
SESIUNEA STIINTIFICA DE COMUNICARI SI REFERATE
A MUZEULUI DE ARHEOLOGIE CONSTANTA (15-17 AUGUST 1969).

Sedinta de deschidere festiva a lucrarilor sesiunii a avut loc în sala
mare de sedinte a Consiliului Municipal Constanta, vineri 15 august
1969, ora 10,30.

Au fost prezenti reprezentanti ai organelor locale de partid si de
s1:'*, invitati din oras si din tara, membrii colectivului s~!.ntific al
muzeului.

Prezidiul a fost format din: Acad. Em. Condurachi, directorul Insti
tutului de arheologi~ al Academiei R.S.R., Vladimir Robu, lect. univ.,
presedintele Comitetului judetean pentru cultura si arta, Radu Florescu,
director adjunct în Directia muzee si monumente istorice din C.S.C.A.,
.si Adrian Radulescu, directorul Muzeului de arheologie Constanta.

Deschizînd lucrarile sesiunii, tov. Vladimir Robu a relevat, în cuvîn
tul sau, importantia contextului istoric a sesiunii muzeului constantean
:si amploarea realizarilor obtinute pe tarîm muzeistic în judet, în sfertul
de veac ce a urmat eliberarii. A evocat apoi figura fostului director al
muzeului, Vasile Canarache, încetat din viata la 4 august 1969, în me
moria caruia s-a pastrat un moment de reculegere.

Tov. Acad. Emil Condurachi a adresat apoi un cuvînt de salut
sesiunii. Subliniind satisfactia colectivului de specialisti al Institutului
de arheologie de pe lînga Academia R.S.R., de a putea participa la 'aceste
lucrari, care se vadesc a fi la început, cea mai ampla manifestare stiin
tifica de pîna acum a unui muzeu cu o activitate cunoscuta si apreciata
dintotdeauna.

Din partea Directiei muzeelor si monumentelor istorice, tov. Radu
Florescu a exprimat satisfactia forurilor superioare de a vedea la lucru
.() retea muzeala pe cît de ampla, pe atît de valoroasa, din punctul de
vedere al preocuparilor si rezultatelor cercetarilk:>r; s-a subliniat ca mu
zeele, potrivit unui scop mai vechi, dar nu îndeajuns de urmarit întot
d.eauna, s-au transformat în chip tot mai evident din simple depozitare
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ale materialelor si monumentelor arheologice, în veritabile nuclee de cer
cetare, a caror activitate de valorifican:-estiintifica se exprima elocvent prin
sesiunile lor stiintifice, organizate în acest an, festiv, la Braila, rI'ulcea si
Constanta.

Dupa aceste cuvîntari de salut, a început seria comunicarilor ti
nute în sedinta plenara.

- Acad. EM. CONDURACHI (Bucuresti): "Arheologia si muze
istica Dobrogei la a 25-a aniversare a eliberarii patriei".

Este facuta o ampla trecere în revista a activitatii de cercetare a
arheologiei Dobrogei, în perioada de dupa Eliberare, în comparatie cu si
tuatia de pîna la 23 august 1944, subliniindu-se rolul politicii Partidu
lui Comunist Român în domeniul activitatii stiintifioe.

- Prof. univ. dr. docent R. VULPE (BucUQ:"esti): "Note de istorie
tomitana".

înainte de abordarr-easubiectului propriu-zis, aduce un cald omagiu
figurii lui V. Canarache, fostul director al Muzeului, relevîndu-se me
ritele acestuia in marile descoperiri din Dobrogea (si cu deosebire din
Tomis), in organizarea importantelor obiective muzeale din orasul Con
stanta.

Comunicarea propriu-zisa se refera la trei ,aspecte din istoria To
misului.

1) Data intemeierii acestuia, pe care, in concluzie, o considera mai
veche decît se accepta în general în discutiile de specialitate. Inclina sa
plaseze acest eveniment, în sec. VI înainte de 570 î.e.n. (cînd se întemeiaza
Odessos, ultima colonie a Miletului).

2) Saltul tomitan de la "orasel-tîrg" la "metropola". Acesta are
loc dupa evenimentele din sec. III î.e.n., cînd Bizantul distruge într-un
conflict armat, flotele Histriei si Ca1latisului, rivale Tomisului. Datorita
navigatiei tot mai precare la Histria, din cauza nisipurilor cordonale
care vor bara ulterior drumul corabiilor în mod definitiv, navigatorii
vor opta, din ce în ce mai statornic, pentru escale la Tomis, aflat la ca
patul cel mai scurt al drumului de uscat spre Dunare (la Axiopolis),
drum care evita astfel durata si primejdiile unui larg ocol. Siguranta
acestui drum de uscat, garantata de regii elenistici, la început, apo1 de
romani, i-a adus Tomisului puterea si stralucirea de mai tîrziu.

