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DARE DE SEAMA
ASUPRA ACTIVITAŢII MUZEULUI DE ARHEOLOGIE CONSTANŢA
ÎN PERIOADA 22 OCTOMBRIE 1976 - 21 OCTOMBRIE 1977

Stimaţi tovarăşi,

Regula unei dăni de seamă se impune cu atit mai mult anul acesta,
cu cit În acti~jtatea colectivului de muncă din instituţia noastră, s-au inregistrat date şi fapte a căror raportare, pentru pel'lioada aminti tă, Însemnează un plus de noutăţi in toate domeniile.
Mai Înti i, munca de cercetare ştiinţifică a cunoscut ca pl'lim obiectiv
săpăturile arheologice. Subliniem că in acest i nterval de timp s-a apl'icat
un plan riguros de linvestigaţii, atît în acele puncte in care să păturile sînt
organizate şi susţinute din anii anteriori, cit şi in aşezăr,i şi În centre noi,
a căror apariţie a fost prilej uită de lucrări industriale, agricole, ed il itare,
de construcţi i etc. În multe dintre acestea s-a realizat o strînsă colaborare
cu Direcţia Patrimaniului Cultural Naţional şi cu InsNtutul de Arheologie
din Bucureşti. In această ordine consemnăm:

SAPATURILE PLANIFICATE
a. Bugeac. 'I n necropola geta-dacică din sec. IV i.e.n din aprapierea acestei localităţi sud vest dobrogene, tovarăşul Mihai Iri mia a
reluat săpături le in cursul luni~ august, cu rezultate care se concentrează
Într-un important lot de morminte de incineraţie. Cele 30 de vase recuperate, cl asate şi dotate cu nigoa re a impusă de importanţa obiectivului cercetat, acoperă un mare gol tematic in circuitul narativ al muzeului in CUIS
de amenajare. De ahfel, totalritatea săpăturilor plan if icate anul acesta,
au fost indreptate tocmai spre direcţiile impuse de absenţa unor date de
ordin istoric şi arheologk, atit in tematica muzeului cît ş i, În general, În
istoria Dobrogei, mai veche sau mai recentă.
b. Albeşfi. Colec~ivul format din tovarăşii: A. Rădulescu, M. Munteanu şi V. N. Georgescu a intreprins anul acesta o campanie mult mai
îndelungată pentru cercetarea aşezărili fortificate din sec. IV-III i.e.n., din
teritoriul callatian, la 16 km spre vest. lîngă comuna Albeşti. Importanţa
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acestei oşezorl . constă nu numai in complexe le de loc u'inţe constru'ite
d in p i atră şi pămîn t sau În zidul de incintă cu parament in blocuri mari
de piatră semiecarisate, cit mai ales in materialul ceramic recupera t.
Odată malj mult se poate dete rmin a caracterul agrar al aşezării , a cărei
popu l aţie iş i dezvăluie etnicul băştinaş geto -dacic ş i grecesc interferat,
prin factura materialului cerom ic.
c. Tropaeum Traiani. Ca şi in ani i precedenţi arheologii Papuc Gheorghe şi PanaHescu Adrian, au susţinut cu aceeaşi dăruire campania de
săpăt uri in .cetatea de la Adamclisi, in strinsă colaborare cu Direcţia Patrimon i ului Cultu ra l Naţional , a le cărei fond uni, ne-au stat la dispoziţi e, şi
cu Institutul de Arheo logie Bucureşt.i, reprezentat prin tovarăşi i P. Diaconu
şi AI. Barnea. Au fost incepute secţiun'i noi ori au fost lărgite altele incepute ma i de mult, pentru l ămu rirea unor e lemente stratigrafice sau a unor
construcţilÎ din apropie rea porţii principale de vest. Este, credem, locul să
amintim că i mportanţa cercetărilor de la Tropaeum Tra ia ni impune un plan
uJllitar de lucru, a cărui aplicare riguroasă să elimine carenţele izvorite din
răzleţirea unor săpături in incinta cetăţii.
d . Capidava. Mai mult decit o ri cind, cercetările de aunl acesta la
Capidava a u fost excepţional~. Aic i s-au conjugat săpături le de salvare
de necropolă, impuse de amenajarea unei şosele asfaltate spre Cerna vodă, cu cel e sistemat ice din in di ntă . Şi unele şi altele ou fost executate
dlirect de către tovarăşul V. N. Georgescu; la cele din incintă, in cursul
lunii iulli e, a participat şi tovarăşul Radu Florescu de la c.P.c. al C.C.E.S.
e. Constanţa . la răsărit de Edificiul roman cu mozaic, tov. M. Munteanu a reluat săpătunile de pe faleză din anii precedenţi , insă ele s-au
redus mai mult la unele controal e stratigrafice şi observaţi,j in structura
unor construcţii apărute in an ii precedenţi. Antrenarea sa in a lte cercetări, la fel ca şi lipsa miinii de lucru, au făcut să se mulţumească cu rezultate mai red use. Planu l de cercetări organ~iza te din anul acesta cuprindea
incă şi relua rea săpăturiior de la Muzait-Sacidava al căror titular este
C. Scorpan, la Dervent, lingă Păcuitul lui Soare de sub conducerea lui
M. Irim<ia, şi in necropola de la Corbu, de către M. Bucovală. Din motive
legate de amena ja rea nou lui muzeu, sau din altele izvorite din lipsa miinii
de lucru, toate au fost aminate .
f. Canalul de novigaţie Dunăre-Marea Neagră. Pe lungimea văii
Carasu, de la Cernavodă la Ag'igea, proiectul noului canal c uprind e cercetă ri in zeci de aşezări preistorice, clasice şi feudale timpurii. Colectivul
de cercetători, stabi loit de com un acord cu conducerea Academ iei de şti 
inţe sociale şi politice - prin Institutul de arheo logie - şi cu asenti mentul
Consiliululi popular al judeţ ului Constanţa - deci cu participarea Muzeului de istorie naţională şi arheo logie Constanţa - a lucrat intens in nume roase pu ncte: Straja, Basarabi, Medgidia, Cumpăna, Constanţa-Palas,
Medgidia Vest, Satu-Nou etc_
.
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OCAZIONALE ŞI DE SALVARE.

