GRIGORE TOCILESCU ŞI ANTICHITĂŢILE CREŞTINE
DE LA TROPAEUM TRAIANI
Remarci asupra cercetărilor savantului după documente de arhivă1
IRINA ACHIM

Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o;
lacrimile mele să nu le treci,
Căci străin sunt eu la Tine, şi străin ca toţi părinţii mei.
Lasă-mă, ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi.
(David, Ps 38, 16–18)

Lucrarea tratează problematica monumentelor de cult creştin descoperite la Tropaeum
Traiani în perioada 1891 şi 1909, aşa cum se reflectă această cercetare în documente de arhivă
inedite, provenind din două fonduri principale: Biblioteca Academiei Române şi arhiva istorică a
Institutului de arheologie (Arhiva MNA) din Bucureşti.

Personaj complex şi savant a cărui valoare şi notorietate au depăşit în
epocă graniţele naţionale, Grigore Tocilescu a fost primul învăţat care,
cunoscând deja ruinele antice de la Adamclisi, s-a aplecat asupra lor,
cercetându-le cu neobosită pasiune şi plăcere. Se scria astfel o pagină
importantă din istoria arheologiei în spaţiul românesc, chiar dacă constant
contestată de contemporani şi fără o reflectare în publicaţii pe măsura
descoperirilor2. Vasta arhivă a savantului conservată la secţia de manuscrise a
Bibliotecii Academiei Române este în măsură să ofere lumii academice
1

Acest text a fost prezentat la lucrările Colocviului Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan. La
50 de ani”, Bucureşti 13–15 decembrie 2006, în cadrul sesiunii dedicate proiectului AREA/Archives of
European Archaeology din 13 decembrie 2006 cu titlul Cercetările lui Grigore Tocilescu în cetatea de la
Tropaeum Traiani în lumina documentelor de arhivă.
2
Rezumatul campaniilor de cercetări, cu unele citate din manuscrisele lui Gr. G. Tocilescu, a fost
publicat de prof. I. Barnea în volumul Tropaeum Traiani. 1. Cetatea, Bucureşti, 1979, p. 13–25,
volum pe care l-a coordonat. Autorul avusese atunci intenţia publicării in extenso, dar a fost nevoit să
rezume, sub presiunea Editurii Academiei. Informaţie oferită de prof. Al. Barnea, coautor al
volumului anterior menţionat.
SCIVA, tomul 58, nr. 3-4, Bucureşti, 2007, p. 195-210
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contemporane o imagine de ansamblu obiectivă asupra acestor cercetări3,
rămase până astăzi inedite4.
Din bogatul material de arhivă disponibil am ales pentru prezentarea de faţă o
serie de documente şi un lot de imagini şi planuri5 ce fac referire la monumentele
de cult creştine descoperite la Tropaeum Traiani în urma cercetărilor întreprinse
sub coordonarea ştiinţifică a lui Gr. Tocilescu, între 1891 şi 1908. Am dorit astfel,
să readucem în discuţie problematica basilicilor paleocreştine de la Adamclisi aşa
cum se reflectă ea în jurnale şi alte documente redactate la momentul cercetării lor
arheologice (fig. 1).
Numit în 1881 în postul de profesor de istorie antică la Universitatea din
Bucureşti şi concomitent în cel de director al Muzeului Naţional de Antichităţi, post
pe care-l ocupase pentru o scurtă perioadă şi între 1877 şi 1878, Tocilescu a fost
preocupat constant până la sfârşitul vieţii de cercetarea şi de valorificarea
monumentului triumfal de la Adamclisi6. Astfel, între 1882, dată când viziteză pentru
întâia oară regiunea, şi 1890, când cercetarea acestui obiectiv a fost încheiată, Gr.
Tocilescu a întreprins mai multe campanii arheologice în zona monumentului.
3

Arhiva Gr. Tocilescu însumează 45 de tomuri, dintre care trei, cotate manuscris românesc
5128, 5129 şi 5130, sub titlul Monumentul dela Adamklisi, cuprind 932 de pagini legate exclusiv de
prospecţiunile arheologice de la Adamclisi desfăşurate sub coordonarea lui Gr. Tocilescu. Regăsim în
aceste volume însemnări, note, comunicări, rapoarte, cópii după inscripţii, dar şi scrisori şi hârtii cu
caracter contabil, contracte, inventare, desene şi schiţe, tăieturi din presa vremii anunţând
descoperirile de la Tropaeum. Câteva informaţii preţioase şi-au găsit locul în manuscrisul 5140, un
volum miscellaneu, ce include textul unei conferinţe despre monumentul triumfal ţinute la Ploieşti şi
câteva notiţe despre basilica de marmură. În legătură cu aceasta din urmă, la întocmirea Catalogului
manuscriselor româneşti. Biblioteca Academiei Române 4414–5920, vol. 4, Bucureşti, 1992, editorul
G. Ştrempel credea că textul face referire la o basilică paleocreştină de la Tomis. În realitate, este
vorba despre basilica episcopală de la Tropaeum Traiani, descoperită în 1906 de arhitectul G. von
Cube, colaborator al lui Tocilescu.
4
Din paginile reunite în manuscrisul 5128, f. 5–170, reiese că spre sfârşitul vieţii savantul
intenţiona să publice rezultatele cercetărilor sale la Tropaeum şi că redactase numeroase note, adunate
sub titlul Cetatea dela Adamklissi. Municipium Tropaeum Traiani. La filele 6–7, sub titlul În loc de
prefaţă, găsim următorul pasaj, ce traduce pe deplin preocupările savantului: „ne propunem în
paginile de mai la vale ca să înfăţişăm într-o formă cât mai concisă rezultatele săpăturilor ce am
întreprins într-un şir de ani în cetatea de la Adamklissi, şi asupra cărora nu am lipsit la timp ca să
întreţin atât pe Academia Română, cât şi lumea învăţată din străinătate la diferite congrese
arheologice din Germania, Anglia şi Francia, precum şi Academia de Inscripţiuni şi Frumoase Litere
din Paris. Însemnătatea din ce în ce mai mare a acestor rezultate ca şi a problemelor la care ele au
dat nascere mă face a spera că guvernul şi naţiunea vor sprijini năzuinţele mele mai departe şi că-mi
vor da mijloace pentru a învinge uriaşele greutăţi ale unei întreprinderi care nu este o operă de
interes numai atât istoric, arheologic şi artistic, dar în acelaşi timp şi de interes naţional.”
5
Aceste documente provin din fonduri conservate la Secţia de Manuscrise a Bibliotecii
Academiei Române şi în arhiva istorică a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti
(Arhiva MNA).
6
V. Barbu şi C. Schuster, Grigore G. Tocilescu şi „cestiunea Adamclisi”. Pagini din istoria
arheologiei româneşti, Târgovişte, 2005, p. 17-57 (volum citat mai departe Barbu– Schuster, Grigore
G. Tocilescu....).
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Rezultatele acestor cercetări au fost ulterior valorificate într-un volum cu caracter
monografic7, cu colaborarea altor doi specialişti, O. Benndorf şi G. Niemann8.
Odată terminată investigarea monumentului triumfal, interesul ştiinţific al lui
Gr. Tocilescu se îndreaptă asupra cetăţii din valea Urluii, situată la 1,5 km sud-vest
de monument9. Cercetările la cetate au început efectiv în vara anului 189110, fără
participarea savantului austriac G. Niemann. Acestea s-au desfăşurat pe durata a
12 campanii, între 1891 şi 1909, cu unele întreruperi. Durata campaniilor era de
aproximativ trei luni, din iunie până către sfârşitul lunii august a fiecărui an, iar
pentru unele campanii, cu întreruperi, din aprilie până în noiembrie. Lucrările erau
7

Volumul a fost publicat în 1895 la Viena, în ediţie bilingvă, sub titlul Monumentul dela
Adamklissi: Tropaeum Traiani.
