
TREI DECENII ÎN ACTIVITATEA DE RESTAURARE 

A MONUMENTELOR ISTORICE 

„Creaţia ştiinţifică şi culturală are rădăcini adînci în trecutul îndepărtat al isto
riei poporului nostru : ea s-a dezvoltat în strînsă legătură cu procesele social-eco
nomice, cu lupta forţelor înaintate pentru eliberarea naţională şi socială, cu întreaga 
evoluţie a societăţii omeneşti, precum şi cu progresul ştiinţei şi culturii universale. Nu
meroase vestigii de cultură materială, realizări tehnice şi ştiinţifiice, monumente istorice 
şi de artă, minunate opere de arhitectură, de literatură, pictură şi sculptură, făurite 
de-a lungul secolelor, relevă cu toată elocvenţa forţa geniului, sensibilitatea şi capa
citatea creatoare a poporului nostru". 

In perioada ce a urmat 1ui 23 Au.gust 1944 şi după 
instituirea puterii populare, tînărul regim democriatic a 
fost confruntat cu o grea moştenire în domeniul conser
vă.di şi valorifkării patrimoniului monumental istoric: 
numeroaS'e monumente di:s.tJruse sau avariate, un sistem 
admLnistr.ativ depăşit, o gravă penurie de specialişti -
grele servituţi proiectJate pe fondul unei economii ruinate 
de război , oînd totul era de făcut pentru reoonstrucţia 
ţării. Este lesne de înţeles că re1UJairea organiziată a acti
vităţii de restaunare a monumentelor istorice nu s-a făcut 
fără dificultăţi. Şi totuşi, în pofida apăsătoarelor urgenţe 
pe care le imphca viaţa economi.că , socială şi politică a 
ţării, datorită politicii culrtur:ale profund ştiinţifice şi pa
triotice a partidului şi statului nostru, pvoblema conservă
rii patrimoniului cultural nu a dispărut din .atenţia foru
rilor de răspundere, fiind asigurate, sub difotrite forme, 
mijloacele financiare necesare acestui scop. 

La 15 ma1rtie 1951, p[·intr-Uiil decret .al Prezidiului Marii 
AdUJnări Naţiorua1e, a fost înfiinţată „Comisia ştiinţifică a 
muzeelor, monumentelo·r istorice şi artistice", oa organ 
de specialitate aJ Aoademiei R.P.R. Noua comis ie a reuşit 
în interVral de numai oîţiva ani să realizeze un volum 
important de cercetări, de repertoriere sau cu caracter 
monografic, pregătind şi materialul care a stat la baza 
noii legi a monumentelor istorice. Principala lucrare efec
tuată de noua comisie a fost inventa:rierea m onum·ente1orr 
de cultură: arheologice, de arhitecbură şi memoriale. Cu 
prillejul 01per.aţii1or de inventairiere, .au fost înto cmi1be fişe 
pentI'u 11 543 de monumente, din1Jre caire 4 360 au fost 
declairiate monumente de cultură. Această lucra re, deşi in
completă, venea să aicopeI'e un gol pe oare îl resimţi.seră 
din greu generaţiile anterioare de oercetă1Jori. Iniţiată încă 
din 1832 , reluată în vremea lui Al. I. Cuza, prin străda
niile „Comisarilor guvernamentali", D. Paippazoglu, Al. 
Pelimon, Cezar Bolliia'C şi Al. Odobescu, .aicţiunea de in
ventariere a revenit de mai mule ori în abenţi1a fostei 
Comisiuni a Monumentelor Istoriioe, dar niciodată nu s-a 
ajuns 1.a un rezU1ltat mulţumitor. Este, aşadar , un merit 
al Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor reali
zarea aoestui inventar, cair:e a fost publicat oa anexă a 
Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 661 din 22 aprilie 1955 . 

Apariţia acestor documente a fos t deosebit de impor
tantă pentru politica de cercetare şi r es.tJa'UTar e a m onu
mentelor istorice din ţara noastră , ceea ce face necesară 
o mai aten tă consider.ar·e a lor . 

Trebuie subliniat în primul rînd că Hotărîrea Consi
liu1ui de Miniştri nr. 661/1 955 este ptrimul act normativ cu 
adevăra t cu.prinzător menit să asigure pr·obecţia, ce rce ta
rea, oon.serv:a rea, restaunar·eia şi punerea în valoa.r e a m o
numente1or de cultură d e toiabe categoriile. 

Dacă în trecut atenţi1a forurilor conducătoare şi a f.ac
torilor de răspundere ştiinţifică, inclusiv a Comisiunii Mo
numen teb r Is t.ori.ce, S•e îndrepta cu precădere asupra m o
numen telor relig~oas•e, prin directivele noului. ac t n orma
tiv, ca şi prin conţinutul listei anexe, sînt r epuse în drep
turi monumentele civile şi militare, de asem enea, monu
mentele cu cana>Cter memoa·ial direct legiate de eve nim ente 
de seamă diin lupta popornlui pen t I'U independenţă şi jus
tiţi e so•cială. Au fost stiabilibe răspunderile organ elo1r admi-
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. nistrative locale în a căror sa:rcină permanentă cade pa:zia, 
pl'otej0!rea, conservarea, consolidarea şi restauvarea monu
mentelor şi a cad11ului înconjurător, pentru prima oară 
statuîndu-se în ţara noastră zona de protecţie, determina
rea acesteia urmÎlnd să se facă în funcţie de peisaj, de 
amploarea şi de importanţa monumentului protejat. 

O altă importantă prevedere a Hotărîrii Consiliului de 
Miniştri nr. 661/1955 priveşte înfiinţarea unei unităţi spe
cializate pentru lucrărU.e de protejare, consolidare şi res
taurar e a monumentelor istorice. Pe baza aicestei preve
deri, avea să ia fiinţă, în 1959, Direcţia monumentelor 
istorice. Pînă la înfiinţarea acestei instituţii, activitatea 
de restaurare a fost asigurată prin intermediul Atelierului 
de monumente istorice al Institutului central de sistema
tiz.are a oraşelor şi regiunilo r (I.C.S .O.R.) şi printr-un mic 
atelier care a funcţionat Î!n cadrul Departamentu lui Cul
telor. 

Deş i foarte muci, aceste două nUJolee de restaurare au 
avut meritul de a aplica au consecvenţă indicaţiile precis 
formulate de documentele partidului nostru în problema 
conservă1rii patrimoniului istoric din ţaria noastră fără discri
minările devenite tl1adiţiona1e în smul fostei Comiistuni a 
Monumentelor Istorice, oare nu s-a ocU!pat decît de m onu
menele religioase aparţinîntl populiaţi1ei de naţionalitate ro
mână. Astfel, a fost iniţiată restaurarea unor importante 
edificii civile - palatul bir:încovenesc de la Potlogi, ca.sa 
lui Udrişte Năsturel de la Hereşti, cast·elul Corvineştilor 
de la Hunedoara, de asemenea, au fost înc epute restaură
rile unor monumente aparţinând naţionalităţilor con1ocui
toare, ca geamia Hunkiair de 1a Constanţa, biserica roma
no-catolică Sf. Mihail din Cluj , b1serirca evanghelică din 
Sebeş-Alba , ce tatea ţărăneas·că de la Prejmer-Braşov şi al
tele. 

După înfiinţru,ea Direcţiei monumentelo r isrtJorke, bene
ficiind de sprijinul generos oferit de organele de partid şi 
de stat, activitatea de cercetail'e şi de •I'esta,uriare a monu
menbelor s-a dezvoltat constaint, numărul edificiilo•r şi an
samblurilor istorice restaurate pîtnă în prezent fiinid im
presionat. 

Din lunga serie de restaurări efectuate prin grija sta
tului nostru, care a alocat importJante fonduri în acest 
scop, se evidenţiază prin calitatea ştiinţifică a lucrărilor 
sau prin amploarea investiţiilor , următoairele: cetatea de 
scaun a Sucevei (la ca re se lucrează încă) , cetatea Făgă
raş , ansiamblul Patriarhiei din Bucureşti , cen trul istoric 
al oraşului Sebeş·-Alba , cetatea Cîlnic, cetatea Alba Iulia, 
ansamblul Bărăţiei din Oîmpulung Muscel, mănăshrea 
Aninoasa-Argeş (în cu rs de restaurare), cetatea ţărănească 
cu bise r iioa evanghelică din Pre_imer , hal.a veche din Bra
ş ov, bis·erica romano~catolică Sf. Mihail din Cluj , ansam
blul roman cu mozaic de la Consbanţa , cur tea domnească 
din Tîrgo.v işte, castelul Oorvineştilo r de 1a Hunedoara, 
mănăstirile Gafata şi Cetă1mia din foş i , casa U drişte Năs
tu rel din Hereşti-Ilfov , mănăstirea S treh aia, strămutarea 
monumentelo~· de la Ada-Kale:h, oetJa tea oraşului Tîrgu
Mureş (pe punctul de a fi terminată) , mănăstirea Neamţ . 
cetatea Neamţ, mănăstirea Brebu-P 0ahova, ce!'atea cu bise · 
ri ca roman i•c ă din Cisnădi·o.ara , mănă.s tirea Suceviţa , mă 
n ăs t i rea Dmgomirna, mănăs ti •rea Moldoviţa, hanul di _1 
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Suceava, mănăstirea Put~P.' , (~iucrările sînt în curs), mă~ăs
tirea Cozia, mănăstire'a Hurez. · 

