CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA LOCUIRII MEDIO-BIZANTINE
DE LA BEROE–PIATRA FRECĂŢEI (SEC. X–XII)
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU

Articolul constituie o sinteză a datelor arheologice şi numismatice cunoscute până în prezent
cu privire la situl medio-bizantin de la Piatra Frecăţei, com. Ostrov, jud. Tulcea, identificat în mod
tradiţional cu antica cetate Beroe. Pe baza informaţiilor publicate şi inedite, dintre care unele rezultate
din cercetări proprii, autorul atrage atenţia asupra absenţei unor dovezi clare care să indice
recuperarea funcţiei militare a acestei aşezări în sec. X–XII şi, în consecinţă, recomandă prudenţă în
utilizarea exclusivă a toponimului Beroe pentru desemnarea ansamblului de vestigii medio-bizantine
(locuire, morminte) din acest loc, dintre care o mare parte sunt încă inedite.

1. ISTORICUL CERCETĂRILOR
La 3 km sud de localitatea Ostrov, jud. Tulcea, pe un promontoriu înalt de
peste 30 m, având forma unui trunchi de con, numit de localnici Piatra sau Piatra
Frecăţei (fig. 2/1–2), se află o cetate, înconjurată din trei părţi de Dunăre, din care
nu s-au păstrat decât „temeliile, care au forma unui octogon regulat cu un perimetru
de aproximativ 150 m. Spre Dunăre cetatea pare să fi avut un turn pătrat, iar în
spate era despărţită de uscat printr-un şanţ larg”. Descrierea, care pare a fi cea mai
veche, aparţine lui C. Moisil, care propunea – cu aproape un secol în urmă – şi
identificarea fortificaţiei cu cetatea Biroe/Beroe din itinerariile antice1.
De la P. Polonic, care a înregistrat fortificaţiile de pe malul drept al Dunării
cam în aceeaşi vreme, ne-a rămas o descriere mai completă a aceloraşi vestigii. El
consemnează că la punctul numit Piatra Frecăţei (în limba turcă Taş Borun), pe malul
Dunării, se află o cetate din piatră, romană. În acest punct, Dunărea se împreunează
cu un braţ mic, numit Băroiul, nume care poate deriva de la numele oraşului antic
Beroe. Această cetate, în forma unui trapez, măsoară pe laturile de N, S şi E o
lungime de 64 m, pe când latura dinspre Dunăre are numai 30 m. Cetatea – natural
întărită, fiind situată pe un colţ de stâncă – este înconjurată cu un zid care se cunoaşte
foarte bine pe latura de V, iar la 100 m spre E găsim un şanţ adânc, care taie colţul de
deal de la N spre S şi apără cetatea în această parte. Prin acest şanţ, lat de 15–20 m,
1
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adânc de 5–10 m, trece astăzi drumul principal spre Hârşova. La E de cetate se
observă, pe o întindere mare, urme de ziduri, fragmente ceramice2.
La mai bine de două decenii după publicarea acestor informaţii, dintr-o
cercetare de teren efectuată de E. Comşa, reţinem următoarele observaţii: „Partea
dinspre Dunăre a promontoriului este despărţită de restul terasei printr-un şanţ de
apărare adânc. Platforma de pe vârful promontoriului a fost întărită cu ziduri a
căror grosime trece de 3 m [...] ce par să fi fost construite în secolul IV”. Aceluiaşi
autor îi datorăm şi primele referinţe la descoperirea câtorva fragmente ceramice din
secolele X–XI, la suprafaţa solului3 şi a unor morminte din aceeaşi perioadă4.
În anul 1958, într-o zonă din vecinătatea cetăţii, pe patru înălţimi izolate între
ele (fig. 1), A. Petre începea investigarea unei necropole plane care, în momentul
încetării săpăturilor arheologice (1976), însuma 1139 de morminte. În diverse
publicaţii referitoare la rezultatele cercetărilor de la Piatra Frecăţei, A. Petre a
exprimat opinia că mormintele descoperite ar fi aparţinut unui cimitir ce a funcţionat,
fără întrerupere, din secolul al II-lea până la sfârşitul secolului al XII-lea sau la
începutul secolului al XIII-lea5. Din păcate, mormintele atribuite intervalului cuprins
între secolul al VIII-lea şi ultimii ani ai secolului al XII-lea sau chiar începutul
secolului al XIII-lea – cu excepţia câtorva obiecte de podoabă şi a unora cu caracter
religios6 – au rămas inedite, ceea ce ne privează de cunoaşterea eventualelor
propuneri detaliate de atribuire cronologică a lor, formulate de descoperitor.
Nu putem omite, din acest sumar istoric al cercetărilor de la Piatra Frecăţei,
cele câteva sondaje de verificare efectuate în anii 1966–1967 de A. Petre, în cadrul
unui program de prospecţiuni geofizice (prin magnetometrie şi electrometrie) în
situri arheologice, care au evidenţiat existenţa unor depuneri de epocă medievală
timpurie în zona cetăţii Beroe7.
2

P. Polonic, Mss. Biblioteca Academiei Române, 22/940, volumul IV, caiet fila 11, 56–57,
apud Repertoriul arheologic al Dobrogei, manuscris aflat în arhiva Institutului de Arheologie „Vasile
Pârvan” din Bucureşti, unde l-am putut consulta, graţie amabilităţii – pentru care ţin să mulţumesc şi
aici, colegei Roxana Dobrescu; P. Polonic, Natura 24, 1935, 7, p. 22.
3
E. Comşa, Materiale 5, 1959, p. 761–763, fig. 2–3 (buze şi panse de vase borcan din perioada
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4
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Evidenta inventariere a acestora în două etape pare să îndepărteze posibilitatea identificării lor cu cele
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2. CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN CETATEA BEROE
(1970–1973, 1998–2002)
2.1. Cercetările din anii 1970–19738
Primele săpături din cetate s-au desfăşurat în intervalul 1970–1973 şi „au
avut ca obiect cercetarea ultimelor nivele de locuire prin sondaje sau secţiuni9.”
În anul 1970 au fost puse în evidenţă două niveluri de locuire din secolele
X–XI, cu un material arheologic ce pare să indice un caracter rural al habitatului, în
comparaţie cu Dinogetia-Garvăn10. În campania următoare (1971), în încercarea de
a delimita perimetrul aşezării din epoca feudal timpurie, a fost trasată o secţiune de
20 x 2 m, către extremitatea de NV a dealului11. Săpăturile din anul 1972 au
continuat în secţiunea A1, unde s-a ajuns la ultimul nivel de locuire din perioada
romano-bizantină, semnalat printr-un strat de incendiu gros de cca 1 m, care
marchează distrugerea cetăţii la sfârşitul secolului al VI-lea sau la începutul celui
următor12. Secţiunea 3, lungă de numai 8 m, trasată în anul 1973, la 1 m S de
secţiunea 113, şi-a propus să dezvelească un edificiu de mari dimensiuni, care a fost
incendiat la sfârşitul secolului al VI-lea14.
Cercetările din anii 1970–1973, desfăşurate numai pe promontoriul sudic, nu
au confirmat existenţa vreunui zid de incintă, fapt care i-a determinat pe autorii
săpăturilor să avanseze ipoteza potrivit căreia apărarea aşezării ar fi fost asigurată
doar prin poziţia naturală, favorizată de amplasarea pe un promontoriu15.
Cu excepţia menţiunilor sumare, consemnate în cronicile anuale ale săpăturilor,
de la autorii cercetărilor efectuate între anii 1970–1973, nu mai putem obţine nicio
informaţie privind rezultatele acestora pentru perioada medio-bizantină (secolele
X–XI), interesul lor ştiinţific concentrându-se asupra secolului al VI-lea16. Cu toate
acestea, pornind de la informaţiile publicate – insuficiente pentru a consolida o bază
documentară vădit lacunară – şi prin analogie cu situaţii cunoscute în cazul altor
8

