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S ESIUNEA Ş TII NŢ IFI CĂ A MUZEULU I DE ARH EOL OG IE
CONSTANTA (16 - 18 ,OCTOM BRI E 1970)
Şedinţa festh-ă de desch idere a lucrărilor sesiunii a avut loc în sala de artă
a M uzeu lui de arheologie, vineri 16 octombrie, ora 8.
Au fost prezenţi reprezentaţi ai organelor local e de partid şi de stat, i nvi t.aţi din oraşul Constanţa şi din ţară. membrii colectivu lui ştiinţific al muzeului.
In prezidiuladunării au luat loc tovarăşii: Gh. Cl'işo"an, secretar al Comitelului judeţean P.C.R. Constanţa, acad. Em. Condurachi, praf. univ. d r . doc.
Nicolae Lascu. praf. uni" . dr. doc. Radu Vulpe şi praf. Adrian Rădulescu , di r e:::torul
Muzeului de arheologi e Constanţa.
In cuvintul de desch idere a lucrărilor sesiunii, tO\'. Gh . Cr i şovan, salută pe
partici p anţi, urînd succes lucrărilor sesiunii. In continuare. di rectorul Muze ului
de arheologie, Adrian Răd u les cu , prezintă darea de seamă: Preocup<ll'i actuale ale

arheologiei

şi.

11luzeologiei dobrogene.

şedinţei plenare sînt prezentate apoi cite\-a comunicări:
Prof. un iv. dr. doc. N. Lascu. Daos, Davos (Da7,;us) - sclavi daci?
H. Daicoviciu, Burebista şi Dobrogea,
Praf. univ. dr. doc. R. Vul pe, Scenele de pe colum.na traiann privind

î n cadrul
-

-

bă ··

i dlia de l a Adamclisi,

-

Acad. Em. Condul'achi. Problema 1.m.01' basilici

creştine

de la Histria

şi

Callalis.
După

pe

o

scu rtă pauză ,

începînd de la ora 11,

lucrările

sesiunii au continuat

secţii.

La secţ.ia 1: Istoria comulle~ primitive şi a începutului epocii feudale, 1uau fost conduse de pra f. d !'. dac. VL Dumitr escu şi S ebastia n M orintz, director adjunct al Institu t ulu i de arheologie,
S -au prezentat comunicările:
- M. Cî rciumar u, Analiza nolinică a straiuilli de locuire mttsteriallă din
peş tera Cheia.
- Gh. Lazarovici, Di/uziullea una,. civilizaţii neolitice în 1'egiunea Dunării
c r ăile

de Jos.

zo na

Comşa, Unele date p1'ivil1cl legăturile dintre culturile neolitice din
I nferioar e cu cele din zona nord-pontică.

Eugen

D u nării,

In cadrul d ezbatel'ilor privind comunică ril e susţinute, p un întrebări şi iau
pm1..e la discuţii :
Eugen Comşa, car e îşi exprimă satisfacţia în legătură cu comunicarea tov.
M, Cîrcîumaru - una dintr e primele lucrări de la noi din ţa ră în care cercetar ea
spo ro - polini că este legată direct d e p r obleme le a rheologiei. R eferitor la co m uni ccu'ea tov, Gh, Lazarovici. reco m andă ca la încep ut să f ie ur mă rită cercetarea pe
zon e mai li m itate t eritorial şi cronOlogic, abia în faza fi n ală ur mă r indu-se' r eali..ta rea unei sint.eze. I n l e gătw'ă cu p ă tr unde r ea p ur t ă torilor cultu ri i S tarcevo I V spre
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Muntenia - sînt foarte puţine date; descoperirile aparţinînd culturii Criş din
Muntenia, nu pot fi legate încă de Starcevo. in legătură cu cultura Dudeşti, precizează că primele nivele ale acesteia se pot paraleliza cu fazele tîrzii ale culturii
Criş. Considel-ă că nu ne mai poate satisface periodizarea de pînă acum a culturii
Vinta, întrucît la J1Gi neoliticul e mult mai bine cercetat decît în zona

Vinea.
Ivan Ordentlich.
apropierea Oradei, este

întreabă dacă pentru zonele de mlaştini şi deA- IlIri din
posibilă cercetarea sporopolinică, în aşezări le din epoca

bronzului.

Petre Dîaconu se alătură <1precierilor pozitive în legătură cu comuni carea
tov. M. Cîrciumaru. Consideră că metoda de lnmănunchere a datelor ob tinute pe
baza cercetărilor sporo-polinice şi arheologice poate da rezultate b une ş i pentru
epoci istorice mai apropiate - poate şi pentru mileniul I e.n.
VL Dumitrescu, exprimindu-şi satisfacţia pentru comunicarea tOY. M. Cîrciumaru, a arătat că rezultatele cercetărilor anterioare, iintreprinse atît de tov .
Clrciumaru cît şi de alţi cercetători, sînt revelatorii.
Tn legătură cu comunicarea tov. Eugen Comşa. c onsideră că punctele ele
vedere exprimate de acesta sînt importante; originea neoliticului de la noi încă
nu e lămuri t ă şi, impotriva aparenţelor, se cunosc puţine lucruri despre acesta.
În răspunsul său. tov. M. Cîrciumaru a precizat c ă pentru epocile mai apropiate neolitic. epoca bronzului, sau şi mai apropiate clasică, Jeudalismul
timpuriu . analize le slnt posibile, deoarece există şi posibilităţi mai largi de'
comparaţie.