!n pLPezeint, Diirecţia monumente1or istorice şi de artă , 
are deschise 104 şarnfa~re, cele mai importante fiind: ceta
tea Histria, cetatea şi monrumentuJ. triumfal de la Adam
cliisi, mănăstirea Secu-Neamţ, mănăstirea Bistriţa-Neamţ, 
biseri·ca lui Şţefan .cel Mare de 1a Războieni-Neamţ, mă
năstireeţ i:tîşc{l, cetaitea de scaun Suoeava, oaisa Lăpuşneanu 
de la ._. S1atiil,J.;a, bisericeţ Neagră din Braşov, bise
·rica Sf. Nicolae din Scheii-Bmşovului, primăria veche 
din Sibiu, hanul din .Pînoota-Arad, catedrnla romano-ca
tolică din Alba Iulia, mănăstirea Polovragi, palatul Potlogi, 
ansamblul Stelea din Tîrgovişte, casa domnească din Brîn
coveni-Olt; casa Vergru-Buzău, cula Raooviţă-Argeş, 
măn~stiI,ea . T1şmana, cetatea oraşului Tîrgu-Mureş etc. 
La ,aioe.aistă listă s,e1ectivă trebui1e adăugată mănăs

til'ea Văcăreşti, cel mai impo•rtant ansamblu de arhi
tectură foud1ală din Bucur.eşti, caire, din toamna anului 
1973, a fost destinată unor instituţii de cultură, în care 
scop 'urmează să fie supusă u:nui oomplex proces de 
resta urare. 

!n paralel cu lucrările de restaurare efectivă , se pre
gătesc în prezent proiectele pentru alte monumente re
prezentative ale patrimoniului nostru cultural, la care şan
tierele vor fi deschise rn viitorul apropiat: palia tul Ghica
Tei din Bucureşti, cazarma grănicerilor din Cai ansebeş, 
ansamblul Cetăţuia dÎ/11 Briaşov, ansamblul „Sugălete" din 
Bistriţa-Năsăud, biserica Sf. Gheorghe din Bucureşti, 

cetatea ţărănească Drăuşeni - jud Braşov, castelul Criş 
--'- jud. Mureş, c:etatea Cantemireştilor de la Mera - jud. 
Vrancea, biserica fostei măinăstiri Rîmeţi - jud. Alba, ve
chea bi1seriică ortodoxă din Hălimagiu - jud. Arad. 

Dar, vorbindu-se despre activitatea de restaurare care 
s-a dezvoltat atît de impetuos în ţara noastră în anii pu
terii populare, nu este îndestulător să fie avute în vedere 
numai aspectele de ordin oantitativ, oricît ar fi ele de 
impresionante. Este necesar să se evidenţieze în primul 
rînd faptul că în activitatea generială a Direcţiei monu
mentel!or istori:ce şi de airtă locul ocuipat de cercetarea 
ştiinţifică es.te deosebit de important atît ca volum cît şi 
ca factor oirientativ. 

Sumar prezentate, principa ele fronturi de ceroetare 
sînt următoarele: 

q) Repertorierea ştiinţifică a tuturor monumentelor is
torice din ţara noastră cu întregu:l lor- patirimoniu istoric 
şi artistic. Dwpă repert:orierea realizată în 1951-1955, 
Direcţia monumentefor istorice şi de artă a iniţiat o nouă 
acţiune de 1nwm.tadere, noua listă î:nsumînd în pr€zent 
6 456 titluri de monumente (ansambluri şi centre isto
rice), ceea ce corespunde unui număr efectiv de peste 
7 OOO de obiective, 1n raport cu cele 4 360 de monumente 
ale repertoriului publicat în 1955. 

Cu aceasta, operaţia de inventariere nu se poate co-n
sidern în~heiată. !nceipînd chim· din anul 1974, se va trece 
la întocmirea repertoriului analitic al monumentelor isto
rice, lucraire complexă şi de vastă întindere a cărei totală 
finalizare este prevăzrută pentru anul 1995. !n cadrul aces
tei acţiuni, se va lărgi sfera de inventariere a monumen
telor, acordîndu-se o mai mare atenţie edibciiloir civile 
rurale şi urbane, ştiind că actuala listă - deşi mult mai 
largă - este departe de a cuprinde bogatul fond de arhi
tectură civilă din secolele XVIII-XX. O campanie spe
ciailă va trebui orgainizată pentru arhitectura populară 
swpusă unui accelenat proces de transrformare, datorită 
rec:onstrui1rii intensive a satelor în cadrul procesului de 
sistematizare şi modernizare. 

b) Cercetarea istorică şi arheologică înţeleasă ca o 
etaipă preliminairă oricărei restaurări, în vederea stabilirii 
e)Gaicte a fazelor de construcţie şi pentru precizarea unor 
elemente reper (ica, de exemplu, nivelul de călcare origi
nar). Cerceta:rna i'stoirică şi arheologică desfăşurată în ca
drul Direcţiei monumentelor istorice şi de artă a fost în 
măsură să aducă importante contribuţii pentru mai buna 
cunoaştere a evului mediu românesc. Dintre cele mai sem
nificative descoperiri arheologice menţionăm: prima bise
rică ctitorită de Ştefan cel Mare la Putna, cu plan tri
conc, biserica de lemn de la Voroneţ, anterioară ctitoriei 
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lui Ştefan cel ;Mare, prima biserică de la Şchei (sec. 
XIV-XV), biserica de lemn de l:c'1 Comana (se :::. XV), 
biserica lui Alexandru cel Bun de la Bistriţa-Neamţ, ve
chile biserici de la Blinco,veni-Olt, mănăstirea orbodoxă 
de la Voievozi-Bihor (sec. XII-XIII) etc. 

c) Cercetarea de arhitectură se realizează atît oa obiec
tiv în sine, prin intermediul secţiei de cerceta,re, cît şi ca 
fază preliminară restaurării unui monument. Cercetarea 
de parament, combinată cu cercetarea istorică, bazată pe 
documente scrise, stampe şi fotografii, poate conduce în 
unele cazuri la o rad1caJă modificare a siluetei şi valorii 
de autentic a unui monument, prin revenirea la formele 
originale, cert demonstrate. In acest sens sînt semnifica
tive restaurarea bisericii Radu Vodă din Bucureşti la care 
a fost posibilă refaicerna tUJrlelor ş i a decorului arhitec
tonk considerat dispărut, de asemenea, restaurarea culei 
Racoviţă-Argeş, la care devine posibilă reconstituirea înfă
ţişării iniţiale. 

d) Deosebit de importantă este cercetarea privind teh
nicile de construcţie, analiza mortarelor, cercetarea meto
delor de conservare a difer itelor materiale, de asemenea, 
ce:ricetarea problemelor aferente picturilor murale. In acest 
sens a fost creat un laborator de specialitate care, deş.i 
se află într-o fază incipientă, a reuşit să f1urnizeze nume
roase date preţioase r·estauna1Jori1or, rezultatele cercetărilor 
fiind de pe acum deosebit de promiţătoare. 

Un capitol nou, propriu epocii noastre, priveşte acţi
unea de restaurare şi punere în valoare a centrelor isto
rice urbane şi rurnle. Direcţia monumentelor istorice şi 
de artă aplicînd cu consecvenţă preţioasele indicaţii 
ale condwoerii parttdului şi statului nlQistru, personial 
ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a încurajat opera 
de rec1.11perare a ansamb1urrilor de oertă valoa.re 
istori•că, în care scop a finainţat realizarea a peste 
20 proiecte de sistematizare şi asanare a vechi
lor oraşe. Aflată într-o fază pregătitoare, acţiunea privind 
punerea în valoare a centrelor istorice cumuleiază, totuşi, 
cîtev1a realiză,ri demne de atenţie. Vom cita în primul rînd 
exemplul oraşului Sibiu unde, printr-o IJnţeleaptă politică 
a organelor locale, o bună parte a vechiului centru istoric 
(respectiv Pi,aţa mică) a fost asanată şi redată circuitullui 
comercial, constituind azi un autentic pol magnetic pen
tru circulaţia turist1că. In acelaşi timp, edilii oraşului au 
fost preocup.aţi să realizeze un nou centr u civic şi admi
nistr.ativ, lucrare de proporţii monu:mentale care va ex
prima din plin spiritul epocii ntoastre şi capadtatea cirea
toare a arhitecţi1orr contemporani. Aşadar nu o implantare 
forţată a arhitecturii modernte într-un centru istoric, ci o 
armonioasă convieţuire care potenţează oonfiguriaţia isto
rică a întregului oraş Sibiu. 