Amplasarea în teren a săpăturilor din această etapă a cercetării rămâne necunoscută, în absenţa publicării
detaliate a lor. Cu atât mai mult, mulţumim şi pe această cale responsabilului de şantier, prof. dr. Alexandru Barnea,
care ne-a pus la dispoziţie carnetele de săpătură din perioada 1970–1973. Cercetările arheologice au început în anul
1970 şi nu în anul 1971, cum, greşit, apare la D. Vâlceanu, Al. Barnea, SCIV(A) 26, 1975, 2, p. 209–210 şi nota 41.
9
Ibidem.
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S. Morintz, Dacia N.S. 16, 1972, p. 347, nr. 117.
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Idem, Dacia N.S. 17, 1973, p. 384, nr. 105.
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fortificaţii romano-bizantine, s-a presupus că şi Beroe poate fi adăugată cetăţilor
dobrogene, refăcute şi refolosite începând cu domnia lui Ioan Tzimiskes17.
2.2. Cercetările din anii 1998–2002
Deoarece rezultatele săpăturilor anterioare privind ultima etapă de locuire
(secolele X–XI) rămăseseră inedite, în anul 1998 s-a considerat oportună reluarea
cercetărilor în cetatea de la Piatra Frecăţei, pentru început fiind vizat tot
promontoriul sudic (fig. 2/2). În prima campanie a fost trasată o singură secţiune (S
I, dimensiuni: 60 x 2 m), magistrală, orientată N-S18. Spre surprinderea noastră, am
întâlnit un strat de cultură a cărui grosime depăşea pe alocuri 2 m, cu multe
complexe suprapuse. Solul viu a fost atins numai în primele carouri din capătul
sudic, acolo unde, din cauza terenului în pantă, stratul de cultură nu depăşea 0,50 m
în grosime. Datorită depunerilor neaşteptat de consistente, cercetarea arheologică
s-a desfăşurat doar în carourile 1–12 (suprafaţă numită ulterior S I a) şi în carourile
20–27 (S I b). Secţiunea a fost amplasată la 4–5 m spre V de unul dintre şanţurile
trasate în perioada 1970–197319. În anii următori, săpătura a continuat în aceste
două zone (S I a şi S I b), suprafaţa carourilor 13–19 din S I/1998 rămânând
necercetată (fig. 2/2).
Materialul arheologic şi numismatic – descoperit în strat şi în complexe, în
cele două suprafeţe – sugera o locuire care s-a desfăşurat de la începutul secolului
al XI-lea şi până la începutul secolului al XII-lea20, încadrare cronologică care,
ulterior, a coborât până în ultimele decenii ale secolului al X-lea.
Cercetările au continuat în anul 1999, prin amplasarea, în partea sudică a
promontoriului, la V de secţiunea S I/1998, a altor patru secţiuni (S II – S V)21.
În cursul anului 2000 a continuat cercetarea complexelor arheologice din secţiunea
magistrală (în suprafeţele S I a şi S I b) şi a fost trasată o nouă secţiune (S VI), în partea
de E a promontoriului. Orientată E–V, S VI avea dimensiunile de 12 x 2 m22.
În anul 2001, cercetările arheologice au vizat atât promontoriul sudic (S I, VI,
VII, X, XI), cât şi pe cel nordic, cel de lângă şosea (S VIII, IX)23.
17

p. 80.
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I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, DID, III, Bucureşti, 1971,

Din colectivul de cercetare au făcut parte semnatarul rândurilor de faţă şi Dorel Paraschiv.
A. Barnea, I. Vasiliu, M. Iacob, D. Paraschiv, S. Ailincăi, 101. Ostrov, com. Ostrov, jud. Tulcea
[Beroe]. Punct: Piatra Frecăţei, CCA (Campania 1999), 2000, p. 72
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Gh. Mănucu-Adameşteanu, D. Paraschiv, 98. Ostrov-cetatea Beroe, jud. Tulcea, CCA
(Campania 1998), 1999, p. 78–79.
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Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, op. cit, p. 72–73.
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A. Barnea, D. Paraschiv, M. Iacob, I. Vasiliu, 142. Ostrov, com. Ostrov, jud. Tulcea [Beroe].
Punct: Piatra Frecăţei, CCA (Campania 2000), 2001, p. 173.
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Piatra Frecăţei, CCA (Campania 2001), 2002, p. 225–226.
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2.2.1. Cercetările de pe promontoriul sudic
Secţiunea S VII/2001 a fost amplasată la 1 m spre S de S VI, fiind paralelă cu
aceasta şi având aceleaşi dimensiuni (12 x 2 m). Între -1,20 m şi -1,40 m, faţă de
nivelul actual de călcare, au fost dezvelite, parţial, trei locuinţe, individualizate prin
două podele din lut şi trei cuptoare din piatră (pentru preparat şi încălzit hrana).
La V de S I b, pe pantă, a fost trasată o secţiunea S X (4 x 2 m), care a prilejuit
identificarea şi degajarea zidului de incintă din epoca romano-bizantină. La 3 m spre
V de S X, paralelă cu aceasta, a fost amplasată secţiunea S XI (6 x 2 m), în care a fost
interceptat, din nou, zidul de incintă, peste care fusese amenajată o locuinţă cu un
inventar bogat (vase ceramice şi o monedă) datat în secolul al XI-lea.
2.2.2. Cercetările de pe promontoriul nordic
Verificarea depunerilor din acest sector a început prin trasarea unei secţiuni,
orientată SVV–NVV, amplasată pe mijlocul promontoriului (S VIII),
perpendiculară pe şosea şi având dimensiunile de 14 x 2 m. În carourile 4–5, la
-1,90 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost identificată podeaua unei locuinţe
semiadâncite a cărei datare, în prima jumătate a secolului al XI-lea, a fost asigurată
prin ceramică (vase borcan, ceramică smălţuită) şi două monede. Deoarece în
umplutura acestei locuinţe au apărut mai multe blocuri din piatră, ce păreau să
provină dintr-un zid de incintă, a fost trasată, la 1 m spre V, o altă secţiune (S IX),
paralelă cu S VIII şi având aceleaşi dimensiuni (14 x 2 m). Cercetările din S IX nu
au confirmat existenţa vreunei incinte in situ, însă au dus la descoperirea primelor
morminte de inhumaţie, din secolele XI–XII, de pe cele două promontorii.
Săpăturile arheologice din anul 2002 s-au concentrat pe promontoriul sudic.
Secţiunea S VI a fost lăţită cu 4 m spre N (S VI b, c), iar secţiunea S VII, cu 4 m spre S
(S VII b, c). Săpătura s-a oprit la -0,60 m, pe un strat gros de dărâmătură 24.
Anul 2002 a marcat ultima campanie de săpături arheologice la Beroe, autorii
lor publicând doar o mică parte dintre descoperiri: cele patru morminte25, mărci de
olar26, amforele acoperite cu smalţ verde-măsliniu27, crucile relicvar28 şi monedele
descoperite până în anul 1998, inclusiv29. Din păcate, nici cercetările din etapa
24
A. Barnea, D. Paraschiv, A. Stănică, S. Ailincăi, M. Iacob, L. Bacumenco, 138. Ostrov, com. Ostrov,
jud. Tulcea [Beroe]. Punct: Piatra Frecăţei, CCA (Campania 2002), 2003, p. 224.
25
A. Stănică, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, p. 360–374.
26
C. Paraschiv-Talmaţchi, A. Stănică, Peuce S.N 5, 2007, p. 313–322.
27
V. Burghelea, I. Stoian, Gh. Mănucu-Adameşteanu, I. Poll and I. Pasuk, Byzantine Ceramic
from XI-XIIth Centuries at Piatra-Frecăţei Archaeological Sites (Tulcea County), în Euro Ceramics
VIII, 3. Proceedings of the 8th Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Istanbul,
2004, p. 2379–2382.
28
Mănucu-Adameşteanu, Stănică, Poll, op. cit, p. 305–322.
29
Mănucu-Adameşteanu, Peuce 10, 1991, p. 584, catalog 112–116; idem, Istoria Dobrogei în
perioada 969–1204. Contribuţii arheologice şi numismatice, Bucureşti, 2001, p. 404, tabelul 6 (mai
departe: Istoria Dobrogei).
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1998–2002 nu au beneficiat de prezentarea detaliată a complexelor de locuire şi a
situaţiilor stratigrafice, astfel că, pentru cunoaşterea locuirii din epoca mediobizantină, nu avem la îndemână decât succintele informaţii cuprinse în rapoartele
preliminare de săpătură. Cu ajutorul lor – şi al celor furnizate de predecesori – vom
încerca, totuşi, să dăm un contur mai ferm câtorva aspecte – zidul de incintă,
locuinţele, cimitirul, descoperirile arheologice şi numismatice – pe baza cărora să
putem obţine o imagine mai clară a acestei aşezări.
3. ZIDUL DE INCINTĂ DIN PERIOADA MEDIO-BIZANTINĂ
Aşa cum s-a afirmat mai sus, cercetările desfăşurate în anii 1970–1973 pe
promontoriul sudic nu au confirmat existenţa unui zid de incintă din secolele X–XII.
În secţiunea magistrală S I/1998, trasată pe acelaşi promontoriu cu scopul de a
identifica urmele unei eventuale incinte către extremităţile sale, săpătura s-a desfăşurat
doar în carourile 1–12 şi 20–27. În capătul dinspre malul Dunării, într-o pantă lină,
imediat sub stratul vegetal, în carourile 3–4, a apărut un segment de zid, lucrat din
piatră de mărime mijlocie, legată cu mortar. Zidul, care continua în malul de E, a fost
curăţat doar în secţiune, unde au putut fi înregistrate următoarele dimensiuni păstrate:
lungime 1,05 m, grosime 1 m, înălţime 0,65 m (fig. 3/1–2)30. Cercetările din anul 2001
(S X şi S XI) au dovedit că ne aflam în faţa unui tronson din zidul de incintă romanobizantin, care, în cele două secţiuni, se prăbuşise în vale31.
În campania din anul 1999, la V de S I/1998 şi paralel cu aceasta, au fost
trasate patru secţiuni (S II – S V) pentru a cerceta un zid considerat de E. Comşa „zid
de cetate”, iar de A. Petre „turn de epocă romano-bizantină”. După degajarea
completă a vestigiilor s-a constatat că era vorba despre un bazin din epoca romană32.
Un zid de fortificaţie a fost evidenţiat în anul 2001, în timpul cercetărilor
desfăşurate pe promontoriul sudic. La V de S I b, pe pantă, a fost amplasată
secţiunea S X, unde a fost surprinsă, prăbuşită, fortificaţia din epoca romanobizantină: zidul era realizat din piatră locală, prelucrată sumar, legată cu mortar. La
3 m V de S X, a fost trasată secţiunea S XI, în care a fost identificat, din nou, zidul
prăbuşit. Amplasarea, peste zid, a unei locuinţe din secolul al XI-lea arată că acesta
nu mai era funcţional în perioada respectivă33. Descoperirea, pe zid34, a unui follis
anonim din clasa C, atribuit împăratului Mihail al IV-lea (1034–1041)35, ne oferă
un reper cronologic suplimentar.
30

