
CET ĂTILE ROMANE DE LA ENISALA. STUDIU AEROFOTOGRAFIC 
' 

AL. S. ŞTEFAN 

o. Înt r e a~ezările a nt ice uil <Llie uin D ol>rngea - vizate 
în mod p rioritar de p rogrnmul <le cel'cctări de topografie 
ant ică .; i prn:-;p ccţ iu n i aerofotografice p e care-l întreprin
dem 1 - :-;c numără ş i ob iectivele romane <le~ la Eni:-;ala, 
locali tate cuno ·c ută pînă acum în literatura istorică da.Lo
r ită, î n primul rînd , excop ţ, ionalului monument de arhi tcc
t lll'ă medievală, n um it în ep oca modernă CetatefL :S:em
clea, şi, mai r ecent, datorită imp or tantelor descoperiri 
de arheologic getică de lrL Valea Netului ~ ş i geto-romană 
de la Lută rie 3, 

Chiar înt1·e cc rcetă Lo ri i <LD t ich i tă F ior cl ol>rngeno pu ţi n i 
ştiau pînă de curînd că la n uma i cîtcva : ute de metr i 
la norrl -ve::;t de cetatea medievală KC află a lte dou ă cetăţi 
de epocă romană , în ciuda faptului că p rima lor identif i
ear e :-;-a p rodu:-; încă do la f inele Kecolului t recut ~ i c[L r efe
riri cu totul a luzi ve <L u ma i a.păru t, la ră:-;·t impm·i nrn ri, 
în li terc:Ltura, de sp ecialitate. 

0.1. DetectarL'a ol>iC'ctivclor în di::;CH1,ie e tlaLomt[L tot 
c~nnp<.miil o r de r ecunoal'!ter e efectnate' sul> îndruma l'ea 
lui Ur. G . T ocile:-;cu de către l.' . Polonic, care a cercetat 
zona Enisala îu noiembrie 1897 ~ i in april ie 1898. Ancheta 
sa, obi~nui(,ă p rintre ::;ăten i ~ i cercetarea directă a. locuril or 
a.u du ::; la tumătoarcle descopel'iri : 

[L . În punctu l 11umit „.Pe~tc ra" : „ln partea lle vest, 
·în marginea satuln·1:, p e o lim/Jă de deal -îna·intată în lacul 
Razelrn, se află o cetate rornană cn forma pătrată ; are mări
mea 200 : 300 (pa~ i n . n.) ; şanţiil cetăţ 'â se ciinoaşte în pcir
tea lle est \9'i sucl f oarte bine ; în celelalte pi"irţi lagăr1,il este 
postat pe mal•ul natiiral al llealiilw1:. Z idiil ·înconjurător 
este constniit dhi P'Îatră briită C'ti varş·i are o gros ime de 1- 1,5 
m . 1 n intor iornl cetă,t ,1:i se văcl oonstriwţ·iiinoi de p ·iatră , 
clar cea mwi ·1na'/'1{ parte a a<HJStor z iclwr'i a, fos t scoasă de loC'l.â 
tori . .. " 4 . 

b. Î n p unctul „Palanea" „ M a·i sp re răsăr·it do aceastâ 
cetate ( Pe~tera n . n . ), la capiil V'i·i:lor p re răsăn:t , ap roap e 
'În 'mij loo ·între arnbele cetă,t 'i (cetatea Pe~tera ş i cet~•tea, 
medievală n.n.) , se află o cetăţu-ie m·ică . .. , ea măsoa~·ă pe 
val 24 :28 ;11 este inconjiirată m,i şanţ , care are încă adîncfrnea 
de 1/2 m ; - în m ·ij loc•iil acestwi ·· m ic castel se află rwine 
de zidă'f"i '1: ; d 'iipă m.ărvmea lwi se p oate z'ice . că ci f ost n wma·i 
i1.n pichet de pa.ză, întăr·it cii şanţ ş,i val" 5• 

1. Cf. Al. S. Ş tefan , Cela/ea roma nă de la . S lava Rusă (Ubida ?). Cer
celcirile aero/(J logra f'i ca ş i c1pârarea patrimoniului arlieologic, „ Mon. Ist. ş i 
de Artă" , XLV I, 1977, 1, p . 3, 0.2. 

2• G. Simion, Despre cu/lura geto-dacă din nordul Dobrogei , în lumina 
descop eririlor de la E nisala, „ Pcucc", 11, 1971, p . 63 - 129. 

3
• M. Ba beş, Necropola daco-romană de la E nisala , „S.C. I.V.", 22, 

1971, 1, p. 19 - 45. 
4

• Ra porlu/ asupra cercelcirilor din Dobrogea pe li n ia Caran.asuf-Babadag, 
1 noiembrie 1897, mss. 5131, f. 41, ln a rhiva Gr . G. Tocilescu, la Biblioteca 
Aca demi ei R.S.H.; cf. ş i arhiva P . P olonic, păstrată ln ace laşi loc, 1 m ss. 
7, Caiet 4, r. 30. 

0• R a port. . . 1897, f. 42. 
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c. Iât int ra l'ea din lacul H,i;tzdm în la.eul Ba badag : 
" 1.'recătoarea pestr1 A.zer1.il B abaclag eh< la Sarich:iO'Î lei Em:
sala. L a . .. Sm·foh'io·1: se gâ.se.~te iin dig do picitră care merge 
pr'in stiifărvile gh:ioliil•u·1: Babadag an dfrecţfo ele la nord 
spre siid; el se c•tinoaşte pe o ·întinclere de 200 rn de la malul 
B arichio,1: către s1.id . l 1n, mal oste 7 m la.t ş-1: O, 4 m r·id'icat 
deas'iipra ltpm:, ş·1: oonstrwit din bloci1:n: ma.ri ele pfritră ; el 
este păstrat n·wma'i a,proripe ele mal şi ser·veli focă pe 50 m 
lung1"me ca trecătoare iiscată de Wnlle apoi se trece lacul cii 
bcirca. Acwrn 20 de awi ll·ig1,1,l se cwnoaştea pînă la mal1,i,l do 
la Enisala„ Orecl oă l<i maliil ile la En'isala a f ost un pod 
ca să se scwrgâ. apa clin lacul Babadlig în lacul Razelm. La 
Enisala pe 'rnal 'În dreptul acestm: d·ig se află m'ic1,il castel 
P alanca, 30 m 'În il-iametn.t, care desigiir servea pentr•ii apă
rarea. p odiilui. Asemenea. se găseşte şi pe maliil ele nord o 
rid,icătură de 1/2 m înciltă p e care a trebuit să fie iin ase
menea f ort clar care astăz·i este distrns" 6 • 

d. În vatra •atului Ri la vest de el: - urmele unei 
aşezări civile romane (1u onede etc la Augustu s, Tra ian, 
Corntantin, cărămizi , cemmică ) 7 • 

e. Î n in:ula Grădiştea : „ . . . ma·i ales în partea ele siid 
so găsesc itnne de locii'in;te veclâ , pămînt ars, c'iobiin: de oale 
pre·istorice" 8 . 