8
Un contract de colaborare şi editare a acestui volum a fost perfectat în 1890 de
Gr. Tocilescu şi G. Niemann, contract al cărui original se conservă în manuscrisul 5129,
f. 2. Documentul, datat 5/17 juillet 1890, este redactat în limba franceză în două exemplare şi este
semnat atât de Tocilescu, cât şi de Niemann (text reprodus integral în anexa 1); la articolul 1, textul
acestui document ne informează despre intenţia celor doi savanţi de a executa săpături arheologice în
cetate. Onorariul lui G. Niemann pentru participarea sa la lucrările de la Adamclisi era de 4000 de
mărci aur, plătibili în două tranşe, prima la semnarea contractului, iar cea de-a doua la încheierea
lucrărilor. Acest sistem de plată, în lei aur, era probabil menit să evite fluctuaţiile monedei româneşti
în raport cu principalele monede europene. Este de asemenea ştiut că România adopta în 1889
monometalismul aur, eliminând astfel disagiul aur–argint ce a caracterizat între 1880 şi 1890 sistemul
monetar românesc. Neavând la dispoziţie o referinţă pentru cursul de schimb marcă–leu în cursul
anului 1890, vom preciza doar că, în cursul anului 1892, 100 de mărci germane se puteau schimba
pentru 123,77 lei (curs mediu anual), iar în 1906 pentru 123,67 lei (curs mediu anual) aşa cum rezultă
din tabelele întocmite de V. Axenciuc, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice
1859–1947, 3. Monedă–credit–comerţ–finanţe publice, Bucureşti, 2000, p. 29, 287–289, tabel 5.
9
În linii generale, traseul incintei, precum şi existenţa fortificaţiei anexe, erau cunoscute deja
la începutul săpăturilor, aşa cum reiese din planul lui P. Polonic, dar şi din descrierile lui Mihail C.
Sutzu. Gr. Tocilescu comentează într-un document din manuscrisul 5128, f. 75 (Partea a II-a:
Edificiile şi alte construcţiuni desgropate în cetate):
„Civitas tropaeensium a lui Constantin, vechea cetate de la Adamklissi, ocupă un platou de
circa 400 de metri măsurat în lungime şi 330 m în axă transversală, deci are o suprafaţă de 10 ½
hectare. În colţul sud–ostic se află alipit un adaos pătrat de circa 1 hectar înconjurat cu ziduri şi legat de
cetate”.
Manuscrisele lui P. Polonic confirmă această configuraţie în teren a cetăţii romane de la
Tropaeum Traiani, cf. BAR, arhiva personală P. Polonic, 22 de pachete cu planuri şi desene arheologice,
I varia 98, 100.
10
Din manuscrisele lui P. Polonic, păstrate în original la Biblioteca Academiei Române
(I Mss. 8, Săpăturile cetăţilor romane, caiet 5, f. 9–16) aflăm că: „înainte de a începe săpăturile am
ridicat a) planul cetăţei; şi b) planul împrejurimilor cetatei pe scara 1: 25 000”. Acelaşi autor afirmă
mai departe: „ cu ocazia cercetărilor şi săpăturilor dn jurul monumentului în anul 1890 dl. Director
al Muzeului de antichităţi, Gr.G. Tocilescu, a pus o echipă de soldaţi subt supravegherea studentului
Theodorescu să facă şi în cetate în mai multe locuri săpături”.
Mapa de desene (I varia 102 şi 103) aparţinând aceluiaşi autor include planurile despre care se
face vorbire în caietul 5. Unul dintre acestea este adnotat de autor: planul cetăţii Tropaeum Traiani de
la Adamklissi redicat de mine înainte de a începe săpăturile din 1892, 1 aprilie.
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de regulă conduse de delegaţi angajaţi pe bază de contract 11, Tocilescu
supraveghând efectiv săpăturile numai în primul an, iar în anii următori numai
atunci când îndatoririle sale şi starea de sănătate i-au permis-o. Mâna de lucru era
asigurată în cea mai mare parte, prin colaborarea cu Ministerul de Război, de
soldaţi din unităţi militare aflate în împrejurimi 12 şi după caz, de lucrători civili.
De-a lungul celor 12 campanii în cetate, colaboratorii lui Gr. Tocilescu au
fost numeroşi. Cei mai mulţi dintre ei, persoane cu înaltă calificare, ingineri,
arhitecţi, topografi şi desenatori, nu au coordonat lucrările pe teren mai mult de doi
ani13. În ordine cronologică diriginţii de şantier au fost : P. Polonic (1892 şi 1893);
lucrările au fost reluate în 1895 şi 1896 sub conducerea arhitecţilor H. Jacobi
(Köln) şi J. Fakler (Bucureşti); J. Fakler şi O. Richter (1897). După o întrerupere de
11
Existenţa contractelor de prestare a serviciilor de către diverşi specialişti este susţinută de
arhiva inedită a savantului de la Academia Română unde câteva dintre acestea se păstrează în
original, vezi Mss. 5129, f. 97 (contract al arhitectului J. Fakler din Bucureşti pentru participarea sa la
lucrările de la Adamclisi în anul 1896); f. 197 (contract al arhitectului german G. von Cube, datând
din 17 iulie 1906, pentru executarea săpăturilor arheologice de la Tropaeum Traiani în anul 1906). O
serie de date referitoare la plata onorariului de participare la săpăturile de la Adamclisi rezultă şi din
textul unei scrisori datate 28 iunie 1892 (Mss. 5129, f. 12) adresate de Tocilescu, aflat la Paris, (la o
adresă din 63, rue de Richelieu) lui P. Polonic. Geograf şi cartograf la Muzeul Naţional de Antichităţi
din Bucureşti, între 1892 şi 1901, P. Polonic a fost unul dintre colaboratorii cei mai constanţi ai
profesorului Tocilescu, care îi încredinţase cercetarea locurilor istorice din ţară şi conducerea
săpăturilor cetăţilor romane. Tonul scrisorii, extrem de caustic, exprimă clar nemulţumirea
emitentului: „Domnule Polonik, am primit raportul al doilea al dumitale şi am văzut resultatul
săpăturilor. Am citit cu surprindere depeşa, care mă anunţa că eşti în Bucureşti şi că ceri 500 lei.
Regret foarte mult, că ai părăsit fără motiv serios lucrările. În adevăr, dumneata primind cei 300 lei
în ziua de 11 iunie, cu această sumă te găseşti plătit până la 23 august, deci încă cu două luni
înainte. Cred că asemenea aranjament n-ai fi găsit nicăirea.”
Urmează o serie întreagă de calcule, iar la sfârşit constatarea amară a lui Tocilescu: „tote
acestea m-au pus în mare nemulţămire”.
12
Despre diligenţele pe care Gr. Tocilescu le face pe lângă autorităţi pentru a rezolva problema
mâinii de lucru în anul 1890 vezi Barbu–Schuster, Grigore G. Tocilescu...., p. 119–120, notele 11–12.
Ulterior, despre executarea săpăturilor manu militari ne informează, chiar dacă doar parţial, în legătură cu
unităţile de provenienţă Mss. 5128, f. 35: în campania 1893 cu soldaţi din regimentul 32 Tulcea, sub
comanda unui sublocotenent; f. 41: în campania 1895, cu 40 de soldaţi din regimentul 34 de infanterie
sub comanda sublocotenentului Calotescu.
