Comunicări

si note documentare

'

PREOCUPĂRI ALE ARHEOLOGIEI ROMÂNESTI PENTRU CERCETAREA

SI SALVAREA MONUMENTELOR ANTICE DiN DOBROGEA, ÎN PERIOADA 1878-1900

'
dr. PANAIT I. PANAIT

La 26 iunie 1874, G. Dumitriu Maravilli înainta ministrului cultelor şi
publice o scrisoare frumos caligrafiată în care arăta : „cu
ocasiunea mergerii mele la Custengje [Constanţa - n.n] în 1866 am
găsit o mică statuetă care reprezintă o zeitate antică şi am cumpărat-o .
Vânzătorul m-a asigurat că, în anul 1865, curăţându-se portul de la
oraşul Custendje, care este zidit pe ruinele vechei cetăţi romane Thomi ,
între alte antichităţi , găsite în Mare, a f~st şi această statuetă care ar
reprezenta una din zeităţile vechei cetăţi " . Păstrătorul hotăra , la opt ani
de la intrarea în posesiune asupra piesei respective, să o doneze, prin
bunăvointa ministrului, Muzeului National de Antichităti .din Bucuresti.
Statueta i'ui G. Dumitriu Maravilli este astfel una dintre primele piese 'de
interes arheologic din Constanţa , cunoscută până acum , ajunsă în
Capitala României. Prezenţa ei este pe deplin justificată având în vedere
atât preocupările unui cerc de pasionaţi colecţionari bucureşteni, cât şi
interesul pe care vestigiile dobrogen.e îl stârneau în ţară şi chiar în
rândurile istoricilor Europei centrale. ln raportul său întocmit în iunie
1890, Grigore Tocilescu făcea o succintă trecere în revistă a celor ce şi
au manifestat atentia fată de „cel mai însemnat dintre monumentele
romane de pe teritoriul' dintre Dunăre şi Mare „Turnul de -la Adam
Klissi ", retinând numele „celebrului Moltke ", apoi pe cel al lui
Schonhaber, vom Vinke , prof. Wutzer, von Sacken , ing. Jules MichelL.
Succesiunea cronologică a înaintaşilor săi la Tropaeum Traiani , )/ cea
mai enigmatică din ruinele antice din Dobrogea", nu este completă . lntradevăr , lipseşte evocarea numelui lordului Beutinck ale cărui note la faţa
locului, elabo':fte în noiembrie 1801 , au rămas , e drept, în manuscris
până în 1974. Acestuia i-au urmat prusienii Karl von Vinke şi Helmuth
von Moltke, care vor da tiparului însemnările lor în 1840 şi respectiv
1841. Pe Jules Michel îl preocupă mai întâi construirea căii feroviare ,
motiv pentru care se afla în Dobrogea în 1855. Un an mai târziu
pământul dobrogean a fost călcat de prof. de la Universitatea din Bonn ,
C.W. Wutzer, chirurg de profesie, urmat în 1864 de Karl Ferdinand
Peters, naturalist, profesor la Universitatea din Gratz. Înaintea acestora
se interpune pubJicaţia constantinopolitană a lui Ion Ionescu de la Brad ,
scoasă în 1850. Ca atare, în special cercurile ştiinţifice germane, pe
care le va frecventa, mai târziu , Grigore Tocilescu , cât si cele franceze ,
erau informate şi chiar interesate de valoarea antichităţilor dobrogene.
Şi nu numai acestea, ci şi cele de pe cursul Dunării de Jos, tot mai
relevate prin căutările arheologilor bucureşteni . Deceniile IV-V ale
secolului al XIX-iea au fost pentru Ţara Românească o perioadă cu
numeroase şi interesante descoperiri arheologice , soldate cu
constituirea unor colecţii valoroase în care îşi găseau loc , după
aprecierea lui Cezar B%11iac , exemplare unice, cu care s-ar fi mândrit
mari muzee din Europa . S-au făcut , la nivelul tehnic de atunci , săpături
instrucţiunii
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la Recica, Hotă rani şi Celei , Severin şi Turnu Măgurele şi în alte părţi.
