
D. FALTICEANU

ARHEOLOG IA DOBROGEI LA UN SFERT DE SECOL
DE LA ELIBERARE

Activitatea oamenilor - oricît ar fi de sustinuta, reclama, la capatul
unei perioade de lucru, si nevoia unui popas. Aceasta însa nu înseamna
întrerupere, ci prilej neceSaT repotentarii factorilor activi ai unei insti
tutii. Deci popasul considerat cu aceasta fin..'tlitate invita factorii activi
sa retrospecteze perioada parcursa, pentru ca, din satisfactia ce le ofera
realizarile, sa-si alimenteze entuziasmul creator atît de necesar efortu
rilor viitoare.

Iata de ce, acum cînd se încheie un patJnar de secol de la eliberarea
patriei de sub jugul fascist, urmînd pilda oferita de toate celelalte sec
toare de lucru ale tarii, ne permitem si noi, lucratorii de pe aria arheolo
giei dobrogene, sa estimam cît mai :realist realizarile înscrise pe statul
nostru de serviciu stiintific.

Evident, dupa 23 august 1944 toate sectoarele de activitate eco
nomico-social, culturale ale patriei au fost puse în miscare de o dina
mica fara asemanare în trecut. Energii tinute în stare de latenta ras
timp de secole au fost angajate pe santierele de creatie ale tarii. Ele
curata rugina de pe trecutul nostru fara a-i vatama substanta sanatoasa,
construieste un prezent ale carei prelungiri în viitor se înscriu pe dru
mul neîntrerupt, ascendent, catre lumina si adevar. Dar actionînd în
scris acesti noi factori activi nu pierd o clipa din vedere ca durata lan
sarii în viitor are nevoie de consolidarea bazei, care este totuna cu tre
cutul nostru istoric.

Pe aceasta linie, o pleiada venerabila de cercetatori stiintifici ac
tivînd în conditii de pionierat au înscris pe foaia de început a culturii
ootionale, realizari fata de care prezentul matur se înclina cu pietate.
Este adevarat ca seminte1e adunate de precursori, reînsamîntate apoi,
n-au avut parte de un sol social suficient de priincios. Astazi însa,
revine oamenilor noi datoria patriotica de a pune în valoare potentele
de proliferare culturala a acestor seminte, cultivîndu-Ie pe noul sol
social care tine seama atît de exigentele contemporaneitatii evoluate cît
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si de cele ale canoanelor riguros stiintifice. Prin urmare, mai înainte de
a face bilantul realizarilor din ultimul pa1mar al secolului nostru, so
-eotim a fi necesar sa amintim de figurile luminoase ale neobositilor
istorici si "arheologi care ne-au precedat, si care investigînd în trecutul
<le multe ori obscur al patriei, si-au adus pretioase contributii între
prinzînd cercetaJri si pe aria tinutului românesc dintre Dunare si Marea
Neagra. Iata-i : Gr. Tocilescu, G. Murnu, Gr. Moisil, O. TafraIi, P.' Po
lonic, p, Nicorescu, E. Coliu, Gr. Florescu si îndeosebi V. Pârvan, aces
tuia din urma reVienindu-i merite unanim recunoscute, prin amploarea
<,ercetarilor de arheologie, publicarea de numeroase studii erudite si
prin formaTea unei apreciabile criterii, de specilalitate, alcatuind nu
deul unei adevarate scoli de arheologie nationala.

*
* :{:

De mal multe decenii Dobrogea a atras atentia cercetatorilor, is
torici SI arheologi, datorita pamintului sau bogat în vestigii stravechi si,
mai ales, a martturiilor graitoare despre închegarea noastTa ca neam si
limba. De asemenea, nicaieri pe întinsul patriei, ca pe aceasta fîsie de
pamînt, oontinuitatea istoriei nu poate fi urmarita mai integral, de-a
lungul marilor orinduiri istorice: comuna primitiva si orîndui'rea scla
vagista, pe care le avem în vedere aici, convinsi deci de covîrsitoarea
Importanta istorica a tinutului si primind din plin întelegere din partea
factorilor de conducere, care ne-au oferit neprecupetit îndemn si fon
<luri, colectivul nostru arheologic a pornit la lucru, stiind ca readucerea
la lumina a marturiilor de cultura materiJala a t1recutului vor elucida
() multitudine de probleme, legate de istoria pamîntului, a limbii si în
~hegarea natiunii românesti. Pornind de la aceste 'Premize noi, s-a putut
astfel elabora un plan de cercetari sistematic, ale carui obiective de
.atins erau reconstituirea principalelor perioade istorice ale tarii si, cu
precadere, pe cele importate la tinutul dobrogean. De-a lungul ulti
mului patrar de secol, acest tinut capata atentia cuvenita si de aceea
planul propus, s-a si tradus în viata.