Eugenia Zaharia cere o serie de precizări în l e gătură cu aspectul culturii,
descoperit liJ Leţ.
Lucian Roşu, consideră că elementele tar denoisiene elin cultura Cnş nu sînt
locale, cum le consideră tov. Gh. Lazarovici, ci pătrunse aici; comuni carea va fi
susceptibîlă de a m ple discuţii.
Lucrările Sectiei a II-a: Sclavagism, au fost conduse de acad. Em. Con durachi şi D. Protase, .
Au Jost prezentate comunicările:
VL Tli escu, Expediţia strategului Zopydon la Dunărea ele Jos,
- M, Bucovală, M, Irimia, Stipăt1.irile de salvare de la Corbu, judeţul Constanta.
- D. P r otase, A existat la daco - g e ţi credinţa greco-ronwnă despre obolul lui
Criş,

Cltaron?
- J, Winkler, Perioada de emisie a m.onedelor geto-dacice şi d1'eptul monetar la geto-daci.
- Petre Aurelian, Cucel'itea ceLc1ţilor vest-pontice ele către Burebista.
- C. Scorpan, Unele aspecte controvetsa/'e ale problemei continuităţi"i şi romanizării in Dobrogea.
Lucrările au continuat pe secţii. jntr e orele W - 20,
Sedinta de comunicări a sectiei 1 : Istoria comunei p,.i.mitive şi isto,.ia epocii
Jeudaltsmului timpll1'iu, este condusă de către Eugen Comşa şi Panait 1. Panait.
Sînt audiate comu n icările:
- Sebastian Morintz-Niţă Anghelescu, O nouă Cl/ltu-ră din epoca bronzului

-

cultura Coslogeni.
N . Harţuchi, Un nou aspect de la
de Jos.

dacă

sfîrşitul

epocii bronzului la

Dunărea .

Virgil Mihăilescu-I3îrliba, Legături.le tracilor sud-dună1'eni cu lumea gewpe baza descoperirilor monetare.
- Simion Gavrilă, Cultu1'a tt'aco-getică în lumina săpăturilor de la Enisala •.
Diswţii.

întrebări asupra originilor culturii Coslogeni şi asupra,
ei în Dobr ogea.
N. Chid io şan se i n teresează de r iJportul dintre culturile Coslogeni, Tei şi
Mo nteoru, ca şi de descoperirile a p ar ţin î nd cultl.u'ii Coslo geni, din Bulgar ia. Consideră că este n ec o ncludentă de numî '-ea de cultură Coslogeni, aceaSt.a fiind un,

VI. Dum itrescu pune

ră s p înd i r ii

409-·

facies local, periferic al culturii Noua. Zonele periferice ale unei culturi sînt mai
susceptibile la împrumuturi, în acest fel explicîndu-se aspectul deosebit al culturii
Coslogeni fa ţă de cultura Noua propriu-zisă.
Eugen Comşa întreabă dacă cenuşarele din cultura Coslogeni sînt locuinţe
ori grămezi de resturi menajere.
Eugenia Zaharia precizează că decorul de romburi şi ghirlande din cultura
Conslogeni poate fi pus în legătură cu cultura Monteoru. Nu există legături între
Noua şi Monteoru în forma vaselor, ci prin alte elemente. Consideră că cele două
culturi - Noua şi Coslogeni - sînt diferite.
Gh. Lazarovici atrage atenţia asupra săbiei "cu corniţe" de la Medgidia.
M. Irimia arată importanţa depozitelor de bronzuri de la Nicolae Bălcescu
şi Constanţa, care prezintă în inventarul lor influenţe răsăritene, caracteristice
culturilor Sabatinovka şi Noua.
în răspunsul său tov. Sebastian Morintz larată că e grea precizarea originii
culturii Coslogeni. Se pare că întreaga Dobroge a fost ocupată de purtătorii cultu rii Coslogeni. De asemenea, elemente ale acestei culturi au pătruns şi în Bulgada, dar materialele arheologice sînt încă inedite. Nu există încă un raport
clar precizat stratigrafic între culturile Coslogeni, Tei şi Monteoru, dar prima
este paralelă parţial cu cultura TeL în privinţa cenuşarelor, ca şi în cultura Noua,
acestea reprezintă resturi de locuinţe. Se precizează că Noua şi Coslogeni nu sînt
O Singură cultură, mai ales că intre ele este şi un decalaj cronologic. Parţial, sint
contemporane, fără a se suprapune însă, cultura Cosloge ni apropiindu-se mai mult
de Sabatinovka decît de Noua.
în legătură cu comunicarea tov. N. Harţuchi, Eugenia Zaharia întreabă care
este raportul intre aspectul cultural nou Rîmnicelu şi cultura Coslogeni. Răspun
zînd, N. Harţuchi arată că deocamdată nu se poate observa nici o legătură între
Rîmnicelu şi Coslogeni, mai evidentă fiind legătura cu cultura Noua. Cronologic,
aspectul Rîmn icelu este post-Coslogeni şi ante-Babadag.
Octavian Iliescu, referindu-se la comunicarea tov. Virgil Mihăilescu-Bîrliba,
arată că este urmarea unor preocupări mai vechi şi meritorii. Aduce in discuţie
o serie de probleme legate de monedele originale ale lui Filip al V-lea şi de imi~
taţiile lor. De asemen~a, discută locul de provenienţă incert al unor monede.
VI. Dumitrescu, cere tov. Simion Gavri lă unele precizări in legătură cu încadx;area crono logi că a necropolei prezentate, în raport cu cele cunoscute mai de
mult, din nordul Dobrogei.
N. Harţuch~ aminteşte mormintele de la Chiscani, în care sInt multe elemente ana10age descoperirilor de la Enisala.
Lucrările de d-Up{l amiază ale secţiei a II-a Sclavagism, au fost conduse deprof. Radu Vulpe şi prof. Bucur Mitrea.
Au fost prezentate comun icările:
_ Al. Suceveanu, In legătură cu data anex(Lrii Dobrogei de către romani.
- C. Pop, Un monument funerar cu emblema Romei în Muzeul de arheologie

Constanţa.