Nu se poate vorbi de o arheologie ştiinţifică , ci mai mult despre acţiuni
de colectare de obiecte arheologice . Interesul manifestat de mănunchiul
de colectionari a stârnit o adevărată miscare a căutătorului de comori cu
efecte deplorabile. În acelaşi timp, marile lucrări de drumuri şi apoi de
căi ferate s-au soldat şi cu descoperirea şi distrugerea de vestigii . La
toate acestea , se adăuga creşterea cererii pentru mater iale de
constructie mai solide si primejdia scoaterii peste hotare a unor valori .
Încă din '1357 directorului Muzeului National din Bucuresti, C. Ferreati ,
cerea ministerului de resort ca obiectele găsite pe şantierele de poduri ,
sasele sau alte constructii să-i fie aduse la cunostintă pentru luarea de
măsuri corespunzătoare6 . Deşi prin înfiinţarea 'Mu'ze ului Naţiona l de
Antichităti , în noiembrie 1864 s-au accentuat eforturile pentru salvarea
mărturiii'or arheologice? , pierderile se menţineau şi chiar sporeau .
Astfel , cu prilejul construirii şoselei judeţene Caracal-Corabia , la
Deveselu s-a găsit , în ziua de 24 martie 1871 , „un tron zidit cu cărămidă
antică care se crede a fi din timpuri antice" care a fost spart, găsindu-se
în cavoul respectiv 3 catarame, o verighetă ş.a. 8 . Şi cazurile de acest
gen se vor menţine buni ani înainte. La 3 aprilie 1874, Consiliul de
Miniştri al României a aprobat „întrutoate" Regulamentul Comisiei
onorifice a momumentelor propus de Ministerul Cultelor si lnstructiei
Publice9. Încă de la început se menţiona că „de mult se simţea la noi
necesitatea de a se numi o comisie de oameni competenţi care să
clarifice , să noteze edificiile ce merită a purta numele de monumente şi
să fie totdeauna consultată mai înainte de-a se întreprinde vreo reparare
sau restaurare a acestor monumente "10. Noul organism primea
îndatorirea de a face „tabelul monumentelor ce posedăm şi a le
conserva stilul şi forma lor primitivă şi istorică " 11 _ Semnătura
suveranului pentru componenţii „Comisiei onorifice a monumentelor
din ţară" a fost aşternută la 17 aprilie 187 412 , fiind la noi cea dintâi
modernă măsură în acest domeniu. Erau luate sub protecţia statului
obiectele antice, monede, medalii, vase, scule , arme, instrumente, orice
obiect în fine din antichitatea dacă , latină sau românească . Membrii
comisiei erau M. Kogălniceanu , Al. Odobescu , Cezar Bolliac, Al. Orăscu ,
D. Berindei , Dim. Sturdza, Th . Rosetti , C.I. Stăncescu . În Regulamentul
Comisiei monumentelor publice se prevedea, prin art. 4, obligativitatea
întocmirii tabloului „de toate edificiile din ţară , fie proprietate a statului ,
a judetelor, ori a comunelor care merită a fi clasate între monumentele
publice şi asupra cărora trebuie să se ia măsuri de conservare 13_S-a
6 Idem, 3885/1857, f. 48.
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tipărit

în acest scop un formular care s-a trimis organelor de stat şi
ecleziastice . Deşi răspunsurile au început să curgă scurt timp ,
rezultatele nu erau concludente , datorită slabei preocupări în acest
domeniu în cele mai multe din orasele Tării, ca să nu mai vorbim de
comune. Câteva exemple sunt edificatoare. Prefectul jud. Teleorman
raporta în 22 iulie 1874 că în acel district „nu exis~ nici un monument
istoric saf artisticf după şt~~ţa noastr~ ce am"1 , la fel primarii din
Câmpina 5, Reni 6, Ştirbei , Tg. Jiu 8 ş.a . Au fost însă şi judeţe
precum Dolj, Botoşani , Buzău , laşi ş . a. care au purces la investigaţii mai
temeinice. Mitropolia Moldovei şi Sucevei , de exemplu , raporta că îi
este imposibil să elaboreze lucrarea cerută de persof~e competente
care să poată citi inscripţiile vechi, în slavonă sau latină .