Informaţiile transcrise ma i su K erau completate de 
localizarea punctelor pe hărţil e la 1 :50.000 ş i de cîte o 
schiţă aproximativă pen t ru fort i f icaţ iile de fa Peştera 9 

,; i Palanca 10 (fig. 1 .; i 2) . 
0. 2. Întreagă acea · tă <locumenta~ i c consemnată de 

către P. P olonic - .·uf icient de con::; istentă p entru o primă 
recunoaştere - a rămas pină a zi inedită . Gr·. G. ~Coci
lescu a amintit doar descoperirile în două dăr i de seamă 
asupra p rogreselor investigaţiilor de t opografie antică in 
Dobrogea , prezentate în şedinţe publice a le Academiei 
R omâne 11. Singm a menţiune apărută în lucrările sale ::;c 
reduce la includerea pu nctului p e ha rta descop eririlor 
romane din Dobrogea, p e car e la E nisala e. te indicată 

6 • Idem, R a port asu pra cercelcirilor din Dobrogea î11ce p înd de ta z,:zernl 
JJa badag pe marginea Lawlui Jlazelm spre nord, 2 1 aprilie 181J8 , Arhiva 
Gr. G. Tocilescu, mss. 5132, f. 94. 

7 • R aporl ... 1807, f. 41; idem, 1 mss. 7, Caiet '1, f. 3J . 
ij. Idem, 1 mss. 7, Ca ie t 11, f. 1 ; idem, Raport. . . 1898, f. 94. 
0 . Arhiva P . Polonic, Bibliot eca Aca demici R.S .R„ I va ria, f. 160/8. 
10 . Ibidem, f. 161 /9. 
11. Ciorne le r ezuma ti ve a le comunicărilor se păstrează l n aceeaşi arhivă: 

No i cercetări asupra topografiei antice a D obrogei, 5 iunie 1898, mss. 5132, 
f. 89 ( .. . „ e) castelul roman Peştera din partea de vest a salului I enisa/a, 
siluat pe o limbă de deal înaintai în lacLZl Razelm şi servind drepl cap de 
poci al ptrn/ii peste R azelm; f) l elalea Palanca, la răsâril de castelul Peşte 

ra , cu numeroase urme de loc uinţe antice.' '); T opografia a ntică a Dobrogei . 
Urmare. II. De la M âcin p în ă la Ostrov, 4 decembrie 1898, mss. 5139, 
(. 188 („Cercetările noastre constată aici 10 aşezăminte ş i ce tăţi : ... 3) Insula 
Grlldiş lea, 4) Cela/ea E nisa/a cu cele două castele din vec inătate (Peştera şi. 

Palanca ) ş i cLl podul de piatră peste ezerul Babadag la S arichioi" .) 
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Fi g. 1 . 
F ig. 2. 
Fig . :l. 
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Cc l:ile:i E11is:i l:1 J. S l"11i\:1 i1H·<iil:I d 1• I '. l'ol o 11k . 18!)7. 
1:or l11l E 11is:i l:i 2 . Sc hi \:1 i11 l'dil t1 1\L> P . Polonit" . rnn r. 
E 11i s:il:i 1 . 1:olog rnfie :wri n n:I din l!Hi9 . 
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ex i ::; t;cnţa 1mui cai:1tru 1t , fără nici o ju stificare 1:> t1plimen
tară în text. 

Informaţii rnai amănunţ i te, r epetîndu-le în fapt p e 
cele ce-i frn;;eseră furnizate deP. Polonic, care-i ::;emnalase 
existenţa celor două fortificaţii f$ i a diguJui, a u fost 
publicate în 1909 de către R . Netzhammer, în mma unei 
excm sii efectuate în iunie 1908 13• 

0.3. În deceniile care au m·mat, r eferirile la obiectivele 
de la Enisala în lucrările de referinţ;ă pentru a rheologia ş i 
istoria romană a Dobrogei ::;-au limitat la marcarea p e 
hăr~ile care le însoţesc a exi stenţei unei cetăţi în această 
localitate ~ i, în rare ca,zuri, la o simplă menţiune a ei într-o 
enumerai c de aşezări romane de pe coa i:;tă. E ste cazul 
'tudiului lui J. vVeiss, a cărui sun;ă de inforrn.::nc în aceas
tă privinţă era harta publicată de Gr. G. Tocile ·cu 14• 

V. P~trvan în. ·cria .; i el o cetate la Enisala pe harta aşeză
rilor ~ i dmmul'ilor ant ice din Dobrogea, publicată în 1912 15 

ş i în 1923 16, semnul convenţional fiind păstrat apoi în 
t oate <locumentele cartogrMicc care au ilustrat sintezele 

12. Fouilleo el rcchcrches archeo!ogiqu co t)I/ .l1011ma11.i c, Bu cureşti, l <JOO, 
p. 118 . 

ia A us Rumiinicn. S trci{ziifJC durcll clas Land und oei ne Gcsclli chlc, I . 
Ein sicdeln, p. 400 - 1102. 

14 Dic Dobrudscha im A ltcrlum . lfislorische l.anclocha{ fslmndc, Sarajevo, 
1911, p. 57 ş i nola a 3. 

16 Ceta tea U/111el11m , I , „ AAR 11S l' ', Scria JI , T . XXX IV, Bu cmcş li , 
1912, hors lexic. 

10 l nceputurile vie/ii rornanc la gurile DwHlrii , Bu cureşt i , 1928, p. ~l2. 
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17 

dedicate i.' t;orici vechi a Dobrogei, apărute în 1928 17, 

1938 18, 1960 19, 1968 ~0 • Pierderea pc paroUI"' a informa 
ţ; iilor care au generat această localizare - inedite, e drept, 
în cazul lui P . Polonic, clar tipărite în cazul lui I~ . Netz
hamrner - a făcut posibil ca o anchetă şi cercetări de 
i:;upmfaţ,ă cu rezultate importante, desfă~urate în 1967 -
1968 cu ocazia unor săpătmi practicate la circa 1 km mai 
>;pre vest 21, Ră ignore c:x.istenta fortificaţ"iilor romane 
vecine. 

Cele <louă cetăt.i romane <le la Eni::;ala Ri r eferiri la 
Hlll'Sele documenta1:c din arhiva TocileRCU r eapar în lite
ratură abia în 1969 2 ~ . Ulterior mai pot fi menţionate 
>;ăpăt;1u·i de salvare. în punctul .Pa.la.nea, r ezul tatele rămî-

17 Hadu Vulpe , Acliuitalca arheologicti în Do/Jrof!ca, !n volumul Dobrogea. 
r inci:eci de ani de uia/ă romllncasci1, Bu curcş li , harta de la p. 142. 

is Idem, Hisloirc ancienn c de la Dobro1utjo, Bu cureşti , ha rta hors t ex te. 
i 9 „ Tsloria Ho m:î nici" , voi. I , Bucu rcş li , P I. X l!T, p . 190. 
zo „ D in is loria Dobrogei" , vol. II , Bucur eşti , 1-larla II - H. Vulpe. 