3) O schimbare importanta de nume: de la "Tomis" la "Constanta".
Dupa enumerarea cîtorva ipoteze, se opteaza pentru aceea potrivit ca
reia, ca si în alte locuri, acest nume a putut fi sugerat de o modificare
in aria vechiului oras, prin adaugirea de noi cartiere, mai ales, al cfiror
nume devine preponderent cu timpul.

Cartierul ecleziastic de pe locul vechii gari din Constanta, bazilicile
închinate poate lui Constantius II sau Sfintei Constanta, au facut ca noul
nume sa se extinda si asupra vechiului oras, iar numele de Tomis sa
cada în desuetudine.

- RADU FLORESCU (Bucuresti): "Locuinte în asezarile feudale
timpurii din Dobrogea, în lumina sapaturilor de la Capidava".
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Enumera cîteva rezultate mai importante ale cercetarilor de la Ca
pidava, îndeosebi ale celor relua te mai amplu din 1955 (sînt stabilite cî
teva faze cronologice de locuire si cîteva subtipuri de locuinte de su
prafata).

Sedinta se încheie la ora 13 15 dupa care toti participantii au vizitat
Edificiul cu mozaic, unde au primit explicatii despre modul de amenajare
a celor 11 boxe, aflate în stadiu final de reconstructie.

In dupa amiaza zilei de 15 auguts 1969 comunicarile se prezinta în
doua sectii.

SECTIA I
Prezideaza acad. Emil Condurachi.
Sedinta se deschide la ora 17.30.
Comunicari. - SUZANA DIMITRIU (Bucuresti) : "Perioada arhaica

greaca la Histria si importanta ei pent7'U arheologia Pontului Euxin".
Trece în revista rezultatele cercetarilor întreprinse în partea de

nord-vest a platoului X (trei niVielede locuire, esalonate, din ultima parte
a sec. VII Le.n. - începutul sec. VI î.e.n., pîna la sfîrsitul sec. VI Le.n.
Conchide ca în asezarea de pe platou nu a existat o preocupare urbanis
tica, dar cu timpul, contactele cu indigenii au sporit, iar procentul de
ceramica locala gasita vadeste patrunderea getilor în acest carrtier.

- Ing. GH. MERKLER (Bucuresti) : "Date preliminare asupra cer
cetarilor geofizice executate pe platoul de vest al cetatiil Histria".

Dupa un istoric al cercetarilor geofizice, explica mecanismul aces
tei metode oare permite localizare a spatiului subteran în CaTea intervenit
mîna omului, deci surprinderea diverselor elemente de constructie, nivele
de locuire, morminte antice etc.

- M. COJA (Bucuresti) : "Fazele de locuire ale platoului de apus al
cetatii Histria în epoca greco-romana".

Prezinta straturile de cultura si tipurile de locuinta din zona
amintita.

- N. HARTUCHI (Braila) : "Observatii asupra culturii Cernavoda 1
la Dunarea de Jos".

Dupa o succinta trecere în revista a istoricului acestei culturi, trece
în revista unele descoperiri de la Chirnogeni, Rîmnicul si necropola
Brailitei.

- M. lRIMlA (Constanta) : "Cîteva aspecte ale începutului epocii
Latime la Dunarea de Jos, în lumina sapaturilor de la Bugeac.

Enumera des00peririle mai importante din aceasta epoca si se
opreste cu un cuvînt mai insistent asupra recentelor cercetari de la Bu
geac-Ostrov, relevînd importanta materialelor din necropola sus amintita
în contextul Latenean al Dunarii de Jos.

- Discutii. Pun întrebari si ia.u parte la discutii: Acad. Emil Con
durachi, care, dupa cîteva deslusiri date de tovarasii Gh. Merkler si lri.
mia Mihai, releva importanta celor doua comunicari si a directiilor vii
toare de studiu. S. Dimitriu amplifica unele explicatii din comunicare
M. Coj,a se refera la importanta problemelor ridicate de M. Irimia.
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N. Hartuchi informeaza pe M. lrimia despre unele materiale din necropola
Brailita 2, foarte importante pentru epoca a doua a fierului.

Sedinta se ridica la ora 20.30.