In consecinta, potrivit planurilor anuale si de perspectiva, în anii
constructiei socialismului, teritoriul dintJre Dunare si mare a fost amplu
.explorat si desi nu ne putem permite afirmati a ca aceste cercetari au
atins un caracter exhaustiv, ne simtim îndreptatiti totusi sa înfatisam
() succinta trecere în revista a realizarilor obtinute. Din capul locului,
mentionam ca atentia cercetatorilor s-a concentlrat asupra momentelor
€sentiale din istoria Dobrogei: probleme legate de comuna primitiva
>ceprezentau date în mare masura necunoscute; cele raportate la scla
vagismul clasic greco-roman si, în sfîrsit, probleme izvorînd din nece
sitatea cunoasterii aprofundate a epocii feucLal timpurii, acestea înde
Dsebi, prezentînd numeroase lacune.

Pentru perioada comunei primitive, sînt demne de semnalat santie
rele arheologice, in care, cercetarile efectua te, au dus la concluzii utile
<cunoasterii epocilor paleolitice, neolitice si la metalelor. In ordinea ve-
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chimii lor pe domeniul intI1ospectat, pentru pa1eoliticul dobrogean sem
nalam cercetarile din pesterile "Cheia" si "La Adam", care au dus la
obtinerea unor importante date, privind aceasta epoca, aproape necu
noscuta altadata.

Pentru neolitic, la fel de insuficient cunoscut, s-au acumulat do
cumentari importante, datorita cercetarilor de la Cernavoda, Ceamurlia
de Jos, Tariverde si Nuntasi. Rezultatele obtinute aici, au înlesnit cla
rificarea unor probLeme-cheie, ale culturii Hamangia, de curînd desco
perita pe teritoriul dobrogean. Aparuta prin sapaturile de salvare de
la Mangalia, Techirghiol, Limanu, Hîrsova si altele, documentarea asu
pra vietii în neoliticul dobrogean, ne ofera acum o imagine' mult mai
completa, !CI. epocii în speta, fata de cea conturata în trecutul apropiat.

Mai interesante însa, sînt descoperilrile din epoca metalelor, în
deosebi din cea a bronzului, cu momente esentiale neelucidate înca.
acum zece ani. Atît cercetarile de la Cernavoda, Hîrsova si Piatra Freca
tei, cît mai cu seama descoperirea din ultimii cinci ani la cîtorva im
portante obiecte de bronz la Nicolae Balcescu. Gura Dobrogei, Techir
ghiol, Sîmbata Noua, Nastradin, Poarta Alba si Constanta, la catre se
adauga sabiJa miceniana de la Medgidia, a înlesnit formularea unor im
portante concluzii referitoare la evolutia epocii bronzului pe teritoriul
dobl1ogean, precum si la aparitia si dezvoltarea epocii fierului.

Pentru epoca fierului s-au dovedit forurte importante cercetarile
din 1962-1964 în asezarea întarita de la Babadag. Aceste cercetari con
tinua. De asemenea s-a:u obtinut date valoroase privind ocupatiile eco
nomice, lucrari de fortificatii, tipuri de locuinte pl1ecum si evolutia
ceramicii cu care se îndeletnicea în epoca respectiva populatia autoh
tona. Coroborate cu datele cercetarilor de 10.Tariverde, Piatra Frecatei.
Histria si Sarinasuf. ele permit o mai cuprinzatoare cunoastere a primei
epoci a fierului în Dobrogea.

Pretioase contributii la cunoasterea scitilor si a relatiilor lor cu
populatia locala au adus unele descoperiri din necropola tumulara de
la Histria sau cele întîmplatoare de la Medgidia - sabia emblema
Sibiloara si Stupina cu statuile de piatra si în sfîrsit Castelu - cu ca
zanul de cult. De asemenea pentru cunoasterea culturii materiale si a
practicilor rituale ale bastinasilor s-au dovedit importante cercetarile
din necropolele datate pentru a doua epoca a fierului de la Satu Nou,
Beilic, Murighiol, Telita, Nuntasi, Cernavoda si de curînd cele ,de la
Bugeac-Ostrov. Pentru perioada sclavagismului clasic greco-roman mar
turii pretioase s-au adunat gratie cercetarilor inaugurate la Histria înca
din 1914 de V. P,lrvan si oontinuate astazi pe baze si în conditii noi
de lucru. Asa se face ca cercetarile de aici, prin amploarea lor, fac din
Histria cel mai important santier dobrogean. In temeiul datelor acu
mulate ani de-a rîndul si prin laboriozitate colectivul dobrogean de
cercetatori ca:re si-au facut un titlu de onoare prin initierea tinerilo'r
arheologi, urmareste probleme ca momentul colonizarii grecesti, rela
tiile dintre noii veniti si bastinasi, viata economica, politica si spiri
tuala a oraselor în diferite epoci, supnafata de locuit în diferite faze,
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lucrarile de for.tificatii etc. nu mai constituie pentru noi tot atîtea ne
cunoscute. Cercetari si sapaturi de salvare s-au întreprins la Tomis
Constanta si Callatis-Mangalia.