Mănucu-Adameşteanu, Carnet de şantier.
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 226.
32
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, loc. cit.
33
Barnea, Paraschiv, Stănică, loc. cit.
34
Informaţie Mihaela Iacob, căreia îi mulţumesc şi pe acestă cale.
35
Descoperirile monetare din secolele X–XII vor fi incluse într-un volum, aflat în pregătire de
către autorul acestor rânduri, în care vor fi prezentate monedele din mai multe centre din nordul
Dobrogei.
31
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Pe mijlocul promontoriului nordic, în carourile 4–5 din secţiunea S VIII, a fost
cercetată o locuinţă, datată, pe baza inventarului ceramic, în prima jumătate a secolului
al XI-lea. Cei doi folles anonimi care completează inventarul – varianta 8, clasa A2 şi,
respectiv, clasa A3, varianta 40 a-b – permit restrângerea duratei de folosire la primele
trei decenii ale secolului al XI-lea. În umplutura locuinţei, având o grosime de peste
1 m, au fost remarcate mai multe blocuri paralelipipedice, masive, din piatră,
susceptibile să fi fost anterior utilizate la construirea unei incinte36.
Am încercat o încadrare cronologică cât mai exactă a locuinţei descoperite în
S VIII pentru a determina momentul distrugerii incintei de pe această latură a
promontoriului: în mod firesc, dacă avem în vedere şi moneda din clasa C, putem
aprecia că aceasta a fost cauzată de una dintre numeroasele invazii ale pecenegilor
dintre anii 1027–103637.
O întrebare, care nu-şi poate afla răspuns deocamdată, este dacă blocurile
identificate în umplutura locuinţei din S VIII provin din incinta romano-bizantină
dezafectată sau – ipoteză care ni se pare mai apropiată de realitate – au fost
demontate dintr-o fortificaţie încă în funcţiune la începutul secolului al XI-lea. În
opinia noastră, dacă zidul nu ar fi fost în uz, nu ar fi avut sens distrugerea lui. Cum
nu credem că se poate pune problema unui zid de apărare nou construit, considerăm
că ne aflăm, mai curând, în faţa unei refolosiri a sistemului defensiv din epoca
romano-bizantină, care proteja ambele promontorii. În sprijinul indirect al acestei
interpretări, reamintim că aşezarea beneficia în mod natural de condiţii de apărare
excelente, fiind amplasată pe un deal înalt de peste 30 m, înconjurat din trei părţi de
apele Dunării şi separat de uscat printr-un şanţ săpat, probabil, în epoca romană.
Recapitulând, se poate afirma că, în privinţa existenţei sau nu a unor
fortificaţii ridicate în epoca bizantină medie, cercetările arheologice nu au produs
până în prezent nicio mărturie. Prin urmare, deocamdată, nu se poate preciza dacă,
în secolele X–XII, locuirea de pe cele două promontorii de la Piatra Frecăţei se
desfăşura la adăpostul unor fortificaţii edificate.
4. COMPLEXELE ARHEOLOGICE
4.1. Locuinţele
Cu privire la aspectul locuirii, cercetările arheologice din perioada 1970–1973
rămânând inedite, nu ne rămâne decât să încercăm o reconstituire pe baza examinării
informaţiilor sumare furnizate de săpăturile derulate între anii 1998–2002.
Cele mai multe locuinţe, degajate total sau parţial, au fost identificate în
Secţiunea S I (S I a şi S I b) (fig. 4/1–2). Deşi informaţia referitoare la ele este
36

Barnea, Paraschiv, Stănică, loc. cit.
Mănucu-Adameşteanu, Les invasions des Petchénègues au Bas Danube, Acta Musei Varnensis,
2, 2004, p. 299–311 (mai departe: Les invasions).
37

96

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu

8

uneori incompletă, reţinem existenţa unor locuinţe de suprafaţă (complexele L1, L4
(fig. 4/2)38, L7, L9) şi a unor locuinţe semiadâncite39 (complexele L240, L3
(fig. 4/1), L5, L6, L8, L10–L13).
Densitatea locuirii este sugerată de grosimea stratului de cultură, care depăşeşte
uneori 2,00 m, dar şi de numărul relativ mare al locuinţelor şi de suprapunerile frecvente
ale acestora (L1 peste L8, L5 peste L6, L6 peste L10, L7 peste L9).
Pentru restul secţiunilor, al căror număr ajunsese la 11 în anul întreruperii
programului de cercetare arheologică, informaţiile lipsesc cu desăvârşire (S II –
S V, S IX – S X) sau sunt extrem de sumare. În secţiunea S VI au fost surprinse
două podele din pământ galben, atribuite unor locuinţe din secolul al XI-lea: prima
a fost localizată la -1,35 m, iar cealaltă la -1,60 m41. Ambele locuinţe au fost
observate şi în secţiunea S VII, fără ca vreuna să fi fost dezvelită integral42. În
secţiunea S VIII a fost cercetată parţial o locuinţă semiadâncită şi o alta, datată în
secolul al XI-lea, care a fost înregistrată ca fiind amenajată peste zidul de incintă
romano-bizantin din secţiunea S XI43.
În total sunt menţionate 17 locuinţe44, ale căror podele, amenajate din lut
galben, au fost surprinse la adâncimi variind între -1,20 m şi -2,45 m (complexul
L12)45. Singurul complex care pare să fi fost degajat integral, locuinţa L2, avea
dimensiunile de 4,50 x 4 m46.
Indiferent de tipul de locuinţă, instalaţia de încălzit şi preparat hrana este
reprezentată de un cuptor din piatră, amplasat într-un colţ (fig. 4/2)47.
Destul de rar sunt menţionate descoperiri din umplutura locuinţelor sau de pe
podea. Inventarul arheologic, reprezentat aproape în exclusivitate de ceramică, este
înregistrat sumar (în umplutura complexului L10 sunt semnalate „fragmente din
secolul XI”; materialul ceramic recoltat din umplutura complexului L13 se datează
în secolul XI; pe podeaua complexului L11 a fost descoperit „un inventar bogat din
vase ceramice”48), doar rareori fiind specificată categoria ori tipul de vas. Frecvente
38