Rezultate remarcabile în opera de reowperare a cen
trului istoric au fost obţinute în zona Curtea Veche din 
Bucureşti. Mai multe străzi - odinioară condamnate de
molării integrale - au fost redate folosinţei comerciale 
şi, în paralel, a fost adusă la lumină ru:iina pa1atu1ui voie
vodal, devenită între timp un punct muzeistic de mare 
atracţie, o adevărată fişă istmică a Capitalei. Restaurarea 
hanului lui Manuc, urmată de asanarea hanuJiui cu Tei, 
a dinamizat expresia urbanistică a întregii zone pe oare 
lucrările viitoare promit să o transforme într-un muzeu 
viu al Bucureştiului, oraş pe care incuria v,echilor edili 
reuşise să-l aducă în situaţia de a-şi pierde istoria. 

Pot fi citate, desigur, şi unele exemple negative, dar 
în ultimul timp S'e poate vorbi despre o constantă creşter·e 
a interesului pentru punerea în valoare a centrelm- isto
rke, în acest sens receinta plenară a Uniunii Arhitecţilor, 
ca şi discuţiile care au avut loc în centrele judeţiene, ur
mînd a juca un rol stimulator. 

Ultimul punct al acestei treceri în revistă a activităţii 
de restaurare desfăşurată în ţara noastră priveşte pictu
rile murale. 

(Continuare în pag. 95) 

VASILE DRAGUŢ 
directorul D'irecţie i monumentelor 

i·storke şi de -artă 
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STUDII 

'CONTRIBUŢII STRATIGRAFICE LA URBANISTICA HISTRIEI ROMANE 
. (SECOLELE II-VI e.n) 

arh. ANIŞOARA SION şi ALEXANDRU SUCEVEANU 

Intr-un arbool redactat mai de mult, Îlncercam să dis
cutăm stratigrafia cîtorva monumente de epocă romană 
timpurie (seoolele II-IV e.•n.) de 1a Histria, ajungînd la 
concluzia că, în linii maft, se poate postula exi-stenţa une i 
stratigirafii general valabile pentru î:n1Jreagia cetate1. Ulte
rior, prin efectuarea unei să.pănuri de o amploare consi
derabilă, am intrat în posesi1a a ·noi daite oare ne, au per
mis să formulăm unele încheieri privind şi perioada se:::o
lelor IV-VI e.n. 2. Pe lîngă această extindere cronologică , 
vom căuta •ca în rîndurile de mai jos să încaidrăm toate 
monumernte1e precis datate în oont•extul urbani·stic histrian 
specific fiecărei perioade. Este de altfel motivul penh·u 
care am căutat să asociem ounoaşterea realităţilor arheo
logice ou viziunea pe car>e nwnai o exiperi •enţă de arhitect 
o poate orfe!li Uinei arbari cericetări. 

Treoînd la fondul pI'oblemei trebuie să precizăm de la 
bun început concepţia 1ca!'e ne-a călăuzit şi, implicit, să 
atr.agem atenţia ,asuipr.a lirnitelo·r a1oesi.ieia . Aşa cum rezultă 
din cele două articole mai sus-citate, stratigrafia Histriei 
în perioada secolelor II-VII e:n. este destul de compli
cată, putînd distinge în cadml aices1Je1a mai multe niveluri 
de locui!re. Dar situaţi.a întîlnită în săpăturile noastre (sec
toarele Termelo!l din .afara incintei tîrzii şi „Central") nu 
este întotdeauna confirmată de rezultatele obţinute în alte 
sectoare şi lucrul este firiesc daică ne gînJdim că pe întin
de1·ea unei aşezări a1Jît de mari ca Histria este exdus ca 
situaţia str:atigrafică să fie identid pî.nă în cele mai mi'Ci 
detalii. In aceste condiţii n e vom restrînge preooupările 
la acele momente care sînt mai bine cunoscute şi care, 
nu întimplător, marchează totodată marile etaipe în reor
ganizare.a urbanistică, ceea ce nu ne dispensează de pre
zent.a.rea sumară a întregului conteXJt stratigrafic histrian 
de epocă romană3 (pl. I). 

Incepwtul seool:ului II e.n. găseşte Hi.str ia întJ:·-o in
tensă activitate oonstvUJctivă - urmare a organizării tra
ianee a întregii Dobroge - ş i , deşi puţine, săpăturile din 
cetate.a de pe malul .l!acului Sinoe au dat la iveală cîteva 
rema1rcabile monu.ment·e din aicea-stă peri.oadă4. Ou toiate 
că în întreaga cetate se pot constata di1strugerile din al 
treilea sfert al secolului II e.n„ putem afirma - aşa crum 
va reieşi de altfel ş i din analiza noarstră - că acestea nu 
au afectat prea grav urbanistirca miaşu1ui, monumentele diri 
prima jumătate 1a seo0lului III •e.n. reprezentîind doar refa
cerea: celor construite în secolul II e .n.s. 

Cu totul altele aveau să fie •Oons·eoinţele invaziilor 
gotice de la mij1ooul secolului III e.n „ cînd cea mai mare 
parte a monumente1or histriene .au fost pw· şi simplu 
rase din~ temelii. Este de altf.el momentul cînd se tra
sează o nouă incintă (faza A) care avea să reducă supra
faţa oraşului la mai puţin de jumătate faţă de cea ante
rioară. În limitele vechii oetăţi oontinruă însă să se locu
iască, fosta incintă construită la înoeputul secolului II e.n . 
marcînd doar limita între necropolă şi aşezare6. 

1 Al Suceveanu, „Dacia", N.S„ XIII, 1969, p. 329- 340. 
2 Al. Suceveanu şi C. Scorpan, „Ponti ca", IV 1971 p. 155- 172. 
~Cons ideraţii gene ·ale despre st ratigrafia Histriei 'În epoca romană 

e gasesc I~ „Eiu. Condurachi, Histria I , Buc ureşti, 1954, p. 96- 99; 
Idem, „Dacia , N.S„ I, 1957, p. 245 - 263 ş i Gr. Florescu, Histria I , 
P: 99--162, 285- 292 (ln colaborare cu Gh. C:rntacuzino) , 293- 324, 
3:i0- 357. 

4 Pentru înflorirea Histriei de la începutul secolului II e.n. vezi 
con sideraţiile lui Em. Condurachi , Histria, I, p. 55-56; AL Suce
veanu, loc. cit. ; H. Nubar, Histria, III, Bucureşti, 1973, p. 58- 65. 

5 Cf. Al. Suceveanu, loc. cit.; H. Nubar, loc ci t. 
6 Bib'.~ografia compl.etă a opiniilor _prilejuite de distrugerea gotică 

de h 1:11Jlocul secolulm III e.n. se gaseşte la H. Nubar, op. cit„ 
p. 67;:-·68, nota 241, care se opreşte în mod justificat la anii 251 - 253, 
111 vo"md cu dreptate textu l din Zosimos, I, 26. 

Refacerea din vremea împ11mţilo1· Diodetian i Con
stantin - ea însăşi urmarea un ei di str uger i de plasat la 
sfîrşitul secolului III e.n , - va duce la consfinţirea noii 
incinte refăcute acum (faza B) ca o limită definitivă ~ 
aşezării for-tiiicate. 1n interiorul aoesteia se desfăşoară -
aşa cum vom vedea mai jos - o activitate conslJ· uctivă 
mai intensă dec.ît s-a crezut pînă de curind, în timp ce în 
exterior locuirea continuă, desigur cu unele refaceri 7. 

Distrugerna de lra sfirş i t u.l secolului IV e.n. va avea 
drept urmare importa11te modifi.dri în ur banistica his
triană. Zona extramurană - în rapor t cu n oua şi ultima 
incintă a ora.;;ului - estie transformată în necropolă în 
timp ce în cet.ate o sierie de monrumente mai mari par să-şi 
încetez·e exLstenţa. Cu toate acestea sălpMura din centrul 
cetăţii - de care aminteam mai sus - ne-a dus la con
cluzia că vieţuirea contiinuă în forme mult mai modestE 
pe toată durat.a secol:uliui V e.n„ putîndu-se distinge chiar 
două nivelu r i de loouireB. 

Faţă de situaţira diln seco1ul V e. n. începutul seco
lului VI e.n. marchează un ultim mom e::-iL de înflorir e a 
urbanisticii histrien e. În cetate se construiesc o serie de 
noi. monumente, mai mult chiar, există unele dovezi că 
şi în zona extriamu;rană se r-eia parţial locuirea, n.ecrnpo1a 
retrăgîndu-se cătr·e vest9. Viaţa aicestui nivel nu durează 
însă fără întrnru:pere p1nă la sfîrşitul secolului VI e.n „ 
cum s-a crezul mai demult. Se poate afirma cu to.ată ce:r
t itudineia că la o dată oe este de căutat către mijlocul 
secolului VI e .n. locuinţele acestui moment constructiv sînt 
violent distruse, c-eea oe nu împiedică desigur reluar e.a 
vieţii în condiţii uşor mo:dificate 10. 

