, cons tat~tl'ile ll.e mai sm;, care vin s~t i:;e adauO'e 
celor mai de mult cunoRcute pentru rea li zădl e imila~c 
de ht Tropaeum Tra,ia,ni, Torni l:'lau Hiflt ria , aduc un p lus 
de argumente pentrn a recon1;idera aRpec tele cali tative 
ale marilor eforturi constructive ale pet'ioadei Diocletia n
Constantin în Scy thia lVIinol' . Pină ~tcum această activi
tate, recunoscută fără excepţii ca fiind de proporţii con
sidera bile, apărea preponderent ca o operă de res ta urare 
a dezastrelor crizei . ecolului al III- iea, limi tată în specia l 
ht neces ită ţ; i militare ~i considenită, în genere, la, un nivel 
inferior în raport cu momen tul de aome atins în praO'ul 
veacului al III-lea. Noi le elemen te adm;e în di 1;;cuţi e în ~ep 
•ă ptmă ma i bine în lumină ş i pen trn această provincie 
de grani ţă apol'tul ma jor ._ i origin al al perioadei tetral'ho
con ·tantiniene în domeniul dezvoltării m·banistice monu
mentale ş i, implicit , a stm cturii socia l-economice cores
punzătoare . 

3.3. Da tarea realizării in cintei mari de la Slava Ru, ă 
în răs timpul Diocletian-Constantin cel Mare ne pune în 
si tuaţ; ia de a putea reconsidera într -o pet\ pectivă nouă, 
întTeaga evoluţie a liniei fortificate intcrimt1·e nord-: ud 
a Scythiei Minor 10 . 

liui V. P;\,rvan îi revine meri tul de a fi defini t , încă 
din 1911, exis tenţa acestei linii în epoca rnmană tîrzie, 
încadrînd centrele fortificate care o j ;ilonează într-o cate
gorie de sine stătătoare , cu caractere apar te 11 , pe care 
a căutat . ă le precizeze prin valorificarea ·ăpăturilor 
anterioare de La Tropaeum Traiani .· i prin cercetăl'il e 
proprii de la Ulmetum. Lipsa pîn ă în prezent a altor cer
cetări asupra fortific;iţiilor din intel'ior a făcut c~t proble
mele liniei ll.efen. ive in termediare să rămîn ă foa rte pu ţin 
cunoscute, îmegistrîndu-se în mod general pent ru întreaga 
epocă roman ă t îrzie exi stenţ;i unor preocupări pentru 
apărare}t ei. Fort ificarea t impurie a cetăţii Tropa eum 
apărea în tm cîtva ca un elemen t izolat ş i o activitate i. -
tematică vizînd linia in discu ţ i e nu era evidentă decît 
pentru domnia lui Justinian, dator i t~t men ţionării ei 
exprese la Procopiu 72 • 

· .Adăugîndu-se informaţiilor explicite a le inscrip\;iei 
ina ugurale din 316 de l a Tropaeum Tra ia,ni 7 3 ~·i datării. 

70 Pentru o primă a bord a re a a ces te i probl eme , c{. Al. '. Ş t e fa n , art. 
cil . la nota Ci , p. 105 sq. 

71 Coresp ondet1(d ş i a cte, Bucureş ti , 197:1 , p. 1;33: „ ... J) o seamă 
de ce/elfi 111 in ferioru/ pratJinci ei , fl e o linie ce ai' împ cir(i -o longitudinal 111 
două pcir(i aproape ega l e. Deş i cu un ca r acler mifitcir esc d e., /11/ de pro111111fal , 
ca ş i cel e de p e malul Dunării , prin aşe:a rea tor gco!Jrafi cci ş i p rin 11nel e îm p r e
jurări ca racteri sti ce, el e trebuiesc gmp ate a pa rte. Cunoaştem numa i ci1:ci 
din aceslea : J) tingcl salul llisar/1c, în rnd11l n obrogei ; 2) /îngd A damr/iss i ; 
J) lîngă slafia Mircea Vodă ; d) 11ngcl satul Pante/irnonul de Sus şi 5) ling<l 
satul SlatJa rusea scd în judeţul Tulcea . Aceste toate a11 î11d acela ş i caracter 
de celd(i de inlerior , cu o semnifica (l e deosebil<l . . . "; idem , U /rn e/11rn , f , 
p. 576 sq 

12 De a ed/{„ TV, 1 ; c{. n. Vu lpe, 1/isloire ancienne de la 1Jobro11dja , 
p. 170; 304 - 305; 332 sq.; I. Barnca , D l D , 11 , p. 420 - 421. 