Regulamentul din 1874 a stârnit , totuşi , noi atitudini faţă de
moştenirea antică . Prefectura jud. laşi informa Ministerul Cultelor şi
Instrucţiei Publice , chiar în acelaşi an , că la Cucuteni , cu prilejul
amenajării şoselei naţionale laşi -Vaslui , ~~punctul Baba Necula, s-au
găsit , si au fost salvate , trei piese de auri:. . Sunt raportate descoperiri
de monede sau tezaure monetare , pietre funerare , vase ş . a. Dar
concomitent a continuat si ceea ce Gr. Tocilescu va numi, mai târziu ,
vandalismul , distrugerile conştiente sau de 'cele mai multe ori făcute din
necunoaştere.

Acesta este climatul în privinta monumentelor în preziua dobândirii
independenţei ş i revenirii Dobrogei în hotarele româneşti. în primii ani
nu sunt de aşteptat măsuri deosebite . Dobrogea punea probleme
economice , sociale, chiar demografice. De aceea implicaţiile culturale,
spirituale au rămas mostenire ultimelor decenii ale veacului al XIX-iea.
Concludentă , în acest sens, apare scrisoarea lui Tache Ionescu către
Ministerul Cultelor şi Instrucţiei Publice din 30 iunie 1895 prin care se
făcea cunoscut că „de la luarea Dobrogei în posesia statului român abia
anul acesta s-a putut da cultului divin bisericile din oraşele Constanţa şi
Cernavodă „ . Târnosându-se bisericile din Constanţa şi Cernavodă nu
rămâne decât a se termina şi da cultul~i divin şi biserica din Medgidia,
precum si a se zugrăvi cea din Tulcea" 1. Pentru toate aceste lăcase se
solicita un fond special de 30 OOO lei, sumă care a fost aprobată de
Consiliul de Miniştri. Preocupările în domeniul monumentelor
arheologice au fost, totuşi , mai timpurii şi ele sunt legate de Muzeul
Naţional de Antichităţi din Capitală şi în special de pasiunea şi
competenţa lui Grigore Tocilescu . El urma la conducerea instituţiei lui
Gr. Ştefănescu , naturalist recunoscut, care îndrumase în acelaşi timp şi
Muzeul de Istorie Natu r ală . Tocilescu , adevaratui începător ai
arheologiei dobrogene, fusese un mai vechi colaborator al Muzeului
Naţional de Antichităţi. Se păstrează Decizia ministerială din 16 august
1877 prin care Gr. Tocilescu , „bursier al statului în străinătate pentru
studiul filologiei ", aflat la Bucuresti în vacantă , era însărcinat cu
în toc m~ea catalogu Iui ştiinţific .:de toate obiecte Ie aflătoare în
muzeu " 2_Cu acest prilej, el a cunoscut direct zestrea patrimonială pe
care, patru ani mai târziu , începea să o completeze cu valori îndeosebi
dobrogene. Nu este nici un dubiu că în 1881 Tocilescu cunostea destule
lucruri despre Dobrogea . Activitatea sa meticuloasă ,' bazată pe
învăţătura germană pe care şi-o dobândise la Viena şi pe care şi-a
consolidat-o prin contactele întreţinute cu marii specia~işti ai vremii :
Mommsen , Konze, Hirschfeld Benndorf, Barman s.a.2 avea să dea
roadele cele mai strălucite în legătură cu investigaţiile teritoriului
dobrogean. Fără a abandona cercetarea siturilor din Muntenia si Oltenia,
Tocilescu a deplasat centrul preocupărilor ştiinţei arheologic'e dincolo
de Dunăre . Din rapoarte şi corespondenţă , pe care o scria personal ,
rezultă marile probleme cu care s-a confruntat în Dobrogea, comune, în
cea mai mare măsură , cu cele din România anterioare anului 1878.
Primul lucru care se impunea era realizarea unei evidenţe asupra zestrei
lăsate de antichitate în acest spaţiu . Academia Română numise chiar, la
19 septembrie 1880, în acest scop , o comisie alcătuită din M.