Cercetarea acestei locuinţe, situată în carourile 1–2, a început în anul 1998: umplutura sa,
incendiată, a fost surprinsă în grund la -0,30 m faţă de nivelul actual de călcare.
39
Ca şi în alte cazuri, ne aflăm, probabil, în faţa unor bordeie, dar, în lipsa unor descrieri fără
echivoc, am preferat să preiau sintagma „locuinţă semiîngropată”, folosită de autorii cercetărilor. Barnea,
Paraschiv, Iacob, Vasiliu, op.cit., p. 173: podeaua locuinţei L10 se găseşte la -2,20 m, iar cea a locuinţei
L12 la -2,45 m faţă de nivelul actual de călcare, fără a se indica adâncimea faţă de nivelul de săpare.
40
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, op.cit., p. 73 şi p. 146, pl. 30/1.
41
Nu se precizează, dar putem presupune că de la nivelul de călcare.
42
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 225–226.
43
Ibidem, p. 226.
44
Stănică, op. cit, p. 358, înregistrează 19 complexe de locuit.
45
Barnea, Paraschiv, Iacob, Vasiliu, loc. cit.
46
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, op.cit., p. 72.
47
În anul 1998, astfel de cuptoare au fost găsite în complexele L4–L8. Mănucu-Adameşteanu,
Carnet de şantier; Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv, op. cit, p. 79. Pentru perioada 1999–2002 vezi
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, loc. cit. şi p. 146, fig 30/3; Barnea, Paraschiv, Iacob, Vasiliu,
loc. cit.; Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 226.
48
Barnea, Paraschiv, Iacob, Vasiliu, loc. cit.
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sunt vasele borcan, descoperite în anul 1998, în complexul L4 (fig. 5/2)49, amintite
în complexul L11, alături de amfore50, pe o podea din secţiunea S VI, împreună cu
un fragment acoperit cu smalţ verde măsliniu51.
Inventarul, destul de puţin variat, este completat de câte o piatră de râşniţă
aflată pe podeaua complexului L4 (fig. 4/1)52, respectiv podeaua complexului L753,
o igliţă într-o locuinţă din secţiunea S VI54 şi câteva piese cu caracter religios – o
cruce relicvar descoperită pe podeaua locuinţei L1155, o alta găsită în zona unei
podele din secţiunea S I b, caroul 2156, precum şi o cruciuliţă simplă din bronz,
care se afla pe una dintre cele două podele surprinse în secţiunea S VI57 şi o alta
descoperită în anul 200258.
Datarea largă a acestor locuinţe (secolele XI–XII), estimată numai pe baza
inventarului arheologic59, suportă câteva ajustări, prin contribuţia descoperirilor
numismatice.
Complexul L11, din care a fost delimitată doar latura sudică, pare să fi atras
în mod deosebit atenţia autorilor cercetării: „podeaua pe care se găseşte un strat
superficial de arsură are o grosime de cca 10 cm şi a fost realizată din pământ
galben. Pe podea au fost descoperite numeroase fragmente ceramice (majoritatea
de la vase borcan şi amfore) datate în secolul al XI-lea, o cruce relicvar
caracteristică aceleiaşi perioade şi o monedă60. După curăţare, moneda s-a dovedit
a fi un follis anonim din clasa A1 (fig. 6/2), atribuit împăratului Ioan Tzimiskes
(969–976)61. În acest caz, dând credit documentului numismatic62, ar rezulta că ne
aflăm în faţa celei mai timpurii locuinţe din aşezare, cel mai probabil folosită în
ultimele decenii ale secolului al X-lea. Prezenţa unui strat de arsură şi inventarul
destul de bogat sugerează că locuinţa a fost abandonată şi incendiată. În actualul
stadiu al cunoştinţelor – este singura locuinţă datată cu o monedă de la Ioan
49

Mănucu-Adameşteanu, Carnet de şantier; unul dintre acestea a fost întregit (ICEM Tulcea,
Muzeul de Istorie şi Arheologie, inv. 44716).
50
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 226.
51
Ibidem, p. 225.
52
Mănucu-Adameşteanu, Carnet de şantier.
53
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, op. cit., p. 72.
54
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 225.
55
Barnea, Paraschiv, Iacob, Vasiliu, loc. cit., datată în secolul al XI-lea; Mănucu-Adameşteanu,
Stănică, Poll, op. cit., p. 315–316, datată în prima jumătate a secolului al XI-lea.
56
Ibidem, p. 316.
57
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 225.
58
Barnea, Paraschiv, Stănică, Ailincăi, Iacob, Bacumenco, op. cit.,p. 224.
59
În rapoartele din perioada 1999–2002 nu a fost menţionată nicio monedă identificată,
descoperirile numismatice fiind menţionate fie ca „monedă din secolul XI”, fie ca „monedă schifată”.
60
Barnea, Paraschiv, Iacob, Vasiliu, loc. cit..
61
Mulţumesc şi pe această cale colegilor care au făcut parte din colectivul şantierului –
Alexandru Barnea, responsabil, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Aurel Stănică – care mi-au permis să
public aceste monede şi mi-au oferit informaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de descoperire.
62
Nu se cunosc situaţii în care monedele din clasa A1 să fi fost refolosite.
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Tzimiskes, pe care o cunoaştem în Dobrogea – împrejurările care au provocat
dezastrul ale cărui urme le poartă sunt greu de identificat 63.
Follis-ul găsit pe podeaua locuinţei L11 reprezintă cea mai timpurie monedă
bizantină, descoperită până în prezent în aşezarea de la Beroe – Piatra Frecăţei,
marcând momentul reluării locuirii pe acest promontoriu.
Sfârşitul habitatului este anunţat de câte un aspron trachy de billon de la
împăratul Alexios I Comnenul, emisiunea a III-a constantinopolitană, prezenţi în
complexele L2 şi, respectiv, L5.
În afara locuinţelor şi a câtorva gropi menajere (fig. 4/3, gr. 2/1998 )64, în
cursul cercetărilor arheologice a mai fost descoperit şi un cuptor săpat în pământul
steril (probabil de uz menajer), deasupra căruia a fost găsit un vas întregibil, ce se
datează în secolul al XI-lea65.
4.2. Materialele arheologice
În condiţiile în care diferitele materiale descoperite sunt doar amintite, orice
discuţie în legătură cu numărul, tipul sau încadrările cronologice poate fi riscantă.
Există, totuşi, posibilitatea unor aprecieri mai nuanţate pentru unele categorii la
care am avut acces sau care au fost parţial publicate.
Având în vedere că am putut studia materialele descoperite în perioada 1970–
197366 şi am participat la campania arheologică din anul 1998, am putut constata
că, în cadrul ceramicii de uz comun, forma cea mai abundent reprezentată este
vasul borcan, alături de care apar opaiţele, căldările de lut67. Aceeaşi pondere a
formelor se observă în toate aşezările contemporane. Dacă putem vorbi despre o
particularitate, aceasta este reprezentată de numărul relativ mare al exemplarelor
confecţionate din caolin – pastă frecvent folosită în cursul secolului al X-lea.
Această constatare ne îngăduie să afirmăm că aşezarea de la Piatra Frecăţei a
cunoscut o dezvoltare destul de mare în ultimele decenii ale secolului al X-lea.
În procente foarte mici locuitorii săi au folosit amforele sferoidale şi pe cele
cu torţile supraînălţate (din această ultimă categorie menţionăm câteva fragmente
acoperite cu smalţ verde-măsliniu68), dar şi ceramica smălţuită (numeroaselor
ulcioare cu smalţ galben-portocaliu (fig. 5/1), verde-măsliniu69, li se alătură şi o
63