13 C/I. , III , t :37:J4. 
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în ~ceeaş i ~pocă a amplelor fortificaţii ale cetăţii .Abrittus 
- 1!1 J\~oes 1a Secunda, dar pe acelaşi drum vita l pentru 
capitala- , recunoaşterea unei cronologii similare pentru 
marea .in ~i:ită de la Slava Rusă, ridicată ş i ea ad conf'irman
dam l11:i1,t1,.s tttţelarn, e de natu1·ă a degaja importanta 
concluzie 1 stoncă a fort ificării întregii linii a drumului 
central încă de la începutul epocii romano-b izantine . 
.Astfel, con ti t ui!'ea acestei căi de rocadă a t ît p entru 
fron t iera dunăreană cît ş i pentru cea mari timă apa re ca 
efect a l unei concep ţii uni tare ş i se încadrează în progra
mul complex de reforme milit;we ini\,iate în Scythia 
Minor de Diocletian ş i de,·ăvîrş i te de Liciniu ş i Constantin. 
„ . 3.4 . . onform interpretării datelor oferite de fo togra
folc aen ene (s1,1,pra 2.3.1.), cronologia relativă a incintei 
de pe înălVim.e e .. ·te as igurată în . ensul posteriori tăţii în 
raport cu mcmta mare. FDtografia aeriană evidenţiază 
~ ·tfel ~ermenii extre~i a i ~volu ţiei îndelungate a oraşului 
m J?en .oada ~·om~n.o -b 1 zantmă : marmi fortifica ţie, conce
pu ta ş1 realizata, m pragul veacului al IV-lea şi forma 
considerabil r edu ă a incin tei apelind ht re ur~ele defen
sive naturale ale înălţimii, în care oraşul s-a apărat pînă 
ht abandonarea ;'a în c tu·sul secolului a l VII-lea. Preci
za,l'ea momentului de ridic;we a acesteia din urmă nu este 
deocamdată pos ibilă ş i nu Re pot enunţa decît conjecturi 
care . · ă facă apel hi condiFile general-i . torice ale regiunii. 

Singuru l fapt cert este consta,tarea exi stenţei în form e 
deplin urbane a oraşului de jos pînă la o dată foarte t îr
zie în . ecolul <tl VI-l ea. Această siguran ţă e furnizată 
de unicul obiect iv monumental, de interes public cuno,· 
cut pînă acum în interioru l Rău, care este o mare 'basilică 
creştină - una dintre cele mai mari din întreaO'a provin
cie- , cu t rei nave, decorată cu un moza ic p~licrom 14 

ş i cu coloane şi capiteluri din marmură îngrijit lucra.te 1s'. 
Datorită atestării a trei a.bside corespunzînd celor trei 
mwe - ceea, ce con ·tituie un deta liu de pl~tn deocamdată 
singular în arhi tectura reli g ioasă a provinciei - momen
tul de constmcţ i e a basilicii a fo. t considerat posterior 
domniei lui Ju, tinian, poate chiar către anul 580, în func
ţ i e de anumite inovaţii apărute în liturgie în a l treilea 
sfert al secolului ş i care reclama u absidele lat erale 76• 

Ridicarea ex novo la o dată aşa de tirzie a unei construc ţii 
de proporţiile ş i h~ nivelul de realizare care ne-au fo ·t 
t ransmise apare deocamdată excepţională în raport cu 
de ·coperiril e de pînă acum în limi tele provinciei, dar chiar 
d~tcă am admite un moment de construcţie anterior pentru 
an amblu ş i num~ti adăugarea celor două abside în epoca 
în di cuţie, prezen ţ;i lor nu constituie mai puţin o dovadă 
pen tm o viaţă normală în interiorul zidurilor mari. 
.Acestei rnărtul'ii de natură arheologică i-ar core. punde 
ş i calificarea drep t TioAtc; folosită pentru Scythia Minor 
doar în cazul Ibidei de către Procopius ş i care s-ar regă ·i 
pen tru anii 586- 587 ş i Ia Theophylact Simocatta , în itua
ţ ia în care localizarea toponimului ant ic la, Sla va Rusă 
•-ar adeveri. În asemenea eventualita te, funcţionarea 
t îrzie a basilicii ar putea fi un argument pentrn a con idera 
că re taurarea operată în vremea lui Justinian, atestată 
deProcopius, s-a aplicat a. upra incintei mari ş i că închiderea 
fortifica, ~i e i pe înăl ţ,ime ş i abandonarea apărării oraşului 
de jo• nu •-au produs decît în ul t imii ani de viaţă ~ti aşe
zării. Indi ferent de d~ttarea absolu tă, nu est e de exclus 
o evolu ţ i e mai lungă, comportînd o fază intermediară, 
în care incinta înal tă , cu rolul de fortificaţi e de rezervă , 
să fi coexistat cu cea mare, în că în funcţ i e , ca abia apoi 
legăturile să fie tăiate . 

