RADU FLQRESCU

AL IX-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE
STUDII CU PRIVIRE LA FRONTIERELE IMPERIULUI ROMAN
MAMAIA 7-13 SEPTEMBRIE 1972.

Manifestare ştiinţifică devenită încă de mult tradiţională, Congresut
Limesulu'i - cum este numit în lumea specialiştilor - a cunoscut în
acest an o amploare deosebită depăşind cu mult numărul tradiţ ional de·
parti cipanţi şi înscriindu-se, prin aceasta, în rîndul marilor congrese ale·
disciplinelor umaniste (înscrişi: 217 parti cipanţi, dintre care au parti-o
c'ipat efectiv circa 200, prezentînd peste 70 de comunicări).
Cele peste 70 comunicări, au ocupat două şedinţe plenare şi patru
şe dinţe de secţii .
Numărul mare de comunicări şi structura specifică a ' contribuţiilor
au obligat pe organizatori să caute un mod de repartizare cît mai raţional al programului şi în acelaşi timp să limiteze riguros sfera de
preocupări abordată. In consecinţă, Congresul de la Mamaia s-a pre-·
zentat mai ales ca un congres de istorie militară a Imperiului' Roman.
Acest aspect, la prima privire mai degrabă organizatoric, a ridicat o'
problemă de principiu, exprimată deschis de unii participanţi în refe- ·
rate special redactate în acest scop, impli cată de alţii prin însăşi problematica abordată, anume aceea a sferei ş i conţinutului preocupărilor
de istoria şi arheologia frontiel'elor Imperiului Roman, şi chiar, pe cale
de consecinţă, aceea a noţiunii istorice de Limes. Astfel comunicările '
The Role of Comparative Frontie,. Studies in Understanding the Roman
FrontieT, de Stephen L. Dyson şi Frontier Studies and The HistoTY of
the Ronwn E1npire: S01'ne Desiderata, de Brian Warmington au subliniat: prim'a, necesitate de a depăşi cadrele istoriei romane, cea de a
doua, pe aceea de a cupr'inde şi indicaţiile de istorie socială, economică
şi culturală , de multe ori fundamentale pentru înţelegerea anumitor
trăsături specifice ale provinciilor frontaliere din imperiul roman, precum .şi a unor v ariante locale de organizare militară .
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In com un icări cu caracter istoric sau de 'istoria culturii şi artei
cum de exempl u Tunnasg e<elae, de J . F . Gilliam, Umsiedle1' und Kulte
aus elem gTiechischen Osten in den Stădten des sueldanubischen Limes,