În anul 976 se declanşează răscoala Comitopulilor, însă părerile istoricilor sunt împărţite în
ceea ce priveşte zonele afectate de luptele dintre bizantini şi bulgari.
64
Numărul acestora trebuie să fi fost destul de mare, dacă avem în vedere că numai în campania
din anul 1998 au fost înregistrate opt gropi menajere. Mănucu-Adameşteanu, Carnet de şantier.
65
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, op.cit., p. 73 şi p. 147, pl. 31/3.
66
Materialele sunt depozitate la Muzeul Naţional de Istorie a României, fiind cedate spre
publicare colegei Anca Păunescu care, la rândul ei, mi le-a oferit spre studiu.
67
Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv, op. cit., p. 79.
68
Acest tip este întâlnit şi printre descoperirile de la Isaccea sau Nufăru. Pentru analizele efectuate
asupra smalţului, vezi Burghelea, Stoian, Mănucu-Adameşteanu, Poll and Pasuk, loc. cit.
69
Barnea, Paraschiv, Stănică, Ailincăi, Iacob, Bacumenco, op. cit., p. 224.
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ceaşcă, acoperită cu smalţ de aceeaşi culoare70). Putem presupune că cea mai mare
parte a acestui repertoriu ceramic era lucrată pe plan local (aproape în fiecare
aşezare a fost documentat cel puţin un cuptor pentru produs vase borcan), însă
există şi importuri (dintre care reţinem câteva fragmente de vase deschise, pictate
sau decorate cu motive geometrice sgraffitate fin). Aparent surprinzător pentru o
aşezare modestă, sunt semnalate şi câteva recipiente din sticlă, deşi, deocamdată,
nu cunoaştem aproape nimic despre folosirea veselei din sticlă în aşezările de pe
teritoriul Dobrogei.
Ocupaţiile sugerate de piesele lucrate din metal, piatră, os, ceramică – râşniţă,
greutăţi de la plasa de pescuit, fusaiole, igliţă, mânere din os – se înscriu printre
preocupările normale ale unei populaţii sedentare. Acestora li se pot adăuga şi
diferitele categorii de piese de podoabă: inele, cercei, mărgele. Alături de acestea,
remarcăm numărul neaşteptat de mare al fragmentelor de brăţări de sticlă (60 de
fragmente culese în campaniile 1998–2002)71, dacă avem în vedere că, de exemplu,
de la Aegyssus-Tulcea nu cunoaştem decât două fragmente72.
Trebuie subliniată absenţa oricărei referinţe la descoperirea vreunei piese de
armament, care să sugereze prezenţa unor militari.
5. CIMITIRUL
Pe promontoriul sudic, spre profilul de E, în secţiunea S XI, au fost descoperite
câteva oase umane73, care nu pot fi puse în legătură cu o depunere rituală.
Pe mijlocul promontoriului nordic74 (cel de lângă şosea) au fost trasate două
secţiuni (S VIII şi S IX), în care au fost surprinse mai multe morminte de inhumaţie
În secţiunea S VIII, în caroul 4, la o adâncime de numai 0,20 m, a fost
identificat un mormânt deranjat (M 1). În carourile 6–7 a fost descoperit un alt
mormânt (M 2), orientat SVV–NEE, a cărui groapă fusese marcată, pe margini, cu
pietre şi bucăţi de lemn. Inventarul, compus dintr-un vas borcan depus în dreapta
capului şi un cercel de bronz, descoperit tot pe partea dreaptă, a permis datarea M 2
în secolul al XI-lea75.
În secţiunea S IX, în caroul 4, la -0,25 m, au apărut oase de la mai multe
schelete, dintre care doar unul, orientat SV–NE şi aparţinând unui copil de cca
70

Ibidem, p. 225.
Mulţumesc şi pe această cale colegului Aurel Stănică, de la Muzeul de Istorie şi Arheologie
din Tulcea, care mi-a pus la dispoziţie piesele din sticlă descoperite în campaniile din anii 1999–2002.
72
I. Vasiliu, Gh. Mănucu-Adameşteanu, Peuce 9, 1984, p. 149 şi pl. VIII/3.
73
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 226
74
Stănică, op. cit., p. 360, indică, corect, promontoriul nordic, în timp ce Barnea, Paraschiv,
Stănică, loc. cit., menţionează promontoriul sudic.
75
Ibidem.
71
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18 luni (M 3), era în conexiune anatomică. Inventarul se rezumă doar la un
pandantiv din sidef, descoperit sub bărbie. Celelalte oase proveneau de la alte patru
morminte, dintre care cel puţin două erau de copii, iar alte două de adulţi76.
În carourile 5–6, la -0,80 m, a fost descoperit un alt mormânt (M 4), orientat
V–E, cu scheletul depus în sicriu, cu mâinile pe bazin. Inventarul, cuprinzând o
cană cu toartă depusă în dreapta craniului, un cercel din bronz, un inel şi o monedă –
un follis anonim din clasa C, atribuit împăratului Mihail IV (1034–1041), a permis
datarea M 4 în secolul al XI-lea77.
Pe baza inventarului funerar – vase ceramice, cercei, un inel şi o monedă din
secolul XI – s-a apreciat că cimitirul astfel semnalat a funcţionat în secolele XI–XII78.
Prezenţa acestui grup de morminte, pe mijlocul promontoriului şi nu
marginal, este surprinzătoare, dacă avem în vedere că, în vecinătate, a fost cercetat
un mare cimitir care a aparţinut locuitorilor acestei aşezări. Probabil ne aflăm în
faţa unor înhumări accidentale şi nu a unor înmormântări sistematice, efectuate
într-un spaţiu special destinat. Această concluzie este întărită şi de adâncimea mică
a înmormântărilor, pe de o parte, şi, pe de altă parte, de prezenţa unui număr mai
mare de indivizi – adulţi şi copii – depuşi împreună (înhumări colective).
6. DESCOPERIRI NUMISMATICE
Monedele acoperă un arc cronologic destul de amplu, cuprins între domnia
împăratului Ioan Tzimiskes (969–976) şi cea a împăratului Ioan al II-lea Comnenul
(1118–1143), însă numărul acestora – 29 de piese izolate şi un tezaur (din care s-au
recuperat doar 5 exemplare de la împăratul Alexios I Comnenul (1092–1118) – nu este
de natură să ne ofere un suport credibil pentru cunoaşterea circulaţiei monetare şi
raportarea la evenimentele istorice care au influenţat evoluţia aşezării (Tabelele 1–3).
Cercetările arheologice, atât cele din anii 1970–1973, cât şi cele din intervalul
1998–2002, s-au concentrat pe promontoriul sudic, asupra căruia vom stărui şi noi,
în cele ce urmează. Promontoriul nordic, unde au fost amplasate doar două secţiuni
(S VIII şi IX), nu a furnizat decât trei monede. Două dintre acestea – varianta 8
(fig. 6/4), clasa A2 şi varianta 40a-b (fig. 6/5), clasa A3 – provin din inventarul
unei locuinţe a cărei viaţă s-a desfăşurat în primele decenii ale veacului al XI-lea.
Depunerea unui follis anonim din clasa C, atribuit împăratului Mihail al IV-lea
(1034–1041), în mormântul M 4, ne face să presupunem că locuirea de pe acest
promontoriu a fost de scurtă durată, după care zona a fost folosită ca cimitir.
Revenind la promontoriul sudic, putem aprecia că moneda de la Ioan Tzimiskes
nu pare să constituie o apariţie singulară (fig. 6/2), existenţa unei locuiri în ultimele
76

Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 226.
Ibidem; Stănică, op. cit., p. 361, nu menţionează cercelul, dar include un nasture de bronz,
descoperit sub bărbie şi 13 mărgele din sticlă.
78
Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 225–226; Stănică, op. cit., p. 360–365.
77
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decenii ale secolului al X-lea şi la începutul secolului al XI-lea fiind confirmată şi de
alţi zece folles anonimi (fig. 6/3–6), puşi în circulaţie în timpul domniei împăraţilor
Vasile al II-lea – Constantin al VIII-lea (976–1028) (Tabelul 2).
Din încadrările cronologice, propuse pentru aceste piese, reţinem că D. M.
Metcalf presupune că cele din clasa A2 ar fi fost bătute în anii 989–1019/1020
(variantele 8, 25, 26), iar cele din clasa A3 (variantele 40, 41), în intervalul
1019/1020–102879. V. Ivanisević, care a studiat un număr mai mare de monede,
avansează următoarele propuneri: emisiunea I (976–1001) – varianta 8; emisiunea
II (1001–1010/1015) – variantele 25, 26; emisiunea III (1010/1015–1020/1025) –
varianta 40a-b; emisiunea IV (1020/1025–1028) – varianta 4180.
Din păcate, numărul foarte redus de monede, avut la dispoziţie, de la Beroe –
Piatra Frecăţei nu ne permite să precizăm dacă incendierea locuinţei datată cu un
follis de la Ioan Tzimiskes a reprezentat o întrerupere a locuirii sau dacă, după cum
pare să sugereze bogăţia vaselor lucrate din caolin, avem de-a face cu o prelungire
a acesteia în ultimele decenii ale secolului al X-lea şi la începutul celui următor.
Seria descoperirilor numismatice continuă cu folles anonimi şi semnaţi, care
acoperă o bună parte a secolului al XI-lea. Este, însă, doar o aparenţă: numărul
foarte mic de monede, dintre care unele au fost identificate doar pe şantier81, cu
atribuiri susceptibile de a fi modificate, nu asigură o bază credibilă pentru o
discuţie în acest sens. Deocamdată, nu putem avansa decât ipoteze, pe care viitoare
cercetări arheologice le pot, în egală măsură, confirma sau dezminţi.
Prezenţa unui singur follis anonim din clasa B, bătut în timpul împăratului
Roman al III-lea (1028–1034), descoperit pe promontoriul sudic, este de natură să
ne atragă atenţia asupra unui eveniment ce pare să fi dus la întreruperea locuirii pe
întreaga suprafaţă. Acest eveniment poate fi pus doar pe seama uneia dintre
frecventele invazii ale pecenegilor, menţionate documentar şi surprinse arheologic
în multe dintre staţiunile arheologice de pe malul Dunării82.
Descoperirile arheologice şi numismatice ne fac să credem că locuirea a fost
reluată numai pe promontoriul sudic. Numărul semnificativ de monede – cinci
folles anonimi din clasa C (fig. 6/7), atribuiţi împăratului Mihail al IV-lea (1034–
1041) şi alţi cinci folles anonimi din clasa D (fig. 6/8), atribuiţi împăratului
Constantin al IX-lea (1042–1055) – indică o refacere rapidă.
A doua jumătate a secolului al XI-lea reprezintă o etapă neclară: dispunem
doar de patru monede, identificate pe şantier: trei folles semnaţi, tipul 1, de la
Constantin al X-lea (1059–1067) şi un follis anonim din clasa G, atribuit
împăratului Roman al IV-lea, cărora li s-ar putea adăuga şi un follis anonim din
clasa K, atribuit împăratului Alexios I Comnenul (1081–1118), descoperit în anul
1953, în punctul „Piatra Frecăţei”.
79