13
Aceştia erau retribuiţi cu salarii nete ce au variat între 400 de lei (J. Fakler, în 1896) şi 457
lei (G. von Cube, în 1906); în afara salariului propriu-zis, în bugetul de cheltuieli era prevăzută şi
rambursarea cheltuielilor de transport din oraşul de provenienţă până la Adamclisi, însoţită după caz
de certificate de liber parcurs valabile pe căile ferate. Cuantumul acestor retribuţii corespunde
nivelului de salarizare al unui arhitect în epocă, vezi Ghe. Iacob şi Luminiţa Iacob, Modernizare–
europenism. România de la Cuza vodă la Carol al II-lea, Iaşi, 1995, 1, p. 176–177: din statisticile
prezentate de autori aflăm că în 1890 şi în 1905 salariul brut al unui arhitect era de 480, respectiv
500 lei, iar în aceiaşi ani un medic de circă era plătit cu 100 lei, un contabil cu 150, respectiv 178 lei,
un inginer şef clasa a II-a cu 665, respectiv 594 lei, un impiegat de mişcare cu 175, respectiv 163 lei.
În cursul anului 1895, personalul Serviciului lucrări tehnice al primăriei Iaşi câştiga după cum
urmează: inginer şef 1000 lei, arhitect şef 500 lei, vizitiu 50 lei, păzitor 40 lei.
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câţiva ani14, cercetările au fost reluate în 1904 de inginerul italian E. Frollo, ajutat,
în 1905, de V. Richter. Arhitectul german G. von Cube (München) a condus
lucrările în 1906; în 1907 la coordonarea şantierului se afla arhitectul V. Mironescu,
căruia i-a succedat, pentru ultimele două campanii, arhitectul german H. Brötz, de
la Wiesbaden.
Putem deci constata o discontinuitate formală în cercetare ca urmare a
schimbării, aproape o dată la doi ani, a conducerii tehnice a şantierului, care a
condus de fapt şi la o tratare inegală ca valoare a descoperirilor care ne interesează
în expunerea de faţă. Cu toate acestea, este fără îndoială meritul arhitecţilor români
şi străini care au colaborat cu Gr. Tocilescu că deţinem astăzi unul dintre cele
preţioase loturi cu documentaţie de şantier pentru cele patru basilici paleocreştine
tropeense intra muros.
Îndelung analizate, cercetate şi comentate, cele patru edificii de cult creştin
de la Tropaeum alcătuiesc un corpus ce traduce vigoarea fenomenului creştin în
zonele din interiorul provinciei Scythia, pentru că, cel puţin în această fază a
cercetărilor de teren, nici un alt centru urban şi episcopal din interiorul teritoriului
dobrogean nu se bucură de o aşa de mare densitate de monumente de cult.
O primă informaţie despre o basilică o avem chiar de la inginerul
P. Polonic15, care mărturiseşte că, încă înainte de începerea săpăturilor în cetate, a
descoperit un capitel de marmură cu cruce chiar pe locul unde mai tâziu a fost
identificată o biserică. Nu ştim despre care dintre acestea este vorba, dar cel mai
probabil că se referea la basilica A, aşa numită simplă.
Basilica A, simplă sau forensis16 (fig. 2/1). Este primul edificiu de cult
creştin scos la iveală la Tropaeum, încă din cursul săpăturilor din cea dintâi
14

Între 1898 şi 1903 nu s-au executat săpături la Tropaeum. Această întrerupere a fost
motivată de organizarea şi desfăşurarea cercetărilor de la Hinog/Axiopolis atestată atât de documente
din arhiva Tocilescu [cf. BAR, Mss. 5128, f. 54 spune explicit că: „după o întrerupere de trei ani
când primii doi ani (1898 şi 1899 s-a săpat la Hinok), iar în 1900 şi 1904 nu s-a lucrat nicăieri din
diferite împrejurări – mai ales din lipsă de fonduri], cât şi de jurnalele de săpătură ale lui P. Polonic
(cf. BAR, arhiva personală P. Polonic, I Mss. 8, Săpăturile cetăţilor romane, caiet 11, f. 12). Cu toate
acestea, textul unei scrisore adresate de P. Polonic lui Tocilescu la 30 iulie 1898 (cf. BAR, Mss. 5129,
f. 144) face referire la o vizită a topografului la cetate cu scopul de a pregăti vizita regelui. Cu această
ocazie, P. Polonic îi propunea lui Tocilescu o încercare de restituire a uneia dintre porţi: „cred că ar fi
bine ca pentru primirea A.S. regale să facem, ori la poarta de ost ori la cea de vest o restaurare a
unei porţi făcută din scânduri. Mă însărcinez să o fac forte frumoasă”.
Tot din arhiva lui P. Polonic ştim că în perioada august–septembrie 1900 au avut loc cercetări
la Reşca, cf. BAR, arhiva personală P. Polonic, 22 de pachete cu planuri şi desene arheologice, I varia
92–94, 96–97; în 1901 la Mangalia, cf. Săpăturile cetăţilor romane, I Mss. 8, caiet 10, f. 1–11; alte săpături,
de salvare, au avut loc la Constanţa, în necropola tomitană, cu ocazia diverselor amenajări urbanistice,
cf. Săpăturile cetăţilor romane, I Mss. 8, caiet 9, f. 51–77 şi f. 4–9, foi volante notate Constanţa, descriind
morminte şi canalul antic.
15
BAR, arhiva personală P. Polonic, I Mss. 8, Săpăturile cetăţilor romane, caiet 5, fila 9.
16
BAR, Mss. 5128, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. I. Memoriu, comunicări,
note şi dări de seamă cu privire la săpături (1891–1909), f. 29, 39–40, 47–48; Cetatea Adamklisi.
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campanie, 1891. Descoperirea este pomenită de Gr. Tocilescu în raportul tehnic pe
acel an înaintat ministrului cultelor şi instrucţiunii publice la data de 2 ianuarie
1892. Raportul cuprinde nouă pagini şi un scurt pasaj referitor la basilica A, fără
detalii de plan sau alte precizări suplimentare.
Bogata documentaţie încă inedită din fondul P. Polonic de la Academia Română
acreditează observaţia că încă din anul 1891 erau cunoscute liniile generale ale
edificiului: cele trei nave, care se terminau la est cu o absidă semicirculară, precum şi
anexele care flancau faţada sudică pe toată lungimea sa. În plus de anexele de pe latura
de sud a monumentului, pe releveul de plan al lui Polonic figurează alte trei anexe
situate două în colţul nord-estic şi cea de-a treia alipită faţadei de nord17. În anul 2006,
Adriana Panaite18 a reluat cercetarea acestor încăperi anexe. Va trebui însă să aşteptăm
finalizarea explorărilor arheologice pentru a putea cunoaşte configuraţia exactă a
anexelor de pe latura de nord, precum şi relaţia lor stratigrafică cu basilica.
În campania 1893, lucrul asupra vestigiilor basilicii A a condus la degajarea
faţadei vestice a narthexului (fig. 2/2). Sondajul practicat în interiorul monumentului a
avut rolul de a verifica adâncimea fundaţiilor19. Cercetarea acestui obiectiv a
continuat în anul 1896, sub coordonarea arhitectului german H. Jacobi. Clişeele pe
sticlă realizate de H. Jacobi cu ocazia lucrărilor din anul 1896 păstrate în original în
Arhiva istorică a Institutului de Arheologie din Bucureşti permit restituirea relativ
exactă a aspectului faţadei vestice a narthexului. Cercetările ulterioare ale lui Ion
Barnea au stabilit că basilica era precedată la vest de un atrium triportic, din a cărui
curte se pătrundea în narthex printr-o scară monumetală cu cinci trepte20. Acest
acces monumental care conducea la intrarea în narthex corectează diferenţa de
nivel dintre atrium şi narthex, diferenţă ce depăşeşte un metru.