Dobrogea romană în sec. 1 - 111 e.11 . ş i TJ::trla V - Jon Barnca, Dobrogea 
în sec. J\1 - V J.f c. n . 

21 cf. art . cit. la nota 3, p . 21 . 
22 „ T. I.H. , L 35 Bucnrcsl , Ho n11.1l a - Dnroslornm - Tomis" Bucu

reşt i , s.v. En isa /a . Penlru Dobro rea ln genera l, lucrarea a 'folosit, cu actua li
zările de ri goar e, docnmcnln \.ia :iclu nată !nanii '50 in „ Hcpertoriul arh eo
logic " mereu in edit, a fla t 111 ma nu scris la Inslilnlul el e a rheologic din 
Bucureş li. „ Hcpcrloriul" conpn e ş i 11n nrticol E nisa/a, cl :rlornt lui I. Bar
nea, CIL o .bib liogra fi c comp l c l ă - in clu siv rnnnuscriscle lu i P . Polonic -
pln ă la data redactării. Ciudat es te faptul. că in scc\.i unca car e-i nparţinc în 
„D. I.D", JT , a utorul ci lat nu Joloscş lc in ni ci nn fel această documentaţi e, 
cxccpl!nd harta citat r1 wpra , 11ota 20; sin gura r eferire !n text la E ni sa la 

50 100 m 

----Al. S . . Stef an 

Fig. 4. Enisala 1. P lan. s'tereorest'it u ţ i e. I. G.F.C.O.T. 
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rund încă inedite 23 şi semnalarea unor descoperiri romane 
în zona celeilalte fortificaţii 24 • În fine, sîntem obligaţi 
să amintim publicaţ;ia datorată H a.linei Gajewska, în care 
datele manuscri. elor inedite ale luiP. Polonic sînt prezen
t ate înt r-o manieră deformată şi incompletă 25 • 

* * * 1.0. Fotografiile aeriene studiate aparţin mai multor 
aernfotografieri realizat e înt re 1953 şi 1969, între car e 
ultima s-a n velat cea mai utilă pentru fot ointerpretarea 
arheologică , atît datorită unui moment de înregistrare 
favorabil cît şi unei scări de zbor mai mari (circa 1 :10.000). 
.Analiza stereoscopică paralelă a documentelor amintite 
şi confruntarea cu terenul 26 ne-au du la obţinerea unor 
precizări t opografice apte să contmeze nota specifică a 
obiectivelor ce ne retin atent ia în contextul fortificatiilor 
romane t îrzii pînă acum cunoscute din Scythia Minor 27• 

Graţie colaborării cu echipa de Rpecialisti condusă de ing. 
N . Oochină de la I.G.l!..,.0.0.T., elementele ·t abilitc de 
noi prin fotointerpret are ş i-au putut găsi o expresie 
metrică precisă , fiind integrate unui fond de hartă la 
scara 1 :2.000, cu echidistanţa cuTbelor ele nivel de 1 m, 
r ealizat prin stereorestituţie . În acest fel ~Llte trei zone 
arheologice din Dobrogea îşi cîşt igă o documentaţie 
cartografică exactă 2s. 

pr iv eşte eventuala loca li zar e a ici a 11nci ce lil \:i amintite de P r ocopius, cf. 
p. 421 : „Nono (poale No vovicus, undeva tn apropiere sau chiar ln vatra 
sa lulu i Enisa/a .. . )", ipot czil fornrnl nlil a nteri or in „ Ist oria României", 
I , 1960, p . 601. 

23 Silpături S. Morin tz, cf. „ .C.I.V.", 21, 1970, :J, p . 499, nr . 51 („Slra
i11l ele wltură iltzslrează fa za Babadag lIJ. l n acel aş i loc s-an găs it urme de 
/owire din epoca romanli ş i din perioada {eudaW timpurie".); cf. ş i G. Simion , 
ari. cil ., la nota 2, p . 63, noln 1. 

24 M. Bab eş, art. cil. , p. 21 ş i n ot a 10. 

1 
20 Topo graphie des (o rli{ical ions romaines en Do/Jroudja , \Varszawa, 

1974. Informa \.iilc pri vind E ni sa la in clu se 111 cuprin s11l lncr ilrii , p. l 12 - 133 
ş i ln Calalogue, p . 152 - 153, sint prelu at e toa lc din a rhi va P . Polonic, fi e 
direc t, fi e prin intermediul „ R epertoriului Arheol ogic". In a dvertenţe le ş i 
er or.il e la care n e r efer im 1111 pol fi puse t oate pe sca ma cunoaşte rii defec-

Fig. 5. Enisala 1. Vedere de la vesl. 

· tuoasc a limbii române·; astfel : P. Polonic 1111 semnalează cil ruinele de la 
Enisa la se afl ă „sur la rive oppost!e a la forli{icalion d'Halm11ris" (p. 133); 
cetatea nu se nfl ă la „ 1,5 km a l'esl du village d 'Enisala" (p. 152); afirma
ţiile : „forme : pas encore de{inie - dimensions: inconmzes" şi „plans: 
inexistanls" (p. 153) slnt incorecte fa \ă de P.Polonic; Institutul de arheo
logie din Bucureşti nu a organizat prospecpuni intre 1958 şi 1965. 

20 Am efectuat cercetări de suprafaţ.ă !n august 1972 imprcnnă CM 

V. H. Bamnann şi ln au gust 1976, !mpreună cu V. Georgescu. 
21 Descoperirile de fotointerpretare au fost com1111icate la sesiunea 

ştiinţifică a Muzeului de arheologie din Constanta ln octombrie 1972. 
. 2s Cf. Al. S. Ştefan, Nouvelles recherches de photo-interprt!lalion arclteo
logique concernant la cle{ense ele la Scyllrie Mineure, comunicare la al XI-iea 
Congres al FroRtierelor Romane, Szekesfehervar, R. P. Ungară, la 30 VIII 
1976, sub tipar ln Actele Congresului. Transcrierea planurilor de la fig. 4, 9, 
13, aparţine autorului. 

i8 

2.0. R:N I SAL.A 1 ~9 

Examenul fotogl'af iilor lliel'icne ale cetă~ii de la vest 
ne-a oferit o cant ita,t e de informaţii neaşteptat il e boga,tă . 11-. 

2 .1. lncinla. 
A putut fi fixat în înL1·eg·ime traseul zidHlui de a.păral' e, 

foar te dificil do llJ'mări t la Rol datoriLă aRpectuJui confuz 
al vechilor l'ăRcoliri, a.cum rea,coperitc cu un 1-;tr~Lt <le 
părnînt con. olidat de ierburi ~ i tufi şmi Rau lkrnnj ~Lt de 
eroziunea diferită în funcţie ele pante. P e imaO'inea foto
grafici verticale, amprenta masivului de zidări e ~i a ~an
ţuJui de demantela.re care l-a urmărit ~Lpare cu clari tate, 
în Rp ccial în viziune ste1·eoscopică , punîncl în evidenţă 
diferitele elemente componente ale incintei, nrnniera în 
ca1·e se articulează „ i rmele detalii de plan . pecifice. 