SECTIA a II-a
Prezideaza Praf. Bucur Mitrea si Prof. Radu Vulpe.
Sedinta se deschide la ora 17.30.
Comunicari. - ARICESCU ANDREI (Constanta): ,,Geti, sciti si

traci în perioada preelenistica".
Considera ca descoperirile de la Sibioara, Medgidia, Murighiol, Te

lita, sînt clar scitice si ca înca din sec. VI Le.n. scitii se stabilesc în Do
brogea, în comunitati mai numeroase si mai puternice spre centrul re
giunii.

- VLADIMIR ILIESCU (Constanta) : "Contributii la problema ra-'
porturilor traco-scite în sec. IV î.e.n. ".

Dupa o succinta trecere în revista a situatiei politice la Dunarea
de Jos în sec. VI-V î.e.n., conchide ca scitii s-au asezat în Dobrogea în
sec. IV Le.n. (probabil pe la 360 î.e.n.) si ca Ateas a fost în lumea greaca
cel mai cunoscut rege al acestora.

- C. SCORP.4.N (Constanta) : "Bastinasii si romanizarea lor în lu
mina sapaturilor recente de la Buceag".

Prezinta rezultatele preliminare asupra sapaturilor de la Buceag
Ostrov, unde a fost gasita o mica asezare rurala (pagus), databila, prin
fibule si monezi, în sec. II e.n. Aspectul cel mai interesant e dat de ga
sirea, pe lînga ceramica tipic romana, a unei cantitati de ceramica lu
crata cu mîna, de factura indigena.

Potrivit autorului, descoperirea de cemmica bastinase se leaga de
materialele getice gasite în unele morminte de epoca romana de la Tomis
ca si cele cîteva descoperiri din straturi din aceeasi epoca, de la Callatis.
si Histria. Ele pot dovedi o continuitate getica în plina epoca romana,
continuitate de cultura materiala ce are afinitati cu Moldova, Muntenia.
si chiar Dacia intracarpatica.

Se fac proiectii si se prezinta materialul din sapatura.
- PETRE AURELIAN (Bucuresti): "Geti si daci în lumina iz

voarelor greco-Iatine".
Face o ampla trecere în revista a celor peste 60 autori ~mtici care

amintesc în scrierile Iar de daci. Conchide ca termenul de geto-daci este
folosit si se impune numai din sec. II e.n., pîna atunci el nu este sem
nificativ.

- MIHAI BUCOV ALA (Constanta) : "Consideratii asupra mormin
telor de epoca 1'Omana-timpurie la Tomis".

Pe baza analizei unui sir întreg de categorii de materiale funerare
(ceramica, branz, sticla etc.) stabileste o evolutie a cîtorva tipuri de obiecte
din epoca elenistica pîna în epoca ifomana timpurie. Acestea dovedesc
o continuitate materiala si spirituala la Tomis, o legatura pe cît de certa,
pe atît de fireasca între cele doua epoci. Pe lînga acestea, ,observatiile
facute asupra cîtorva materiale romane clasice importate în mod evident
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la Tomis din spatiul italic, permit unele concluzii asupra momentului si
ponderii procesului de romanizare a amintitei cetati vest-pontice.

- Discutii. La dezbaterile privind comunicarile din sedinta plenara.
si a celor de dupa amiaza din sectia a II-a, pun întrebari si iau parte
la discutii :

Acad. Emil Condurachi, caJre remarca importanta comunicarii tov.
C. Scorpan, prin care se dovedeste continuitatea elementului bastinas în.
plina epoca romana.

VI. Iliescu, care pune cîteva întrebari si se declara de acord cu
concluziile exprimate de tov. A. Aricescu.

Rodu Florescu, care se refera la oomunicarea tov. Prof. Radu Vulpe,
pune sub semnul îndoielii identificarea Axiopolis-ului elenistic cu Ni-.
cosul (cetatea romana tirzie), formulînd teza ca (aceasta din UlI'maar avea
un plasament diferit. La comunicarea lui A. Aricescu ridica obiectiuni,
facind rezerve asupra atribuirii akinakes-ului, exclusiv scitilor, soco
tindu-l prototipul sabiei iraniene. Aminteste opinia lui Blavatki ca prin
sciti se întelege un complex de popoare, dintre oare unii erau sciti, altii
nu. Remarca justetea si importanta opiniilor tov. M. Bucovala, despre
rolul si caracterul romanizarii la Tomis si pe coasta vest-pontica, în
general.