D.M. Metcalf, Coinage in South Eastern Europe, 820-13962, Londra, 1979, p. 55–60.
V. Ivanisević, ZborRadBeograd 27–28, 1989, p. 36, fig. 6.
81
Din păcate, cele mai multe dintre piesele descoperite în anul 1998 nu ne-au fost accesibile.
82
Prima dintre ele, cea din 1026/1027, provoacă incendierea mai multor locuinţe în altă aşezare
dunăreană din Dobrogea, Dinogetia-Garvăn. Mănucu-Adameşteanu, Les invasions, p. 301–304.
80
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Numărul foarte mic de exemplare83 poate fi pus, desigur, pe seama unui
eveniment – probabil una dintre invaziile migratorilor – care a impus o restrângere
sau o nouă întrerupere a locuirii. Absenţa monedelor emise de împăraţii Mihail al
VII-lea (1071–1078) şi Nichifor al III-lea (1078–1081) ar putea fi pusă în legătură
cu evenimentele generate de „revolta oraşelor paristriene”84.
Descoperirea unei monede din clasa K (1087–1092), bătută în timpul lui
Alexios I, ne poate sugera reluarea locuirii pe acest promontoriu85, ipoteză ce
devine certitudine pentru primele decenii ale secolului al XII-lea, pentru care
dispunem de cinci aspron trachy de billon de la împăratul Alexios I Comnenul,
puşi în circulaţie în perioada 1092–1118 (4 ex.) şi de unul de la Ioan al II-lea
Comnenul (1118–1143) (Tabelul 3).
7. CONSIDERAŢII FINALE
O primă constatare are în vedere zona ocupată de aşezarea din secolele X–XII:
sondajele de verificare din secţiunea S I au stabilit că locuirea din capătul secţiunii, spre
malul Dunării, până în carourile 11–12, se află direct pe solul viu, nefiind surprinse
materiale romano-bizantine, care apar din carourile 20–2186. Săpăturile de pe acest
promontoriu par să sugereze că între locuirea intra muros care a încetat la începutul
secolului al VII-lea şi incinta romano-bizantină a existat o fâşie de teren liberă.
Pe de altă parte, surprinderea unor tronsoane din această incintă, prăbuşite pe
panta dinspre Dunăre, confirmă ipoteaza lansată anterior, potrivit căreia „aşezarea
s-a dezvoltat şi în afara zidurilor romano-bizantine”87, cel puţin pe această latură a
promontoriului.
Astfel, extinderea secţiunii S I cu 2 m (caroul alfa) dincolo de carourile 1–3,
în faţa tronsonului de zid surprins în campania din anul 1998, pentru obţinerea unor
informaţii suplimentare în legătură cu acest zid, s-a soldat doar cu surprinderea
unei gropi menajere (Gr 4), a cărei umplutură, formată din câteva fragmente de
borcane din secolul al XI-lea, ne demonstrează că aşezarea s-a întins până la
marginea platoului, dincolo de zidul de incintă surprins prăbuşit88. Mai trebuie
precizat că, între carourile 1–5 şi restul secţiunii, este o diferenţă de nivel de cca
1,50–2,00 m, terenul având o pantă accentuată spre Dunăre.
83
Mai există încă patru monede neidentificate, recoltate în perioada 1999–2002, care, însă, nu
ar putea schimba cu mult datele problemei.
84
Mănucu-Adameşteanu, Istoria Dobrogei, p. 130–133.
85
Moneda a fost descoperită în anul 1953 la „Piatra Frecăţei”.
86
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, loc. cit.; Barnea, Paraschiv, Stănică, op. cit., p. 225.
87
Mănucu-Adameşteanu, Istoria Dobrogei, p. 48.
88
Mănucu-Adameşteanu, Carnet de săpătură.
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Din examinarea sumară a rezultatelor cercetărilor arheologice efectuate între
1998–2002, completate cu informaţiile obţinute în campaniile din 1970–197389, am
obţinut câteva indicii utile pentru stabilirea limitelor cronologice ale locuirii din
perioada medio-bizantină de la cetatea Beroe–Piatra Frecăţei.
Cercetările arheologice din anii 1970–1973 au arătat că fortificaţia romanobizantină a fost distrusă „printr-un incendiu foarte puternic [...] la sfârşitul
deceniului al VIII-lea sau în cursul deceniului al IX-lea al secolului al VI-lea, când
incursiunile barbare sunt destul de numeroase”90. Pe baza descoperirilor
arheologice din anul 1972 – când a fost cercetat un nivel incendiat, cu o grosime de
circa 1 m – s-a avansat ipoteza că aşezarea şi-ar fi putut continua existenţa până la
începutul secolului al VII-lea91, presupunere confirmată în campania din anul 1999,
când a fost descoperită o monedă de la împăratul Phocas (602–610)92. Numai
cercetări arheologice viitoare vor putea demonstra dacă locuirea a încetat la
începutul secolului al VII-lea, aşa cum ne lasă să se înţeleagă materialul
numismatic sau dacă existenţa acesteia s-a prelungit până în anul 641, cum pare să
sugereze inventarul mormintelor93.
Cercetările arheologice din anii 1970–1973 au surprins două niveluri de
bordeie care au fost datate în secolele X–XI94. Deşi aceste săpături „au avut ca
obiect cercetarea ultimei etape de locuire prin sondaje sau secţiuni”, ele s-au
materializat doar în trei secţiuni. În urma examinării materialelor arheologice
rezultate, rămase inedite, dar puse la dispoziţie pentru studiu de A. Barnea, pot
afirma că nu am identificat elemente ale culturii materiale care să permită o datare în
intervalul 610–971.
Nici după publicarea rapoartelor preliminare privind cercetările arheologice
desfăşurate între 1998 şi 2002 nu dispunem de informaţii care să justifice sau să
confirme datarea descoperirilor din necropola învecinată, unde A. Petre credea că
există „o serie neîntreruptă de înmormântări din secolele II–III până la sfârşitul
secolului al XII-lea sau chiar la începutul secolului XIII, în plină epocă
bizantină”95. Deocamdată, cronologia necropolei pentru etapa medio-bizantină
(secolele VIII–XIII) rămâne lipsită de acoperire, A. Petre publicând doar
mormintele din secolele II–VII, în timp ce celelalte, cu excepţia câtorva scurte
menţiuni96, sunt şi astăzi inedite.
89