Kogălniceanu , Bogdan Petriceicu Hasdeu şi Gr. Ştefănescu . Se constată

cu uşurinţă că nici unul din iluştrii savanti care compuneau acea
comisie nu era arheolog . M. Kogălniceanu a sl plecat din ţară scurt timp
mai târziu , în asa fel încât , în martie 1881 , când noul director al
Muzeului Naţional de Antichităţi îşi prelua funcţia, nu se înregistraseră
prea mari progrese. S-au făcut , în schimb , unii paşi pe plan local, la
îndemnul lui Remus Opreanu , prin strângerea unor inscripţii în curtea
Prefecturii de Constanţa, iniţiativă considera~~ pe bună dreptate astăzi ,
începuturi ale practicii muzeale în Dobrogea . Cel dintâi obiectiv al lui
Tocilescu a fost monumentul de la Adamclissi , pe care a început să-l
studieze încă din 1882. Subordonat acestui act, el a prestat şi cele dintâi
cercetări de teren , care se plasează între malul drept al Dunării si
punctul desemnat de Traian să cinstească memoria eroilor săi . între
1882-1894 tânărul om de stiinţă a fost intens preocupat de săpăturile
executate la Adamclissi, indusiv de transportul metopelor, coloanelor şi
altor pi~~e litice pe ruta şantier - Rasova - de aici cu vaporul până la
Giurgiu şi din oraşul port şi cap de linie feroviară la Bucureşti , prin
gara Filaret. Atât rapoartele sale , în bună parte reluate în monografia
Monumentul de la Adamclissi. Tropadeum Traiani, tipărită în 1895 la
Viena, în colaborare cu Otto Benndorf şi George Nemann, sunt acum
verificate şMevalorificate în zeci de studii , rapoarte şi volume
monografice redactate de specialiştii care au preluat investigaţia lui
Grigore Tocilescu . La rândul lui, efortul extraordinar pentru transportul
pieselor litice s-a soldat nu numai cu salvarea acestor obiecte, ci si cu
crearea unui climat de atenţionare a opiniei publice locale. Dacă până
acum metope romane, găurite , completau ghizdurile unor puţuri de ţară
fără ca cineva să se intereseze de ele, acum se înmulţesc preocupările
privind îngrijirea pietrelor păstrătoare de litere sau motive decorative.
Revizorul şcolar Ion Bănescu , colaborator al arheologului Tocilescu ,
raporta, la 29 iunie 1888, că , în timpul inspecţiei făcute în judeţele
Constanta si Tulcea, a constatat existenta mai multor obiecte de interes
ştiinţific ,' printre care un altar închinat 'zeiţei Saturn de către locuitorii
cetăţii Troesmis, semnalat în comuna Greci, plasa Măcin . Un fragment
de inscripţie în limba greacă se păstra la scoala din corn . Sarai , plasa
Hârşova , oraşul cu acelaşi nume găzduind „ o frumoasă mască
(persoană tragică) d~~ bronz", bine conservată , care - spune el - îl
reprezenta pe Ceres . Un raport al prefecturii înaintat Ministerului
Cultelor si lnstructiunii Publice , la 3 iulie 1888, făcea cunoscut că în
anul prec'edent s-au găsit la cătunul Pantelimon - corn . Siriu trei pietre
antice cu inscripţii şi s-au preci~A r~sturile unor ziduri şi scări , având
fiecare câte şase trepte de piatră . lnsuşi Gr. Tocilescu consemnează ,
cu prilejul excursiei arheo:ogice d!n ptirioada 6 mai - 1 iulie 1890, în
jud . Constanta, ruinele castrului roman Durostorurn , sarcofagul de la
Almalîu si două inscriptii la Ostrov. Alte inscriptii în limui:2 !.:!!riă si
greacă şi o metopă s-au identificat la Hasarlîk, unde se presupu·n·ea,
încă de atunci , şi un castru roman. O altă metopă a fost identificată în
satul Enigea, la adăpătoare , iar trei bucăţi de friză la Urloaica. Excursia
făcută în compania custodelui muzeului I. Fenisel a înscris şi l9calităţile
Mârleanu şi Medgidia, unde s-au identificat alte inscripţii , ş.a. ln acelaşi
an , Tocilescu rezervă 23 de zile pentru săpături în cimitirul greco-ro'J2~
9in Constanţa. Inventarul funerar apare extrem de bogat şi interesant .
ln fine , alte săpături , practicate cu un grup de 15 ostaşi puşi la
dispoziţie de unit~Wa militară de la Măcin , s-au efectuat în „ lagărul
roman de la Igliţa" .