Cum se stie însa aceste actiuni de investigare la subsol au fost
Iimitate eLeexistenta oraselor moderne suprapuse exact pe cetatile an
tice din stînga Pont ului Euxin.

La Mangalia au fost cercetate zidul de incinta, mai multe edificii
de epoca romana tîrzie, precum si un important numar de morminte
ale necropolelor elenistice si romane ale o['asului. La Constanta "stra
iucita metropola" a Pontului Stîng au fost obtinute apreciabile :rezultate
prin grija Muzeului de arheologie, acest asezamînt de cultura instalat
într-un local nou înzestrat cu cele necesare activitati sale, si care si,,"a
deschis portile pentru marele public în octombrie 1957 cu prilejul ser
barii bimileniului nasterii lui Publius Ovidius Naso. Folosind prilejul
ce-l ofereau sapaturile de interes edilitar întreprinse de conducerea
locala, colectivul de arheologi al Muzeului de arheologie Constanta a
izbutit sa scoata la lumina importante comori si vestigii antice. Dintre
ele mentionam: zidul de incina din epoca romana, Edificiul cu mozaic
descoperi în 1959 ; termele degajate în 1964-1965 ; basilicile paleo-cres~
tine de pe terenul garii vechi de lînga poarta llIl'. 1 ; tezaurul celor 24
de sculpturi descoperit în 1962, precum si un bogat inventar arheologic
rezultat din descoperirea cîtorva sute de morminte apartinînd necropo
lelor elenistice si romane.

Dar Ia cunoasterea aprofundata a epocii romane concura conclu
ziile rezultate de la Dinogetia-Garvan si Capidava, Tecolta de materiale
din cercetarile de suprafata de la Troesmis-Iglita, Ibida-Slava Rusa
precum si cercetarile temeinice de la Adamclisi-cetate începute lacum
doi ani. Cît pentru epoca romana tîrzie, prezinta importanta sapaturile
recent începu te la Argamum-Capul Dolojman ca si cele mai vechi de
la Piatra Frecatei, acestea elucidînd perioada migrntiilor. Informatii
sarace privind perioada din epoca feudalismului timpuriu si uneori lipsa
totala a acestora s-au repercutat negativ asupra cunoasterii exacte a
evolutiei istoriei în Dobrogea si îndeosebi asupra momentului în care
au prins contur limba si poporul român. De aceea pentru prima data
în desfasurarea cercetarilor arheologice problemele plivind epooa feu
dal-timpurie, deci epoca de nastere a poporului si limbii au capatat în
sfertul de secol încheiat acum o pondere importanta. Exprimata practic
acest fapt înseamna în primul :rînd, cercetarea sistematica a nivelelar
de locuire romano-bizantina ca cele de la Dinogetia si Capidava unde
informatiile dobîndi te sînt deopotriva de largite si valoroase. La Ba
sarabi-Murfatlar au fost de asemenea cercetate, consolidate si restau
rate, cele trei bisericute sapate în dealul de creta, iar :La Pacuiul lui
SOaJre,cercetarile au scos la lumina instalatiile vechiului port, zidul de
aparare etc. Unele descoperiri întîmplatoare dar nu mai putin intere':"
sante au determinat ulterior sapaturi sistematice cu rezultate utile.
E oazul necropolelor de la Castelu si Girlita unde de asemenea s-au
recoltat materiale edificatoare. Acestea ca si toate materialele arheolo-
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gice aduse la lumina din subsolul dobrogean au determinat din ce în
ce la împutinarea paginilor !albe ce per sistau pîna mai ieri la capitolul
de istorie feudal-timpurie în acest teritoriu ['omânesc. La sfîrsitul aces
t.or sumaTe treceri în revista putem conchide ca de-a lungul celor 25
de ani de activitate arheologica din Dobrogea s...•a muncit cu modestie,
abnegatie si perseverenta, iar roadele stradaniei se înscriu meritoriu
pe harta arheologiei noastre pe care observam zeci de sanHere si nenu
marate statiuni de însemnatate stiintifica.