In frne, chestiunea sfîl'şitului His1triei este încă - cum 
se ştie - un pasionant subiect de ·controverse. Chi,ar d.arcă 
ea iese formal din preocupă:rile noastre în aicest moment, 
socotim că situaţiile întiîlnite de noi permit ooinfirmarea 
părerii po1Jrivit cărei.a via~a Histri ei continuă pe o bună 
perioadă a secolului VII e.n. Adăugăm chiar că es.te posi
bilă existenţa a două faze de 1ocuir·e în aioest seool, ceea 
ce ar putea prelungi dumta loouirii pînă căitre a doua 
jumătate a secolului VII e.n J1. 

A rezultat, fi.e şi din aiceaistă sumară ex:punerie, că 
pri.nc.ipalele momente din istorria urban1sti>cii histriene de 
epocă romană sînt marcate de începu1Juri1e secolelor II e.n„ 
IV e.n. ş i VI e.n. AsUJpr.a aicestor mom en1Je ne vom op!li 
aşadar în cercetaJI100 de faţă şi n:u -asupra situaţiilor in
termediare, foarte importante pe plan isto.rk, dar mai 
puţin concludente din punct de vedere urbainisti•c. 

* 
Dintre construcţiile realizate la înc·eputul secolul!Ui II 

e.n„ primul care ne r·eţine atenţia est e zidul de incintă 
al oetăţi i (pl. II, 1; fig. 1), daitat pr~n săpăturile mai 
vechi la sfîrşitul secolului I e.rn. sau înoeputiul celui ur
mător12, datare riecent oonfi:rmată de găsi!lea unei monede 

7 Cf. Ern. Condurachi, op. cit„ p. 59-61 şi H. Nubar, op. cit„ 
p. 69- 73 . 

a Cf. Al. Suceveanu şi C. Scorpan, op. cit„ p. 167- 168, cu co
men tariui istoric, prilejuit de descoperirile numismatice din acea stă săpă
wră, al lui Gh. Poenaru Bordea, „Pontica", IV, 1971. p. 319- 338. 

9 ·r. Ern. Condurachi, no cit. , p. 61-62 ş i H. N ubar, op. cit„ 
p. 78--85. 

10 Distinctia aceasta a fost sesizată pentru întîia oară în secto
ru] „ entral " (Al. Suceveanu şi C. Scorpan, O/J. cit.. p. 162- 164) şi 
ea ::i fost explicată de Gh. Poenaru Bordea, op. cit„ p. 326-327 prin 
inv'1zia cutigurilor din anul 559 e.n. pentru care vezi I. Barnea 
„Dacia" , N.S., X , 1966, p. 237- 259. 

11 în general pentru data de sfîrşit a Histriei, vezi H. Nubar, 
.. SCN", III, 1960, p. 183- 195; A. Petre, „Dacia", N.S„ VII, 1963, 
p. 317- 353 şi M. SS.mpetru „SCIV" , 22, 2, 1971, p. 217- 245. 

12 Gr. r:Iorescu si Gh. Cantacuzino, Histria , I, p. 291.. 
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din vremea împăratului Hadrian în dreptul plintei aces- .. 
tuia 13. Frontul principal al acestui zid, orientat N-S, are 
330 m în timp ce partea de sud, orientată spre S-E, mă
soară 'cca. 80 m. Pe toafă această lungime există 8 bas
tioane interioare şi 2 porţi flancate de cîte două turnuri 
exterioare 14_ ln stadiul actu.al al săpăturilor nu se poate 
incă afirma dacă zidul pe care-l discutăm se închidea şi 
înspre est, ceea oe nu ar fi exclus, dar oricum mai greu 
de dovedit în acest moment. Atît cit este î.nsă păstrat, 
zidul de incintă, cu cele două porţi ale sale, constituie un 
a).ement sigur pentru o încercare de reconstituire a urba
nistic ii histriene de la începutul seool!ului II e.n„ pro
blemă asupra căreia vom reveni mai jos atunci cînd ne 
vom ocupa şi de reţeaua stradală. 

Din aceeaşi perioadă se mai cunosc încă trei m on u
mente şi anume, două edificii termale şi locuinţa supra
pusă de incinta tkzie, la care s-ar mai putea even tual 
adăuga şi edificiul ce supmpune incinta elenistică. Pri
mul dintre cele două edificii termale (pl. II, 2 fig. 5) este 
o construcţie patrulateră c u laturile de aproximativ 
40 X 32 m, datat prin cercetările mai vechi la începutul 
secolului III e.n.15. La rîndul nostru am căutat să argu-
1nentăm existenţa un ei faze mai vechi - presupusă de 
altfol şi de primul editor al acestor terme - care să fi 
avut însă o extensiu.ne mult mai mare decît s-a crezut. 
Situaţi a cea mai clară este de identificat la bazinul ter
melor rămas in afara incintei tîrzii, atît în primul m o
ment al acesteia (faza A) cit şi în al doilea (faza B). 
lnainte însă de a se renunţa la el, bazinul a fost reparat 
o dată. ceea ce înseamnă că înaintea fazei A - de datat, 
cum s~ reţine , la mijlocul secolului III e.n. - au existat 
două momente construcLive care ar putea fi asimilate cu 
efor tul ·constructiv de la începutul secolului II e.n. şi res
pectiv ou reparaţiile de la sfîrşitul acelui aşi secol sau în
ceputul celui. următor 16 . 

Mai limpezi sînt situaţi ile la al doilea edificiu termal 
(pl. II, 5 ; fig. 6), un patrulater cu laturile aproximativ 
egale (cca. 31X31 m), unde prima fază poate fi dataită ou 
certitudine în prima jumătate a secolului II e.n ., în timp 
ce a doua şi ultima, de la sfîrşitul aceluiaşi secol şi pînă 
la mijlocul secolului III e.n .17. 

Ci t priveşte locuinţa suprapusă de incinta tîrzie (pl. II, 
3, fig.8) , ea se află la sud de poarta m are a acestei ultime 
fortificaţii ş i este identificată pe direcţia N-S aprox. 
18 m , iar spre vest circa 16 m. Suprapunerea menţionată 
la ca.re se adaugă tehnica constructivă în opus graecum 
au permis datat'e.a acestei locuinţie înaintea secolului IV 
e.n., mai exact - avînd în vedere că în incinta tîrz ie 
sînt prezente ambele faze A ş i B - înaintea mijlocului 
secolulu i III e.n.1s. 

În fine, în legă1tură cu edificiul care supr.a:pu.ne incinta 
e lenis tică (pl. II, 4) s-au exprimat diverse opinii în ceea 
ce priveşte dat.a sa de oonstiiucţie 19 . Faţă de ultima părere 
emisă in a·oeastă chestiune, soootim că se poa1te aduce o 
uşoară corectu,ră în sensul că el a fost construit de ase
menea, încă di n secolu1 II e. n ., fără a put.ea avea însă o 
certitudine în aces t sens20 . Orioum ar fi , el r·eprezintă o 

13 M. Coja a menţionat această monedă în comunicarea pPezen
tată .la sesi unea „Pontica" de la Constanţa din anul 1970. 

14 Pentru o detaliată descriere a acestui zid vezi Gr. Florescu şi 
Gh. Cantacuzi no, ojJ. cit„ p. 285 - 292. 

1l Gr. F[orescu, 1-listrici, I , p. 131- 154, dar în special p. 153-
154. 

16 Întreaga argumentare se gă eşte la Al. Suceveanu, „Dacia", N .S., 
XITI , I % 9, p. 342- 345 cu planul de la p . 343. 

17 Jh1dem, p. 329- 340. 
18 U . G r. Floresc u, op. cit., p. 106- 108. 
19 .'\s tfe l V. Canarache, „SClV" , V, 1- 2, 1954, p. 73-78 ş i 

Vl, J - 4, 1955, p. 520- 526, în colaborare cu C . Preda datează edi
riciul în secolele II- IV e.n .; C. Preda ş i A. Doicescu, Histriei II, 
Bucure ş ti , 1966, p. 321 - 330, care prelungesc existenţa incintei ele
nistice pînă la mij locul secolulu i III e.n. , îl datează În secolele III
IV e.n., în timp ce H. Nubar, „Materiale" , IX, 1970, p. 196- 201 , 
op : nează p ~ntru datarea lui În prima parte a seco: ului III e.n . 

20 Sugerată mai mult În „Dacia", N.S. , XIII, 1969, p. 341-342, 
. 1ceastă ipoteză ne apare astăzi cu atît mai plauzibilă cu cît respec
tivul edi ficiu se încadrează perfect În orientarea urbanistică din partea 
de ve't a ce tării ro:11ane timpurii. 