3.5. E greu de imagina t nivelul excepţional de dezvol
tare pe care l-a cunoscut oraşul la început ul •ecolului 
a l IV-lea ca efect exclusiv al unui act de fondare pe t eren 
li ber ş i e mult ma i probabil că a foRt justificat de o evo
lu ţ i e coreHpnnz~ttoare ş i destul de îndelungată în seco-

74 FI. Nclzha rnm c r , op. cil. la noln 25; idem , Die altchrisl/i c/le f( irclien
provin z Skylhien (Tomis). Sirena Ruticiana , Za g re b , 1924, 1). 407 - 408. 

70 l. Barnca , J?oman - by:anlin e basi/icae discovered in Dobrogea belween 
1948 - 1.958, „ D acia", .S„ li , 1958, p. ~!4 6 - :147 ş i fi g . 12, p. :148. 

' 6 Jdcn1 , l\'o uvelfes consideralion s sur fes ba ., ifiqu es chrOiennes <le Dobrou
dja , „ Da cia", XI - X II , 194 5- 194 7, p. 227 ; 2:1:J - 234 ; idem , JJ!D, li , 
1 \J68, p . 47Ci ; i<lem , M o1111menli pa l eocrisfiani <lei/a Sci zia Minore, X V l I I 
Corso cli c11/111ra suii ' a rie rave1111ale r bi zantina , Have nna , 1971 , p . :rn. 
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ele Principatului. E flte posibil - aşa cum ar indica-o 
descoperirea a ici ft unui tezaur de monede de la Ly imah 77 

ş i a unor dovezi de locuire în La 'l'ene 78 - ca aşezarea 
romană · ă fi avut ca nucleu un opp'iditm getic, i> ituaţi e 
frecv entă, pentru geneza multor alte centre din Dobrogea. 
Condi ţiile natura le favo ra,bile, poziţia avanta,joa,să la un 
important nod de m·tere economice ş i militare a le pro
v inciei sîut de natură a explica o dezvoltare rapidă ş i 
pl'ivileg iată a aces tei aşezări al d'trei interes militar a 
t rebuit , ă dev ină din ce în ce mai marcat începînd din 
anii incursiunii costobocilor, da,r mai ales în secolul a l 
III-lea, după cum o dovedesc lucrările de refacere a 
dt·um11lui în zonă 79

• E firef\c a presupune că spre mijlocul 
ecolului ex ista a ici o destul de importantă aglomerare 
urbană, poate fortifi cată, spre a ajunge, numa i cinci 
decenii ma i tîrziu la i eş irea din criză , unul din cele ma,i 
populate centre urbane din interiorul provinciei. 

.!I. Proiectul de 1·ezerva\.ie arheologică Slava Ilusă şi 
problemele generale ale a1lărării zonelor arheologice 
4.0. Avatarurile din ultimul secol ale importantului 

perimetru a.rheologic de la Slava Rusă sînt în bună mă
sură comune majorită~i i obiectivelor rămase în afara 
circuitului cercetării ş i lipsite, perioade îndelungate, de 
orice formă de protecţ i e efect ivă din partea inst i tuţiil o i· 
arheologice. 

Deşi reperate de acum o sută de ani ş i intrate în ev i
denta Muzeului Naţiomtl de Antichită\, i - cu o delimi
tare' destul de preci ă a extensiunii ei generale - , la 
numai cît;iva ani după promulgarea Legii monumentelor 
din 1892; distrugerea vestigiilor a progre ·at neîntrerupt 
în special prin extracţ ia sistematică a pietrei din zidm·i. 
în această privinţă con tatările lui P. Polonic din1897 80 

se repetă neschimbate în 1908 81 ş i 1953 82, aşa încît acele 
portiuni din ziduri pe care P . Polonic le vedea înălţîn
du-se cu 5 m deasupra solului sînt astăzi di spărute cu 
desăvîrş ire . Săpătmile din 1885, 1918 ş i 1926, răma, e 
deschise, neînsoţite de consolidări sau măca,r de pază, 
n-au făcut decît Ră accelereze procesul de deteriora,re a 
monumentului. Cele mai grave intervenţii aveau să f ie 
adu , e însă ele expansiunea necontrolată a loca,Jităţ ii 
actuale asupra ariei urbane antice, fenomen început 
acum cîteva decenii, dar amplificat în special din deceniul 
al şaselea , în ciuda legis laţ ie i de protecţie a monume~telor. 
Comparaţia între fotografiil e aeriene din 1953 ş 1 196~ 
arată că în acest interval s-au ridicat circa 25 construcţu 
noi ş i s-au trasat ma i multe uliţe , între care una a distru_s 
sensibil latlll'a de est, cu toate că în 1955 a apărut H.C.M. 
m. 661 privind păstrarea ş i folosirea monumentelor de 
c ultmă, cu di spoziţii amănunţite în privinţa zonelor 