·de Marg. Tatcheva-Hitova, Ein neueT Glaelius vom Typus Pompeij unel
seine B ezeihungen ZUm Iudenkriege Vespasianus, de Helmut Schoppa,
Le culte d' Apollon sur les f1'ontib'es Tomaines du terTitorie de la BulgaTie, de Slatosar a Giiccva, Die Kultstăte eles JuppiteT DolichenllS in
Gemlata, de Radislav Hosek, în sfîrşit Pour lIne <itude filmique eles sculptUTes ele la Colonne Tmjane, de Alain Malissard, au fost abordate teme
dintre cele mai' v ariate al căror raport CU organizarea militară, administrativă şi politică a limesului este clară, dar care obligă totodată la o
viziune mai complexă şi mai diferenţi ată a vieţii istorice a provinciilor
frontahere. Toate aceste implicaţii pun grupul de învăţaţi din a căror
iniţiativă s-a născut, acum aproape douăzeci de ani acest congres, precum .şi pe numeroşii lor aderenţi ulteriori, în faţa unei inevitabile opţiuni : a da altă amploare congresului transformîndu-l într-unul de arheologie şi istoria provinciilor imperiului roman, par.aleI dar nu concurent cu cel de arheologie clasică sau de a-l limita la preocupările de
istorie militară a Imperiului Roman, fără a admite nici o altă implicaţie .şi aceasta. dîndu-i un interes, evident, mult mai restrîns şi mai
·specializat. Incidentul este pe de plin semnificativ, ilustrînd situaţia de
r ăscruce în care se află arheolog ia romană, constrînsă din ce in ce lnaî
mult să facă faţă unor probleme din ce în ce mai diferenţiate, şi mai
ales să construiască o nouă concepţie despre Imperiul Roman şi cultura
lui, pe cît posibil diferite de aceea romancentristă, tradiţională, în care
fiecare provincie să-şi capete locul propriu, specific.
Dincolo însă de această problemă de principiu, congresul a adus şi
o masă considerabilă de informaţii, dintre care 'unele dacă nu complet
inedite, relativ puţin cunoscute. Astfel, noi săpături au adus la iveală
importante urme romane tîrzii în Ungaria de mijloc, comunicate atît
în referatul prof. Tibor Nagy - RappoTt sue les n01t'l.:eaux t m v aux concernant le limes danubien en HongTie, cît şi în acela a dr. Sandor Soproni, Die Spiitl'omische Festung van J ovia. Din acest punct de vedere
deosebit de bogate au fost rapoartele generale prezentate de prof. Gheorghe Ştefan şi Ion Ba1'nea , Tibo1' Nagy, Vladimir Kondic, Teophile Ivanov, sau comun'ică1'ile îmbrăţişînd problemele generale ale unui segment de frontieră inferioară, Cllln au fost acelea prezentate de Ootavian Toropu, praf. Em. Condurachi, Andrei Aricescu, St. Ferenczi, praf.
Dumitru Tudor, dr. D. Protase, D. J. Breeze, prof. Aladar Radnoti, Mme.
EJdith Wightmann. Charles N. Daniels, J. E . Bogaers, Jaro Sasel, J. i\'l.
Blasquez-lVlartincz, Avraham Negev, R. G. Livens, :lVIme. Renate Rosentha!. N. Gudea, M. Gichin, Chl'istian V1ădescu şi Gh. Poenaru-Bordea,
Ioana Cătăniciu, Al. Simion Ştefan.
Cîteva dintre comunicări au ridicat probleme cu aspect de precizare teoretică , cum ar fi Milită,-ische Pabricae a prof. Harald v. Petrikovits ) Den01ninazioni proprie e improprie dei Zhnites delle provincie
a praf. Giavanni Farni şi L'a1'chit ecture 1nilitai,t e r01naine en Dacie et
en Scythie Mine"re de Radu Flm·escu. O atenţie deosebită a fost aco1'r
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valurilor antice dc pe teri toriul României, ale căror probleme
datare, funcţie, raporturi reciproce - au fost dezbătute în patru comunicări prezentate de profesorii Kurt Horodt, Dumitru Tudor , Nicolae
Gostar şi Radu Vulpe, şi car e au dat naştere la numeroase discuţii.
In sfîrşit numeroase comunicări au fost dedicate prezentării unor
fortific a ţii romane de pe diferite limes-uri, aşa cum acestea au devenit
cunoscute în urma cercetărilor recente (E. Dorutziu-Boilă, C. Scorpan,
Sheppard Frere, Dietwulf Baatz, Hans Eiden, Dlrich Nuber, D. R. Wilson, J oel Le Gal!, Hans Schănberger, Fred ]-Iugh Thompson, Teodora
Tomasevic, J . P. Gillam, Alfred Rausch, Klaus Wachtel şi Burkhard
Băttiger, Hannsj6rg Dbl. Dintre acestea, un interes deosebit prezintă
aceea a lui Brian T. Hobley, Excav ations at "The Lunt" R01nan Fort, în
·care autorul continuă încercările sale de reconstituire arhitecturală şi
funcţională a unui' castru de lemn şi pămînt.
Comunicările au fost încheiate prin discu ţii, adesea destul de complexe, care au avut darul de 31 scoate încă şi mai mult în evidenţă complexitatea problemelor legate de istoria şi arheologia frontierelor imperiului roman şi necesitatea unei v iziuni largi, cuprinzătoare, a unei
intineriri teoretice a problematici'i şi metodelor, a ffntăririi col aborării
internaţionale unii participanţi preconizînd serii de publicaţii' comune, cercetări în colaborare, însfî rşit schimburi de e xp e ri enţă sistematice şi chiar o organ'izare diferită a desfăşurării congreselor pe viitor.
,Cu această bogăţie de probleme, cu implicaţiile de ordin metodologie
revelate, cu nivelul relativ ridicat a1 discuţiilor, Congresul al IX-lea, internaţional, de studii cu privire la frontierele Imperiului Roman, a constituit un eveniment atît în vi aţa ştiinţifică a României, cît ş i în cadrul
preocupărilor de arheologie şi istorie a antichităţii clasice.
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