J,atm·a de sud, cn o desfă~urare de l GO m şi cu un t r„L-
eu perfect r ectiliniu, reprezintă princi11alul fron t defen iv 

al fortificaţiei , fiind cea cam barează : ingurn clirec~i e de 
acces p e u scat către extremitatea promont oriului ocupată 
el e ceta.te. Din aceeaşi raţiune , este cert că poal'ta princi-

Fig . 6. E nisa la 1. \Iedere de la n orrl -cs l. 

pală a incintei nu putea f i plasată decît p e acear-.; Lă latură ; 
existenţa a.ici a ult imei gospodării ele la această p eriferie 
a sa tului, ce suprapune t ocmai centrul fa turii în cliRcuţi e, 
ş i perturbările produse de circulaţia ~i de dcpunm·ile 
actu~ le clin faţa ei împiedică :tabilil'eîL exactă a am
plar-.;amentului porţii. 

Latura de est, lungă de circa SG m ~i articulată aproape 
la unghi drept cu precedenta , at inge cu terminaţ;ia, ei nor
dică limita dinspre lac a platformei. 

R e. tul fatmilor incintei se adapteazrL confi o·ura \;iei 
terenului, urmărind îndeaproap e atît contmul promont o
riului cît şi poziţia optimă în raport cu })1·ofilul pantelor. 
LatuTile de nord-e. t , ele ciTCa 45 m, şi ele nord, de circa 
160 m - aceasta din m'mă marcînd după prima t reime 
o retragere de cîteva grade ,·pre vest-, ud-vest - se desfă
şoară de-a lungul Ctll'bei ele nivel cu valoarea de 20 m. 
Doar extremitatea vestică a laturii ele nord coboară pînă 
la curba de nivel de 10 m, pe care se plasează în continuare 
cele două segmente, de 40 şi, respectiv, 75 ro, ale frontu
lui de vest. 

2.2. Tmnurile 
Starea actuală a terenului, care face dificilă încer

carea de a localiza poarta cetăţii, nu. îngăduie observaţii 
sigure nici în privinţa turnmilor exterioare ce trebuiau 
să fragmenteze cei 150 m ai laturii de sud. Ne limităm 
la semnalarea a două anomalii de culoare mai deschisă, 
situate fiecare la circa 25 m de cele două extremităţi ale 
acestei laturi, care ar putea indica poziţia unor tmnuri. 
Aceleaşi condiţii nefavorabile p entru fotointerpretare se 

29 în aşteptarea restituirii certe a toponimelor istorice, preferăm aceas
tă desemnare numerică a obiectivelor celei care face apel la denumirile 
locale, de altfel fluctuante ln timp („ Peştera" tn vremea lui P. Polonic, 
„La baba Joimăriţa" azi, cf. G. Simion, art . cil., p. 63). 
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Vi g. 7. E 11 isa la 1. Şn n ! ul cl cfcnsiv. 

întîlnesc ş i la limita, <k c:t a fort ifica~ iei, pc care poate fi 
bănuită existenţa unui tmn la circa 3G rn tlc col~ul ele flucl
cst, fără a- i pute:t stabi li fo rma ş i fă,ră <L avea • ig uranţ;a că 
e te~ singurul pe accafltă latu ră. 

Tu ce prive.:te laturile de noru .; i de vest, cxi::;tcnţa 
llllei faleze stîncoase suficient de înalte ş i ele abrupte 
care făceau tranziţia directă pc verticală înt re zidul de 
apărare şi apele lagunei a r f i eliminat, probabil, necesitatea 
unor t urnuri exterioare, pentru car e ne lipsesc, ele altfel, 
orice indicii deocamdată ; prezenţa unor astfel de cli.-po
zitive este de aşteptat doar în punctele de .·chimbare 
importantă a tlirccţi c i ziduh1 i. 

F ig. 8. E ni s::i ln 2. Volog rnfi c nc ria nii clin 1969. 
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2.3 . Şan ~ul' il c 

Observate de către I. Polonic acum opt decenii, 
aceste amenajări defen. ·ive ·uplimentare se impuneau 
doar în faţa celor două latmi mai expuse. Vizibil în ."te-
1·eoscopie şi înregi ·t rat încă şi <le desenul CLu·belor ele 
nivel, un ,·ant de apărare dublează înt.reg frontul sudic. 
Mult ma i profund. ·e pă.·trează pînă azi (fig. 7) şanţul 
el.în faţa latmii ele est, care, probabil, a aclîncit ş i a r egu
la.rizat o ravinare preexistentă . 

2. -L Spap nl intramur:m 

Datele privintl topoo·1·afia interioară a ccLă~ii sînt furni
zat e de ceea ce am numit „indicii de distrugere". a în 
cazul fort ificaţie i de est de la Troesmi · 30, vechile şanţmi 
de uemantelare - cc m·măreau economic traseul zidu
rilor din care se extrăgea piatra ş i care astăzi, parţial 
r eumplute, prezintă la sol o aparenţă haotică - dese
nea r,ă p e fotograf ia aeriană planul unei bune părţi a con-

· trucţiilor antice (fig. 3). Exceptîncl . uprafaţa ma. cată de 
gospoclări<L actuală .;i unele zone destul ele r e ·trînse, res
tituţia fotogrammetrică a acestor urme de extracţie ne 
pune în faţa unei imagini suficient de amănunţite şi suges
t ive a organizării locuirii clin cetate (fig. 4,), chiar dacă 
un procent oarecare clin şan~uril e înregi.·trate trebuie 
acordat u nor săpături de căutare ce nu cor e, ·puncl unor 
structu1·i antice. Chiar cu acea. tă doză de aproximaţie, 
dispunerea or clona tă a clementelor ace ·tui plan lasă să se 
contUl'eze traseul unor străzi; se distinge în primul rîncl 
artera cal'e circulă paralel cu latura de sud-vest, la 
40 m dis tanţ;ă de aceasta , descrie un larg arc ele cerc în 
core ·ponclen~ă cu latma de norcl şi r evine apoi la un traseu 

ao Cf. Al S. Şte fa n , Rcchercli es de pholo-inlerprelalion arclleologique sllr 
la limes de la Scyl /li e Min11e re ci l'epoque du Bas-Empire, Actcs du IX• 
Congr es Internat ionul d'Etud cs sur Ies F ronli cr cs Ro mnines, Bucn rcst
Koln, 1974, p . 97 ş i PI. 16. 

-V i' ~ 
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Enisala 2 
. 50m ------Al.S .Stefan 

Fig. 9. Enisala 2. P lan. Stereo r estituţie 1.G.F.C.O.T. 
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l'ectilini11 , nonl-R11d, panLleJ ·u J::i,tunL d.c est,. Po;1Le fi 
Ul'mărită, de a . rmenea, o fitrn.dă, tra.n !'>ver ală, orientată 
sml-vefit - norcl-l'8t , imediat hL nord el e ganlul go:-;po
dăl'iei din zil ele noaRtre. 