Raportul rezumativ al lucrărilor până în 1897 inclusiv, f. 120 verso–121; BAR, arhiva personală
P. Polonic, I Mss. 8, Săpăturile cetăţilor romane, caiet 5, f. 16, pl. I varia 102–103, 106–107;
Gr. Tocilescu, Castrul Tropaeum Traianum de la Adam-klissi. Raport presintat dlui ministru al
cultelor şi instrucţiunii publice, Bucureşti, 1892, p. 3; Idem, IV. Fouilles et nouvelles recherches
archéologiques en Roumanie. Communication faite à l’Académie des Inscriptions et belles lettres de
Paris, séance du 22 juillet 1898, în Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications
faites à l’Académie des inscriptions et belles lettres de Paris, 1892–1899, Bucureşti, 1900, p. 91,
fig. 54 (plan al cetăţii de la Tropaeum Traiani), 57 (plan al basilicii).
17
Gr. Tocilescu, în Fouilles et recherches…, p. 91 oferea următoarea descriere: “L’ornementation
de l’abside est à méandres. L’édifice a 28 m de long sur 9,38 m de large; en face se trouvait un
portique à 5 marches et de chaque côté des chambres”.
18
Cf. Al. Barnea – A. Panaite, în CCA 2006 (2007), p. 23.
19
BAR, Mss. 5128, f. 39 Tocilescu precizează: „la basilica forensis cu scop de a găsi o peatră
cu inscripţie la această biserică s-a desfăşurat săpături în interiorul părţii de sud pe o lungime de
31,95 m şi o lăţime de 10,00 m... în partea de vest s-a dat de trepte”. Urmează un text tăiat cu o linie
oblică chiar de autor, care menţionează că s-au făcut sondaje şi în interiorul narthexului, dar şi în nava
centrală şi pe latura de sud a basilicii, chiar în propria săpătură, precum şi menţiunea că fundaţiile,
realizate din piatră fără ciment, erau adânci de 2 metri.
20
Vezi I. Barnea, Atriile bazilicilor paleocreştine de la Tropaeum Traiani, SCIVA 26, 1975, 1,
p. 57–67, în special p. 61–63, fig. 7.
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Basilica B, zisă de marmură sau episcopală21 (fig. 2/3–4). Cercetarea acestui
monument s-a desfăşurat în campania 1906 sub coordonarea arhitectului G. von
Cube22. Se păstrează un jurnal de săpătură foarte amănunţit, nesemnat, redactat în
limba germană, în creion, precum şi cinci scrisori adresate de arhitect, de la
Adamclisi, lui Gr. Tocilescu. Un amplu raport dactilografiat, reprezintă o variantă
de cabinet a jurnalului de şantier al arhitectului von Cube.
Textul jurnalului lui G. von Cube conţine numeroase detalii tehnice,
măsurători, schiţe ale tuturor părţilor componente ale basilicii23, atrium şi narthex
incluse, ale căilor de acces situate pe faţada occidentală a edificiului, precum şi a
celei de pe latura de sud a narthexului. Câteva pagini şi desenele aferente au fost
dedicate dispozitivului liturgic. Suntem astfel informaţi despre aspectul barierei
sanctuarului din care se păstrează integral stylobatul din blocuri de marmură,
despre un posibil ciborium ce suprapunea altarul principal, precum şi despre un
presupus amvon24.
21

BAR, Mss. 5128, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. I. Memoriu, comunicări,
note şi dări de seamă cu privire la săpături (1891–1909), f. 54; Mss. 5129, Fond Gr. Tocilescu,
Monumentul dela Adamklisi. II. Acte, rapoarte de lucrări şi scrisori dela arhitecţi şi custozi, conturi
de cheltuieli, note şi dări de seamă etc. Cu privire la săpături, pe anii 1890–1907, Raport al
architectului G. von Cube, adnotat cu creion roşu Adamklissi. 1901, f. 150–166; V. Richter, raport
datând din 17 noiembrie 1905, f. 193–194 (pagina a doua este un crochiu al basilicii); G. von Cube,
Das Municipium Tropaeum Traiani. Die Marmorbasilika, f. 247–257; V. Mironescu, raport datând
din septembrie 1907 (?), f. 260; Mss. 5130, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. III.
Rapoarte şi scrisori, note şi dări de seamă, schiţe de planuri, desenuri şi fotografii, cu privire la
săpături anii 1908–1909, foto nr. 228, 230; Mss. 5140, Fond Gr. Tocilescu, Basilica de marmură (din
Tomis), f. 280–282; BAR, arhitect G. von Cube, corespondenţă activă, S 30/1–5 XCIII, 137903–137906:
cinci scrisori datând din anul 1906, adresate lui Gr. Tocilescu.
22
Şi poate şi în 1905 sub conducerea lui V. Richter aşa cum pare să sugereze manuscrisul
5128, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. I. Memoriu, comunicări, note şi dări de seamă cu
privire la săpături (1891–1909), f. 54 (manuscrisul se păstrează la Biblioteca Academiei Române).
23
BAR, Mss. 5129, Raport al architectului G. von Cube, adnotat cu creion roşu Adamklissi.
1901, f. 151: un prim crochiu al basilicii reprezintă doar quadratum populi, fără absidă şi fără
narthex; la f. 152 putem vedea o schiţă de mână a presbyteriului basilicii, schiţă ce ignoră total
existenţa unei intrări în sanctuar şi amplasamentul său exact pe frontul de vest al stylobatului barierei
de cancelli; reluat la f. 156 desenul presbyteriului prezintă intrarea în sanctuar deplasată spre sud faţă
de ax, lată de 0,81 m, fiind indicată pe plan ca o lacună (menţionez că această deplasare a axului
intrării în sanctuarul de tip rectangular poate fi încă verificată pe teren).
24
Vezi BAR, Mss. 5129, Raport al arhitectului G. von Cube, adnotat cu creion roşu
Adamklissi. 1901, f. 164 unde figurează o schiţă a unei piese de arhitectură publicată în 1970 de
Al. Barnea, care o identifică cu o posibilă bază de amvon cu suprastructură de lemn, vezi Al. Barnea,
Piese arhitecturale inedite din cetatea Tropaeum Traiani, SCIVA 21, 1970, 4, p. 683–696, în special
688–689, fig. 7/1. În textul unei scrisori adresate de G. von Cube lui Gr. Tocilescu de la Adamclisi, în
10/25 mai 1906, se face referire la baza din piatră a amvonului, vezi BAR, corespondenţă pasivă
Gr. Tocilescu, S 30, 1/XCIII. Existenţa amvonului a fost semnalată şi de I. Bogdan Cătăniciu, Note
sur l’évolution architecturale de la basilique de marbre (B) de Tropaeum Traiani, în ACIAC, 12, 1,
p. 583. Amplasarea acestui dispozitiv la circa 3,30 m vest de bariera de cancelli, în ax, este postulată
de autoare în cel mai recent studiu al său dedicat basilicii, vezi I. Bogdan Cătăniciu, The Marble
Basilica (B) in Tropaeum Traiani, Dacia, N.S. 50, 2006, p. 244.
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Un text nedatat al lui Tocilescu tratează despre aspectul faţadei sudice a
basilicii25. Că este vorba despre basilica de marmură de la Adamclisi şi nu despre
un monument tomitan aşa cum credea G. Ştrempel o demonstrează o indicaţie a lui
Tocilescu (din josul filei 281) care face trimitere la un anume Richter. Acesta din
urmă a fost colaborator al lui Gr. Tocilescu la Adamclisi, şi deţinuse funcţia de
custode al muzeului. Observaţiile arhitectei Monica Mărgineanu-Cârstoiu26 cu
privire la urbanismul cetăţii de la Adamclisi şi în special în legătură cu trama
rutieră a oraşului sunt favorabile identificării la sud de basilică a unei piaţete, a
cărei configuraţie iniţială pare să fi fost alterată prin construirea baptisteriului.
Cercetările de teren ale Ioanei Bogdan Cătăniciu27 par să confirme teoria lui Gr.
