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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Badanie prowadził prof.dr Stefan Parnicki-Pudełko
{autor komunikatu). Ponadto w ekspedycji uczestni
czyli: prof, d r bab. inż, ar ch.Aleksander Grygorowicz,
doc.dr hab. Janusz Skoczylas, dr Andrzej Biernacki,
dr Tomasz tfujewski, mgr Kazimierz liski, Ryszard Rau.
Finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Hyższego
oraz UAM. Dwudziesty siódmy sezon badań polsko-buł
garskich'. Rzymska twierdza legionowa i wczesnobizanf

tyjskie miasto nad dolnym Dunajem. CI ·» VII w. п. e.).

Sezon wykopaliskowy trwał od 16 lipce do 11 września. Badania były skoncentrowane w rejo
nie wielkiej wczesnochrześcijańskiej bazyliki biskupiej (V-VI w.), przy ktdrej prace wykopalis
kowe były już prowadzone w latach ubiegłych (v.IA. Badania 1984, a.195-196), Podczas ostatnie
go sezonu wykopaliskowego odsłonięto całkowicie pozostałości murów korpusu bazyliki i północ
nego pomieszczenia przy narteksle oraz muru, który od północy ograniczał ettłum przed bazylikę.
Ton wczesnoblzantyjski mur założony został na murze zniszrzonej uprzednio budowli rzymskiej.
Podobną sytuację stwierdzono też przy korpusie bazyliki, gdzie fundamentami dla jego północnej
ściany, jak 1 dla konstrukcji oddzielającej

nawę środkową od nawy północnej są m u гy budowli

antycznych. Odnaleziono między Innymi dalsze fragmenty marmurowej ambony z podwójnymi schoda
mi ustawionej w VI w. na osi nawy głównej. Obecnie pozostałości ambony umożliwiają dość dokład
ne zrekonstruowanie obrazu całości tego okazałego obiektu.
Poniżej posadzki bazyliki odkryto dalsze znaczne partie antycznych term legionu I ital
skiego, który stacjonował w Novae. Całkowicie odsłonięto pozostałości tepidarium z dobrze za
chowaną posadzką z płyt ceramicznych ze stemplami LEG 1 U A L . tf sondażach o 0,40 m poniżej
tej posadzki odsłonięto fragmenty wcześniejszej od tamtej silnej posadzki z cegieł ułożonych
w "jodełkę*1. Dowody przebudowy 1 zmian w atrukturza tern również stwierdzono badając drugie
pomieszczenie, które przed przebudową pełniło najprawdopodobniej funkcję caldarium. Tuż po
zewnętrznej, północnej atronie tepidarium odkryto fragment kanału ulicznego nakrytego dużymi
płytami kamiennymi stanowiącymi niewątpliwie równocześnie nawierzchnię ulicy.
tfśród ruin budowli rzymskich 1 wczesnoblzantyjskiej bazyliki znaleziono setki fragmen
tów naczyń glinianych, rzymskie 1 bizantyjskie monety brązowe i srebrne, dwa duze brązowe
łańcuchy służące zapewne do zawieszania lamp w bazylice, wyroby z kości, szkła, gliny 1 ka
mienia. Na Jednej z płyt kamiennych pochodzącej z budowli legionowej zachował się duży frag
ment inskrypcji łacińskiej, a na bazie marmurowej kolumienki z bazyliki fragment inskrypcji
greckiej.
Przy dokonywaniu badań petrograficznych i uzupełnianiu dokumentacji odkrytych Już
uprzednio murów obronnych odkryto podczas sprawozdawczego sezonu wykopaliskowego w pobliżu
bramy zachodniej pozostałości silnej baszty zewnętrznej zbudowanej prawdopodobnie w czasach
Justyniana tfielkiego w celo wzmocnienia starszych fortyfikacji rzymskich.
Niezależnie od prac eksploracyjnych 1 dokumentacyjnych dokonano wstępnej konserwacji

—

- ZŚ2 wszystkich odkrytych dotychczas przez ekspedycję DAM и rejonie bazyliki murów budowli rzymskich 1 wczasnoblzantyjskieh.
Badania będę kontynuowane przez ekspedycję UAM w 19B8 r.
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Uniwersytet Marszawskt

Rzyaska budowla pałacowa ,

Polska Stacja Archeologii
S t ódzi emnomorsklej

И pracach elsji wzięli udział i doc.dr hah. Wiktor
Andrzej Daszewski - kierownik wykopalisk, prof, dr
hah. Zofia Sztetytło - epigrafik, dr Ewa PapuciWładyka - archeolog, dr Stanisław Hedskaza - a r 
chitekt, praktykanci - studenci Uniwersytetu War
szawskiego 1 Gdańskiego oraz Politechniki Warszaw
skiej. Dwudziesty

pierwszy aazon badarf:

8.09. - 18.10.1986.
Badani* prowadzona w Kato Pophos koncentrowały s_lę w rejonie Haloutana leżącym w połud
niowej części półwyspu paflJakiago. Dotyczyły ona rzyesklej budowli pałacowej r okresu od II do
VI w. n . a . , doeu rzyesklago z IV w.n.e.. oraz wcześniejszej zabudowy tego terenu znajdujęcej się
poniżej wyalanlonych budowli.

,'

W rejonie budowli pałacowej (tzw.Willa Tazausza) sondaże skoncentrowana były w akrrydłach
zachodni· 1 południowy». W skrzydle zachodnia stwierdzono wialowaratwowę wcześniejsze zabudowę
zalagajęcę pod budynkiem pałacowym, pochodęącę z okresu hellenistycznego oraz wczesnorzymakiego.
Hlędzy Innymi odsłonięto cysterny wodna, płytowanle dziedzińca oraz związane z nim resztki murdw domów. W akrzydla południowym przeprowadzono sandała w salach AT t A2A. Okazało się. Z*
pomieszczania ta, w pdZnlaJazym okresie użytkowania pałacu zamieniona na eieszkalna, w pierw
szej

fazie zapewne należały do pałacowego zespołu łazlebnego. Zachowały się a.ln.Ślady prae

furi ca oraz hypocaustum.
Wykopaliska prowadzone na południe od zewnętrznego muru pałacu, w bezpośrednia sęsledztwle
gldwnych sal pałacowych, odsłoniły duła załoZenie mieszkalne z okresu hellenistycznego. Odko
pano S pomieszczeń, w tym dwa z częściowo zachowanę dekorację malarską ścian, nawiązującą do
tzw. pierwszego stylu pompejańśkiego.
Praca prowadzane /tzw.Dom Alona z IV w./ skoncentrowana były na północ od odsłoniętych
wcześniej pomieszczeń z mozaikami. Odkryty zcatał szereg auzdw, która wydaję się być podbudo
wę pod drewnianę posadzkę, pod którę Znajdowały się cysterny wodna. Oom Alona, jak nożna sądzló na podstawie znalezisk, został częściowo przebudowany a połowie IV w.n.e. W czasie prac
□Okryty został depozyt ceramiczny o duZaj wartości poznawczej, z okresu od коПса IV w.p.n.e.
do pierwszej połowy I w.n.e., zawierający m.ln. Interesujące iiaporty italskie /amfora typu
Dressai 1C/, iaporty attyckia /Heat Slope kara/ oraz duło terra sigillata A, Jak tez ceramika
lokalna, tzw. sigillata cypryjeke.
Równolegle do prac wykopiltekowych prowadzane b y ły w kooperacji z ekipę Departamentu