; 7C . . Moisil , ari . cil ., „ BSNH", XIII , nr. 27, 19JG, p . 42 , n. G:l. 
78 „SC CV", V, 1954, l - 2, p . 112. 
79 C IL, llT, l:l7:l4 . 
so Raporl . . . , r. 4;·1 : „ /111i11 ele /11m11rilor . . . seruesc a ~ /ăz i locui

tori/or drepl ca ri eră de piatrii" . 
81 H. NcLzhammcr , A us U11111iini cn, T, p. 388. 
82 SC IV" V 1954· 1 - 2 p 11 0: S-all consta/al mari stricăciuni 

produse'"de po1;ulafiu loca
0

/ă, ca/e .~apă ir;~onli11iw zidurile şi l1.1murile 
j'orlif'ica/iei antice, sco/Îrl(/ piatra ş i morlarul pentru nevoile sale" 
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arheologice ş i însoţ i te de o li stă în care cetatea de la 
lava Rusă era dec l a,rată expres monument <le arheologie, 

e drept fi:\,J'i:'t o delimitare ter itor ia l ă, prec i Ră 83 • 

4.1. Deteriorarea progres ivă a cetă\;ii de la Slava 
ş i a alt or situri afl ate în aceeaş i s i tua~ie se expli c~t priJ1 
ins ufic i enţa structurilor admini Htrat ive înve,· tite cu răs
punderea a.plicării legilor monumentelor din 1892, 1913 
ş i 1919 ş i mai ales prin a.ceea căi, în cazul .:pecifica,I monu
mentelor şi zonelor arheologice, care sînt entităţ i terito
ria le, nici o protecţ i e nu e operantă fără o delimitare pe 
teren ş i fără o stab ilire a regimului juridi , i de folosinţă 
pentru fiecare în parte. H.C.M. amintită, din 19fl5 a însem
nat un considerabil progres în dezvoltarea leg i slaţ i ei mo
numentelor, atît prih prevederil e mult mai amănunţite 
şi precizarea răspunder ilor, cît ş i prin li. ta,-anexă, con
f\t ituind o primă inventariere a principalelor componente 
ale zestrei arheologice naţ ionale . Dar, pe de o parte, 
caracterul centralizat a l instituţiilor avînd a proteja 
patrimoniul arheologic, confrunta.te cu amploarea ş i 
diversitatea problemelor din întreg cuprinsul ţă.rii ş i 
mai ales cu dinamica teri toria l ă a dezvol tării economice, 
cantonarea prioritară 111 sfera cercetării ştiinţifice ş i o 
preocupare ins ufic i entă pentru ~i:pectel e practice ale 
apărării Ritmilor ~Hl dus la o ,·eri e de prejudicii pentru 
numeroase obiective a rheologice. Pe de altă par te, carac
terul sumar al localizărilor din li stă, care nu a fost upli
nit ulterior prin documenta (,ii topometrice e:xa,cte, a IJer
mis expansiuni dif.\tructive recente af\upra zonelor apă
rate de lege, aşa cum s-a verificat la Slava Ru ,· ă 84 • 

4.2. Condiţiile pentru o <tpărare efectivă a patrimo
niului arheologic, nu numa i a celui mobil clar ş i. a zăcă
mintelor arheologice încă necercetate, au fost r eate de 
Le(l"ea nr. 63 /197 4 a ocrotirii patrimoniului cultural naţional , 
în burma căreia, a fost structm at un sisLem irn;t itu~i onal 
cuprinzînd atît organisme centrale - Comi i,; ia centrală 
de stat a patrimoniului cultural naţional ş i Direcţ i.a pa
trimoniului cultural naţ iona, I - cît ş i orO'ane ter itor iale 
- Oficiile judeţ;ene pentru patrimoniu l cultm al naţional 85 

- în care, lJentru prima dată, ex i fltă în f iecare jud eţ al 
ţării o funcţie califi cată , spec i alizată pentru rezerv a~ iil e 
arheologice. De asemenea, pentru prima dată, toate 
zonele de interes a,rheologic din ţară sînt înregistrate ş i 
analizate în mod uniform într-un i. ·tem de evidenţă 
comun 86 , care urmăreşte nu numa i aspectele de interes 

83 U sta monumentelor de cullul'!r (le pe teritori ul R. 11.11„ Buc urcş Li , 
.195G, p. 4, nr. 21: » l'e tJ(l fca Sla vei , la vest ele sal - r11.in ele „Celă(ii F etei", 
zi să . . ~ i „ f(i zi/ Jlis sar" (< ( de fapt, Lrad11 ce 1·ca Loponimului tu rcc:c es te 
„Cetatea Hoş ie" - informa ţi e /\ nea Ghia \.ii). 