3. E I SA.LA 2 
Ocupincl ult imul pinten, cel mai avan. [Lt i-;pn' nord, 

:Ll ma ivulni calcaros ce ·on. tituie RubHtratlll geologic 
pentru întreaga microzonă, fortul îmcgistmt de J?. Polonic 
în condiţii bune apare aprnapc nivelat pe foLo 0 Tafiilc 
ael'iene recente. D c.;i ·uprapnR de reţeaua de tranşee dt> 
război din secolul nost.nt, Lrascul fortificaţiei „i a,L şa.nţ.ului 
ai putut fi integral frxat prin analiză ,·tereoscopică climemi
unile car e l'Cz 11J tă sînt de 30 x 40 m. 

FotogrMia ~Leri ană, ll<'. la Rfîrşitul verii 1969 p c care o 
publicăm a.ici (fi g. ) rept'l'zintă !'!i ld t imul doc_11ment 
de are se va mai dispune penh·u acest obieetiv. ]n anii 
imediat mmă1,ori realizării ei, a1 îL lucrările <le rnod.emi
zare a, l)Oselci En i:-;ab - Saricb.ioi , v izînd dr.Rf.iintarea, 
înă.H.imii pentr11 <.L ~LRigum vi7.ib ilita. tea, în cmb~L foa. l'h1 

F ig. 10. E ni s:i la 2. Vedere de la sud. 

strîrrnă din acest punct, cît ~ i implantarea unei c01 1 t-i Lrucţ.ii 
în partea <le nord-vest a. promontoriului au di .·tru s în între
gime monumentul ~ i depunerile aferente, din care ~m mai 
ră.ma, · cru ţate cîtava mici in ule. 

4. 'ONSIDHRATII IS'rORIOE 
4·.l. După Troe8i:rii .· 31, Novioclunum :12, fortul de la 

Tr~L ian 33, Hi ·tria :i4 ::; i c tatea <le la Slava R.u să :i5, Enisala, 
1 este a şasea zonă arheologică din Dobrogea, pentru 
care fotografia aeriană, aduce precizări importante în pri
vinţ,a topografiei o·cneralc, devenind totodată al 14-le::i, 
centru din această provincie pentru m.1ire , ·e dispune de o 
imagine mai precisă a an.·amblului fortificaţiilor 36. P lanul 
<le la, fig . 4 v ine astfel ă adauge un exemplu în phu; 
varietăt.ii de solutii adoptate îrt realiză.rile a.rhitcctmii 
mili tare romano-bizantine din Scythia M.inor şi să !'>ubli
nieze mai puternic spiritul crea.tor al ::i.cestei a1-hitectmi. 
Oonstatilim o dată rrmi mnlt foarte atenta ad~Lptare a pla-

31 Ibid em, p . 97 sq„ ci'. şi id em, Tro esmis. :onsidera(ii lopogra{ice„ 
„ BM l", XL, 197J , 4, p. -1 3 - 52. ' 

3 2 Id em , Novioc/111111111. SluditL de {olointerprelare arheologică, „ BMT" 
X Lll, 1973, 1, p. 1 - 14. . ' 

33 Idem, art . cil. la nola 30, p. 108 ş i PI. 23(2. 
34 Idem , Cercetări aerof'ologra{icc privind topografia urbană a )lislriei. 

I. E poca romană (sec. 1- lJI e. n .), „'.Monumcnle Istorice ş i el e Artă" , 
XLlfI. 197-1, 2 , p. 39 - 51 ; II . Epoca. rnmană llrzie (s ec. Ill - JV e. 11 .), 
„ Monumente Istorice şi de Art:"t" , XLI'V, 1975, 2, p. 51 - 62; Jll. Epoca 
rqmană lirzic (sec. JV- VJJ c. 11 .), „ Mon\.11nente Istorice ş i de Arl:l", XLV, 
1976, 1, p . 43 - 51. 

35 Jdem, ari. cil . la nola 1. 
_3G La centrele abia cilnte se mai :icla'tigă 'l'ropg_eur!J Traiqni , Axiopolis , 

U /melum, Cap i<lava , Dinogelia , Callatis, Tomi, cetatea de la Capul Dolojman 
(Argam 11111 ?); porţiuni i1~di limilate din incinte flii fost puse in luminii 
mai recent pentru Carsimn şi Sacida va. 
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nului fortifica.i1iei la configura. ţ, ia terenuluî, Jucrn de altfel 
întru t.otul fi.Te.·c într-o pei·ioad ă a i toriei roma.ne ca.ractt>-
1·izată printr-o politică prin excelenţă şi î1 1 mod. definitiv 
defenRivă .. Căuta.rea unei poziţ. ii mai înalte, apămte natu
ral, l) i adaptarea :;;trictă la detaliHe de teren lletennină în 
bună măsuJ'ă, nu nmna i t raseul zidului de a.pă.rnre, ce nu 
ma i poMe Ji aRimila.t ·unei figuri geometl'icc simpl e, ci ~ i 
·if.iteroatizarea. , paţinlui int.erior. J;, :-;te leRm·. <l e ob, crvat; 
cum cli,·puncrca ş i orientarea con · trncţ,iilor ~ i a străzilor 
din zonele periferice eomtitllÎl' r eflexul direct al orientării 
laturii celei mai a.propiMe a, incintei. Ori de cîtc ori e 
poRibil , vechil e 1ra.diţ ii ale gcomefri Rmului ortogonal se 
manifestă. prin preferinţa, p entru t1·a:;;ee lun o·i în linie 
drea.ptă şi pentru internecţii în unghi C:IJ'ept, cmn f'Ste cazul 
pcnku la.turi lc ele f.\ud ~ i de esL ş i, implicit , prnt.n1 z.onele 
adiacente interioare. 

4.2. 'Precizia metrică u, 1·cxtitut iei fotogrammetl·i ce 
permite o Rituare exactă ca ord ine 'ne mărime a, cetăţii 
Eni Rala. 1 între centrele fort ifica.te, cu suprafaţă Clll10Rcută, 
d in cythi~1. :Minor ; ceva ma.i mare clecît. Dinogetia ş i 
cgal~L c,1, îrtt.incll'1·e cn UhneLum, ea, f.\C înca<lrea.ză în seri :L 
cetă.ţ. ilor mici. 