Prof. Radu Vulpe, remarca consistenta comunicarilor expuse, are
un cuvînt laudativ pentru importanta problemei si concluziilor inedite
exprimate in comunicarea tov. M. Bucovala, amplifica explicatliile sus
tinute in comunicarea de dimineata desprre înfiintarea si rolul Tomisului
si raspunde la cîteva întrebari.

Sedinta se inchide la ora 21.
Sedintele din 16 august 1969.

SECTIA 1.
Prezideaza tov. S. Dimitriu si Prof. R. Vulpe.
Sedinta se deschide la ora 9.30.
Comunicari: - COV ACEF ZAHARIA (Constanta): "Trecere în.

revista a literaturii arheologice a Dobrogei, publicata în ultimul sfert
de veac". Insereaza principalele dkectii ale cercetarilor arheologice de·
dupa 1944 si publicatiile de seama ce au rezultat, firesc, din acestea.

- AL. SUCEVEANU (Bucuresti) : "Consideratii asupra foedus-ului
dintre Roma si Callatis".

Dupa enumerarea opiniilor diferite asupra datei încheierii si locul
de pastrare al acestui foedus, conchide ca datanea între 83-81 Le.n., nu
mai este posibila, ea putind alterna înainte sau dupa, si ca locul de pas
trarre al sau trebuie sa fi fost la Callatis, unde exista la inceputul sec. 1
te.n., un templu al Concordiei, ce adapostea în mod obisnuit decretele
si celelalte acte importante.

- A. RADULESCU (Constanta): "Un miliar de la Decius, gasit
la Rasova".

Dupa expunerea detaliilor tehnice si conditiilor de gasire ale mi
liarului, autorul considera ca însemnatatea deosebita a inscriptiei des-

431



coperi te recent, consta în aceea ca ne confirma opera de refacere si de
constructie a drumurilor de catre Dedus, într-o epoca agitata de atacu
rile gotilor si ca localitatea "Sacidava" mentionata în text, trebuie cau
tata în sud-vestul Dobrogei, eventUJalpe lînga Rasova.

- C. IONESCU-ClRLIGEL (Bucuresti): "Cadrane solare grecesti
{li romane în Dobrogea".

Dupa descrierea a trei cadrane solare gasitc în Dobrogea si ama
nuntele tehnice de prezentare, conchide, pe baze unut cadran din His
tria, datat în sec. IV Le.n.. ca aici, înca din epoca elenistica existau preo
cupari stiintifice superioare. de profunzime.

Discutii: Pun întrebari si iau parte la discutii :
Silviu Sanie. care întJregeste lista lucrarilor enumerate în lucrarea

tov. Covacef Zaharia cu valoarasa lucrnre a lui R. Vulpe si 1. Barnea,
"Din istoria Dobrogei", voI. II. Se declara, în acelasi timp, de acord cu
ipoteza tov. Al. Suceveanu.

Prof. Bucur Mitrea felicita pe Covacef Z. pentru interesanta si utila
comunicare. oonsiderata ca un bun început pentru o bibliografie de
specialitate completa, care la aceasta data, prezinta înca mari lacune.

Acad. Emil Condurachi felicita pe cercetatorii Muzeului si în spe
cial pe A. Radulescu pentru comunicare. Se declara convins de justetea
opiniei lui Al. Suceveanu despre pastrarea foedus-ului în templul Con
cordiei din Callatis.

Gh. Poenaru-Bordea apreciaza calitatea comunicarilor, subliniind
importanta aceleia a lui A. Radulescu. Este de acord cu concluziile lui
Al. Suceveanu privind plasarea foedus-ului într-un templu din Callatis.

Prof. R. Vulpe remarca bogatia sedintei si insista deosebit asupra
importantei comunicarii lui A. Radulescu, care prezinta un miliar de
importanta hotarîtoare pentru plasarea vechii asezari Sucidava.

A. Aricescu, referindu-se la aceeasi comunicare, conchide ca ase-
zarea trebuie cautata pe teritoriul comunei Dunareni.

Sedinta se ridica la ora 13.00.

SECTIA a II-a
Prezideaza Radu Florescu si Vladimir Iliescu.
Sedinta se deschide la ara 9.30.
Comunicari: C. CIRJAN (Constanta): "Marturii ale culturii Ipo

testi-Cîndesti la Tomis".
Prezinta cîteva vase ceramice gasite în basilica mare din sectorul

de vest al cetatii, care ar forma în aspect cultural special al acestora,
datorat la Tomis unor noi veniti în cartierele orasului.

- P. DI.4.CONU (Bucuresti) : "Importanta cetatii de la Pacuiul lui
Soare în sistemul limes-ului dunarean din sec. X" (citeste: Radu Popa).