6 

PI. I. ('.( In ci ntă eleni stică: 1. Incinta român ă timpu rie; 2. Edificiul terma\ 
din interiorul incintei tîrzii; 3. Locuinţă romană suprapusă de incinta 
tîrzie · 4. Edificul ce suprapune incinta elenistică; 5. Edificiul termal din 
afara' incintei tîrzii; 6. Incinta tîrzie; 7. Cartierul „economic"; 8. Piaţeta 
cu portic; 9. _Ţabernele i 1_9 .. B~silica. d.in faţa tu~~ului . mar.e a incintei 
tîrzii; 11. Basilica de hnga mcmta tirzie; 12. Basihca dm piaţa mare a 
oraşului tîrziu; 13. Casa „constantinea~ă" din _sectorul „Templu"; .14 .• S:c
torul Cetare" · 15. Sectorul "Central ; 16. Piaţa mare a oraşului tirz1u; 
17. n:silica c:eştină din piaţa mare; 18. Sectorul „Domus"; 19. Basilica 

c reşti nă din sud-estul cetăţii. -

construcţie cu latura lungă de aprox. 65 m, ceea ce nu nt 
poate da însă nici măcar un indiciu privitor la funcţia sa. 

Referindu-ne la amplasarea acestor construcţii în an
samblul urbanistic histrian trebuie să începem prin a 
arăta că termele de la est (pl. II, 2) şi locuinţa supra
pusă de incinta tîrzie (pl. II, 3), au o orientare diferită 
faţă de celelalte două edificii de la vest (pl. II, 4 şi 5). 
Aceeaşi diferenţă de orientare poate fi remarcată de all
fel şi în reţeaua stradală din cele două zone individuali
zate mai sus. Astfel , în partea de est constatăm existenţa 
unor străzi (pl. II, a, b, c, d) cu orientarea E-V care se 
frî.ng, aproximativ pe aceeaşi linie, pentru a continu~ 
apoi pe direcţia NE-SV. Ele sînt întretăiate în unghi 
drept de alte străzi (pl. II, e, f, g, h, i) cu care formează 
des igur o reţea stradală organic concepută. ln acelaşi 
timp în partea de vest a cetăţii se constată existenţa unor 
străzi (pl. II, a ', b', c', d') ce au direcţia E-V, aproxi
mativ identică deci cu a începutului străzilor a, b, c, şi d. 
În ceea ce priveşte cronologia acestor străzi ea poate 
constitui încă un subiect de discu ţii . Nu putem afirma 
cu certitudine că a1r aparţine perioadei de care ne ocu
păm - secolul II e.n. sau eventual secolul III e.n. -
decît străzile b, c şi e21. Strada a nu poate fi corelată cu 
ce1e precis databile în seco1ele II-III e.n. decît în mă
sura în care coincide oa o:rientare cu acestea şi, pe de 
altă pa1rte, este s igu r anterioară porţii mari a incintei 
tîrzii aflate la nord de edificiul suprapus de a·oeasta 
(pl. II, 3) . Raţionînd în acelaşi fel putem afirma că 
strada d este ş i ea identică oa orientare cu străzile b şi c, 
fiind in egală măsură anterioară incintei tîrzii, aşa cum 
rezultă din situaţia surprinsă 1a sud de termele mari 
(pl. II, 2) , acolo unde pragul porţii mici a incintei tîrzii 
este evident ulterior străzii ce flanchează la sud aceste 
terme. ln ceea ce priveşte străzile din partea de vest a 
cetăţii romane de secol II e.n., datarea lor este asigurată 
nu numai de faptul că e1e se leagă de porţile incintei ro
mane timpmii (pl. II, a' ş i c') ci şi de o serie de detalii 
stratigrafice refer itoare la străzile b' ş i d' 22. 

A t'ezul tat, credem, ş i din această sumară expunere că 
toate străzile discutate pînă acum pot fi datate încă în 
secolele II-III e.n ., situaţie în c.are rămine să ne între
băm cărui fapt se datocează existenţa a două orientări 
ln reţeaua stradală histri.ană de epocă romană. Din con
s1Jltarea pl1anului general rezultă ·că înt.re zona de la est 
şi cea de la vest se afla vechea incintă elenisbcă (pl. I , cc ). 
Mon um en tele şi străzile de la est de ·aoeastă incintă au 
aşadar o arientaPe diferită fiaţă de oe1e de 1a vest . Fără 
a avea la dispoziţi·e nici un e1ement oa1ie să ne pe1rmită 
datar1ea străzilor de 1a est încă din perioada eleinistiică, 
socotim că simpla J.or amplasalr'e îngăduie formulia1rea ipo
tezei potrivit că.J:ieia la est se va fi menţinut triadiţia ele
nis ti·că a orientării străzi1or, în timp oe la v.est, în zona 
nou înco rporată în cetate 1a începutul secolului II e.n ., 
s-a inaugurat o nouă orientare stradală. Desigur, cele 
două orientări aru aj uns să coexiste, mai mult chiar, stră
zile a' , b ', c' şi d' par să continue lini.a E-V a începu
tului dinspre est a străzilor a, b, c şi d, dar aceasta nu 

21 Pentru strada b vezi Gr. Florescu, op. cit., p. 352-357 (cu 
grăito rul profil de la p. 353) ş i C. Preda, „SCIV", VI, 3- 4, 1955, 
p. 538- 541. Pentru snrada c vezi idem, „SCIV", V, 1-2, 1954, 
p. 89- 93 ş i Gr. Florescu, D. Tud or ş i I.I. Rusu, „SCIV", VI, 3- 4, 
1955, p. 526- 529. Strada c este desig ur con~emporană cu clăd ir.ea 
suprapusă de incint·a tî-rzie, pentru care vezi mai sus nota 11 , unde 
>e precizează şi unele detalii privind t raseele sr,răz ilor b şi e. 

22 Strada b ' a fos t datată de M. oja, op. cit., , În s·ecolul III e.n . 
iar strada d', care trece prin faţa celor două edifi ci i (pi. II , 4 ş i 5\ 
de la vest, este sigur contemporană cu acestea. 
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f'ig. 1. fn cinla ro 111nn:I timpurie. 

exclude totuşi existenţa a două ori·entăiri bine distincte î:n 
urb:anilstioa his.triană din secolele II- III e.n. 

Lăsînd oericetări1or viitoa•re posibilitatea să confirme 
- sau să infirme - această ipoteză, socotim că, din 
punctul nostru de v·edere, se poaite formula încheie1rea 
după oare pes t·e un sistem urbanistic mai vechi, păstrat 
în i-nt.erio1rul :wnei apăria1Je de i111cinta elenistică, s-a insta
lat 1a înoepu1JUJ1 secolului II e.n. o nouă reţea stradală 
care nu ·a modificat tort:uşi integral v•echea 1Jr.amă stradală 
a oraşului, aşa cum nu aveau să o facă de altfel nici re
organizările urbanistice din seooue1e IV e.n. sau VI e.n. 

* 
Dacă în secoluil II e.n. se schiţează, parţi1al, o nouă 

orientiar-e în reteaiua stradală hiiStr1ană, este sigur că în 
seoolul IV e.n. nu se inovează nimic, rncerdndu-se doar 
amplasarea edificiiloir ce se construresic acum în funcţiie 
de traseul noii incinte, carre re:pr:ezi:ntă reif,aoerea şi lărgi
rea faz·ei mai vechi a acesteÎJa (f1aza A). Cum s-a mai rele
vat, pe bun.ă drieptate, această :iJniei<ntă nJU poate fi co111si-

8 

derntă ca rezultatul unei noi viziuni în urbanistica ce
tăţii23. O dovadă în aoest se.ns o constituie amp1a1samen
iul ei, despirie cairie se poate afirma fără teama de a greşi 
pr a mult, că n-a căutat decît să apere un minimum de 
suprafaţă necesa:ră oontinuării vieţii înt.r...iun cadru uirban. 
Fără a pPezenta deosebiri prea mari din punctul de ve
der al traseului său faţă de prima fază a incintei tîrzii 
(faza A), a doua : fază a aees1Jeia (faZJa B) - mai bine 
păstrată şi la caire n limităm de altfel cercetările - ur
mează un traseu si.rnllos, impu p:r'obabil de zona cetăţii 
ca1r w·ma să fie ap~ată. Latura de vest ·a incintiei avea 
patru tuPnuri ş i şase bastioaine cu o poiaLrtă cenhiailă de 
aooes pentru căruţe şi două porţi mai mici laterale 
(pl. III, 6) . 

Triaseul fazei B se deosebeşt faţă de cel al fazei A 
numai în colţul de sud-v·est unde noua incintă, extinsă 
spre sud, adaugă c tăţii un cartier (pl. III, 7). Este vorba 
cie&p[·e aşa-nwnitul cartier „economic" - denumire desi 
gu:r· oonvenţi.onală, deoarece dov zi d activitate comer
cială şi meşteşugărească s-aiu găsit pe î:ntrea:g.a suprafaţă 
a cetăţii - oa.r:e a fost datat icu precăder1e în seoolele 
IV- VI e.n. 24. In ceea oe priv1eşte faza de secol IV e.n. - 
cea care ne interesează în acest mom nt - credem că ea 
a fost diminuată în importanţă, socoti ndu-se că ma:jorita
tea dădiri1or din aieest siecto;r diatează din secolul VI e.n. 
Este indiscutabil că aici exi:stă dăd~ri ce pot fi atribuite 
secol.Ju1ui VI e.n. dar e1e tr·ebuie să fi fu1ncţionat la un 
niv•el mult mai rid}oat, oorespu:nzător celui din cartierul 
de la N-E, acolo UJnde stinatul de seool VI- VII e.n. a 
fost bin individuali?Jat. Aceaista revine însă la a spune că 
fragmentele de ziduri din cartieI'lul „ eoonornk", conside
ra te pînă acum ca apa1rţinîind secolului IV .n ., trebuie 
ă He1anterioa11·, ceeaoeînseamnă că insecolele II- III e.n. 

zona de care vorbim, probabil o fostă plaj ă, fusese înglo
bată î1n aşezare . Si:ngura per1oadă cînd ea air fi rămas în 
afara ziduri lor cetăţii este a doua jumătiate a secolu
lui III e .n. Cons tatairieia are o deosebită importainţă pentru 
configuraţia cetăţii anberioar1e dezasbrului gotic de la mij 
locul secolJului III e.n . şi s-a;r cerie deci ve.rifioată prin 
noi săpă:tiuri. 