Tocilescu referitoare la existenţa unui spaţiu de circulaţie de-a lungul faţadei sudice
a basilicii. Autoarea restituie o intrare secundară la extremitatea estică a navei
laterale sud, la nivelul sanctuarului. Un argument suplimentar în favoarea existenţei
unui spaţiu de circulaţie de-a lungul laturii de sud a basilicii îl reprezintă anexele
târzii ce înglobează absida basilicii, încăperi ce se deschideau spre sud, asigurând
probabil circulaţia cvasidirectă între sanctuar şi baptisteriu.
O pondere importantă în economia jurnalului o deţineau piesele de architectură28,
alături de ale căror desene regăsim şi o schiţă ce reprezenta fragmente de decoraţie
al fresco provenind din absidă29.
O schiţă i-a fost dedicată baptisteriul, mai exact încăperii sale de nord,
situate cu colţul său nord-estic la 2,70 m distanţă de atrium şi cu cel nord-vestic la
3,12 m de acelaşi obiectiv. Lectura acestui plan ne permite să observăm o uşoară
asimetrie în inserţia celor trei absidiole ale încăperii de nord a baptisteriului30. La o
dată ulterioară săpăturilor efectuate de G. von Cube, arhitectul Sp. Cegăneanu a
pregătit, pentru a ilustra volumul monografic din 1912 al lui V. Pârvan, o serie de
restituţii axonometrice şi secţiuni ale baptisteriului (fig. 3/1–4).
25
BAR, Mss. 5140, Fond Gr. Tocilescu, Basilica de marmură (din Tomis), f. 280–282. Autorul
precizează: „peste măsură şi surprinzătoare este bogata formă architectonică a laturii sudice. E de
constatat, că narthexul în latura sa sudică avea un portic, la care conduce trepte. Afară de acesta,
apare pe întreaga latură pavagii, parte de piatră, parte de cărămidă, aşa că e de admis că latura
sudică a bisericei merge pe o stradă lată sau pe o piaţă liberă.”
26
M. Mărgineanu-Cârstoiu şi Al. Barnea, în Tropaeum Traiani 1. Cetatea, Bucureşti, 1979,
p. 120–121, fig. 104.
27
Bogdan Cătăniciu, Note sur l’évolution architecturale de la basilique de marbre (B) de
Tropaeum Traiani, în ACIAC, 12, 1, p. 580; Eadem, The Marble Basilica (B) in Tropaeum Traiani,
Dacia, N.S. 50, 2006, p. 251, nota 27, fig. 11–13.
28
BAR, Secţia Manuscrise, Mss. 5129, Raport al architectului G. von Cube, adnotat cu creion
roşu Adamklissi. 1901, f. 151 verso capitel ionic impostă cu baza decorată de volute; f. 154 verso:
capitel ionic impostă, provenind din nava centrală, cu faţa principală decorată de o cruce latină, iar
baza cu volute încadrând o ovă şi săgeţi, în timp ce feţele laterale comportau un decor cu frunze de
acant; f. 155: capitel din calcar provenind din absidă; f. 157 alte piese de arhitectură: două baze de
coloană şi un capitel; f. 161 verso: fragment de pilastru provenind de la bariera de cancelli.
29
BAR, Secţia Manuscrise, Mss. 5129, Raport al architectului G. von Cube, adnotat cu creion
roşu Adamklissi. 1901, f. 154.
30
BAR, Secţia Manuscrise, Mss. 5129, Raport al architectului G. von Cube, adnotat cu creion
roşu Adamklissi. 1901, f. 165 verso.
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Cinci scrisori adresate de arhitectul G. von Cube lui Tocilescu în cursul
campaniei 1906 completează imaginea noastră despre acest monument31.
Este posibil ca alte săpături, mai restrânse, să se fi desfăşurat în 1908 sub
conducerea lui H. Brötz în zona basilicii de marmură, aşa cum par să o ateste
cubajele pe care dirigintele de şantier le raporta lui Gr. Tocilescu ca realizate la
data de 30 iulie32.
Basilica C sau cisternă33 (fig. 4/1–4 şi 5/1–3). Acest edificiu de cult creştin a
beneficiat de o amplă cercetare arheologică, între 1892 şi 1909, sub coordonarea
31
În cuprinsul primei scrisori (BAR, Corespondenţă pasivă Gr. Tocilescu, S 30, 1/XCIII,
Adamklissi, 10/25 Mai 1906) se vorbeşte despre mersul lucrărilor, von Cube declarându-se mulţumit de
rezultate şi povestind pe scurt descoperirile de la basilica de marmură. Cea de-a doua scrisoare (BAR,
corespondenţă pasivă Gr. Tocilescu, S 30, 2/XCIII Adamklissi, 14 Mai 1906) conţine descrierea basilicii
B, înainte de identificarea atriului şi a narthexului; reproduce în culori o schiţă de plan pe care figurează
absida, naosul şi presbyteriul; sunt de asemenea marcate traseele liniilor de vagoneţi pe partea de nord a
edificiului, la est de absidă, treptele ce conduceau din narthex la intrarea în cele trei nave. Reia in extenso
descrierea basilicii de marmură într-o a treia scrisoare (BAR, Corespondenţă pasivă Gr. Tocilescu, S 30,
3/XCIII, Adamklissi, 27 Mai 1906): precizează printre altele că narthexul basilicii datează din prima
fază; vorbeşte despre Vorhalle, indicând existenţa în acest spaţiu a unei structuri portante – baze de
coloane sau chiar resturi de coloane. Cea de-a patra scrisoare (BAR, Corespondenţă pasivă
Gr. Tocilescu, S 30, 4/XCIII, Adamklissi, 14. 06. 1906) nu conţine nici o informaţie referitoare la
edificiile de cult creştin de la Tropaeum. Corespondenţa dintre G. von Cube şi Gr. Tocilescu se încheie
cu cea de-a cincea scrisoare (BAR, corespondenţă pasivă Gr. Tocilescu, S 30, 5/XCIII, Adamklissi,
14 Juli 1906). Arhitectul vorbeşte din nou despre cercetările sale la basilica de marmură, rezervând o
mare parte din prezentarea sa descrierii baptisteriului (însoţind textul de o schiţă minusculă a basilicii şi a
încăperii nord a baptisteriului) şi a cuvei acestuia, instalaţie a cărei existenţă a fost reconfirmată
arheologic după 1978, când cercetările în acest sector au fost reluate în vederea restaurării complexului.
Era deci vorba despre o cuvă baptismală plasată în camera de la nord, în poziţie centrală. Putem deduce
chiar forma cuvei de mari dimensiuni: un tetraconc ce se insera pe un plan pătrat la interior. Deducem şi
existenţa unui sistem de evacuare a apei din cuvă printr-o conductă practicată în absidiola de la vest,
conductă ce se diriga către strada ce lonja faţada occidentală a basilicii.
32
BAR, Mss. 1530, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. III. Rapoarte şi scrisori,
note şi dări de seamă, schiţe de planuri, desenuri şi fotografii, cu privire la săpături anii 1908–1909,
f. 15 de unde reiese că cercetările se concentraseră în zona baptisteriului şi indică cifrele exacte
realizate: 5. baptisterium west: 8,40 x 6,00 x 2,30 m; 7. baptisterium (hoch): 4,00 x 2,00 x 1,40 m.