R. Ocheşeanu, Circulaţia antoninianului în Dobrogea între 270-294 e.n.
- M. Munteanu, Despre magistraturile săteşti în Dobrogea romană (sec. I-IlI)~
- C. Atanasiu, Descoperiri greco-romane la Pietroiu.
- C. Iconomu, Un depozit de opaiţe descoperit la Constanţa.
Discutiile purtate pe marginea comunicărilo!' au reliefat valoarea acestora.
Tov. Suceveanu a susţinut, in comunicarea prezentată, că procesul cuceririi romane a Dobroge~, iniţiat în timpul lui Lucullus, reluat de Crassus prin anexarea,
definitivă a oraşelor greceşti şi reconstituirea regatului odris este pregătit, în
sens definitiv, de guvernatorul lui Nero, Plantius Silvanus Aelianus. Datorită
acţiunilor acestuia, Vespasian, prin Rubrius Gallus, reuşeşte să desăvîrşească procesul de constituire a limes-ului dobrogean. Iar mai tîrziu, în vremea hti Traian,
asistăm la definitiva angrenare a Dobrogei în sistemul administrativ şi fiscal al
statului roman. La întrebarea dacă intîrzierea datei oficiale de anexare a Dobrogei
nu implică şi întîrzierea procesului de romani zare ? - se poate răspunde: dimpotrivă, ea demonstrează îndelungata pregătire şi temeini cia acestui proces, cu:
rezultate dUl'abile timp de şapte secole. Bineînţeles, asupra pl'ocesului romanizării
se cer efectuate observaţii mai circumspecte, ţinîndu-se seama de două coordonate.
Mai întîi diferenţa netă între cetăţile gr eceşti, anexate din vremea lui Crassus·
-
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care se integraseră deci mai devreme în sistemul roman şi interiorul teritoriului
dobrogean, unde primele dovezi de viaţă romană datează de la sfîrşitul secolului 1
e.n. în al doilea rînd tre buie avut în vedere că datarea timpurie a procesului de
romani zare. întemeiată pe genti licii le purtate de colonişti romani nu este peremptorie ..
Din co muni carea tov. M. Munteanu a reieşit că sistemul de organizare administrativă a aşezări lor rurale în perioada secolelor I-III e .n., avea un caracter
unitar , cu mici diferenţe, care nu sînt de fapt decît diferite forme ale aceluiaşi
.sistem.
Sîmbătă 17 octombrie. Luc răr ile c ontinuă pe secţii.
Secţia 1 Î şi în cepe şedinţa de comunicări sub conducerea unui prezidiu
format din pra f. Gh. Ştefan şi prof. 1. Barn ea.
- It Ciobanu, Stăpînirea politică in Dobrogea de nord in sec. IX-X.
- A. Aricescu , Noi date despre cetatea ele la Hirşo v a,
- I . Ba/'nea, Sigilii bizantine inedite din nordul Dobl'ogel.
- P . Diaconu, Consideraţi.i. în legătură cu măl'cile de olar din Dobrogea,
- Octavian Iliescu, A stăpînit Dobroti.ci la Gurile Dunării?
- St. D. Tănăsescu, Dobrotici. in evul mediu,
- Pan ai t 1. Panait , Vechimea aşezc1rilol' r urale medievale de pe braţul Borcei.
- Secţi a a II~ a - Sclav agism şi ~a continuat lucră rile sub conducerea
.acad. Em. Condurachi şi prof. Radu Vulpe.
Comunicări:

-

N. Anghelescu, Figurine Tomane din lut a1"8 de la D1l1"Ostorum.
A Rădulescu, C. Stavru, Un sarcofag din sec. II, e.n. descoperit recen t

la Mangalia,

Al. Suceveanu, C. Scorpan, Săpăturile din sectorul central al cetăţii Histl'ia.
Gh . Poenaru~Bordea . Consideraţii asupra monedelol' descoperite in timpul
săpăturiloJ' în sectorul central~HÎst1"ia.
C, Scol'pan, Sacidava in contextul stratigrafic al cel'cetă1'iior din amll 1969
-

şi 19iO.

M. Coja. Observaţii asupra unor noi descoperiri din epoca l'Omal/CL la Hist1·ia.
M . Babeş , N oi date despre continuitatea dacicâ in epoca l'omană,
R.. Folrescu, Tipuri de castre romane tiJ'zii în Daci.a şi Scythia Mino r,
V, Culică. Cal'labis Aeliis Legionis Xl Claudiae,
- AI. Hădules cu. iVI. I rimia, Cuptoarele rom ane de la Păcuiul lu i Soare.
Datorită numărului mare de comunicări prezentate, discuţiile se amînă pen-

tru

şedinţa plenară.

î n după-amiaza acel eia şi zile, începînd de la ora 15 şi pînă la ora 19.30, parla sesiunea ştiinţHică a Muzeului de arheologie Constanţa se deplasează
la Adamclisî. Primul popas se face la monumentul 1'ropaeum TraianL în faţa
căruia se poat'tel ample discuţii, legate mai ales de pOSibilităţile de prezern~re şi
reconstituire a acestuia. Participă la dis cuţii acad. Em. CondurachL prof. Radu
Vulpe, praf. 1. Barnea, Adrian Hăd ulescu ş . a. In continuare, se vizitează cetatea.
Aici, pro f. 1. Barnea prezintă săpăturîle din sectorul de răsărit, iar R. Ocheşeanu
pe cel e din sectorul de sud.
Duminică. 18 octombrie, ultima zi a sesiunii. Dimincaţa , între orele 8-11, se
fa ce turul literalului, cu punct terminus Mangali a, unde se v izitează Muzeul de
arheologie Callatis.
La ora 11.30 are loc şedinţa plenară de închidere a lucl'ărilor sesiunii. Par~
Ucipanţii la discuţii (acad. Em. Condurachi, praf. It Vulpe, prof. Gh. Şte[fl.n,
A. Rădulescu), au r el evat succesul ce r cet ărilor întl'eprinse de Muzeul de arheologie
din Constanţa şi importanţa lucrărilor sesiunii organizate.
Ses iunea s-a încheiat cu un Cuvînt de închidere a lucrărilol', rostit de lector
univ, Robu Vladimir, preşedintele Comitetului judeţean pentru cultură şi al~tă
Constanţa, care a felicitat pe toţi participanţii pentru interesantele c om unicări
prezentate la sesiune. Comunicările - conţinînd fie prezentarea unor materiale
arheologice nou descoperite, fie studii mai ample - au prilejuit cunoaşterea mai
îndeaproape a cercetăr ilor din domeniul istorica-arheologic şi au contribuit la eluci~
dat'ea unor impOl'tante probleme, Este un succes al mÎ.5cării muzeistice din ţara
noastră şi pentru această reuniune ştiinţifică atît de fru ctu oas~'i se aduc felicitări
organizatorilor.
ticipanţii
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SESIUNEA