84 Pentru o siLua\ i c similarii , la Noviodu11u111 , cf . Al. S. Ş Lcl'n n , „ HM l", 
XL I I, 1973, 1, p . l tl. 

8u cr. J. Opri ş , Ofi ciile pentr11. patrimoniul cultural na/ional ,orga11isme 
de mare i mporlan(ă în politi ca de oe roii re a pat ri man i u/1.11· cultural , „ HMlV!
M l i\", XLV, 197G, 2, p. 92- 9:~. 

ea Proiecl penlni ra(iona/i :;area sislcnwlui de evidentă dill acti vitatea 
mu:r1:lor , CC ES, DPCN, 197() ( intra L 111 v igoar e în a ce la ş i nn , prin aprobn 
rca el e cf1trc Comisia ce ntrală de sLaL a paLr i111 oni11 lui culLu ra l n aţiona l 

~ i ele cii Lre Comisia g uve rna m cnLa l ă p ·nlru raponali zn rea siste111ului ele 
cviel en\ :'\ clin 11nil:1ple socialisle ele sLaL), p. tJ7 - 48. 
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OBSEHVATrE. 

documentar strict şt iin \;ific, i torico-arheologic, dair ş i 
pe cele de ordin pract ic, legaite de stairea de conservaire 
a, fiecărui sit, de mă ·urile aict ive de protejare, cercetare, 
restaiuraire şi va,Jorificaire muzei.'tică şi turiRt ică; îme
O'istmreai exaictă pe documente cairtogrâfice e:,;te obliga
torie. 

4.3. Documentaţia ob(,inută, prin ::;tudiul fotograf iilor 
:-teriene pentru cetate~t de la, Slaiva Hmă permite elaibo
m rea, proiectului de protejaire a, aicestui important ob i.ec
t iv, proiect caire, încercînd să răspundă cerinţ;elor .Legii 
nr. 63 /197 4, urmăreşte în primul rînd asigumrea integr ităţii 
monumentelor ş i depunerilor arheologice în forma de 
păstrare actuală în vederea cercetării lor integrale în 
viitor, dar ş i mena.jarea de aicum - cînd ace:-;t lucru este 
încă realizab il - a, po::; i b ili tăţil or de punere în valoare 
în pernpectivă a airiei monumenta,Je ce va rezulta, în urma 
srtpăturilor. 

4.3.1. Rezervaţia arheolog'ică definil'i1Jă (f ig. 28,1) tre
buie ă cuprindă întreg perimetrul fort ificat şi o fîş i e 
exterioară care să a.copere cel puţ,in supra.faţ;a, ocupată 
de valuri le ş i ş~tnţurile defensive. În interiorul rezerva\;iei 
"e impun o serie de măsm·i : 

- interzicerea or i cărei noi con, trucţii, cele ex i. tenLe 

26. ClJHT INA J. 

rămînîrnl la forma ~wtuală, urmînd ca, în perspect ivă înde
lungatrt interioml rezervaţi ei ::;ă f ie elibemt progresiv 
de locuire, printr-o res i:-;temaitizare judic ioasă a, ~tceste i 
perifer ii a satului ; 

- sistarea ci1·culai ţ ie i vehiculelor pe uli ţele care supm
puu zidul de apărare, accesul aicestora în interiorul cetăţ ii 
fiind permi ::; numa,i prin punc1,cle de pe laiturai de vest în 
caire Rtructurile păstmte aile incintei sînt 8Uficient de adînci ; 

- sistairea airătm·ilor mccain izate; ut ilizaireai pentru 
agricultură, în mod tempomr, a, terenului va, fi permisă 
numai în zone preci::; determinaite, în forme ş i cu culturi 
caire nu pot a,fectai în adîncime depunerile arhelogice. 

4.3.2. Rezervaţ'ia arheologfră temporară (f ig. 28,2) e 
qcstinată a, proteja, o zonă, mai J airgă în caire eRte foarte 
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probabilă concentrarea unor elemente fireşt i în orbi ta 
unui mare ora,ş : locuiri periferice, cimitire, drumuri etc. 
Regimul aicestei zone rămîne pînă la epuizarea cercetărilor 
identic cu cel ail rezervaiţiei definitive. După efectuairea 
săpăturilor a.rheologice, în func~ie de caracterul monumen
telor rezultaite, unele por\1iuni pot fi incluse în rezerva\;ia 
defini tivă . În totalitatea ei, zona de rezervaiţie temporară 
va păstra, chiar în caizul verif icării aibsenţe i unor monu
mente sa,u depuneri airheologice, regimul de zonă de pro
tecţ; i e. 