Autorul acestor rânduri a participat atât la ultima campanie efectuată de A. Petre în anul
1976 (în necropolă), cât şi la cercetările din anul 1998 (în aşezare).
90
Vâlceanu, Barnea, op. cit, p. 215.
91
Morintz, Dacia N.S. 1973, p. 384, nr. 105.
92
Barnea, Vasiliu, Iacob, Paraschiv, Ailincăi, op. cit., p. 72.
93
Aurelian, La romanité, p. 116.
94
Babeş, op.cit., p. 380, nr. 127.
95
Aurelian, op. cit, p. 9.
96
Idem, Materiale 8, 1962, p. 584–586.
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Nici limita cronologică superioară – sfârşitul secolului al XII-lea sau
începutul secolului al XIII-lea – nu se bucură de sprijinul descoperirilor din
aşezare. Sfârşitul locuirii poate fi pus în legătură cu momentul, dificil pentru zona
Dobrogei, din toamna anului 1122, când „sciţii” traversează Dunărea şi pătrund în
Imperiul Bizantin97: cu acest prilej îşi încetează existenţa aşezările de la Dinogetia–
Garvăn98 şi – se pare – cea de la Păcuiul lui Soare99.
Descoperirile arheologice de pe promontoriul sudic (locuinţele incendiate L2,
L4 şi L5, din ultimul nivel de locuire, cu umplutură de cărbune, cenuşă şi ceramică
de factură grosolană – borcane decorate cu rotiţa şi cu linii în val, amfore cu torţile
supraînălţate, ceramică cu sgrafitto fin)100 şi cele numismatice (patru monede de la
Alexios I Comnenul – dintre care două în locuinţele incendiate şi una de la Ioan al
II-lea Comnenul), coroborate cu cele cinci monede dintr-un tezaur recuperat parţial
(fig. 6/1), despre care se presupune că ar fi fost găsit „la cetate” (numai emisiuni de
la Alexios I puse în circulaţie în perioada 1092–1118), aduc argumente întemeiate
pentru a crede că aşezarea a fost distrusă printr-un incendiu, în urma căruia
locuitorii au abandonat-o definitiv.
Ţinând seama de rezultatele cercetărilor discutate mai sus, credem că ipoteza
refacerii zidurilor de apărare romano-bizantine şi a instalării unei garnizoane
bizantine la Beroe–Piatra Frecăţei nu mai poate fi susţinută.
Pe baza cercetărilor din anul 1970 se aprecia că „materialul arheologic pare a
indica caracterul rural în comparaţie cu Dinogetia”101. Descoperiri ulterioare –
ceramică smălţuită, vase din sticlă, piese de podoabă (surprinzător de multe
fragmente de brăţări de sticlă)102, obiecte cu caracter religios (cruci simple şi duble
relicvar), monede – conturează imaginea unei aşezări modeste, în care-şi
desfăşoară activitatea o comunitate care nu are trăsături rurale.
Cât priveşte numele medieval al acestei localităţi, în măsura în care acceptăm
că ea nu a îndeplinit niciodată funcţii militare, considerăm că apariţia – în viitor – a
unui sigiliu care să ni-l facă cunoscut este, mai degrabă, improbabilă. Prin urmare,
apreciem ca preferabilă, pentru uzul ştiinţei istorice, denumirea de „Beroe–Piatra
Frecăţei”, în care numele fortificaţiei romane şi toponimul actual sunt asociate
pentru a desemna ansamblul de vestigii medio-bizantine din acest loc.
97

Mănucu-Adameşteanu, Istoria Dobrogei, p. 191–193.
Ibidem, p. 193.
99
Mănucu-Adameşteanu, Din nou despre atacul cumanilor din anul 1095 şi încetarea locuirii de la
Păcuiul lui Soare, în Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a
românilor sub Mihai voievod Viteazul, Chişinău, 2001, p. 109–120.
100
Informaţii inedite despre inventarul locuinţelor; Mănucu-Adameşteanu, Carnet de şantier.
101
Babeş, op. cit., nr. 117.
102
La Oltina – Capu Dealului nu au fost descoperite decât 20 de fragmente (Informaţii Cristina
Paraschiv Talmaţchi), în timp ce la Capidava numărul lor se situează în jurul cifrei 100 (Informaţii
Ioan C. Opriş).
98
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Fig. 1. Zona arheologică Beroe-Piatra Frecăţei (vedere din satelit).
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Fig. 2. Beroe-Piatra Frecăţei. 1. Vedere cu promontoriul nordic şi sudic (în plan îndepărtat);
2. Promontoriul sudic cu secţiunea S 1 (în prim plan), după A. Barnea, D. Paraschiv,
A. Stănică, în CCA, Bucureşti, 2002, p. 432, pl. 80.
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Fig. 3. Beroe-Piatra Frecăţei. Zidul de incintă romano-bizantin descoperit
în anul 1998, în secţiunea S I. 1. Vedere de ansamblu asupra secţiunii S I,
cu tronsonul de zid în plan îndepărtat; 2. Detaliu asupra zidului.
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Fig. 4. Beroe-Piatra Frecăţei. Complexe descoperite în anul 1998:
1. Locuinţa L3; 2. Cuptor din locuinţa L4; 3. Groapa menajeră Gr2.
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Fig. 5. Beroe-Piatra Frecăţei. Ceramică din secolele XI-XII. 1. Urcioraş cu
smalţ galben-portocaliu (descoperire întâmplătoare); 2. Vas borcan
descoperit în locuinţa L4.
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Fig. 6. Beroe-Piatra Frecăţei. Monede bizantine din secolele X-XII: tezaure (1) şi descoperiri izolate
(2-8). 1. Aspron trachy de billon, Alexios I Comnenul (1081-1118), CP, emis 3, ICEM, inv. 40353;
2. Follis, Ioan Tzimiskes (969-976), Clasa A1, ICEM, inv. 52909; 3. Follis, Vasile II-Constantin VIII
(976-1028), Clasa A2-A3, var. 3, 5, 24 b, ICEM, inv. 59204; 4. Follis, var. 8, ICEM, inv. 53588,
5. Follis, var. 40 a-b, ICEM, inv. 53584; 6. Follis, var. 41, ICEM, inv. 59205; 7. Follis, Mihail IV
Paflagonianul (1034-1041), clasa C, ICEM, inv. 54032; 8. Follis, Constantin IX Monomahul (1042-1055),
clasa D, ICEM, inv. 53585.
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Tabelul 1
BEROE – PIATRA FRECĂŢEI
Monede din secolele X–XIII (969–1203)
Tezaure şi descoperiri izolate
ÎMPĂRAŢI

AV

AR – BILL

AE

TOTAL

Tzimiskes (969–976)

0

0

1

1

Vasile II – Constantin VIII (976–1028)

0

0

12

12

Roman III (1028–1034)

0

0

1

1

Mihail IV (1034–1041)

0

0

5

5

Constantin IX (1042–1055)

0

1

5

6

Constantin X (1059–1067)

0

0

3

3

Roman IV (1067–1071)

0

0

1

1

Mihail VII (1071–1078)

0

0

0

0

Nichifor III (1078–1081)

0

0

0

0

Alexios I (1081–1092)

0

0

1

1

Secolele X-XI (?)

0

0

4

4

TOTAL (anii 969–1092)

0

1

33

34

Alexios I (1092–1118)

0

9

0

9

Ioan II (1118–1143)

0

1

0

1

Manuel I (1143–1180)

0

0

0

0

Andronic I (1183–1185)

0

0

0

0

Isaac II (1185–1195)

0

0

0

0

Alexios III (1195–1203)

0

0

0

0

TOTAL (anii 1092–1203)

0

10

0

10

TOTAL GENERAL (anii 969–1203)

0

11

33

44
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Tabelul 2
BEROE – PIATRA FRECĂŢEI
Folles anonimi şi semnaţi din secolele X–XI (969–1092)
Tezaure şi descoperiri izolate
ÎMPĂRAŢI

Tip

Tzimiskes
(969–976)
Vasile II – Constantin VIII
(976–1028)
Roman III
(1028–1034)
Mihail IV
(1034–1041)
Constantin IX
(1042–1055)
Constantin X
(1059–1067)

A1
(969–976)
A2 – A3
(976–1028)
B
(1028–1034)
C
(1034–1041)
D
(1042–1055)
E
(1059–1062/3)
F
(1062/3–1069)
Tip 1
(1059–1062/3)
Tip 2
(1062/3–1069)
Semnate
(1067–1071)
G
(1067–1071)
Semnate
(1071–1078)
H
(1071–1078)
Semnate
(1078–1081)
I
(1078–1081)
J
(1081–1087)
K
(1087–10920
neclar

Roman IV
(1067–1071)
Mihail VII
(1071–1078)
Nichifor III
(1078–1081)
Alexios I
(1081–1118)
Secolele X–XI (?)
TOTAL

Piatra
Frecăţei

Zona Ostrov
Piatra Frecăţei

Total

1

0

1

10

2

12

1

0

1

5

0

5

3

2

5

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

4

0

4

29

4

33
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Tabelul 3
BEROE – PIATRA FRECĂŢEI
Stamena şi tetartera din secolele XI–XIII (1092–1203)
Tezaure şi descoperiri izolate

ÎMPĂRAŢI

Zona Ostrov–
Piatra Frecăţei
Stamena
Tetartera

Piatra Frecăţei
Stamena

Tetartera

Total
Stamena

Tetartera

Alexios I
(1092–1118)

9

0

0

0

9

0

Ioan II
(1118–1143)

1

0

0

0

1

0

Manuel I
(1143–1180)

0

0

0

0

0

0

Andronic I
(1183–1185)

0

0

0

0

0

0

Isaac II
(1185–1195)

0

0

0

0

0

0

Alexios III
(1195–1203)