Ultimul deceniu al secolului al XIX-iea a impus tot mai frecvent
prezenţa arheologilor în spaţiul tomitan afectat de importante lucrări.
Din consemnările rămase în fondurile arhivistice rezultă că în afara
vestigiilor semnalate în port, în jurul anului 1850, la sfârsitul secolului al
XIX-iea erau cunoscute descoperiri şi în alte locuri. în iunie 1890 se
re!ata apariţia în str. Carol , cu prilejul săpării unei pivniţe , a unei pietre
„cu ins§ripjiune grecească şi o sculptură reprezentând gehul
funerar" 1. ln nota de justificare a refuzului prefecturii de a expedia
24 Adrian R ă dule s cu , Ion 8itol eanu , Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare.
7
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obţin ă din partea Ministerului de R ăz boi o şa lup ă care să remorcheze bacul încărcat cu
pietre ş i ancorat la Rasova, de unde trebu ia tra s la Sm ârda de lâng ă Giurgiu . La 20
septembrie 1888, tran sportul era f ă cut. Arh . Stat. Buc ., Minist. Cult. ş i lnstr. Publ .
435YJ 888, f: 6~ . 71 , 72.
. .
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nu era vorba dec~~ de „o
epoca bizantină . Alte
descoperiri s-au făcut pe str. Mangalia . Dar cele mai spectaculoase
rezultate locale se obţineau în cimitirul antic, unde se confruntau două
echipe: una a lui Gr. Tocilescu ~i alta a prefectului Scheletti. Directorul
Muzeului Naţional de Antichităţi , nemulţumit de cele petrecute, soma,
cabinetul ministerului de resort pentru luarea tuturor măsurilor
necesare îndepărtării intruşilor. La 23 mai 1896, el informa că „prin
săpăturile începute la portul Constanţa , cimitirul antic al oraşului se
desfiinţează, obiectele antice se strică, se vând sau se ascund de
lucrători ; ruinele vechiului port greco-roman în curând au să fie
desfiinţate sau acoperite de noile construcţii. Şi mai departe el constată
„de visu" ce se petrece la faţa locului: „cranii întregi, sticle sfărâmate
aruncate în vagoane, rişipite prin toate părţile; monede şi obiecte vechi
în mâna lucrătorilor" . lntr-o asemenea situaţie el cerea ca Ministerul
Lucrărilor Publice, prin serviciul hidraulic din Constanţa, să ia toate
măsurile pentru a curma atari stări de lucruri şi , totodată, organele
judeţene să-i faciliteze culeger~~· atât de pe uscat, cât şi sub apă, a
pietrelor cu importanţă istorică . Arheologul bucureştean era de fapt
un bun cunoscător al comerţului particular cu antichităţi care se
practica în Constanţa , ca şi în alte oraşe-port de la Mare. I. lordăchescu,
„debitator de băuturi spirtoase", îi vânduse, ~că din 1888, o placă de
marmură cu reprez~gtarea ospăţului funerar 3 pe care nu o plătise nici
în februarie 1890 . ln cursul lunii mai 1890, cumpărase pentru
colecţiile statului sigilii bizantine, opaiţe , mărgele, sticlărie , „găsite în
Constanţa cu ocasiunea unor să~~turi ", oferite de Aristide Kava, anticar
local, şi zaraful Kiriak Zoimos . Eforturile sale aveau o puternică
rezonanţă şi în programul prefecturii Constanţa. „Am fost cel întâi
prefect care am dat ordine severe în această privinţă , şi astăzi încă (18
iunie 1890 -n.n.) nu permit asemenea lucrări decât în prezenţa mea sau
unui del~&at din parte-mi" - scria prefectul Scarlat Scheletti ministrului
Cultelor . Era perioada conflictului dintre organele locale şi minister,
stârnit prin Decizia nr. 13 din 26 sept. 1889 a prefecturii, privitoare la
înfiinţarea unui muzeu unde urmau să se adune „toate obiectele antice
ce s.e găsesc şi se vor găsi pe teritoriul judeţului Constanţa"3!J.Tocilescu a greşit în această problemă luptând atât prin funcţie,
cât şi prin prestigiu politic, împotriva revitalizării instituţiei muzeale,
greu încercată de incendiul iscat la Prefectură în 1882, prilej cu care au
fost distruse şi unele din inscipţiile antice adunate deja în localul
respec4i~ şi pe care Tocilescu le aprecia „cele mai importante la vechiul
Torni" . Arheologul bucureştean urmărea să ducă totul în Capitală .