4.3. în al>sen\.H• oricăro1· cercetări a,rlrnologice, geneza 
şi evol ui,ia a.cei'\ Lei <:1i~c>.ză.1·i în ă, anonime 37 - pentru care 
fotogmfia aer iană, surprirnle dmLr etapa final ă, din pmgul 
·ecolulni al Vll-1 '<L - nn poL fi întrevăz L1te cl ecît, în linii 

foa rt,e mari . D<~f.icoperi ri îrttîmplătoare , mat.cri ale i·ccoltatl' 
în periegheze fian Hăpătusi sistematice în puncte mai 
mult K<HI mai pn1;in apropiate - l.Lcumuhtte în special în 
ult imele două decenii ~i care îl determimrn pc un foarte 
b un 1111 0Rcăto l' a l i·egiunii .·rL conHiclcrc că „d-in co·inple.r:?1l 
zoncil a.l gilrilor Dnn â;h·i t1ff ilon>u.l sat?.1,l?.1.1: Eniscila ne estP. 
C'l.l11osc?.lt ca cel rnwi bognl ·în vest1:gi·i a.rheologice" 38 - ~Ltestă 
o contin11iLate i1, ocupă 1 · ii teritOl'iuJni (lin cele 1rnLi vecl1i 
Limptui 39 • ea irnt i bogată documentaţ. i e Sl' referă. , pînă, 
a.cuH1, la locuirea get ică în zouă : în secolele V - lV U'.n. 
}1 teRh1, Lă, prin necl'opola de J<L Valea Netului 40 , în Kec . 
I î.c.1 1. , în imed.i a. t~L vecină.Late a cetă. ţ, ii 41 , pentru ca :-;ă,pă.tu

rilc ele :-;alv:1i1·r cli11 necropola ana.tă, Jn, limit a <h• Vl'Kt <L 

F ig. 11. E ni saln 2. Hcsluri de ron s l ruc\ii roman e. 

37 CI'. supra , no la 22, Sin gura ipolezii cmis:I pinii ncu m se re fcr:i l:i Nono, 
1111111 le un e i forlifi cnţ ii din epocii lui Iu sti nian , apropint <l e Novov icus, 
cf. supra , nota 22; loluşi V. Pârvan localizn conslant Vicus No 11 ... la Bab:i 
dag, cf. Cela/ea Tropaeum, „ BCMl", IV, 1911 , p . 5 şi Ce/alea Ulmelum I , 
1912, p. 585, precum ş i h:Ir \.il c ci la le supm, la notele 15 şi 16. 

3s G. Simion , ari. cil „ p. 63. 
39 l/Jidem , p . 63 şi nol:i 1 (resturi fosile de mamut şi lopoare şlefuite) ; 

cf. E . Comş:i , N eo/ilicul în jude/ul Tulcea , „ P euce", II , 1971, p. 12 ş i nota 
7 (aşezare Gumelnita); p . 18 şi nota 19 (aşczn1: e Cern avod:i I) ţ Gh . Şlefan , 
Contrilmţii arheologice [[(cunoaşterea dacilor <lin Do/Jrogea de nord, „ SHIR", 
I , 1954, p. 37 (Hnllstatt şi Lalcnc). 

40 Cf. supra, nota 2. 
41 M. Babeş, arl. cil„ p. 21 şi nota 11. 
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Hatn I u i <Lctua l r-;ă 1:;11q)l'indă acea8tă pop111aţ ie în kl't. :r - II 
n.n. în plin proct\k de roma.nizare 4 ~. 

4.4-. Uontinuînd <1.cer-;t foml <l e 1ocuil'l\ vech i, a~czaren, 
rcpert1.tă tle P. Polonic ~i rcd er-;c opcrită de :M. Babe~ 43 în 
vaLrn, kn.t nlui a a.vut de b eneficiat ele-a hmgn1 epocii romane 
nu numa,i ele cornliţiile naturale prielnice a.le micl'ozonei, 
clar ~i de poziţia, la o inten;ecţie n, dnnnnlni comercial 
~ i militar ;11 litoralului cu llll <lJ'um kprn int.erior 44 . Nu 
pntmn 1umări ueoca.mdată evoluţia - ja lonată, în t imp 
don,r ele cîteva <l e,·coperiri monet are 45 - de .la fazn, iniţială 

42 ]/!idem , p. 23 sq. 
•a CI'. supra , 0. 1.cl. ş i J\ I. Babeş , ari. cil „ p . 21 ş i 11ola 10. 
"'In privi11\n m:Lcr c i li'Lornlc, cf. V. P i\ r va n, Cela/ea U /m cl11m , I , lfl12, 

p. 57Ci sq . ; A. Ar iccscu, Dr1111111I militar de fa No1J iod111111m la Ca llati s Îll 
lumina ilinerariilor anti ce, „ Pontica" , V llI , Hl75, p. :l1 fi - :127; L. Jloll c n
slc in , /.1.1 dcn J\1 cil ensl einen dcr r iimiscli cn l'ro1Jin~ en 'J'/1racia l/111/ J\1ocsia 
Inferior , „ S luclia J3alca11ica " , 10, 1975, Sol'in , p . 2:3 - ·H . 

'15 M . Babeş , ari . cil„ p . 21, n . 10 ş i l1; cf. Gh . l'ocnaru Dorci<'n , C îl e1Ja 
dale noi pri1Jind cireula/ia denarilor /'()mani r cp11b/icani în ])obroyca , „ Pon-

Z E B,I L .'• 
,. 
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<le <L~ezare c i.vilă pînă la aceea <l e cmd n.1 fortificat în peri
OHi<°hL romano-bizantină. În kituaţ, in, în cal'C preocupările 
autori1,ă \!ilor i·omano pentru apărart>a, 1 imitei litorale ::~ 
provinc iei i'HLU manifestat <l e foart e Limpul'iu 46 , e dificil 
ele prrnmpu::; momentul acm;tei tranziţii dru· este cert că 
incurkiuniJe ma.ritime a le populaţ,iilol' germanice, începute 
poate încă <lin 170 47 dar repetM;e cu in · i stenţă în l':leco
Jul H,J III-1ea., n.u eonr-;t iJ,uiL impulsul decisiv pen1,ru acti
vitatea, conktanti"L f' i 1-;i stematică, <l e J'ol'tificare a n,cc.1:1tui 
l·it·us. ' 

li en " , 7 , 19711, p. 225, nr . XJJ ; c f. s11wa O.J.d . U n loL imporln nl de mon ede 
din sec. V l clin cc tnlcn Ei1isn la l n fost achizi\.ionnl , în 196:1 - 1964, pentru 
Muzeul clin Ga ln \.i de ln m embrii gospocl :lri c i cc suprapun e ce lnt.cn - i11for
nrn P c I. T . Dra gomir ş i I. Barnen. 

4u CI'. Al. Sucevea nu , J,a d1!f'ensc du lillornl de la Dobro11dja 11 l ' epoque 
romai11 c (1'" - 11" s. de n .c. ) , „ Rcvuc Roumninc d 'Histoirc", XIII , 1974 , 
2, p . 217 - 2:18. 

47 Cf. H. Vulpe, Jli sloi r e ancicnn e de la Dobroudja , p. 2116 ; cf. Al. Suce
veanu , ari . cit„ p . :n:J ş i ·11ot n :n. 