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

0

TOTAL

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE L’HABITAT D’EPOQUE
BYZANTINE-MOYENNE
DE BEROE-PIATRA FRECATEI (Xe-XIIe SIECLES)
RESUME
A 3 km sud de l’actuelle localité Ostrov, dép. de Tulcea, au sommet d’un promontoire à l’hauteur de
30 m, que les habitants de l’endroit font appeler Piatra Frecăţei, se trouve une ancienne fortification
identifiée par Constantin Moisil, en 1911, à la cité de Biroe/Beroe des itinéraires antiques.
Aux abords de la cité, Aurelian Petre commençait, en 1958, des fouilles programmées dans
une nécropole plane, laquelle avait fourni 1139 tombes jusqu’en 1976, quand la fouille s’est arrêtée.
Le cimetière auquel ces tombes appartenaient aurait fonctionné depuis le IIe siècle p. Chr. jusqu’au
début du XIIIe siècle. Malheureusement, à l’exception de quelques objets de parure ou à caractère
religieux des Xe–XIIe siècles, les tombes attribuées à l’intervalle compris entre le VIIIe et le début du
XIIIe siècle sont, encore de nos jours, inédites.
Les premières fouilles à l’intérieur de la cité, effectuées aux années 1970-1973, ont mis en
évidence deux niveaux d’habitat datant des Xe–XIe siècles. Faisant confiance aux références concises
des chroniques annuelles de fouilles et par analogie avec d’autres forteresses romaines tardives, on a
présumé de pouvoir ajouter le nom de Beroe à la liste des citadelles dobroudjéennes, refaites et
réutilisées à partir du règne de Jean Tsimiskes.
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La reprise des fouilles, entre 1998–2002, a abouti à des résultats qui, eux non plus, ont été
notifiés seulement sous forme de rapports succints. Ces recherches ont occasionné l’identification
d’un tronçon de la muraille de défense romaine tardive, dont une portion était superposée par une
habitation qui conservait un riche mobilier du XIe siècle. En dépit de cette occurrence, jusqu’à présent
on ne pourrait pas préciser si, aux Xe–XIIe siècles, l’habitation sur les deux promontoires (nord et sud)
de Piatra Frecăţei se déroulait à l’abri de fortifications édifiées.
En dehors, les traces d’habitation produites par les fouilles de 1998–2002 – en tout, 17
demeures dressées à la surface du sol ou mi-enfouies et munies de foyers en pierres aménagés dans un
coin de la pièce, associées à des fosses ménagères – ont été datées des Xe–XIIe siècles, à l’aide du
matériel archéologique et numismatique. La plupart des découvertes consiste en céramique, au sein de
laquelle la plus abondante est la catégorie usuelle (surtout des pots, dont nombre en caolin et, plus
rarement, des bols et des seaux en argile), à côté de laquelle, mais en quantité plutôt modeste, on peut
noter la présence des amphores et de la céramique à émail fondu. Les plus nombreux sont les
récipients à émail vert-olive (parmi lesquels des fragments de panses d’amphores semblables à des
découvertes sur d’autres sites dobroudjéens) ; en outre, il y a des vases ouverts peints et finement
sgraffités. Le répertoire de la vaisselle est complété par quelques récipients en verre.
Les occupations des habitants, suggérées par les objets façonnés en métal, pierre, os et
céramique – un moulin, des poids pour lester les filets de pêche, des fusaïoles, un fuseau, des
poignées en os pour outils et instruments divers – témoignent de la présence d’une population
sédentaire. Son empreinte est enrichie par la variété des objets de parure en métal (bagues, boucles
d’oreille) et en verre (bracelets, perles). L’absence de toute mention concernant la découverte de
pièces d’armement, qui aurait pu indiquer la présence d’une population aux activités militaires, est à
souligner.
Dans la partie moyenne de promontoire septentrional on a fouillé nombre de tombes à
inhumation, dont la datation, suggérée par le mobilier funéraire - vases céramiques, boucles d’oreille,
une bague et un follis anonyme, classe C, de l’empereur Michel IV (1034–1041) – est à ranger aux
XIe–XIIe siècles.
Les monnaies couvrent un horizon temporel assez large, compris entre le règne de Jean
Tsimiskes (969–976) et celui de l’empereur Jean II Comnène (1118–1143), mais leur quantité – 29
pièces isolées et un trésor dont on a récupéré seulement 5 exemplaires, frappés par Alexis I Comnène
(1092–1118) – n’est pas à même de nous offrir un appui fiable ni pour la connaissance de la
circulation monétaire, ni pour en établir les rapports avec des événements historiques qui auraient
influencé la vie de l’habitat (Tableaux 1–3). On pourrait dire que la monnaie de Jean Tsimiskes ne
constitue pas une apparition singulière, car l’existence d’un habitat pendant les dernières décennies du
Xe siècle et au début du XIe est confirmée par autres 10 folles anonymes, émissions du règne des
empereurs Basile II – Constantin VIII (976–1028) (Tableau 2).
L’extinction de l’habitat pourrait être mise en relation au moment, extrêmement dangereux
pour la région de la Dobroudja, de l’automne de 1122 quand les « scythes », ayant traversé le Danube,
s’avancent à l’intérieur de l’Empire Byzantin, tout en entraînant la fin des habitats de DinogetiaGarvăn et – apparemment – de Păcuiul lui Soare.
Les découvertes archéologiques du promontoire méridional (demeures incendiées L2, L4, L5,
appartenant au dernier niveau d’habitation et comblées de restes de combustion – cendres et charbons
– mêlés à des fragments céramiques: pots décorés par impression à la roue et par des lignes
onduleuses incisées, amphores aux anses surélevées, vases à sgraffito fin) et les monnaies (quatre
pièces d’Alexis I Comnène – dont deux dans les maisons brûlées – plus une autre, de Jean II
Comnène) corroborées aux cinq pièces d’un trésor partiellement récupéré (fig. 6/1) dont on pense
avoir été trouvé « à la cité » (en tout, seulement des émissions d’Alexis I, frappées entre 1092–1118)
apportent autant d’arguments bien fondés pour croire que l’habitat fût complètement détruit par un
incendie, par suite duquel les habitants l’ont définitivement abandonné.
En ce qui concerne le nom médiéval de cette localité, tout en acceptant qu’elle n’a jamais
accompli des fonctions militaires, l’apparition – en avenir – d’un sceau, dont l’inscription pourrait
nous le révéler, nous semble désormais plutôt improbable. Par conséquent, nous sommes d’avis que,
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pour l’usage des historiens et de la recherche historique, la dénomination de « Beroe-Piatra Frecăţei »,
où le nom de la forteresse romaine s’associe au toponyme actuel pour désigner l’ensemble des
vestiges d’époque byzantine-moyenne de l’endroit, devient préférable.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. Zone archéologique de Beroe-Piatra Frecăţei (vue satéllitaire, GoogleEarth).
Fig. 2. Beroe-Piatra Frecăţei. 1. Vue des promontoires septentrional et méridional (en arrièreplan); 2. Promontoire méridional avec la Section S 1 (plan proche), d’après A. Barnea, D. Paraschiv,
A. Stănică, dans CCA, Bucureşti, 2002, p. 432, pl. 80.
Fig. 3. Beroe-Piatra Frecăţei. La muraille de défense romanine tardive découverte en 1998,
dans la Section S I 1. Vue d’ensemble sur la Section S I, le tronçon d’enceinte en arrière-plan;
2. Détail du mur.
Fig. 4. Beroe-Piatra Frecăţei. Unités stratigraphiques découvertes en 1998: 1. Habitation L3;
2. Foyer en pierres de L4; 3. Fosse ménagère Gr2.
Fig. 5. Beroe-Piatra Frecăţei. Céramique des XIe-XIIe siècles. 1. Petite cruche à émail jauneorangé (découverte fortuite); 2. Pot découvert dans l’habitation L4.
Fig. 6. Beroe-Piatra Frecăţei. Monnaies byzantines des Xe-XIIe siècles: trésors (1) et pièces
isolées (2-8). 1. Aspron trachy en billon, Alexis I (1081-1118), CP, émission 3, ICEM, inv. 40353;
2. Follis, Ioan Tsimiskes (969-976), classe A1, ICEM, inv. 52909; 3. Follis, Basile II-Constantin VIII
(976-1028), classe A2-A3, var. 3, 5, 24 b, ICEM, inv. 59204; 4. Follis, var. 8, ICEM, inv. 53588,
5. Follis, var. 40 a-b, ICEM, inv. 53584; 6. Follis, var. 41, ICEM, inv. 59205; 7. Follis, Michel IV (10341041), classe C, ICEM, inv. 54032; 8. Follis, Constantin IX (1042-1055), classe D, ICEM, inv. 53585.
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