ŞTIINŢIFICA

A MUZEULUI DE ARHEOLOGIE

CONSTANŢA

18-21 octombrie 1971
Sesiunea ştiinţifică din anul 1971 a Muzeului de arheologie Constanţa, s- a
Incadrat amplelor manifestări culturale ce s-au desfăşurat timp de o săptămînă sub
titlul : "Pontica - dialog cultural cu viaţa", Ca şi la sesiunile precedente. participă
Invitaţi din ţară, din municipiu şi membrii colecti\"ului ştiinţific al Muzeului de
arheologie.
Luni 18 octombrie, între orele 17-21 a a\"ut loc primirea invitaţilor şi

vizitarea

şantierului

arheologic Tomis.

Marţi

19 octombrie, începînd de la ora 10, s-a des făşurat prima. şedinţă plenară. Au luat loc în prezidi u : to v. Tudor lan, prim vice preşedinte al Consiliului
popular judeţean Cons t anţ,a. praf. elI'. doc. D. 1VI. PippidL directorul Institutului
de arheologie al Academiei R.S.R., praf. dr. doc. R. Vulpe, praf. dr. doc. Gh. Ştefan
ŞI praf. Adrian Rădulescu, directorul Muzeului de arheologie.
Deschizind şedinţa pl e nară tov. Adrian Rădulescu a salutat pe participanţi
şi a dat cuvîntu l tov. Tudor Ion , care a adus pal-ticipanţilor la sesiune salutul
or ganelor locale de partid, urînd succes lucrărilor, şi participanţilor în munca lor
de cercetare.
Tov_ D. M. Pippidi, salută pe participanţi in numele I nstitutului de a rheologie al Academiei RS.R.
rn con tinuare tov. Adrian Rădulescu prezintă darea de seamă a activit ăţii
ştiinţif i ce şi muzeistice, desfăşurate de membrii Muzeu lui de arh eologie C on stanţa,
în perioada octombrie 1970 - octombrie 1971.
După pauză , tot în şedinţa plenară, sînt prezentate comunicările :
- Vi. Dumitrescu. Din nou despre sceptrele ele piatnl în formă de cap de cal.
- R. Vulpe, Darius la DUlldrea de Jos.
- N. L ascu, Alexandru Odobescu. şi Ovidiu, (citeşte M. Rusu).
- D. Tudor, Unele aspecte iconografice ale religiei cavalerilor danubieni în
Scythi a Minor.

-

D. M. Pippidi,

Observaţii

asupra wmi album din Callatis 1·eCent publicat.

Urmează întrebările şi discuţiile

pe marginea acestora .
Tov. R. Florescu, întreabă: 1) Scep trele fiind simboluri, pătrunderea lor
Înseamnă schimb de semnificaţie religioasă sau socială? 2) Pătrunde rea sceptrelor
in formă de cap de cal a contribuit la apariţ.ia motivelor decorative zoomorfe pe
eera mica cucute niană ?
T ov. Eugen Comşa, întreabă dacă sceplrele în formă de cap de cal, cu o
s em n if icaţie la triburile de stepă, au avut la noi aceeaşi semnificaţie social-religioasă.
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To\", VI. Dumitrescu răspunde că sceptrele in discu ţ ie au a,'ut o semnificaţie
Nu crede că pătrunderea lor este l egată de schimbarea structurii sociale,
aceasta fiind oarecum asemănătoare. Nu pune in legătură reprezentările zoomorfe
de pe vase cu sceptrele, pentru că· motivele zoomorfe sînt cu tolul altele (cornute,
cer bi. cîini, feline). Sceplrele în for mă de cap ele cal nu au avut a c eeaşi semni ficaţie majoră ICli noi. C8 in regiunile triburilor de stepă; nu intotdeauna obiectele
transmise îşi păstrează aceeaşi semnificaţie.
Praf. D. Tudor este in u'ebat de R. Florescu, în legătură cu costumul CaY8lerilor Danubieni. dacă tăietura triunghiulară nu este mai degrabă o breviere a
mantiei purtată
aceştia cind sînt călare, decît un cojoc.
La comunicarea prezentată de D. M. Pippidi, tO\·. D. Tudor Întreabă dacă
asociaţia menţionată la Callatis nu reprezintă o asociaţie religioasă.
M. Rusu, referindu-se la comunicarea tO\". R. Vulpe arată c ă ideea graniţelor
satrapiei Tracia la Dunăre este plauzibilă, deoarece sînt descoperiri arheologice
care o susţin. R FI Ol'escu, arată să este importantă revenirea la frontiera dună
reună în timpul l ui Lisimach. Aceasta nu corespunde însă nici c u o frontieră
etnică ş i nici cu una culturală, ci, poate, cu una social -economică.
Tov. D. M. Pippidi, închide ş edin ţa plenară, mulţumind asistenţei şi celor
care au susţin ut comunkă ri.
tn după-amiaza zilei de 19 octombrie sînt prezentate simpozioane c u tema:
"Memoria pămîntului dobrogean", de către mai multe grupuri de participanţi la
sesiune, în localităţile:
1. Mangalia (Ni colae, Georgescu-Cheluţă, C. Preda, Florin Anastasiu, Alexandru Popa, Simion Gavrilă).
2. Hîrşo va (C. Sta nu, Lucian Roşu, Rodiea Dănăţeanu, Alcxandru Păunescu,
V. Bo ron eanţu).
3. Cernavodă (C. SCOl'pun, AL Suceveanu, V. Teodorescu, N. IIar ţuchi, N. Chid i oşan, I. Ordentlich).
4. Pantelimonu (R. Ocheşeanu, E. Co m şa, V. Cu lică. M. Circiumaru).
5. Pecineaga (Gh. Papuc, Viclor llaumann, I. T. Dragomir, Radu Ciobanu,
Domăneanţu Catl-inel).
6. Oltina (M. Trimia, C. Iconomu, D. Vicoveanu, Al. Barnea).
7. Ostrov (M. Buco\'aIă, Mal'ian Popescu, C. Dăluţă, Li viu Ştefănescu, G. Dusocială.