4.3.3. Zona de protecţ'ie (fig. 29,3) . Orice utilizare saiu 
lucrare în această zonă se vor face cu a,v izul ş i ::;ub supm
vegherea O.J.P.C.N. ş i D.P.C.N., a.tît pentru ccrcetair eai 
ş i recuperarea, eventualelor ve 't igii arheologice, cît ş i 
pentru ~Ls igumrea pentru vii tor, în forme corespunzătoa
re, a, unor perspective ne tînj enite aisupra monumentelor, 
a, accesului la, ele, a, spaţiului necesair pentru valorificairea 
deplină a, lor p rin a,menaijări muzeistice ş i t uri tice. E 
nece ar ca zona, de protec\,ie să fie extinsă spre est pînă 
la drumul na,ţ;ionail , deoairece în aiceai:;tă parte se va plasa 
n,tît a,ccesul maijor către cetaite, cît ş i perRpectiva princi
pail ă aisupm ei. 

4.3.4. Rezervaţia de pe'isaj (fig. 29,4-). Avînd în vedere 

27. Clî HT INA f . 

şam;a, con servării pm<1 azi a, zonei în ca,1·e se inserează 
cet<ttea, în forme ap roaipe neschimbate fayă de peis~tjul 
aint ic, e pos i bilă pă. tmrea 8a în cont inuaire, fără schimbări 
esenyiai.l e şi fără intervenţii moderne impo1fantc, porind 
în acest fel forţa, evomttoaire a aicP.stui anRamblu, în :-;pecia,! 
în momentlll în care ruinele cetăţ,ii vor fi degajate. 

4.,4, Posibili tă ti de valodîicarc 
în ciuda, distr:ugerilor îmegistrate, con::;tatăril e H'tcute 

în diferite puncte a,le cetăţ ii asigură ex i stenţa, unor por
ţiun i a,Je i:;tructm·ilor, caire odată degajate, vor avea cu 
certitudine o valoare monumental ă, deosebi tă. Ne gîndim 
în primul rînd Ja, inc intă ş i la masivele ei turnlll'i, care în 
numeroai. e puncte pă8trează încă o înăl ţ i me de cel puţ;in 
2,5 - 3 m. Măcair două clintre t urnuri - 10 ş i ][) - con-
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:rn. CFTAT EA LIBIDA - S LAVA H USĂ. PRO IECT DE REZERVA
TIE AR I lEOLO G I CĂ . 

."erv ă, încă, int~Lcte coridoarele de int rare cu arcele de eă.ră
midă de dea upra, ceea ce la 'l'ropaeum Traian i, de pildă, 
nu e mai întîlneşte la nici unul dintre t urnUl'i. În ce 
pr iveşte interiorul cetăţii, informaţiile oferite de săteni , 
confirmate de verificări directe, dau speranţa ca majorţ
tatea con ·trucţiilor ă aibă o tare de păstrare relativ 
bună, datorită stratului protector, de circa 1 - 1,5 m 
grosime, al aluviun ilor depuse de pîrîul Slava. 

Cetatea de La Slava Rusă va con ·t itui cu s iguranţă. 
în v iitor una dintre cele mai vaste ş i mai impresionante 
arii monumentale ale epocii romane din Dobrogea; ceea 
ce aparţine însă prezentului e te as igurarea tuturor măsu
rilor de protecţie, îndeajun întîrziate, ce i se cuvin. 
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1 - L IMITA REZERVAT IE l ARl-IEOI.OG ICE DEF IN ITIVE; 2- Ll~II 
TA REZERVAŢIE I ARHEOLOG ICE TEMPORARE 

H.ESUME 

Celle c lucl e f:i il parlie cl ' 1111 progra111111e ele r echerches sys lcma liques 
cl 'archco logic acri enn e se proposant d'abonlir <l 11n c co nna issa ncc appro
foneli e el e Ia lopogrnp hic el cs cc nlrcs urba ins romains ele Scy//1ia Nli nor el 
rJc fournir rnpiclcmenl Ies moycns pour Ieur prolection rec ile. 

I.c sile ele lava Rusa , dans Ic ccnlrc-norcl de la Dobroucljt;-{forl pro
bablemcnt l bida de Procopc , /Je a edif'i cii .~ . IV, 7, 110111 corri gc rccc111111 enl 
cn l.ibida }, repere des Ic sicclc passc, n'Clail co nnu qnc par des a ncienn cs 
reco nnai ssa nccs (v . fi g. 2 - <I) e l pa r des cl ceo 11ver tcs epigraphiqu cs et 
1111111i s 111 atiq ucs assez pcu nomhrcuses. L'c lucl e des photographics acricnnes 
realisccs entrc 1!!53 e l 19fi9 (v. fi g. 6, 7, 12) el Ies ve rifi calions rcitcr •cs sur 
place ont permis ele rcstituer cl ' un e ma ni ere lrcs precise l' image des forti
fi ca lions , qui a e tc fixcc sur le support exact d'un pla n <\ 1 : 200) reali sc 
pa r Ie procede photogra mmctrique (fi g. 13). 
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:i.9. PHOIECTAI. iVI ĂSUH ll.OH DE PHOTEJAHE A ZONC: I Al11lEOLO
G ICE DE LA SLAVA HLSĂ . J - HEZE l'WATIE AHHEOLOGICĂ 