In afara acestei parţiale lărgiri a cetăţii în secolul IV 
e.n. - cum se reţine doarr în oompamaţi.e cu aceea din 
a doua jumătate a seooluil!ui III e.'n. - constatăm că în 
general cetatea din secolul IV e.n. - ch~a[· dacă mult 
redusă ca supriafiaţă faţă de cea drn secoliul II- III e.ll.1. -
ar.e urn cam·cter urban. Acest fapt este dovedit de seria 
de edificii oficiale (pl. III, 2, 8- 11) adiacente ziduliui in
cintei din pairbea de vest. 

Este vorba mai întîi de oomp1exul termal (pl. III, 2) 
ca1re ·continuă să funcţioneze şi după trunchierea sa cu 
ocazia bra:sării incinbei diln faza A (pl. I, 2) . La aoeste 
terme au loc acum o serie de refaoeri şi 1mansforrnări in
terioa11ie - divizări de încăperi sau schimbarea destina
ţiei altora -, transformări ce triebuie ]nică oericetate, por
nindu-se în special de la a111a1ogia cu termele dill1 afara 
incintei tîirzii25. Rămîne însă sig1UJr oî.;;tigiat faptul că edi
ficiul termail a :f.iost re!făiout îin secolul IV e.n., odată cu 
trasarea cartieruh.i:i ofiJcial de la nord de el. 

In legătură cu cartierul oficial (fig. 3) trebuie men
ţionat că el se compune dintr-o pi,aţetă ou poruic de formă 
trapezoidală, cu dime:ns:iJuni1e de aiproximativ 11 X8,50 m 
(pl. III, 8), o clădire prelungă cu absidă spre sud (aprox. 
52,50 m) avînd funcţia de tabernae (pl. III, 9) şi două 
basiHci, cea de lingă in'Ci111rtă (pl. III, 11), ou dimensiunile 
de aprox. 28 X 15 m , cealaltă, din faţa turnuliui mare al 
incintei tîrzii (pl. III, 10), de ap:rrox. 21X19 m. In ceea ce 

23 Cele mai dens·e observa ţii prirvind aceaistă i.ncintă se găsesc 
la Gr. Florescu, Histria, I, p. 66- 95. Ele sînt desigur de completat cu 
importanta descoperire n fazei A şi pe la•tu ra de vesv a rinioi111tei da1~0-
rată lui H. Nubar şi D. Theodorescu, „Materiale", IX, 1970, p. 190-
193. G r. Florescu nu cunoştea acea~tă fază dedt pe latura de sud 
a ce tăţii (op. cit. , p. 322- 324) 

24 Cf. Gr. Florescu, op. cit., p. 293-324. 

25 Vezi biblio~rafia indicată mai sus în notele 15 şi 16. 
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Fig . 2. Z idul de inc i ntă tîrz iu În ca re se pot d ist inge go lu rile pe nt ru evacuarea apei . 

Fig. 3. Vedere de ansamblu a car tierului oficia l (te rmele , pia\ cta cu ponic, taberncle ş i basi li ca de l î ngă incintă). 

Fig. 4. Piaţa marc ::: o raşu lu i tîrziu. 
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PI. II H' . · 1stna ln sec. II e.n. 
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priveş te cronologia Ca!ftier'lllui ofidal s-a afirmat că el ar 
data din seco1ul VI e.n., deşi există indkii potrivit cărora 
unele din clădi;rile ce-l oompun pair să fi fost •oonstruite 
încă din secolul IV e.n.26. In sprijinul acestei afirmaţii 
-au a:du.s argumente d orono1og~e l'e1ativă, potrivit că

rora babernele sint adosate termelor avînd 1a 1rîndul lor 
adosată spr e N-E ba s iliica din faţa tui1nului m aire, aisitfel 
că întreg complexul amintit împreună cu piaţeta m portic 
si basilica de lîngă incintă ar fi de datat m secolul VI e.n . 
Nu s-a ţinut însă seamă de un alt fapt, oonstatat de altfel 
de acelaşi autor, şi anIUme că basilica de lingă zid•ul de 
in cintă este oricum anterioa1ră ftazei B a .aicestJuia - fază 
care, după oum se şt1e, datează d i!n secolul IV e.n. - din 
moment oe incinta folos·eşte oa par.ament interior zidul 
de vest al basihcii. Pe liîngă aiceastă probă evidentă sîn
tem astăzi în măswră să afirmăm că diin săpătUJra efec
tuată în centirul cetăţii rezultă, ou destulă daritate, că şi 
basilica din faţa tun:l"Jmlui m arre trebuie să dateze din se
colul IV e.n. din moment ce ea e ste foarte pPobabil că
păcuită de nive1ul de secOil VI e.n. 27 . Aoea.sta. înseamnă 
însă că şi strada dintre ce1e două hasiliici de secol IV e.n . 
trebuie şi ea datată în acelaşi seool, ceea ce ne dU1ce la 
concluzia că mt.riegul cartter oficial aparţine, în fot~ma 
pe caire o vedem astăzi, secolului IV e .. n. În aoeste co:n
di ţii trebuie în.să să admitem că întreaga aronologie rela
tivă prezen;bată mai sius - care în sine este oore:ctă -
este de restrîn.s doar pe drun:1ata ·seooluliu.i IV e.n . şi nu a 
seoo1e1or IV-VI e.n . aşa OU!ffi 1aredea aiutorul ae estei in
terpretă!ri. Altfel sprUJs, este sigur că baisilica dim. faţa tm·
nului mare este posterioară tabernelor, care, la rîndul lor, 
sînt posterioare termelor. Dair toa te aoeste modifică!ri ur
banistioţ_.au loc - în <Circumstanţe istorke oare mai rărnîn 
de explicat - într-o perioadă mult mai soUJită de timp. 
Că astfel stau liuoruri1e ne-o dovedesc o serie de mairt ori 
pentru existen~a un'U.i nivel de secol VI e.n . care supra
pune în întregime oartierul oficial ş i ainUJme cîteva go1uri 
pentriu evacuarea aipei oe perforiează mcinta şi oar·e se 
găsesc la aprox. 2 m peste nivelul .atribuit de noi seoo
lului IV e.n . (fig. 2) . De-abia la această înălţime trebuie 
să socotim că a existat U1I1 alt nivel - foarte probabil din 
secolele VI-VII e.n. - cînd au avut loc desigur şi unele 
reparaţii ale incintei, ocazie cu care s-au deschis şi noi 
goluri pentru e v.aicuarea aipeloir. Aceaistă situaţi·e duce 
însă la constatarea că săpăturile dinaintea celui de-al doi
lea irăzboi mondial a u eliminat sistematic niv.el'Ull de seool 
VI-VII e.n ., canstatair-e ~ntărită ş i de o fotogirnfie din 
săpăturile mai vechi un.de se distinge clatr UJn chiup oe 
presupune existenţa unui nive l aflat ou mult mai sus, 
peste •cel iatribuit prnă de curînd secolU1lrui VI e.n. (fig. 7) . 

Dintre construcţiile de secol IV e.n. oare ne-au mai 
rămas de diiScutat, am~ntim basilica din dreap ta pi·e'ţei 
mairi a omşuliu.i tîrziu (pl. III, 12) - de aiprnx. 19 X 12,50 m 
- care, aşa cum rezultă din oonsultaJrea comparativă a 
planurilor I şi II, srupraipU111!ea striaida b, ce datează de.si
gur din secole le II-III e.111.28. Aceleiaşi perioade - seco
lul IV e.n. - îi aparţine şi casa cu oo1oaine din secboTul 
„Templu" (pl. III, 13) datată p1r1n monede din vremea 
împăraţi1ar Dioc1etiain şi Co:nstantin29. 