Constănţenii nu se opuneau acestei măsuri pentru obiectele deosebite,
d<!.r arătau că mai rămân destule şi acolo şi că în condi~ile date este
absolut necesară prezenţa Muzeului. „Dacă fiecare capitala de judeţ ar fi
avut un mic muzeu - sublinia prefectul Scarlat Scheletti în răspunsul
dat la respingerea demersurilor sale - credeţi-mă, domnule Ministru, că
multe din documentele istorice, sub orice formă, nu ar fi fo~~ pierdute
pentru ţară şi acaparate de particulari în propriul lor interes" . Atunci,
la sfârşitul secolului al XIX-iea, îndeosebi în Dobrogea, era necesară o
prezenţă permanentă de supraveghere a acestor valori. Prejudiciile au
fost enorme şi e!e sunt reflectate dramatic în documentele întocmite de
Gr. Tocilescu . ln plină perioadă de cercetare monumentală de la
Adamclissi era supus nu numai actului vandalic al locuitorilor, ci şi
intenţiilor unor demnitari locali. La 1O octombrie 1889, Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice primea propunerea Serviciului Tehnic
din Prefectura Constanţa în care se arăta că „la monumentul desfăcut
Adamclissi de pe teritoriul acestui judeţ, fiind rămase mulţime de pietre
brute şi cioplite în muchii, fără nici o valoare istorică şi împrăştiate pe
câmp, expuse a fi luate de oameni, şi fiind chiar în apropiere de marea
şosea judeţeană Constanţa-Silistra , pe care se construiesc diferite
podeţe, vă rog să binevoiţi a încuviinţa ca să ridicăm acea p~~ră, fără a
ne atinge de vreo piesă în cea mai mică inscripţiune" . Se lua
angajamentul de a continua „opera de cercetare prin distrugerea
zidurilor, ridicând pietrele brute pentru trebuinţele şoselei şi podurilor".
aceste piese la
singură piatră

Bucureşti se precizează că
inscripţie mormâ~~lă ,
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în referatul său, cercetătorul Tocilescu afirma că „orice piatră brută
sau cioplită cu provenienţă de la monumentul de la Adamclissi este
pentru opera de restaurare tot aşa de importantă ca şi o piatră &u
inscripţiune " şi , ca atare, cerea să se respingă oferta respectivă4 .
Situaţii grave se creaseră şi la Troesmis, în judeţul Tulcea, unde, raporta
directorul Muzeului Naţional de Antichităţi , „locuitorii din împrejurimi au
răul obicei de a dărâma zidăriile spre a scoate ~ lua pietre şi cărămizi şi
a le vinde sau întrebuinţa în construcţiile lor"4 . Singura soluţie a fost
aici punerea unei paze militare. Un alt raport, din 22 aprilie 1897, către
ministru făcea cunoscut că „în corn. lenisala locuitorii au distrus
aproape cu desăvârşire turnurile , porţile şi clădirile din interior",
materialele fiin~Jolosite la construcţii, garduri şi chiar la înălţarea
bisericii săteşti" . La Slava Rusă, din cele 32 enorme turnuri cu mai
rămăseseră nici temeliile unora, afirmă un raport la faţa locului4 , iar la
Niculiţel castrul roman cunoscut 7ub numele de Bisericuţă fusese
transformat în carieră de piatră4 . Stricăciuni se abăJgau asupra
ruinelor cetăţii lstropolis, aflătoare în balta corn. Caranasu , la cetatea
Hasarlâk din corn . Gârliciu-Hârşova, de unde ss lua piatră pentru a fi
prefăcută în prundiş necesar întreţinerii şoselei 9. Reconstrucţia liniei
ferate Cernavodă-Constanţa în 1898 a produs distrugeri vestigiilor
antice de lânggiredgidia, oprite şi apoi continuate în mod fraudulos de
antreprenor . Din Valul lui Traian atins de şoseaua
Cernavodă-Cochirleni erau recuperate trei vase de gfmânt, ajunse la
Prefectură şi de aici la Muzeul Naţional de Antichităţi . Situaţia nu era
specifică numai Dobrogei, ci ea se abătea şi asupra multora dintre
siturile din România. ln aceeaşi perioadă, constata Tocilescu, locuitorii
din Recica, Hotărani şi Celei „strică în fiecare zi ruinele celor două cetăţi
romane (Romula şi Malva n.n.), spar~~ovilele şi mormintele vechi
pentru a găsi bani şi obiecte de metal" . La Turnu Mţ~urele, ruinele
erau dărâmate şi peste ele se amenajau case şi pivniţe . Situaţia era
similară şi la Turnu Severin, unde, arăta un act din mai 1898, „oamenii
de prin oraş, ca şi cei de prin satele vecine î~i pasc vitele prin giJnele
lagărului, strică zilnic zidurile, iau cărămizile , nimeni nu-i opreşte " .