1. ' un c d es plu s g ranclcs villcs de la provincc (prcsquc 2'l hcclarcs ; 
v. fi ". :W) e l ln scule qui a il Clc travc rsec par un c rivi ere , Libicla se di s
tin g uc anssi pa r la co rn pl cxilc d es nnilcs d e reli c C qu 'c lle ulili sa il: occu 
p:rnt avec la p lus g ra nd e parlic de sa supc rfi cic Ic fond p la t d ' un c vallcc , on 
pourrail la dCfinir llll e Viil e d e pbinc , lllRis c lic Cng lolJa il ega lclll Cllt llll C 
collin c linule de 70 lll. fl e l'anal ysc des ' Îc lll ClllS de l'cnce intc SC dcgagcnl 
quc lqu •s aspccls qui so nl dcfiniloircs po ur cct cnscmblc: 
- 1. es cOLcs occid enta l (fi g. 8 , !l , 10. 11 ) e l ori enta l ( Ci g .1 5, 18) co upcnl 
Lrnnsvcrsa lcmcnl I:\ va llcc, se devc loppa nl snr des Lraces quas i rccli ligncs. 
- Le celle orcl(fig. 11 , 1 l)ex ploilc d J nssa moilie occidentale Ic bord ha ut 
de la premi ere lerrassc de la va llcc. li ne de ni vc lla lion importa nte a e le 
crcnscc a u pi cd de la mura ill e afin el e crccr un rapport des ha ulcnrs favora 
hlc :i la clC fcnsc ; o n pcut co nsta lc r cn f,1ce des co urtin cs G e l Z Ic profil 
:1sscz hi cn co nse rve el e la he rm e e l cl ' un premier fossc, tanclis qnc la t ra ce 
d ' un seco ncl foss(', plus c loignc, est rc velec pJ r la pholographic ac ri c1111 c 
(fi g . .1 '..! , I :l). 
-- La prcsencc ele la ri v iere impliqu a il no n sc 11lcmcnt des nmcnn gcmenls 
spec ia11 x nux cl c ux points oii la mnra illc lravcrsa il so n lit e l ~\ l'inleri cur 
el e la viile , 111 a is a uss i la possibilit.c qu c Ies fo sses des coles Onest, Est e l , 
p .i ul-Clre , Suci , aicnl e le rcmplis cl'cau sur la maj curc partie ele le ur parco urs. 
- Sclon lcur pla n , Ies Lours ele l' cnccintc apparticnncnl il l rois ly pcs: 
1°-lours cl 'a ng lc lr \s pui ssa nlcs cn fer :\ cheva l ; 2° - lours ii la basc cl 'cnviron 
10 111 , cn s'.l illie accusec (cnv iron 12 m) p a r rappor l a la face el e 1'1mci e1•tc 
el a u fronl a rroncli ; 3° - loms rcc lan gula ires en sa ill ic cl ' env iron 10 m sur 
environ 18 m d e la rgc ur . A nolcr la p rCfcncc pour Ic scco ncl lypc dans la 
clc\fense cl ~s portcs el l'a l tcrnan cc asscz rcgu li crc el e cc lypc avcc Ic lroisicme 
Ic lo11 g el e cha qu c cole. 
- A r c1na rqu cr la longucur pcu com mun c des co urli nes, qui va el e 36 lll 
(co urtlnc M) t\ 80 m (co urlinc X) el ciont la llloyennc s'e lcvc ~i 50 m. 
- 'Ma lgrc Ies irrcgu la riles dans Ic trace des co les occidental c t ori enta l 
ct la clisposilion <lu cole Sucl- l ~ st, qui se rabattc sur la haulcur, on pcul 
sa isir la Lcnclcncc v isibl c polii' la v iile bassc el e s' inscrirc da ns un rcct:rnglc. 
- Le fail qn c Ies cx lremi lcs des co urlincs A ct X a rrivcnl assez h:rnt sur 
Ies pcnlcs ele la collin c offrc la ccrlilucl c qu c ce lle-c i Ctait cnli crcmcnt 
ccrncc pa r la mc 111 c cnce inlc quc la viile bassc. 