După cum aminteam, in necropola de la Capidava, investigaviile din
acest an de sub conducerea lu i Valeriu Georgescu. au avut rezultate remarcabile : peste 60 de morminte.
La Constanţa s-a săpat de asemenea in necropole, ca urmare a unor
apariţii provocate de săpături edil itare şi de construcţi'i; la Mongolia,
E. Bârlădeanu a realizat cercetări in necropola romană de pe drumul
Albeştilor, acolo unde in anii precedenţi săpăturile lui C. Preda ş i ale lui
V. Georgescu au scos mari loturi de morminte; la Cernavodă s-au făcut
sondaje de către Gabriel Custurea, pe locul descoperirii marelui tezaur
compus din 2300 de monede turceşti de argint; o intervenţie identică se
impune la punctul de descoperire al tezaurului de monede romane din
secolul II e.n., de la Constanţa : În sfîrşit înregistrăm recenta cercetare a
marelui mormint pictat din seco lel e II-III e.n., de la Ostrov, unde C. Chera
in colaborare cu P. Dioconu, au degajat un obiectiv funerar unic pînă
acum in Dob rogea. Rezultatele preliminare vor forma subiectul unei comunicări la sesiunea ace asta .

*

Cercetărilor arheologice le adăugăm cu necesitate şi unele Începuturi
m01j timide de istorie modernă şi contemporană, cărora li se consacră un

grup de 10 tineri muzeograli .
În cepute sub semnul n ecesităţilor reclamate de infăptuirea unui mare
compart iment al noului muzeu - acela cuprinzind perioadele medieva l ă
şi modern contemporană - căutănile in arhivele de la Constanţa şi Bucureşti, in muzeele ş i bibliotecile din ţară cu un mai mare bagaj de materiale referitoare la aceste epoci, au avut ca rezultat o tematică acceptată
unanim, realizată de muzeograf,ii constă n ţeni ; au fost elabbrate şi un ele
articole, a căror ac urateţe şi pondere informaţionat-interpretativă le impun
t iparului.

ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ
Planul editorial al Muzeul ui pe anul 1977 are un reperto"u de titluri
relabiv satisfăcător. Am avut in vedere, cu precădere, necesităţile de popularizare a obiectivelor arheologico -turistice din oraş şi jujdeţ, cu atenţie
specială sp re realizarea unui plan de venitur~ cît mai ridicate. Cărţile
poştale il ustrate broşurile şi pliantele intre care amintim: Tro paeu m Traiani, Histnia şi Edificiul roman cu mozaic - au format scopul principal al
activităţii noastre pubkistice. Neindoios, apariţia volu mului "Pontica IX"
constituie un even1iment remarcabil În viaţa muzeului nostru. iar introducerea la t ipa r a numărului X, consacrat Centenarului Independ e nţei de
stat a României, se adaugă altor reaHzări În aceeaşi direcţie. Ciţiva mu zeografi au colaborat la elaborarea albumului istoric, DobroJea, acum la
tipar, alţii participă cu importante capitole la volume omagiale consacrate
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de alte instituţii din ţară aceluiaşi eveniment. Ne-am propus să reluăm
apariţia Analelar Dobrogei, al căror conţinut să aibe cu precădere istorie
modernă şi contemporană, etnografie, folclor, artă - cu alte cuvin,te, fă ră
literatură. Aceasta formează indiscutabil, apanajul prestigioasei noastre
reviste, " Tomis ".

CONSERVAREA

ŞI

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC.

Grija pentru prezervarea patrimoniului istol'lic-arheologic o căpătat la
Constanţa

proporţii

fără

precedent. Anul acesta , consacrat ce lebrării o

100 de ani de la dobîndirea indep ende nţei , a concentrat eforturi inestimabile in această direcţie. Pe scurt: - au fost incheiate lucrările de conservare a Mon umentu lu i triumfal de la Adamclisi, intr-o tehnică modernă, care,
aşa cum s-a constatat pînă acum, întruneşte adeziunea mi ilo r de vizitatori.
La 27 mai anul curent tovarăşu l Secretar general al P.c.R., Nicolae
Ceauşescu Însoţit de Îna lte personalităţi ale conducerii pol'itice şi de stat,
a inaugu rat atit muzeu l. core adăposetşte piesele originale ale monumentului, cit ş i monumentul însuşi, a cărui imagine la dimensiunile orig inal e,
se ,impune prin armonie, proporţia şi acurateţea execuţiei tehnice.
Amintim şi lucrările de restaură,-i de la Histria, susţinute de mai mulţi
ani, dar nu putem rămîne indiferenţi in faţa rea li tăţii de nedorit, potrLivit
căreia, ritmul lucrărilor a incetinit in ch ip nepermis. Această constatare
este va l abi lă şi pentru cetatea de la Adamclisi.
Prezervarea patrimoniulu'i istoric se remarcă şi in centrele Constanţa,
Histria şi Mangalia. La Constanţa, după cum bine ştiţ i, se realizează un
nou şi impunător muzeu, care de data aceasta nu este numo,i de arheo logie, ci capătă dimensiuni care includ şi perioadele istonice mat; recente,
În măsură să ilu streze istoria provinciei noastre pînă la zi.
Constructorii T.C.L. sint pe şantierele de la Histnia şi Mangalia, În
ambele centre fiind in curs de construcţie aşezăminte muzea le noi. Acesta
este rezultatul acelui imperativ contemporan de valorificare a vestigiilor de
la Histria şi Collatis, care să ~i e prezentate marelui public intr-un cadru
adecvaot. Toate cele trei obieotive, vor intra in funcţ i une in anul 1978.
Amintim in incheiere că opera de conservare a monumentelor istorice
- arheologice din judeţ, este pertinent susţinută În laboratorul zonal de
pe Iing ă Muzeul de istorie naţională şi arheo logtie Constanţa şi că se reali zează un amplu program de evidenţă a patrimoniului. cu concursul
tuturor muzeografilor - cu precădere a acelora de la Ofiiciul judeţean al
patrimoniului cultural naţional.
Considerăm că aceste date succinte vă dau posibilitatea reconstituririi
intregului vol um de activitate, ca re, in toată com plexitatea lui, a stat anul
acesta in faţa colectivului de oameni ai muncii din muzeu. EI nu face altceva decit să sugereze sarcinile tot ma,i mari care ne legăm să le rezolvăm
cu conştiinciozitate şi competenţă profesională.