de

milraşcu).

Incepind de miercuri 20 octombrie, lucrările sesiunii se desfăşoară pe secţii.
I-a: Realiză1'i şi perspective nmzeogl'af 'iee în Dob1·ogea.
Prezidiul este fo r mat din tovarăşi i Filaret Popescu şi Bu covală Mihai.
Sînt prezentate comunicări le:
- Floriea Postolache, Unele probleme prkind evidenţa, indexarea şi valorificarea patrimoniului artistic al Muzeului de Artă Constanta.
- Liviu Ştefănescu, Persp ectiv e ale muzeograjiei dobrogene privind istoria
Secţia

medie.

-

Simion Gavrilă, Perspective muzeistice în judetul Tulcea.
Col. Ion Pascu, Muzeul Marinei - re alizări şi perspective.
Marcel Stanciu, Realizări şi perspective in dezvoltarea Acvariului din

Constanta.

-

D. Vicoveanu, Laboratorul muzeal.

Discuţii

:

Tov. Lucian Roşu conside ră că se face mai multă cercetare decit muzeografie.
Ar fi fost bine ca toate lucră ril e de muzeografie să fi fost citite în şed inţa plenară.
Apre ciază munca la ca re se angajează colectivul tulcean. Pune problema colaborării cit mai strînse între unităţile muzeale. Consideră că sînt multe localităţi
în Dobrogea care merită mai multă atenţie - cum este Hirşova - unde ar fi
necesar un muzeu care să p r ezi n te rezultatele cercetărilor din acea zonă.
Tov. M ~ Cantili, aduce elogii organizatorilor Muzeului de Artă. Apoi, privind
Muzeul Murinei, crede c ă s-a putea organiza o expoziţie te mpor ară la Bucureşti.
Acvariul lucrează în colaborare cu Muzeul Antipa, mai ales pentru organizarea
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noilor se~ţii .. î n legătură cu comunicarea tov. Vicoveanu, apare necesitatea unor
cadre specializate şi a strîngerii legăturilor cu specialişti străini.
Tov. 1. Antonescu , aduce critici ritmului de lucru al D.M.LA. Pune accentul
pe o cît mai bună colaborare între D.M.1.A. şi muzee, pe problema unei cît mai
mari efi ciente a restaurărilor, prin respecta l'ea adevărului istoric şi pe necesitatea
constituirii unor echipe de intervenţii rapide.
Tov. ing. M. Lazăr, răspunde că acţiunea de sislematizare pe ţa r ă se face
du pă un plan aproba t de Consiliul culturii şi educaţiei socialiste. Nu pot fi abordate
toate monumentele odată. Pune de asemen ea problema specialiştilor.
Tov. Panait. 1. Panait, pune problema crării unor mari complexe muzeistice
şi a dezbat erii pe plan naţional a unor astfel de acţiuni. Se referă la necesitatea
<:olaborării intre arhitect şi arheolog. Accentuează asupra marii responsabilităţi
ce apasă pe umerii celor ce se angajează in restaurări. Referitor la comunicarea
tov. Vicoveanu, c onsideră că sînt situaţii cind laboratorul muzeului poate rezolva
o serie de probleme, crearea unor laboratoare pe plan naţional fiind o problemă
mult mai dificilă. Arată rolul muzeografiei in viaţa cul tural-educativă. 1'n încheiere
aduce mulţumir i direcţiei muzeului de arheologie Const.anţa care a organizat sesiunea şi a realizat o secţie specială pent.ru discutarea problemelor de muzeografie.
Tov. 1. Antonescu consideră că primul lucru care trebuie făcut este realizarea
acordului dint.re dorinţele Academiei şi interesele muzeograOei româneşti. Muzeog rafia a răspuns ş i unor sarcini de moment. Re l evă necesitatea elaborârii unui
statut al muzeografului. Critică mişcarea de amatori, şi pe căutătorii de comori,
care distrug o serie de obietcive arheologice.

a

II~a

Şedinţa

este

Secţia

- Publius Ovidius Naso.
con dusă

de praf. D. M. Pippidi.

Comunicări:

date de Ovidiu desp1'e populaţia teritoriului
cu alte izvoare documentare.
- D. M. Pippidi, In jurul cronologiei scrisorilor lui Ovidiu din Pont,
- 1. Berciu, C. Băluţă, Manuscrise şi incunabule ovidielle în Biblioteca docu mentară Ba thyaneum din Alba Iulia.
- A. A r icescu, Informaţi'ile lui Ovidiu despre zidul Tomisului in 1"aport cu
datele arheologiei.
- 1. Micu, Un interpret al poetului Ovidiu: Nicolae Iorga.