F ig. 12. Forlificn \i iJ c din zo 11n lacu lui Babadag 

c 
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Fig. 13. E nlsala. Cctatua medievală . Fotografic aeriană din 1969. F ig. 14. Enisala. Stcr cor cslilu ţi e I. G. F .C.O. T. 
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' uno~Lin\;elc cî~t iga.tc în privin~:.L obicctindor <Ll' lâ 
Enisala contribuie l ~L precizarea f.lt rnctmii ~we;;Le i linii 
defcnxive în sectorul cuprinf> între cel mai i1ord ic centrn 
urban maritim, anume cel <l e la Capnl Dolo.f'mri11 (Argci
nimn '?), fi i punctul în care ultimele xtaţiuni :Lle lime ·-ului 
danubian, cunoscu Le în arin Duna. vă\. ul ni , a.Lingeau 1 inia 
antică a coaxtei. 

Prezenţ,a hL Eui::;ala a <louă forLificaţ. ii foarte ~1]WOpiaLe 
se :juf.ltifică prin semnifi caţ i a spec ia lă, <k punct-cheie, }JC 

care a fLVut-o zona în raport c11 configuTa1i i ~1 comp l exă a 
litora lulni, <leterminată ele ex i:-;tenţn aici a primei mari 
lagu 11e <l e la sud <le DclLă - actualul lac Bab~1da.g . J?ortul 
Enisala 2 era dest i1mt a controla HemijlociL nu nu1ru1i 
circ 11laţ i:.L pe vechiul unim imperia l n, L ţ,ănru1lui pontic 
într-unpuuet obligMoriu <Le trecere, c i ~ i accesul din marc 

Fig. l fi. Detaliu ni folngrnfiei aerien e de la fi u. 1:3. 

'în htgună ; tot a 'tfol, irn tern icul <l ig - vizibil încă pc 
vremea lui P. Polonic, az i <lcsigm: inclu 8 în substrucţia 

~ose le i acLmL le - con:o;t itui~L a LîL snportul penL1·n drnmul 
l'Ornan cît ~ iun baraj material pentru pătrumlerea amb~Lr

caţ. iunilor îu apele lagunei. 
Vizibilita tea e:x:cep~ională a~mpra întregii r egiun i oferită 

d e înălţimea ocupată ulterior de cetatea medievală ar 
just if ica ipoteza unui po::;t de observaţie în ace;.;t punct, 
asemănăl.ol' celui constatat p e vî rful de Ja sud-vest <le 
ceta t. a de la Slava Rusă 48 ; să.păturile în cur s vor a<luce 
poate un răspuns acestei su1)ozi ţi i. 

Pentru un di ·pozitiv defensiv mult mai fiJ1 a rticulat 
decît ·e putea bănui pînă acum pentru frontiera m~Lriti

mă - .,i care o apropie de ritmul Rtrin.· al staţiunilor liini
tei fluviale - pledează ş i descop erirea mai recentă a ·unui 
alt centru romano-bizantin ÎOl' t ificaL cu zi<l de incintă, 

4s Cf. Al. S. Ştefan, art. cil . la nola 1, p. 17, § 2. 4 
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ocupînd un promontoriu sitmtli la cxtrnmitatca interioa ră 
a lagunei 49• 'ontinuînd ş i a ici o a~czare a, tcsLată în zonă 
pentu epoca romană timpurie 50 , acm;t punct întărit dis
pu:-; în aclîncime pu Lca . upraveghea atît. căile de păt.l'un
tler c - pl' u;.;cat sa 11 pe apă - din:-;pre mare, cît f;\ i multi
tud inea de il1·mmu·i care porneau din zona <k;.;ch isă a 
Babadagului, pl'in coridoarele naturale, Rp re sudnJ, ·w,stul 
Han nol'dul pl'ovinciei. 

5. OE~I1ÂTE.A l.EDIEV Al~Ă. 
Deşi depăşin<l Htmsibil limitele epocii i::;tol'ice care ne 

prcocnpă, cetatea meiliev,Llă de pc malul lacului Razelm -
unul dint re 1)1·imeJe obiecLive i1:;toricc d.in Rom[111ia care 
au bendiciat, d în iniţiativa istoricului . '. G i Lu·es ·u, <le foto
grafii aeriene încă din 1939 51 - era prea ap roape ~ i prea 
importau tă pen t l'u :L nu fi inclusă în ;.;tudiul no ·tru. 

.Aerofotografierea din 1969 înregiRtrcază în primul rîn<l 
remarcabila d.escoperire adusă de flăpăt.nriJ e din anii 1963 -
1964, care au :-;coH la l umină fundaţ, iile lmci incinte cu o 
cuprindere mult mai mal'e dccît a ~tce l e i :t ::tc t·un,lmente 
v izibile 5 ~ , fl i oferă poH ibili t~ttea 1mnăririi ma i prcciHe decît 
la sol a diRpuJterii vec hilor Hăpătul'i din interiornl incintei 
re. ·trîn. ·e, a că1·or do ·umentaţ ie e te az i pierdută5 a (fig.13,1[)_) . 

Elementul nou oEerit de :fotointerpretare îl constituw 
individualiz~Lrea unui Kan t; defon::;iv cM·e t l'avcrsează coama 
îno·u:-;Lă ~L dealului La 'circa 120 m mai jm;, Hp t·c Hud-e;·t de 
cetate, con:-;ti tu in< l u 11 ob:-ikHJOl .·uplimcntar, a van~at, p c 
direc\;i:t principală <le <tcce;; la înăl (,imc (fig. 13,14.). 

Ster coresLiLutia eJaboraLă cu acest prilej reprwhinLă, 
datorită ex.prefl ivită\; ii curbelor de nivel foarte <lese, cel 
mai sugest iv document car tograf ic de care Re di ·pune în 
prezent penLm acef.lt impresionant . it. _ 

6 . .PROih.CT DE REZERVAŢIE .ARHEOLOGIC.A 
6.0. Istol'ia recentă a a riei arheologice de l:t Enisala oferă 

încă un exemplu pCJ1tru rcpercmliuni lc Jle care le are 
asupra existen\;ci îu.'e~ i a monumentelor ahsen\,a unor 
măsmi concrete de protecţie - delimitare teritorială a 
obiectivelor .; i .' tabilire a regimului juridic ~ide foloflinţă -
care flă facă operante pentru fiecare obiecLiv in parte 
preve<lerile generale ale legilor de apărarc a patrimoniului 
istoric. 

Dcf$i înregistra Le în prima evidenţă ~L zonelor a rheologice 
efectuată de cătrc Muzeul Naţional <le AnLichităţi încă 
de la Rfirşitul Reculului trecut, lipsa unor demersul'i admi
nistrative imediate ;.; i a oricăror forme de cercetare ulte
rioară precum f$ i dis1~ari~ia, pentru o îndelungată perioadă, 
<L obiectivelor în di ·cu ţie chiar din literatura specializată 
au făcut ca ele >ă nu fie inelu. c în lista-anexă a H .C.M.. 
nr. 661 din 1955, care nu nominalizează pentru zona 
Enisala <lecît cetatea medievală 54 • Efectele ace. tei · ituaţii 
;;-au tradu prin continua degradare a aşezărilor romane, 
neluate în evidenţă pentru conservarea fii r estaurarea lor, 
prin apariţ ia unei gospodării in interiorul cetăţii Eni. ·ala 1, 
ia r iu cazul cetă~ii medievale s-a înregi. trat pierderea cimi
tirului de la poalele înălţimii 55, a căru i cercetare si.'te
matică ar fi fo8t de cel mai mare interes, atît pentru pe
rioada genoveză cît f$ i p entru perieada Mircea cel Bătrîn. 