L' exarn cn des phologra phi cs acri cnn cs :.i rc vcle l'cxistcncc cl ' unc 
for lifi ca lion qui , da ns la cl ernirre phnc de vie de la cile, n'enlourail plus 
q uc la ha uteur , cn la sepa ra nl du r cs lc el e la viile; ele plus - co mm c on le 
vo i t dans Ic cas el e la lom I I, qui clesa ffcctait la li gnc ele la co urlin e X 
montant ele la pla in c (fi g. 2 1) - ii n'y avnit plus ele li a ison orga nique 
enlre Ies cl eux cnceintes . I.a muraillc ha utc, ci ont le tra ce a e le enli crcm ent 
precise, c\la i t ciotce ele lours aya nt Ies mcn1es form cs e l dilll ensions quc 
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cd Ies el e la pl 1in e , ltl ais plus rapprochc •s, a u ~uncdcs co urlin cs ne dcpassa 11 i 
35 111 (fig. 13 ,23). da ns Ic cas du co le Sucl- l ~ s l . l.'cmplaccmcn l de l' uniq uc 
porte ne pouva il se p l:iccr, vu la con fi gura lion du te rmin , quc dan s la 
pa rti c bassc du cOle Sucl -Oucst. li t•st lt rcmarque r aussi l'c;-.. islence d ' un e 
Lrcs puissanlc tour circulairc , placcc a u poinl Ic plus ha ul de la viil e e l 
ciont la fon c lion el e poste cl 'obscr va li on c la i t doublcc p:tr un pdil forlin 
occupa nl Ic so 111111e l ele la collin c c ncorc plu s ha utc du S ucl-O ucsl. 

Ccs nou vc lles clonnecs pcrmcllcnl a uss i ele rcsliluc r Ies granclcs li g11 cs 
el e l'evolulion hi s loriqu e el e celle v iil e. 
- I . 'e•cclio11 ele 1:1 gra nd e cnccinlc se pl ace a l',c poquc des gra ncl s eforts oo n
s lruclifs des ann ecs des TCLrarqucs, ele L.icinh.ts e l el e Co ns tan tin Ic Crancl , 
clala li on ass urcc non sc11 lc111 cnt par Ic ma te ri ei e pi graphique des 11 °- 111• s . 
ulili sc :\ sa co ns lruc lion ltla is a uss i pa r Ic plan des lours e l par la mani ere 
cir lcur agcncem cnl sur l'c ncicnlc . Par111i Ies nomhrc ux para llcles avcc 
Ies Corlificalions d e celle epoquc au Ras- Danubc , Ies c lcmcnls Ies p lus 
rapprochcs se rc trouvenl dans Ies encci ntes des ccnlrcs ele l' inlcri cur 
Tropae um Traiani c t Abrillus. Ccci nss urc quc des Ic se u ii du I\" " s. la 
vo ie Noviodunum - - "!Vla rc ia nopolis, constituant la voie ele rocade ti la 

foi s pour Ic limes cl a nubi cn c t. polii' la fronti ere lillora lc c la il clcj ;i, 
puissamcnl forlifi ce. 
- On ne sa urait s' cxplique r Ic ni vca u exccplionn c l el e clcvcloppcrn cnl 
allcinl pa r la v iile a u I\."" s. sa ns acl rn ellre un c cvo lulion a nlcri c urc asscz 
lon guc e l asscz importa nte clurant Ic H a ut-E mpi rc , qui a c u, lrcs proln 
blemcnl , pour noyau un opp idwn get iquc . 
- I.a fortifi ca li on rcs lrcinlc a la co llin c cloil reccvu ir un c clala li on asscz 
tardive. ~leme si prcmicrcmcnl c lic n'Cla it qu'unc forlifi ca lion el e resc rvc, 
coex istant avcc la gra nd e cnccintc, polii' ne coupcr qu c plus larei la li a iso 11 
directe avec ce lle-c i, cc qui est sur c' est quc la ci le hassc a con tinue cl ' cx islcr 
dans des fonncs pl cin cment urhai nes j usq u'it I' ext reme fin du V 1° sicc lc. 
L' uniquc construclio11 mo num en ta le clegagee ~i l'inlcri cur de la v iile es l 
1:11 e gra nd e has iliquc ch rc li cnne a trois nc rs , ri chcmcnt ci coree, qui •n 
raiso n ele scs troi s absiclcs cleva it fonctionn c r vers 580, e poq uc <\ laquc lle 
apparaissail celle innovalion dans Ic pla n des cgli scs. 

Les prccisions d ' orclre topo graphiquc fourni cs pa r la pho lo- inlcrprc
la lion archcologiquc font poss ib lc l'c labora lion cl ' un progra111m e el e rn es u
rcs concretcs e l ra picles polii' la protec tion ac ti ve ele cc gra ncl sile. 
l.c projel prcsenle Ctahlil , ii part la zone clefinilivcmcnl protcgcc , co uvra nl 
l'espacc forlifi e, Ies va llurns e l Ies fosses, une rcservc lemporairc plus lnrgc 
cn vigucur jusqu' :i l'achevemcnl des cxplora lions a rcheologiques, unc 
zone el e proteclion cl cs tinee ~\ ass urcr Ies perspeclives c t Ies accrs librcs su r 
la cite e t l'espacc necessaire a la mise cn valetu· du sile (muscc, a mcnagements 
tourisliques) ainsi qu ' un e rcservc ele paysage (v. fi g. 28, 2tl). 
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