Eficienţa reglementărilor din 1874 era tot mai precară . Gr. Tocilescu
constata cu amărăciune, la 8 iunie 1890, că „ordinele nu se respectau
sub cuvânt că sunt proprietari pe pământurile lor, deci şi pe tot ce e
deasupra şi în inte5wrul pământului, ei nu voesc să asculte de vreo
măsură prohibită" , fapt pentru care se cerea o lege specială de
expropriere a rezervaţiilor păstrătoare de antichităţi. Desigur în cele mai
multe locuri era efectul necunoaşterii, al inconştienţei , fapt pe care va
încergg să-l corijeze Comisiunea Monumentelor Istorice înfiinţată în
1892 . Cercetările de la Axiopolis-Hinogu-Cernavodă , ca şi cele de la
Callatis, Tomis, cele finale de la Adamclisi şi intervenţiile din 1898 pe
limesul danubian în zona Hârşova vor beneficia de auspiciile noii
legislaţii din nefericire foarte puţin eficientă şi ea.
Contribuţia ştiinţifică a demersurilor arheologice din Dobrogea a fost
fundamentată în ~oriografia românească , cu valoroase contribuţii la
istoria europeană . Aceste trăsături s-au păstrat în tot acest veac şi
mai bine care s-a scurs de la începuturile investigaţiilor ştiinţifice
asupra antichităţilor teritoriului dintre Dunăre şi Pontul Euxin.
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RESUME
Dobroudja represente l'une des plus riches provinces roumaines en vestiges
historiques d'inter'!lt national et international. L'etablissement de leur densite et de leur
valeur est le resultat d'une large activite de recherche deroulee surtout apres 1878. Le
principal role est revenu premierement a l'archeologue Grigore Tocilescu, directeur du
Musee National d'Antiquites, suivi plus tard par le savant Vasile Pârvan, Ies universitaires
Scarlat Lambrino, Gh. Ştefan , Emil Condurachi, Dionisie Pippidi et autres.
L'historiographie roumaine a pressenti des le commencement le tresor archtlologique
de Dobroudja vers lequel s'est dirige avec perseverance Gr. Tocilescu aussi bien par des
fouilles amples, pratiquees au monument triomphale d'Adamclissi pendant Ies annees
1882-1894, que par Ies recherches sur le terrain dans Ies districts de Constantza et

Tulcea et surtout par Ies demarches adressees aux organismes en droit pour la protection
des monuments en pierre. La presente etude impose a l'attention des specialistes un lot
de documents ecrits des Archives de l'Etat de Bucarest, qui refletent l'effort des
archeologues roumains de connaître et de conserver Ies monuments de Dobroudja.
Depassant le simple enregistrement de la presence de certains monuments lithiques,
vases, monnaies, objets d'ornement, Ies archtlologues ont commence des fouilles a
Constanţa, Igliţa et, bien sor, a Adamclissi. Le directeur du Musee National d'Archtlologie
de Bucarest a manifeste une attention prompte et vehemente en vue de proteger Ies murs
et Ies pierres disloques des cites antiques et medievales d'Adamclissi, Enisala, Slava
Rusă , Niculiţel, Ies ruines des cites lstropolis et Hasarlâk pres de Hârşova, de Medgidia et
bien d'autres.
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