De o incontestabila importanta este si faptul ca rezultatele cer
cetarilor au fost fo1osite în numeroase lucrari de specialitate, rapoarte
de sapaturi, studii, monografii sau articole publicate în reviste de presti
.giu care au devenit apoi instrumente de lucru atît de importante ceT
cetarilor istorice. Cîteva dintre publicatiile la care ne.,am referit: "Stu
dii si cercetari de istorie veche" (SCIV); revista arheologica "Dacia" ;
"Materiale si cercetari arheologice". Pe lînga lucrarile istorice s-a facut
si istoria în detaliu a unor asezari si centre de civilizatie straveche, sau
.a unor probleme de ordin social economic, au apalrut în ultima vreme
.si ample monografii: Histria (voI. I si II), Capidava (voI. I), Dinogetia
(voI. I) si Importul amforelor stampilate la Histria. ,In sfîrsit, la acestea
se adauga doua volume de larga întindere privind istoria Dobrogei din
preistorie pîna în epoca romano-bizantina. Intitulate "Din istoria Do
brogei" voI. I, autori: D. M. Pippidi si D. Berciu, si volumul II, autori :
R. Vulpe si 1. Barnea, aceste volume vin la îndemîna specialistului, în..:
deosebi, si a lectorului obisnuit, cele mai folositoare documente privind
istoria teritoriului dintre Dunare si Mare. N-am putea încheia enume
rarea realizarilor ediiJoriale fara a mentiona fie si în treacat ap,-'ecia
biLele rezultate dobîndite de Muzeul de arheologie din Constanta în acest
domeniu. Nu de mult muzeul nostru a elaborat un plan de lucru edi
t.orial pentru a da la iveala lucrari de specialitate, îndTeptate cu egala
grija catJre specialisti ca si catre marele public. Materialele publicate
- cataloage, brosuri, studii etc., au urmat prezentarea materialelor ar
heologice aflate în muzeu tinînd seama de împartirea acestora pe grupe
- opaite, vase de sticla, bronzuri figurate, sau pe probleme de specia
litate (cultul Cavalerului trac, Reprezentarile bacchice, Necropole ele
nistice de la Tiomis sau cele feudal-timpurii de la Castelu). In prezent
cele 20 de lucrari tiparite alcatuiesc un profit în folosul actiunii de
cultumlizare a maselor. Astfel Muzeul arheologic din Constanta a izbutit
sa capete semnificatia unei adevarate institutii de cultura istorica, atît
prin vizionarea exponatelor, cît si prin propagarea de informare tipa
rita. Pe lînga rezolvarea celor mai importante probleme legate de evo
lutia si continuitatea istOTica a elementului etnic auiJohton si a formarii
limbii noastre, succesele arheologiei dobrogene, se oglindesc mai întîi în
realizarea Muzeului de arheologie din Constanta, alcatuit din mii de
exponate. Aceste calauze documentaTe ajuta cercetatorilor istoriei sa
restrînga din ce în ce mai mult întunericul din trecutul nostru si sa-i
aseze în situatia de a stabili adevarul în drepturile sale.
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In plus, multitudinea de piese muzeale prezentate publicului vi
zitator în conditii impuse de exigentele timpurilor noi savîrsesc o im
presionanta opera de culturali zare 30\ maselor. Pe rînd se prezinta prin
salile institutiei no<>.strenesfÎirsite rînduri de iubitori ai trecutului si
nu exageram afirmînd ca tot în aceste sali ospitaliere se astÎlmpara
setea de frumos, multe din exponatele vizionate însemnînd în ele taina
desavîrsirii operelor de arta. De asemenea muzeul nostru întreprinde
cu succes o buna opera de popularizare printre miile de turisti strain).,
Putini dintre acestia se întorc acasa fara a fi cercetat comorile aflat@.
aici, dar foarte multi parasesc litoralul Pontului Stîng convinsi de graiul
pietrelor, ca pe aceste locuri au dainuit adevarati oameni. în ,ceea ce
priveste prezentul, toti acesti martori care atesta existenta unei supe
rioare culturi antice ne îndeamna sa nu ne fie jena de trecutul nostru
atît de încercat de vicisitudinile istorice, ci sa-I iubim cu ardoare pa~
triotica. Colectivul de rarheologi de la Institutul de Arheologie al Aca~
demiei R.S.R. si cel din serviciul Muzeului de arheologie Constanta
sînt pa1Jrunsi de misiunea lor de purtatori de lumina si înteleg sa-si
intensifice stradaniile cu entuziasm si forte neîntrerupt sporite.