Aşa oum r·ezultă şi din p1anJUJl .ane:xJat (pl. III) nu pu
tem vorbi de o orientaire .riguroasă a .acestor edificii, ele 
fiind .amplasate î:n funcţie de olădilri1e 1ainte1rioare exis
tente. Că astfel stau 1ucruriJ1Je ne-<o doViedeşte atît traseul 
străzii din oentJml oa.rtie11UJliui ofidail (pl. III; j) cît şi 

26 G r. Florescu, op. cit., p. 106- 131. 
27 Cf. AI. Suceveanu şi C. Scorpan, „Pontica", IV, 1971, p. 164, 

nota 15. La argumentele invocate atunci adăugăm astaz1 nu numai pe 
cele discutate în text mai departe dar şi mărturia explicită a lui Se. 
Lambrino, „Dacia", III/IV, 1927/32, p. 383- 391 potrivit căreia peste 
tabernae (pi. III, 9) s-au găsit ziduri datate de autor în secolele VI
VI! e.n. 

28 Cf. Gr. Florescu, op. cit ., p. 110- 111. 
29 Cf. D.M. Pippidi, Histria, I, .P· 270-276 cu importanta obser

vaţie de la p. 272 unde se precizeaza că aceste monede au fost game 
sub pavajul casei, ceea ce le transformă doar într-un terminus post
q11em pentru dara de con strueţie a clădirii. 
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strada b oar:e, după ce fooese în1lrerU1ptă de ba:silica din 
piaţa mare (pl. III, 12), făcea un cot Spire nord pentru a 
se împr·euna cu strada a ce venea dinspre sectorul „ Tem
plu" . Aoeastă împrr eunar:e de străzi, astăzi destul de uşor 
vizibilă, nu ne pe[·mite însă să vorbim încă clin acest mo
ment de o pi1aţă mare a o;raşu1ui, ea t rebuind să fie mai 
tîrzie. In rest, celelalte străzi (pl. III, a, c, d, f, g, h, i) 
respectă vechiul traseu. 

In fine, în săpăturile din afara incintei nu s-a putut 
decît constata existenţa 'UiI11ui nivel de secol IV e.n. - cum 
m· fi terme~e din afară, aoum dezafecta.te (pl. III, 5) saiu 
în imediata vecinătate a vechii încinte romane - fără a 
ne da posibilitatea uno:r constatări de natJuiră urbanistică30 . 

In oonduzie sre poate afiirma că - Îlll măsura în oa.re 
departJajă[·ile crono1ogiioe înoeroate mai sus sînt corecte -
în seoolul IV e.n. se co1I1Jstată o [·efiaicere a or.aşului fără 
însă ca aceasta să implice o nouă viziune în wrbanistiica 
cetăţii. 

* 
A vînd în vede11~e consideraţiile de mai sus privind ur

banistica secolului IV e.n., au mai rămais De1ativ puţine 
lucruri de adăugat desp11e His1Jr1a seoo1ului VI e.n. Ne 
refer im la faptul că în aceaistă peri·oadă nu mai funcţio
nează clădirile din cia;rtie rul ofic ial, ele fiind supraipuse 
de edificii de se col VI e.n . despr·e carie Îll1să nu. putem fac·e 
n~ci măcar preswpuneri, e1e fiind demonta.te în ciunsul 
veehiloir săpături. 

Dintre z;onele în care există o1ar atestat un nivel de 
secol VI e.n. trebuie să amintim, iln ordinea pe oare am 
respectat-o pînă acum, sectorul „eoonomk" (pl. IV, 7), 
chiar dacă depiaJrtaja11ea olădirilo[· de secol IV e.n. faţă 
de cele de secol VI e.n. ridică încă unele probleme31. Tot 
astfel se cuvine să inserăm Îlll această prezen tJacre şi des
coperiiri1e din ·sectorul oonvenţional d enumit „Cetate" 
(pl. IV, 14) ·cu toate ·că şi aki ·clădirile de secol VI e. n . 
sînt su.priapuse oonstant de aoelea de sieool VII e.n.32. ln 
ambele zone se impun deci o serie de săpături oarie să 
elu.cidez,e numeiroaisele pr·obleme rămase încă nere~olvate. 

Cum s-a mţeles din cele spuse ante['iO[', in în treaga 
zonă dintre cairti1eI"ul economic şi piaţ;a maire a oraşului , 
nive1UJ1 de secol VI e.n. a f«:i.st Îll1lăturat s.istemahc ceea ce 
nu ne m ai lasă să înţ;e1egem cum vra fi fost o;ganizată 
urbanistic aiceastă z;onă. Judemnd .îinsă după cele cîteva 
crîmpeie de ziduri (pl. IV, 15) păs1mate la est de ta:beme 
sau în săpăt~a din secto11ul „Central" se pair:e că în par
tea de vest a oetăţii se instalează o masivă locuire de ca
racter privat, ~n timp •ce în partea de est se oontwr:ează 
tot mai mult existenţa 'lllnui n ou •oen1Jru 1al ·oraşului33. O 
dovadă în aicest sens o •OOIIlstituie moI11umentalul edificiu 
de.soop erit recent în sectiorol „Centiia.l" (pl. IV, 15) p entru 
a nu mai vorbi despre dădirile dim. sectorul „Domu:s" , 
asupra ieă!r:uia vom reveni mai jos. O ·rută z,onă oaire da
tează sigur diin seooJJul VI e.n., este piaţ;a m aire a oraşuliui 
(pl. IV, 16, fig. 4). Aşa cum am afirmat mai sus, acest 
ansamblu, care măsoară aproximativ 22 X 7 m , nu s-a 
putut constitui decît în iSeooliul VI e.n.34. O dovedeşte nu 
numai reţeaua swad.ailă din .acest loc, despre care avem 
toate motivele să credem că fuincţiJOI11a încă în secolul 
IV e.n., dar şi amplasarea uinor edificii de secol VI e.n. 
la nord şi la vest, în funcţ1e de oa11e 1spaţiul rămas dispo-

30 Pentru constmqiile de secol IV e.n. ce suprapun vechile terme 
rămase în afara incintei tîrzii vezi Al. Suceveanu, "Dacia", N.S., 
XIII, 1969, p. 329-340 iar pentru cele de lîngă incinta romană 
timpurie, V. Canarache şi S. Dimitriu, Histria, !, p. 178-180 şi, mai 
recent, M. Coja, op. cit., 

31 Cf. Gr. Florescu, op. cit ., p. 293-294 cu observaţiile de mai 
sus, nota 24. 

32 Pentru cronologia acestui cartier vezi Gr. Florescu, „SCIV", 
V, 1- 2, 1954, p. 79-87 şi VI, 3-4, 1955, p. 526-529 (în cola
borare cu D . Tudor şi I. I . Russu). 

33 La observaţi ile ce s-au putut efectua în sectorul „Central" („Pon
tica", IV, 1971, p. 155-172) adăugăm informaţia lui Se. Lambrino 
citată mai sus în nota 27. 

34 Cf. Gr. Florescu, op. cit. , p. 99- 106. 
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Fig. 5. ·1· e rn~ clc djn rntcr ior ul · rn cin tc i tîrzii . 
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PI. l \/. Hist ria În sec. VI e.n. 

Fig. 7. Aspecte din săpătu ra de la termele din interi oNd j ,K in rei tî rz ii 
(duipă Se. Lambrino, Boabe de g rî u I , 10, 1930, p. 585). În d rcap·ta 
l otograf ic,i, chiupu l me nţ~o nat În tex t. 

13 

nibil a putut Ii definit ca o r·eală pi.aţă. Este vorba mai 
întîi de bas ilica creştină de la v,est de această piaţă 
(pl. IV, 17) - aprox. 10 X 6 m - care a fost precis da
tată în secolul VI e.n. pe baza materi,a1'ului numismatic35. 
Cit priveşte oons!r'Ulcţiile de la n<ord de piaţă, el·e aparţin 
seco1elor VI- VII e. n. , aşa cUJm s-a demonstriat într-un 
recent studiu în ca.re sînt identifioate pentru întîia oară 
corect niv1ele1e 1arp.arţinînd .aices tei perioade36. 

Desigur cel mai impresionant complex de seool VI e.n. 
se află în aşa-numitul secbor „Domus" (pl. IV, 18, fig. 9). 
Aici s-au deS1coperit nu m ai pu ţin de şase mari locuinţe 

35 Cf. V. Canarache ş i S. Dimitriu , op. cit„ p. 167. 
36 A. Petre, „Materiale", VIII, 1962, p. 390- 395 ş i „Dacia", N.S„ 

VII, 1963, p. 317- 334. t rarigrafia postu lată de acest autor a fo st 
con firmată atît de săpăturile efectuate în sectorul „Central" cît ş i de 
ce:e care se des făşoară ?n prezent în co l ţ ul de N - V al cetăţii rîrzii 
(TT. Nubar). 
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Fig. 8. Locuin~ a s up rapusă de inci nta tîrzie. 