-

M. Munteanu,

rur al al Dobrogei în

Participă

Informaţiile

comparaţie

la discu ţii: praf. D. M. Pippidi. Hecomandă tov. M unteanu să
activitatea lui Ovidiu, în afara scrisorilor din exiL în ce priveşte afirmaţiile poetului, trebuie să avem reţineri. aYÎnd in yedere caracterul tendenţios
al operei. Est.e foarte utilă raportarea la documentele epigrafice, cum e cazul cu
bess ii. Mulţumeşte apoi tovarăşilor L Berciu şi C, Bă l uţă pentru veştile aduse.
C onsideră că a r fi bine ca din Co nstanţa să se ia iniţiativa reprod ucerii manuscrisului amintit. facsimilat. Se pot de asemenea, face diapozitive. Ar trebui fă cute
comenzi la Editura Univers pentru traducerile lui Naum din scriel'il e lui Ovidiu.
Din literatura apărută pînă acum se pote scoale O broşură de popularizare despre
,O\-idiu.
Metoda urmată de A. Aricescu, folosind observaţiile asupra terenului este
foarte judicioasă. Sondajele ce se vor face, p r obabil vor aduce confirmă ri ipot ezelor en unţate. Este o coincidenţă intre decretele pri\"ind starea zidurilor şi cele
spuse de Ovidiu.
Mulţumeşte apoi tov. r. Micl! pentru înalta şi aleasa co municare.
In cuvint ul său tov. 1. Mi cu arată necesitatea de a se publica intreaga operă
a lui Ovidiu, pentru a se stabili legăturile dintre dh-ersele lui scr ieri. Remarcă
lipsa de preocupare pentru Ovidiu. in general. Propune ca la Biblioteca Muzeului
să se adune toate traducerile din Ovidiu.
Tov. A. Aricescu, face r eferi ri la comunicarea tov. I. Mi cu, propunînd ca să
fie adăugate. la publicare, toate versurile lui Ovidiu t r aduse de N. Io rga.
Mul ţu mind participanţilor pentr u interesantele comunicări şi discuţii, tov.
D. M. Pippidi încheie lucrările.
studieze

şi
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Secţia a III-a Dobrogea înainte de romani.
I..Jl'Of. Vladimil' DumiLrescu, care cond uce lucrările, deschide şedinţa.
Sint prezentate comunicările:
.- M. Cîrciumaru. FL Mogo şan, Al. Păunescu, Unele cOllsid eraţii asupra pa-

leoliticului m.ijlociu în DobTOgea.
- N. Harţu ch e , Unele probleme ale postpaI.eolittcului în lumina

dtn

săpăturilor

peşteTile

Dobrogei.
- Silvia Marinescu-Bil cu, Asupra unor aspecte ale Ta.porturilor dintre culturile Hamanqia şi Precucuten,i.
_ Eugen C omşa, Date despre faza de tranziţie ele la cultura Baina la cultura
G1.L 1nelniţa in Dobrogea.
_ Sebastian Morinlz, .Aşezarea hallstattiallă în incinta c e t ă ţii. Enisala, (citeş te
Silvia Mannescu-Bilcu).
Discuţii:

Tov. Al. Păunescu arată ca In Dobrogea avem de-a face cu un musteria n
de aspect local. eu analogii in Crimeia. Cercetările recenLe din RS. S. Moldo"eneasca au scos la iveală piese identice celor de la Mamaiu. Acest facies denticular
local S-ar puLea lega de Bulgaria şi Grecia. rn musterianul superior s-ar putea.
spune că tehn ica denticulară in Dobrogea se impune; cercetăril e fiind însă la
Inceput şi materialul puţin, este greu de tras mai multe concluzii.
Tov. L T. Dragomir al'ată că la Enisala, stratul fiind superficial -- fîşii
inguste acope rite cu pămîntul de săpătură - nu au putut fi surprinse for tificaţ.ii
hallstattiene. S-au folosit documentar mai mult săpături le din zona exterioară
mcintei.
Tov. E. Comşa discută prima comunicare. arătînd că era necesară o racordare
a descoperirilor. de la Mamaia cu cele de la Ripiceni şi din alte regiuni. Remarcă
dpOl precizările importante aduse de comun icarea tov. N. Harţuche, în legătură cu
cultura Boian. Relie fează importanţa problemelor ridicate de co municarea tov . Sil\'ia
Marinescu-Bîlcu, car~ se referă la zone diferite, dînd O orientare nouă cercetăr i lor.
spre sud-vest şi sud. Suger e ază orientarea c er cet ărilor spre Bulgaria, în legătură
cu cultura Mariţa, care ar influenţa cultura Hamangia - faza tîrzie şi spre Moldova. Referitor la comunicarea "Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea", arată
că trebui~ să se facă referiri la depo:âtul de la Medgidia şi la descoperirile de la
Poarta Albă care datează din aceeaşi perioadă. rn legătură cu armele de pe menhir,
le consideră evoluate, fie că sînt de bronz sau de piatră şi crede că ar putea fi
puse în legătură cu bronzul mijlociu sau tîrziu.
Tov. VL Dumîtrescu atrage atenţia asupra necesităţii precizării unor aspecte'
ale musterianului surprins în Dobrogea, a trăsăturilor sale caracteristice în comparaţie cu celelalte regiuni. Subliniază seri ozitatea ' cercetărilor, a datelol' noi cuprinse în comunicare. Mulţumeşte conducerii Muzeului de arheologie Constanţa
pentru sprijinul acordat cercetărj~ paleoliticului în Dobrogea şi speră ca această
frumoasă colaborare să continue. I n legă tură cu comunicarea tov. N. Harţuche, îşi
exprimă regl'etul pentru nepublicarea vasului Spanţov de la Mangalia, găsit împreună cu materialul Hamangia, Nu este de acord cu folosirea termenului "CI
căp ă cui", care nu se găseşte in dicţionar şi opiniează pent.ru folosirea termenului
"a acoperi". Arată apoi că tov, Silvia Marinescu-Bîlcu t.rebuia, în prima parte a
c omunicării, să precizeze că este vorba de fazele Precucuteni II ş i III. La Varna
izb eşte similit.udinea ceramicii cu Precucutenii din Moldova. Trebuie dovedit că
într-o fază mai veche a culturii Mariţa apar elemente precucutenL Subliniază
influenţa deosebită a culturii Boian asupra formării culturii Hamangia.
Tov. S. Marincscu-Bîlcu, discutînd pe marginea c om unicării tov. Sebastian
Morintz, îşi exprimă dezacordul faţă de termenul "cultură Coslogeni", deoarece
materialul faptle este foarte restrins. Consideră că acesta ar putea fi un complex
in cadrul epocii bronzului tîrziu. Înainte, înmormîntările cu ocru erau considerate '
ca fiind caracteristice pentru perioada de trecere la epoca bronzului, dar aceste
morminte apar pînă la început.ul mileniului 1 Le.n, In această perioadă s-ar putea
să existe două feluri de morminte cu ocru: plane şi în tumuli. Mormîntu l de la
Hamangia, cu c ons trucţii de lemn se datează la inceputul marilor migraţii, de la :