Dupa evocarea evenimentelor istorice de la sfîrsitul sec. al ~-lea
;si descrierea cetatii de 1a Pacuiul lui Soare, conchide ca aceasta avea
rolul unei baze navale, menite a apara Durostorul dinspre gurile Dunarii.

- R. POPA (Bucuresti) : "Traditii si inovatii în cultura materiala
·de la Dunarea de Jos în sec. X-XIV".
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Relevînd importanta cunoasterii mai profunde a acestui monument
istoric, semnaleaza cercetarile ce au adus lumini noi în aceasta privinta.
Conchide ca pe baza unui fond demografic continuu, s-au transmis ele
melentele de cultura materiala, ce au adeseori la baza, vechi traditii
(smaltuirea ceramicei, tehnica de construire a zidurilor de aparare si
locuintelor etc.).

- R. CIOBANU (Bucuresti): "Bizantini si genovezi în sec. XIV
în Dobrogea".

Fac;e o ampla trecere în revista a evenimentelor politice din sec.
XIV în acest tinut, explica, pe baza surselor istorice, fenomenul asezarii
genovezilor.

- GEORGESCU V ALERICA (Constanta): "Identifica1'ea de noi
asezari feudal timpurii în Dobrogea".

Enumera o serie de puncte si localitati noi, unde, pe baza cera
micii gasite, se pot rezuma asezari feudal timpurii.

Discutii: Pun în1Jrebari si iau parte la discutii :
Vladimir Iliescu, care face unele observatii despre comunicarile

tinute; referindu-se la ultima comunicare, atrage atentia asupra necesi
tatii prudentei în localizarea centrelor antice numai pe baza gasirii de
cantitati mici ceramice.

Panait 1. Panait, releva importanta comunicarilor lui C. Cî:rjan si
a lui R. Popa; subliniaza originalitatea aceleia a tov. R. Ciobanu, care
priveste problema dintr-un unghi nou si remarca - în comunicarea lui
Georgescu Valerica - ca asezarile feudal timpurii sînt mai numeroase
de-a lungul cursurilor de apa.

R: Ciobanu face observatii si da\ sugestii pentru primele trei co
municari, relevînd importanta acel~i,a a lui C. Cîrjan si necesitate a unui
studiu din punct de vedere arhitectonic la Pacuiul lui Soare.

Radu Florescu, se refera la problema dezvelirii basilicilor din orase
si la necesitatea întreprinderii de studii de geografie istorica mai com
plexa, pentru a putea evidentia mai pTegnant continuitate a etnica,
lingvistica etc. pe baza unor noi metode de cercetare.

Sedinta se ridica la ora 13.
În dupa amiaza zilei de 16 august participantii si invitatii la lu-·

crarile sesiunii au facut o vizita la cetatea Histria. Sub îndrumarea plina
de atentie si solicitudine a tov. Acad. Emil Condurachi, au fost vizitate
sapaturile recente ale Institutului de arheologie, de la zidul roman si din
~entrul cetatii tîrzii, unde M. Coja si respectiv Al. Suceveanu, au dat
explicatii. ling. Gh. Merkler a facut probe practice de descoperire a unor
vestigii pe platoul de vest prin cercetari geofizice.

Tov. arh. N. Diaconu si prof. R. Bordenache, directorul D.l\1.I.
Bucuresti, au prezentat unele solutii si metode utilizate pentru conser
varea monumentelor istorice de la Histria si Adamclisi, precum si cîteva
opinii referitoare la reconstituirea partiala, prin replici, a monumentului
triumfal de la Adamclisi.

2~ - C. 8'15 433



La banchetul care a urmat, vorbitorii (Em. Condurachi, R. Vulpe,
A. Radulescu) au relevat importanta colaborarii: între unitatile muzeale
si institutiile centrale, succesul cercetarilor întreprinse de Muzeul de
a>rheologie din Constanta si importanta lucrarilor sesiunii organizate de
acesta.

În ansamblu, sesiunea a prilejuit, pentru toti participantii, contacte
dintre cele mai fructuoase, cunoasterea mai îndeaproape a cercetarilor
din domeniul istoric-arheologic si elucidarea unor importante probleme.
ea putînd fi categorisita ca un însemnat succes al miscarii muzeistice din
tara noastra.

In: ziua de 17 august s-au facut deplasari la cetatea si monumentul
de la Adamclisi, pentru cunoasterea amenajarilor realizate de catre Mu
zeul de arheologie Constanta.