33
BAR, Mss. 5128, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. I. Memoriu, comunicări,
note şi dări de seamă cu privire la săpături (1891–1909), f. 34, 54; Mss. 5129, Fond Gr. Tocilescu,
Monumentul dela Adamklisi. II. Acte, rapoarte de lucrări şi scrisori dela arhitecţi şi custozi, conturi
de cheltuieli, note şi dări de seamă etc. Cu privire la săpături, pe anii 1890–1907, G. von Cube, Das
Municipium Tropaeum Traiani. Die Marmorbasilika, f. 227–228; Jurnalul săpăturilor întreprinse la
cetateta Tropaeum (Adamclissi) în vara anului 1904, fără semnătură, f. 180–183; V. Richter, Jurnal
zilnic, octombrie, 1905, f. 189–190; V. Mironescu, raport datând din septembrie–octombrie 1907 ?,
f. 269–270, 273–274; Mss. 5130, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. III. Rapoarte şi
scrisori, note şi dări de seamă, schiţe de planuri, desenuri şi fotografii, cu privire la săpături anii
1908–1909, H. Brötz, Raport datând de 4 août 1908, f. 23–36, cu o schiţă a basilicii la f. 31; Raport
datând din 21 august 1908, f. 37–38; H. Brötz, Allegemeiner Bericht der Ausgrabungen zu Adam Clisi
(Cetatea) von 26 Mai bis 26 August 1908, f. 39–41, cu un releveu al ruinelor la f. 168, foto nr. 208–
209, 234, 236–238; G. Murnu, Dela cetatea Tropaeum–Adamclisi: „Basilica cisternă”. Studiu
arheologic. Şedinţa dela 15 Noemvrie 1913, ARMSI 36, 1913, p. 421–440, cu 10 planşe; Idem,
Monumente de piatră din colecţia de antichităţi a Muzeului dela Adamclissi, BCMI 6, 1913, p. 100–
101, 117–118, nr. 1–3, 36–40, fig. 1–3, 29–32.
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mai multor diriginţi sau şefi de şantier. Basilica a fost identificată de P. Polonic în
anul 1892, fără ca la data respectivă să se fi putut determina natura exactă a
edificiului, deşi Gr. Tocilescu intuise că ar putea fi vorba despre o cisternă.
Săpăturile au fost reluate abia în 190434 de E. Frollo, al cărui jurnal de şantier se
păstrează în manuscris la Biblioteca Academiei Române. Aflăm din paginile
acestui jurnal că cercetarea basilicii C s-a desfăşurat între 11 şi 20 iulie 1904 şi că
explorarea arheologică a condus la degajarea părţii orientale a ansamblului de cult
şi la identificarea criptei. Investigarea dispozitivului liturgic35, terminată la 13 iulie,
îi permitea lui E. Frollo să constate că prin intermediul unui şanţ vizibil pe latura sa
de nord, cripta fusese violată încă din antichitate.
În 1905 cercetările au fost continuate de V. Richter, din al cărui raport de
săpătură nu căpătăm informaţii care să permită localizarea zonei cercetate.
Raportul este de altfel scris într-o română incomprehensibilă, cu o grafie greoaie,
aproape ilizibilă. În 1906, arhitectul G. von Cube completa raportul lui Frollo din
1904 cu propriile sale observaţii asupra monumentului, fără însă a fi executat
cercetări personale în această zonă.
În 1907 cercetările la basilica cisternă, cunoscută la vremea respectivă sub
numele de „basilica dublă” au fost continuate în lunile septembrie şi octombrie de
arhitectul V. Mironescu, ale cărui însemnări s-au păstrat în original la Biblioteca
Academiei Române. Cercetările sale s-au concentrat în special asupra laturilor de
nord şi de vest ale basilicii.
Cu cercetările din 1908 şi 1909, desfăşurate sub coordonarea arhitectului
german H. Brötz, s-a trecut la o etapă de cercetare mai amănunţită, cvasisistematică
a acestui obiectiv. Stă mărturie în sprijinul acestei afirmaţii o documentaţie mai
amplă, însoţită de planuri şi de fotografii ce se păstrează în original în manuscrisul
5130 de la Biblioteca Academiei Române. Cercetările s-au axat pe degajarea
laturilor de sud şi de est ale basilicii şi au condus la descoperirea unor morminte36,
34

În pofida inexactităţii care se strecoară în Mss. 5128, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela
Adamklisi. I. Memoriu, comunicări, note şi dări de seamă cu privire la săpături (1891–1909), f. 34
unde Tocilescu spune: „dar reluându-se (n.n. cercetarea) în anul 1903 s-a constatat că avem o duplă
basilică ridicată pe un mare edificiu anterior – o cisternă cu boltă şi deasupra o fântână.”
35
BAR, Mss. 5129, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. II. Acte, rapoarte de
lucrări şi scrisori dela arhitecţi şi custozi, conturi de cheltuieli, note şi dări de seamă etc. Cu privire
la săpături, pe anii 1890–1907, Jurnalul săpăturilor întreprinse la cetateta Tropaeum (Adamclissi) în
vara anului 1904, fără semnătură, dar aparţinând lui E. Frollo, f. 182 spune: „în interiorul criptei nu
s-a găsit absolut nimic. Este de remarcat că această criptă a fost construită chiar pe dărâmăturile
care umplu interiorul basilicei, iar fundul ei este mai ridicat cu 90 cm decât pardoseala clădirei.
Camera de intrare (vezi schiţa) nu este dreptunghiulară, se vede că construcţia ei s-a făcut la iuţeală,
luându-se pietrele găsite prin prejur, şi provenind probabil de la zidurile basilicei, care basilică,
neapărat că era deja ruinată în momentul construirii criptei.”
36
Este vorba despre două morminte descoperite şi cercetate în campania 1908, vezi BAR,
Mss. 5130, Fond Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. III. Rapoarte şi scrisori, note şi dări de
seamă, schiţe de planuri, desenuri şi fotografii, cu privire la săpături anii 1908–1909, reprezentate de
H. Brötz, pe planurile de la f. 40 verso şi 168; primul, situat la est de basilică, era un cavou
rectangular, acoperit cu boltă, care adăpostea mai mulţi defuncţi, săpat la o adâncime de circa 4,00 m;
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precum şi a unei incinte de zidărie – curte (?) – care înconjura basilica şi cimitirul
său, incintă accesibilă printr-o deschidere situată pe latura de nord. Cercetările
arheologice au stabilit definitiv faptul că ipoteza lui Tocilescu din 1892 era valabilă
şi că basilica fusese amenajată în interiorul unei cisterne dezafectate. Investigaţiile
ulterioare, desfăşurate în 1976 de profesorul Ion Barnea, au condus la descoperirea
altor morminte în jurul basilicii, probabil contemporane cu monumentul de cult37.
Îi datorăm arhitectului Sp. Cegăneanu38, colaborator al lui V. Pârvan, o primă
încercare de restituţie axonometrică, precum şi secţiuni longitudinale şi transversale ale
basilicii, schiţe ale unor piese de arhitectură şi un releveu al criptei. Toată această
documentaţie, care datează din epoca de după cercetările lui Gr. Tocilescu la
Adamclisi, se păstrează în original în Arhiva istorică a Institutului de Arheologie
din Bucureşti (fig. 5/4).
Basilica D, bizantină sau cu transept39. Despre acest al patrulea monument
de cult intra muros aflăm din arhiva P. Polonic că a fost scos la lumină încă din
prima campanie, în 1891. Îi datorăm lui P. Polonic un prim releveu al ruinelor,
precum şi al criptei40 (fig. 6/1–2).
al doilea mormânt a fost identificat la sud, într-o groapă de formă circulară în care au fost descoperite
mai multe cranii şi alte oseminte umane, iar la mică distaţă de această groapă a fost identificat un
tezaur monetar cu piese de la Iustinian, Iustin al II-lea şi Sophia, Mauriciu Tiberiu.
37
I. Barnea, La basilique cisterne de Tropaeum Traiani à la lumière des dernières fouilles
archéologiques, Dacia, N.S. 21, 1977, p. 233.
38
Desenele sale au fost incluse în documentaţia grafică a volumului lui V. Pârvan, Cetatea
Tropaeum. Consideraţii istorice, Bucureşti, 1912, fig. 13, 31–34.