4Jo
sfîrşitul

epocii bronzului mijlociu. Nu este de acord cu termenele folosite de:

Noua - Sabati novca şi Coslogeni. Trebuie văzut în ce măsura în zona Dobrogei,
în perioada bronzului m i jlociu s-au manifestat influente ale culturii Tei.

In
gean al

aceea şi

zi, s-au

desfăşu r at şi

lucrări le secţi ei

a IV-a -

Limes-ul dobro-

Dunării.

Şedinţ a

este prezidată de p r af. Dumitru Tudor şi Ştefan Ferenczi.
Petre Aurelian, P ro blema v alurilor din Dob r ogea, (citeşte Al. Suceveanu).
- Mihai, Irimia, Atel.iere cel'antice de epocă romană pe l"imes.
_ Maria Comşa . lnf iltraţi. i barbare în aşezările de p e limes-ul Dunării illJerio are in seco lul aL IV -lea.
_ V. Culi c ă, M onede mărunte din secolul V e.n. şi unele r epUci în plumb
(tle acestora găsite în cetatea 1'omano-bizantinli de la I zvoarel e (comuna Lipnita).
_ Ociavian lliescu, Solidus inedit emis ele Theodositts J. , găsit în nordul
Dobrogei.
- C. Scorpan, Sacidava şi unele probleme stratig rajico -cronologice ale limesului dunăr ean.
Vi cior Bauman n , Un nou edificiu bizantin pe li/nes-ul nord-dobrogean
(basili ca d e la N i.cuUţel ) .
Discuţ ii :

Tov. Petre Diaconu. referitor la comunicarea tov. Petre Aureli an , arată importa nţa valurilor din Dobrogea. Precizează că un val de GO km se lucra cu aproximativ 20.000 de oameni, ceea ce înseamna că în 2-3 săptămîni puteai fi terminat.
Se spune în lucrare că v alul de p i atră a fost făcut de b izantini împotriva peceneg-iloI', or i la 941 aceştia încheiaseră pace. Se susţine în com unicare c ă valul mic
nu avea întrer upere in dreptul Medgidiei. Mai face referiri la co municările tov.
Maria Co m şa, Vasile' Culic ă şi Victor Ba umann. 1'nche ie, mul ţu mind în primul r ind
ce r c etătorilor de la Consta n ţa pentru comunicările prezentate.
Tov. AL Suceveanu îşi ex primă aprecierea faţă de descope rirea tov. Baumann,
sfătuindu-1 să publice comun icarea la o revis t ă cu o grafică bună . Din comunit:area tov. Culică, reiese că în sec. V nu există în Dobrogea un hiatus. îşi exprimă satisfacţia că tov. C. Scorpao, prezentînd situaţia stratigrafieă, nu se referă
numai la Saci da va, ci face paralele şi cu H istria.
Tov. R FIOI'eseu, remarcă bogăţia de informaţii care a fost adus ă prin comunicările acestei şedinţe.
Tov. C. SCOl'pan, consideră ca foarte interesantă comunica rea t ovarăşei M.
Comşa . Este adevărat că sînt greu de făcut diferenţe tipologice în cultura ca rpică.
Legat de comunicarea tov. V. Culică, trebuie avute în vedere nivelele arheologice
de sec. V, în cetăţi diferite, şi deci nu putem vorbi de un hiatus în această perioadă.

Tov. Pocnaru-Bordea consideră comunicarea tov. V. Baumann , bogată în co nprin importanţa ma terialul ui. Face o paralelă cu basilica cu
Constanta.
Tov. Radu Vulpe precizează că problema valur ilor este o veche preocupare a S8.
In 1038 au fost datate ÎllJ sec. V. Valul mic este întrerupt la Medgidia. Constructia
"\'al ului se începea de la ce le două capete. E de acord cu tov. P. Diaconu, care
afirmă că valul trebuia făcut foarte repede. Cele trei valuri au fost făcute la
epoci diferite, cu scopu ri dife rite.
Tov. Mircea Rusu, re mar că noutăţile aduse de comunicarea tov. Scorpan.
Reperarea a trei nivele de sec. V I, în mai multe centre, ne va ajuta s ă rezo lvăm
foarte bine această perioadă în Dobr ogea.
Tov. D. Tudor, fe licită pe participanţi pentru această şedinţă de un nivel
ştiinţific foarte ridicat. Co municările au fost bine întocmite; s-a dep ăşi t stadiul.
tehnicităţii exagerate. Toate comuni căr ile au scos la iveală concluzii istorice deosebit de importante. De asemenea discuţiile au fost pur tate de la un înalt nivel
ţinu t şi revelatoare
criptă descoperită la

ştiinţific.

In după-amiaza zilei de 20 octombr ie, invitaţii la sesiune s-a u deplasat la
Hlstria, unde au dezbătut rezultatele cercetărilor arheologice efectua te în 1971 şi.