- fi eca.r cu multe încăpe r·i - , dintre care trei pot fi 
oonsiderate îin mod cert ca reşedin ţe particulare ale unor 
cetăţ ni înstăriţi37 . Fă·ră a intria în detaliile con t.ructive 
ale acestor comple~e de locuit - prevăzuLe cu curţi in
terioare străjuiLe de co1oan e, una ou un etaj , o alta cu o 
mică bai e, în fine a tre ia ou o mcăpere abs i dată destinată 

desigur ritualului c•r ştin - este limpede că prima lor 
fază de construcţie datează de 1a incepu!Jul s coluliui VI 
e. n. Asupra acestui punct opiniile cercetătorilor sînt oon
cordante, ceea ce nu se poate spune în schimb şi despre 
succesiunea ulterioa>I"ă de nive1e, problemă oare ies insă 

din sfera preoowpări1or noastr-e actua}e3B. 
Nu sîntem în măsură să 1adăugăm observaţii pernonale 

despre existenţa certă a UJn;ui n ivel de secol VI e. n . La 
sectorul „Templu" (pl. IV, 13) - unde recen t s-a ajuns 
la precizarea unei stratigi afii corecte pentru perioada se
colelor VI-VII e.n .39 - şi ou atît m ai puţin despre basi-

37 Pentru ace te clădiri vezi I. Stoian, Histria, I, p. 324- 350; 
idem, „SCIV" , VI, 3- 4, 1955, p. 532-538; idem, „Materiale ", V, 1959, 
p. 288-291 ; VI, 195 9, p. 274- 278; Em. Popescu, "Materiale" , VII, 
1961, p. 236- 241. 

38 Ne referim în special la poziţia rece nt adoptată de M. âm-
petru, „SCIV", 22, 2, 1971, p. 217- 245 (adaugă .Materiale", IX, 1970, 
p. 187- 190) după care orice urmă de vie ţuire încetează la anul 614 
e.n. Această ipoteză nu se verifică nicăieri pe Întinsul cetăţii şi nici 
chiar în acest sector, după cum rezu ltă din stratigrafia stabilită de 
Gr. Florescu, op. cit„ p. 350- 352, pent ru piaţa pavată din clădirea 
monumentală de Ja vest. 

39 Ex i stenţa unui nivel de seco l VI e.n. a fost stabi:iră î ncă de la 
începutul ce rcetărilor din acest sec tor ş i precizată ca arare în monografia 
Histria şi rapoartele preliminare, posterioare anului 1953, de către echipa 
de cercetători co ndusă de D. M. Pippidi. Recent P. Alexandrescu a iden
tificat în să un complex data t prin monede de la Phocas (602- 610 e. n.). 
complex care vme să nu anţeze stratigrafia stabilită în acest secto r şi 
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lica din sud-estul cetăţii (pl. IV, 19), de::>pre care nu se 
poate afirma decît că, sprijinindu-se pe zidul de incintă, 

datează cel mai devreme din e colul VI e. n .4D. 
In s·chimb, de o deosebită importanţă se arată a f i re

luarea locuirii de secol VI e. n . în afara incinte i cetăţii , 

aşa cum o dovedesc săpăturile din zona basihci i extriamu
rane (pl. IV, 4) - unde ar mai 1rămîne de precizat cind 
anume această basilică a fost o simplă biser~că şi de la 
ce dată a deveni t o basilica coemeterialis41 - saru din 
zona vechilor terme (pl. IV, 5), unde se poate vorbi chiar 
de o primă fază de secol VI e.n. cu 1oouinţe de su:p.raf1aţă, 
u rmată de o alta în care s-a identificat un bordei42. 

Din păcate nru putem urmări şi ]n afa~a zidu rilor ee
tăţii reţeaua stradală, despr1e care se poate spune că î:n 
cetate respecta cu oarecarie aproximaţie vechiul traseu, 
a. a cum rezultă din coin·sultaTea p1anulrui IV (străzile 
a, b, c, ·d, f , g, i , h' şi i') . 

În concluzie, rezultă că, deşi încă de tul de sporadic 
cunoscută, Histr1a secolului VI e.n. se îinlăţişează oa o 
cetate modestă ca pr-opOTţii, da,r în caJ:e se poate totuşi 
constata o oarecar e pr·eocupar:e pentru urbanistică. Rea
mintind reextinderea aşezării - desigur nu 1compalC'tă -
pînă aproape La limitele acesteia de secol II e.n. oa şi 
deplasarea centrului omşruliui spre est - faţă de cartieruJ 
of icial din secolul IV e.n . - socotim că n~am făcut deci1: 

să o coreleze convingător cu aceea din vestul ce tăţii. Săpătura respec
tivă este menţi o nată În cronica săpăturilor din anul 1968 întocmită de 
D. Popescu, „Dacia", N. „ XII, 1969, p. 518, nr. 74, 1. 

40 Cf. Gr. Florescu, op. cit„ p. 154- 162. 
41 Cf. Em. Popescu, „Materiale" , IV, 1957, p . 17-24; V. 1959, 

p. 291 - 294; H . Nubar, „Mate riale", IX, 1970, p . 193-201; idem 
„S IV", 22, 2, 1971, p. 199-215. 

42 s u mară prezentare a rezultatel or privind si tuaţia din secolul 
VI e. n. de la sectorul termelor din afara in intei tîrzii se găseşte la 
Al. Suceveanu, „SCTV", 24, 3, 1973, p. 496 , nota 9. 
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să ind icăm cîteva din problemele ridica le de urbanistica 
Histriei roman e tîrzii . 

* * 
Inche ind, se cuvin să menţionăm că primii care rea

lizează ca rac teu:· ul incomplet şi des igur provizoriu al cer
cetării acm cretizate în rînd m ile de mai suJS sînt înşi:şi au 
torii e i. Aceas·ta nu ne-a împ1iedicat unsă să formulăm 
unele concluzii - desigur ·a•co>lo und e stadiul cercetărilor 
o permi tea -, convi:nş i f iind că a.cestea vor avea măioa.r 

rolul să impuls ioneze oemetările a rheo1ogi ce ş i să deter
mine o a ten ţi e sporită din par tea cercetătorilor vechii 
colonii m il sien e pentr u prob1em ele de a1n:s.amblu ş i urba
nis tică . Numai operind cu m ari compl1exe urba:iisti<oe, 
pr cis d1epar taja te cronologic, putem avea o imagi ne mai 
clară d sp re organizarea spaţiului 'U!rban în diversele pe
rioade ale existenţei Hisbriei, altf el sp'Us des.pre unia din 
cele mai importante coordonate ale însăşi istoriei multi
sec u1aPei co.Jonii de pe ma lul l·acu1ui Sinoe. 

Resume 

Les a ute urs tenten t de prec1ser le plan d'Histria a 
trois eta-pes ele son evolutio111 h is1Joriq ue, a savoir le com
mencement de·S ne, rve et vre siecles de n .e. Ces mom ents 
representen t les peri des a la flois les mieux connues t 
les plus significatives de 1'.his toire d 'Histria a l'epoque 
romain „ 

Au debu t du ne siecle (pl. II) , la ci te s' ' tend par 
rapport a ses dimensions de l'epoque heH 'nistique et le 
nouveau mur d'enceinte devient l 'axe du systern e u rba-
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Fig. 9. Vdcrc !(Cncra l ă asupra sec toru lui „Do mus". 

nis tique his trien, tandis q ue les rues et les maison s bâties 
a l'interieur de l 'anicienn e enceinte hell enistiqu e garden t 
une orientation diffe r·ente de celle des monuments eriges 
dans l 'espa.ce englobe par la no uv lle enceinte d'epoque 
romaine. En aclmetuant qu la premiere orientation est 
anterieure a la seconde, voire d 'origine gr ecq ue, on arrive 
a la condusion qu e l' urbanisme d'Hist ria au ne siecle de 
n. e. reposait sur deux systemes, do nt seul le second r e
presente une inno'V.ation rornai ne. 

Si au ne sieele on r leve quand mem une vision 
urbanistiqu coherente, au rvc siecle la ci te, r efaite apres 
la catastrophe qui avait eu lieu au milieu du rne siecl ' 
ne repr '.sente p1Ll's q ue l'effor t pour entourer de murs 
l'esrpa1ce minimum necessa ire a la vie (pl. III) . Dans la 
cite proprement dite, qui ne ~· epresente plus qu 'un tiers 
de l 'ancienne cite roma ine, on constate n eanmoins une 
activite de constru ction so utenue, a 1aquelle on cloit plu
s'.e urs monumen ts. Quant a la datation de c ux-d, surtout 
celle des m numents du quartier offki 1, elle est encore 
suj ette a discussio n, car on les aV1ait attribuees j usqu'a 
pres nt a u vre siecl ' alors qu e les observations et les 
res ulta ts des demieres fou illes les assiginent au rve siecle. 

Le debut du vre siecle represente la derniere periode 
.de rela'ti •ve .pm sperite pour Hi suri a (1pl. I V). On constate 
alors non seulement un deplacemen t du centre de la ville 
vers l'oues t, mais aussi une extension de l'habitat jusqu'a 
la limite de la ville au ne siecle de n .e. 

Le pr ·sen t article ne consLitu e, dans l' esprit des au 
te u.rs qu'un e esquisse incomple te et provisoire, mais qui 
pourra un jo.ur montrer ses res ultats. A moins cl'oper er 
sur de grands complexes u rbanist iqu es dates de maniere 
pr e'Cise, il est impossible de comprend r l'h istoire d'une 
viile dans ce qu'elle a de plus significati f. 
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