39
BAR, Mss. 5128, Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamklisi. I. Memoriu, comunicări, note
şi dări de seamă cu privire la săpături (1891–1909), f. 40, 46–48, 54; Mss. 5129, Fond Gr. Tocilescu,
Monumentul dela Adamklisi. II. Acte, rapoarte de lucrări şi scrisori dela arhitecţi şi custozi, conturi
de cheltuieli, note şi dări de seamă etc. Cu privire la săpături, pe anii 1890–1907, Raport al
arhitectului H. Jacobi, Die Ausgrabungen von Adamclise, 1895, august 1895, f. 52–53; Cetatea
Adamklisi. Raportul rezumativ al lucrărilor până în 1897 inclusiv, f. 121 verso (despre criptă); V.
Richter, Jurnal zilnic, octombrie, 1905, f. 189–190; O. Richter, Adamclisi, 1897?, f. 327–328, pl. 329
(releveu, semnat de O. Richter); G. von Cube, Das Municipium Tropaeum Traiani, f. 230–232; arhiva
personală P. Polonic, I Mss. 8, Săpăturile cetăţilor romane, caiet 5, p. 16–17, pl. I varia 102–103,
105, 107; Gr. Tocilescu, în Fouilles et recherches .., p. 90–91, fig. 54 (plan al oraşului), 55–56 (plan
al basilicii şi al criptei).
40
BAR, arhiva personală P. Polonic, I Mss. 8, Săpăturile cetăţilor romane, caiet 5, p. 16–17
inginerul Polonic face precizarea că: „supt altar am dat de o pivniţă mică pătrată în care te scobori
pe 12 trepte.” Este un detaliu interesant, pentru că dacă în manuscrisele semnate de Gr. Tocilescu şi
de P. Polonic se face vorbire despre 12 trepte, în raportul semnat de O. Richter în 1897 (?) autorul
spune, printre altele, că accesul în criptă se făcea printr-o scară cu 10 trepte, late de 0,61 m. În
articolul său din 1980 I. Barnea, Le cripte delle basiliche paleocristiane della Scizia Minore, RÉSEE
19, 1981, 3, p. 497, face menţiunea că aceeaşi scară nu mai număra decât opt trepte. În funcţie de
numărul acestor trepte, simbolismul este diferit: în Noul Testament opt este cifra perfecţiunii, a
învierii lui Iisus, a Paştelui, a odihnei veşnice, vezi P. Underwood, The fountain of Life in
Manuscripts of the Gospel, Dumbarton Oaks Papers 5, 1950, p. 81–86, notele 158, 161, 175 şi
G. Cuscito, Depositus in hanc piscinam. Morte e risurrezione nell’antico cristianismo aquileiese,
Aquileia nostra 43, 1971, col. 60–62), în vreme ce cifra 12 îşi găseşte mai degrabă un punct de sprijin
în simbolistica veterotestamentară (ex.: cele 12 triburi ale lui Israel).
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Investigaţiile arheologice au continuat în 1893, sub conducerea lui
P. Polonic, cu cercetarea interiorului edificiului. Ulterior, în 1895 şi 1896, arhitecţii
H. Jacobi şi J. Fakler au procedat şi la dezvelirea străzii laterale din faţa basilicii cu
transept41. Suntem informaţi despre acest monument într-un raport rezumativ al
cercetărilor de la Tropaeum Traiani, datând din 1897, cu autor necunoscut, cel mai
probabil Gr. Tocilescu42.
Îi datorăm lui O. Richter un nou releveu al basilicii, datând probabil din 1897
ca urmare a colaborării sale cu J. Fakler. Putem observa că liniile generale ale
monumentului erau deja stabilite, toate părţile sale componente figurând deja pe
plan. Nu putem preciza cu exactitate dacă în 1905, sub coordonarea lui V. Richter,
au avut sau nu loc noi cercetări în aria acestui monument, dat fiind textul eliptic al
raportului fostului custode, care face referire la piese de arhitectură provenind
dintr-o basilică, dar nu menţionează care anume. Un an mai târziu, raportul de
sinteză al lui G. von Cube reia informaţiile cunoscute despre monument, fără însă
ca arhitectul să fi întreprins cercetări proprii aici.
Cercetarea arheologică a basilicii cu transept continuă şi în prezent. Planul
s-a îmbogăţit prin identificarea unor structuri arhitectonice anterioare, aparţinând
unui edificiu termal, din care – pe latura de sud a transeptului – unele au fost
încorporate în planul basilicii43.
Documentele de arhivă invocate reprezintă un corpus de primă mână care
contribuie la reconstituirea unei pagini din istoria cercetării arheologice româneşti,
marcate indiscutabil de activitatea lui Gr. Tocilescu în general şi de investigaţiile sale
la monumentul şi în cetatea de la Adamclisi, în particular.
41

În legătură cu cercetările acestor doi arhitecţi Tocilescu nota în manuscrisul 5128, f. 48 că:
„s-a desgropat până la pardoseală şi s-a alcătuit schiţa de plan a ei. (vezi Jacobi: plan şi raport); s-a
găsit şi litera I din primul rând al unei inscripţiuni săpate pe o placă de marmură lucrată pe
amândouă părţile; probabil că era de la Sf. Prestol; ca material: plăci de piatră din pardoseala
bisericei, fragmente arhitectonice de marmură.”
42
BAR, Mss. 5129, f. 121 verso, sub titlul Templul aflăm că: „mai întâi s-a descoperit altarul
în partea dinspre răsăsit care are forma cunoscută a unui semicerc – spre interior s-au descoperit
mai multe postamente, colone şi capitele de marmură foarte bine lucrate, având şi semnul crucii pe
dânsele. Înaintea altarului s-a găsit o subterană îngustă în care duc trepte bine conservate si care nu
pote fi alta decât un cavou în care însă nu s-a mai găsit nimica. Este de remarcat că pardoseala
acestei biserici era construită din lespezi mici pătrate care deasupra aveau un strat neted ca
marmura, un fel de mozaic artistic.”
43
Al. Barnea – M. Mărgineanu Cârstoiu, în CCA 1983–1992 (1997), p. 118–119; Al. Barnea,
în SCIVA 43, 1992, 4, p. 433; Idem, în SCIVA 44, 1993, 4, p. 397; Idem, în SCIVA 45, 1994, 4,
p. 375; Idem, în CCA 1994 (1995), p. 3; Idem, în SCIVA 46, 1995, 3–4, p. 281; Idem, în CCA 1995
(1996), p. 1; Idem, în SCIVA 47, 1996, 4, p. 421; Idem, în SCIVA 48, 1997, 4, p. 373; Idem, în
SCIVA 49, 1998, 3–4, p. 291; Idem, în CCA 1999 (2000), p. 7; Idem, în CCA 2000 (2001), p. 20–22;
Idem, în CCA 2001 (2002), p. 21; Idem, în CCA 2002 (2003), p. 25–27; Idem, în CCA 2003 (2004),
p. 14–16; C. Olariu et alii, în CCA 2004 (2005), p. 15–16; C. Olariu et alii, în CCA 2005 (2006),
p. 35–36; C. Olariu et alii, în CCA 2006 (2007), p. 26; A. Panaite, în CCA 2007 (2008), p. 21-22, pl. 2.
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Fără a insista asupra dificultăţilor cărora Gr. Tocilescu a trebuit să le facă faţă
de-a lungul celor douăsprezece campanii arheologice în cetatea de la Tropaeum
Traiani, vom constata că doar o stranie ironie a istoriei a făcut să fim în posesia
vastei arhive a savantului. Această arhivă a fost cerută cu insistenţă familiei
Tocilescu, după dispariţia prematură a profesorului, în 1909, cu scopul de a fi
predată direcţiunii Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti44. Ministerul
instrucţiunii publice din epocă a instituit o comisie însărcinată cu preluarea arhivei
lui Gr. Tocilescu. Astfel, ceea ce în epocă a constituit poate o exagerare, a devenit
cu trecerea vremii un act reparator. Oricât de incomplet, de mutilat de trecerea
timpului sau de acţiunea umană, ori de inegal ca valoare a tratării monumentelor,
acest lot de documente conţine informaţii, ilustrate parţial cu fotografii şi clişee pe
sticlă, a căror acurateţe sau valoare nu s-au diluat în timp. Mai mult, în pofida
dispariţiei inexplicabile a unora dintre documentele ce alcătuiau arhiva lui
Gr. Tocilescu – mai cu seamă planuri şi fotografii – fondul arhivistic al savantului
este astăzi una dintre arhivele istorice de şantier cea mai completă din România.