416

programul de lucru la acest obiecti\- în actualul cincinal. S-au purtat discuţii în
cu lucrările D.M.LA. pentru consolidarea, restaurarea şi consen'area obi ecti\"elor scoase la lumină în cetate.
21 octombrie. Secţ.ia a III-a - Dobrogea îllaint e de 1'omaHi.
Lu cră ril e sînt conduse de prof. K urt Horedt.
- A C. FIOl'eseu, Conceptul de cetate hallstattiană în spaţiul carpato-dzmărean.
C. Preda. l'aT'iverde aşezare băştinaşe! sau .,jactorie" histriană?
- AL Su cevean u, Ullele probleme poli.tica-economice din Dobrogea sec. VIV l.e.ll .
VI. lliescu Cine a fost "histrianorum 1'ex" ?
EI. Zavatin-Coman, Kalpis-ul cu reli ef narativ descoperit la Mangalia.
Geol'ges cu- Cheluţ.ă Nicolae, Săpături r ecente în necropola elenistică de la
Manyalia.
- V. Baumann. Mă/luşi d.e amfo1'e ştampilate în depozitele muzeului Tulcea.
- St. Olteanu, Exploaiă/"i milliere în Dobrogea preromană în lumina ulti legătu ră

melo/'

cercetări.
D iscuţii:

To\·. Al. Suceveanu remarcă valoa rea comunicării tov. Preda şi autenticitatea interpretării situaţiei localităţii Tariverde. Se pune problema raporturilor dintre greci şi indigeni . In momentul de fa ţă este greu de spus în ce raport erau
băştinaşii şi grecii. mai al es că indige ni erau şi la Histria. Remarcă de asemenea
lucrarea tov . Coman Elena.
Tov. Vl. Tlies:::u. remarc ă foar t e interesanta comunicare prezentată de ta\".
Olteanu, ~lsup r a metalurgiei în Dobrogea. Felieilă pe tov. Coman pentru comunicarea foarte inter esantă susţinută.
Tov. K. Horedt, referindu-se, la comunicarea tov. FIOl·eseu. arată că este mai
indicat termenul de aşezare fortificată decît de cetate. MulţUmind apoi participant.i lor. inchide şedinţa.
Se cţia a IV-a - Limes-ul dobrogean al Dunării.
Lucrările sînt conduse de praf. dr. dac. Radu Vulpe, lVlari a Comşa şi Şte 
fan Ferenczi.
- Simion Gavrilă, Aspecte ale culturii 1'omane descoperi t e pe teritoriul de
-

nOJ'd al Dobrogei.

- Sia vru Co rnel, DOtul mOl"minte ro mane la Sipote.
- Gh . Papuc. Date noi privind fazele de constntcţie ale zi dullii de incintă
de la Tropaeum Tmiani.
- R. Ocheseanu. Refacerea cetâtii TroŢJaeum. Tl'aiani sub Mauriciu Tiberiu.
- Simi on Stefan, Apeductele de la Adam.clisi .
- Scorpan Constantin, Sfîrşitul secolului al VI-lea şi Începutul secolului al
V fI-lea Tefledate d e arheologia dobrogea.lul.
- V . Teodorescu, Raporturile meşteşu garilor tlord-dună'reni cu centrele 1'0mano - bizantine de la Dunărea de Jos in sec. VI - Vll e.11..
- P . Diaconu, Problemele v a lv.ri.lol" din Dobrogea, dintre CeTtl.avodă şi Const anţa.

La ora 12.:)0. joi 21 octombrie. are 10<":, în şedinţă plenară, consti tuirea Centrului de Studii Ovidiene la Constanta.
Prezidiul este format din prot. D. M . Pippidi, VI. Robu. N. Barbu, Cr. Tănă
sescu, pro t Ra du Vulpe şi A. Rădulescu - directorul Muzeului constănţean.
Tov. A. Rădulescu dă s:uvîntul tov . Vl. Hobu, preşedintele Comitetului judeţean pentru cultură şi artă. I'n cuvîntul său acesta evocă străduinţ ele de formare
a unui Centru de S tudii Ovidiene la Constanţa . Arată cît de binevenită şi logi că
este crearea acestui centru la. Constanţa, locul de exil şi al ultimilor ani de viaţă
.ai poetu1 ui.
Se fac propuneri pentru alegerea organ ului de conducere al centrului .
Au rost aleşi:
Preşedinte: prof. univ. dl" . doc. Ni colae Lascu ;
Directorul centr ului' H.ădules cu Ad ri iln .
Membrii
Scorpan Constantin, A ricescu Andrei, Bucovală Mihai;
Bibliotecar Coman Elena.
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Tov. praf. N. I. Barbu, anunţă existenţa Asociaţiei Interna ţionale dE" Studii
O\'idicne. Consideră ca pe deplin întemeiată alegerea Constanţei ca sediu pentru
uu Centru de Studii Ovidiene. La Sulmona există un centru bibliografic ovidian.
afiliat [a Asociaţia Int ernaţ ională. Anunţă că între 25-30 august 1972, se va organiza la Constanţa Congresul Internaţional al Asociaţiei "Ovidianum".
Tov. VI. Robu , accentuează caracterul deschis al acestei asociaţii şi faptul că
rel aţiile acesteia cu celelalte instituţii se vor reglementa pe parcurs. Felicită conducerea şi urează succes în munca pe acest tărîm.
După-amiază invitaţii la sesiune se deplasează la Adamclisi. Se fac dezbateri la cetate asupra rezultatelor cercetărilor arheologice efectuate în 1971. La Monumentul triumfal tO\·, Radu Florescu susţine un referat despre poziţia metopelor
pe monument,
Au loc discuţii, prh·ind mai ales restaurarea Monumentului.
La Adamclisi are loc, llltr-un cadru festi v, incheier ea lucrărilor sesiuni i.
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