6.1 . .M:ăs nrile de iwotecţie pe care le propunem p entru 
Eni1:;ala 1 comportă o rezervaţie arheologică definitivă 
pentru cetatea propriu-zisă şi pentru spaţiul imediat 
învecinat ş i o rezervaţie arheologică temporară, mai 
largă, care să cuprindă eventualele locuiriîn afara zidurilor 
i;; i necropola, f$ i ale cărei limite sînt susceptibile de modifi
cări în i'uncţie de v iitoare cercetări de teren. Date fiind 
variatele descoperiri semnalate în timp în vatra satului ş i 

49 „S.C. l.V." , V, 195'1, 1-2, p. 112; „Dacia" N.S„ 1966, p . 388, 11 ° 32. 
60 Gr. V. Pârva n, Celalea Tropa eum, p . 5; idem, Cela/ea Ulmelum, J, 

p. 585 şi no la 2; cf. O. lli cseu, „SCN" , II, 1958, p . 450, nr. 7; cf. C. Preda, 
„ SCN ", 11 , 1958, JJ. 113, nr. 5. 

51 C. C. Giurcscu, Localizarea Vicinei şi imporlan/a acestui oraş penim 
spa/iul carpalo-dunureem, „ Peucc", II, 1971, p. 260. 

62 I. Barnca, Şt. Ştefănescu , Din isloria Dobrogei, ITI, Bucureşti, 1971, 
p . 380 sq .; I. T. Dragomir, Celalea m edievaW Enisa/a, „ Danubius" , \TI 
VII, 1972 - 1973, p. 30 - 34. 

sa Cf. I. T. Dra gomir, art. cil„ p . 29. 
5'1 Lisla 111om1menlelor de cullurcl de pe lerilorilll J?. P.II„ Buci.rreşli, 

1956, p. 'l , nr. 21. 
55 I . T. Dragomir, art. cil„ p. 34. 
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Fig. 16. Proiccl de n•z1·rva\,ie arheologic:! . l - limita rczcrva\ici dcfinili vc; 2 - limila r czcrvaţ. i e i Lcmporarc. 

la periferiile 111 i, <li1ncnsionarea, jndic ioa8ă a unei zone 11e 
protecţie este condiţionată, de asemenea, de o anchetă 
s i st-.cma,tică, . 

6.2. P romont01fol ocupat pînă de cmînd de fortul Eni
saJa, 2 t rebuie inoh1k în tr-o rewrvaţie arheolog ică tempo
rară, ca.re să, funcţ;ionczc pînă la cerceta.rea, e:xhan stivă -
prin "ăpături de salvare cît ma,i mgente - a puţinilor 
ma,rtori ră.ma~ i pe Joc din depunerile diferitelor epoci 
H,testa,te în acest punct 56 • 

6.3. Rezervaţia, arheologică def ini tivă pent,ru cetî1-
tea medievală urmea,ză să cuprindă î11treaga înălţime stîn
coa, fiă, , pînă Ja, baza, ci şi pîrn1 Ja, malul lacu 111 i Razelm. 
DMă f iind JJOziţia specială a acestui obiectiv în configu
raţ;ia zonei, ca,re face ca, silneta-i aparte să fie vizibilă 
de la mari depăFt,ări din foa,1t.e multe direcţii, e necesară 
studierea atentă a unei soluţii pentru o rezervaţie de peisaj 
suficient de extinsă pentm a, păstra perspectivele majore 
asupra monumentului. 

• G „s.c. 1.v.", 21, l!l70, 3, p. 499, m . 51. 
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RESUM(: 

J.'t!lu<lc des / c111Is at!ricn s 1Jerlicaux de la zon e d 'Enisa/a a preci se / ' imalJe 
drs p/accs f'orl es r ept!rt!cs ici depuis l onglcmps mais r csl t!cs lr cs_,pJ;Jl, co1111izes"; 
Ies <lon 11ers lirees de la pholo- i11lerprt!lalio11 arcltCo/or1iq11e onl t!lt! {i :rt!cs sur 
Ic .rnpporl c:i.·acl des slt!r1!or cs lil111ion s pl10/ogrammt!lriq11cs. 

E nisn la l - f"orli{ical io11 compa rab/c pa r Sl)ll elc11d11c (2 Ita ) ti V /111 ef11111 
011. D inogelia ; I c po11rlo11r de la 11111rail/c a ele r econnrz , de m i! m c q11 e bon 110111-

brc tl 't!lt!111cnls cir' l ' organisation de l 'espacc inlrn 11111 ros ({ilJ . 3 el 4 ). Les 
cu les S 11d ci 1~·s1 <Ic l 'enccinl c t! laienl dt!f'c11dus par <Ies {os.w!s. 

E ni sa la 2 ({ig. 8 el 9) - l a plrolographie cth"ie11nc r c11c l e Ic plan d'un 
(ori de .15 X JO 111 . 

Ccs {orlif'icalio.n s apporlcnl I es premicr s c! /h11c11ls d ' 1111 c image plus n ellc 
des ar/iculaliom de la dt! f"cn sc de l a cole dam ce scl!fe11r. E /l cs marqucn l w1 
premier poinl su r a l ' appui de l 'cx i slencc <1 ' 1111 disposilif' plus scrr1! enlrc l e 
D elta , oiJ Ies dernic)r cs slalions de la f"ronlier e dan11bien11c louc!raicnl l e /illo
ral , el la cil i! du Cap Do lojman , l e plus avance vers Ic Norei des lJrnncls cenlrcs 
marilimes con111.1s. Les d eu :i.: {orli{icalions el ia i Cll l dcslir11!cs 110 11 sc zrlcm enl a 
lJa rder la ccî l c el l ' impor/anle voi e mi/ilaire el commercial e q11i la lonlJea il , 
mais a11ss i li inlcr<lire l 'acces de la lagun e. C'elai/ l<l, prt!c i semcnt , I c râl e drz 
f or t a11ance, plact! a l 'c:l:lremile d' unc c/igue f"a ite de r1rc111ds blocs de pierr e, 
large de 7 m , donl un lroni;on d 'c rw iron 511 111 de l ong ela il encor e visib/e ii l a 
fin du siec l e passe, qui serva.i i ci la {oi s commc supporl pour la roul c el comme 
barrage de con/râle c'1 l'enlrt!c du golf"e. 

Pour la ci/aclellc des I I 1e -- 1 ve si ecles qui occupail 1.1.n c hau/eur au SE 
des si l es r omains, on gagne cles in<lices pour l 'cx i slence d'un (osst! du cote l e 
plus rmlnera/Jl e de la co /lin e ({ig. 13 el 14 ). 

http://patrimoniu.gov.ro