Suntem deci cu toţii, fie numai şi din perspectiva unei solidarităţi
profesionale, chemaţi să ne aplecăm asupra acestei mărturii inedite prin care, de
peste timp, savantul Gr. Tocilescu aşteaptă, de aproape un veac, să-şi rostească
povestea pe care puţini au fost cei curioşi să o cunoască aşa cum a fost.
Anexa 1
BAR, Mss. 5129, f. 2, faţă verso
Contract de colaborare cu G. Niemann pentru începerea săpăturilor la Adamklissi; scris de mână, cu
cerneală neagră de China, pe hârtie de format A4.
„ Monsieur Gr. G. Tocilescu, directeur du Musée National de Bukarest, au nom du Ministère
des Cultes et de l’Instruction Publique de Roumanie, et Monsieur Georges Niemann, professeur
d’architecture à l’Academie des Beaux-Arts de Vienne, ont conclu l’arrangement suivant :
1. MM Niemann et Tocilescu procéderont au plus tard le 15/27 août 1890 à des fouilles
régulières et scientifiques à l’emplacement du monument d’Adam–klissi atribué à Trajan et
à ses alentours, ainsi qu’au camp romain situé à proximité de ce monument.
2. M. Tocilescu s’engage à fournir le logement et la nourriture nécessaires pendant tout le
temps des fouilles qui dureront quarante jours, ainsi que les ouvriers ; les outils et les aides
nécessaires à cette exploitation. Cette expédition scientifique aura aussi un photographe à sa
disposition.
3. M. Niemann reçevra comme honnoraire pour sa participation à ces travaux la somme de
4000 Marks (quatre milles) en or, dont il reçevra la moitié au moment de la signature du
présent contract; et la moitié à la fin des travaux, ainsi que 240 Marks pour fraies de
voyage.
4. La publication archéologique, épigraphique et artistique du monument et des explorations
d’Adam-klissi se fera par M. Tocilescu, avec la collaboration de M. Niemann, sous les
auspices du Ministère des cultes et de l’Instruction Publique de Roumanie.
44

Barbu–Schuster, Grigore G. Tocilescu..., p. 129–130, notele 46–47.
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Aucun autre travail ne sera publié antérieurement à cette publication, dont les détails seront
reglées ultérieurement.
Faite à Vienne en double exemplaires le 5/17 juillet 1890.
Gr. G. Tocilescu
G. Niemann

GRIGORE TOCILESCU ET LES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES
DE TROPAEUM TRAIANI. REMARQUES SUR LES RECHERCHES
DU SAVANT D’APRÈS LES DOCUMENTS D’ARCHIVE
RÉSUMÉ

Ce travail porte essentiellement sur deux fonds d’archives inédits de
Gr.G. Tocilescu et P. Polonic, ainsi que sur un corpus d’images relatives à l’histoire
des fouilles des églises paléochrétiennes intra muros de Tropaeum Traiani durant la
période 1891 et 1909. Le but du sujet était de reconstituer les lignes générales de
l’architecture religieuse d’Adamclisi en s’appuyant sur le témoignage des archives,
qui malgré leur qualité et leur intérêt ont été souvent occultés. Ainsi, le lot des
documents considéré dévoile une page intéressante des recherches archéologiques
menée en Dobroudja par le Musée National d’Antiquités de Bucarest à la fin du
XIXe–début du XXe siècle. On découvre, entre les pages des ces tomes, comportant
des papiers administratifs, des rapports techniques ou lettres appartenant à Gr.G.
Tocilescu et à ses collaborateurs à Adamclisi, un univers complexe, en mesure
d’offrir une image fidèle de l’époque, ainsi que des informations d’une
incontestable valeur historique sur les monuments de culte chrétiens intra muros
dégagés à la suite des campagnes d’explorations archéologiques dirigées par Gr.G.
Tocilescu.
Reconsidérer l’apport de l’archéologie, notamment des recherches dirigées
par Gr. Tocilescu a été le point de départ de ce travail, qui a permis de faire
connaître un matériel peu exploré, qui apportait une nouvelle lumière sur la
configuration dans le terrain des quatre basiliques intra muros de la ville tardoantique de Tropaeum Traiani. Ainsi, entre 1891 et 1909, à l’intérieur des remparts
de la cité tardo-romaine d’Adamclisi ont été dégagés quatre monuments de culte
chrétiens : la basilique A, dite “simple”, la basilique B, dite de “marbre”, la
basilique “citerne” ou C et la basilique à transept ou D. L’étude comparative des
documents d’archive et des ouvrages scientifiques a permis de valoriser l’acquis
des anciennes fouilles. On a effectivement constaté que les traits d’architecture de
la basilique A étaient bien mises en valeur par les explorations archéologiques de
P. Polonic et de H. Jacobi durant la dernière décennie du XIXe siècle. La plupart
des observations faites à l’occasion de ces fouilles sont encore valables et certains
ont été réconfirmées par les recherches d’I. Barnea et par celles, plus récentes,
d’Adriana Panaite. La documentation sur la basilique B, dite de “marbre” s’avère
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particulièrement riche et facilite la restitution assez exacte de l’architecture de ce
monument, y compris du baptistère attenant. On remarque l’attention et le soin
accordé par l’architecte allemand G. von Cube aux détails techniques concernant les
différentes parties composantes de cette basilique, de sa sculpture architecturale et de
sa décoration. L’apport des recherches menées par Gr. Tocilescu sur le site de la
basilique “citerne” ou C a été décisif pour la connaissance de cet édifice chrétien, de
sa crypte à reliques et de la zone autour du monument. Le dernier volet de ce travail
s’intéresse à la basilique D (à transept). L’activité de P. Polonic et de l’architecte H.
Jacobi a permis de souligner les principaux traits architecturaux de la basilique et de
sa crypte à reliques, crypte du même type que celle de la basilique “citerne”.
Le cas de Tropaeum Traiani permet de reconstituer la géographie sacrale
d’une des villes les plus importantes de la province de Scythie et de juger le poids
appréciable des anciennes fouilles archéologiques dirigées par Gr. Tocilescu.
LISTE DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Basilique A. Relevé topographique de la cité tardo-antique de Tropaeum Traiani.
Fig. 2. 1 Basilique A, relevé de plan; 2 Basilique A, vue de la façade occidentale en 1896
(cliché sur vitre de H. Jacobi, 1896, Archives de l’Institut d’Archéologie de Bucarest); 3 Basilique B
et ses alentours, relevé de plan ; 4 Le baptistère de la basilique B, relevé de plan.
Fig. 3. Basilique B, le baptistère 1 restitution de la façade ouest; 2 coupe longitudinale;
3 restitution de la façade nord; 4 coupe transversale.
Fig. 4. 1 Basilique C et la porte ouest, relevé de plan; 2 pièces de la sculpture architecturale
provenant des divers monuments de la ville et relevé de plan de la crypte à reliques de la basilique C;
3 Basilique C, restitution axonométrique; 4 Basilique C, plan reconstitué.
Fig. 5. 1-3 Basilique C: 1 coupe transversale; 2 coupe longitudinale; 3 restitution de la façade
ouest; 4 signature autographe de l’architecte Sp. Cegăneanu sur le volume des planches illustrant
l’ouvrage de V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, Bucureşti, 1912.
Fig. 6. Basilique D: 1 relevé de plan; 2 la crypte à reliques, relevé de plan.

