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TOMIS-POARTA NR. 1 A INCINTEI FORTIFICATE

TEODOR BĂNICĂ

Fortificaţiile cunoscute ale Tomisului au fo st construite, probabi I,
spre sfîrşitul secolu lui III sau la începutul secolului IV d. Cr. ş i
au fo st refăcute în secolul VI sub Justini an 1 . Sînt cunosc ute ş i di scutate în publicaţii 2 , dar poţi răm î ne surprin s constatînd că e x istă
o singură lucrare ce oferă elemente concrete despre co n s tru cţ iile
incintei 3 • Cercetările reali zate prin anii 1958- 1961 pentru cunoaşterea acestor fortificaţii ş i ca re au du s la re sta urările
din bulevardul Republicii au răma s nepublicat e . S ă pături le
din 1989 care au precizat existenţa celei de-a treia porţi, în zona
străzii Mircea, au impus cunoaşterea elementelor deja cercetate 4 ,
ceea ce a dus la încercarea actuală de restituţie a rezultatelor
vechi lor săpături.
Poarta nr. 1, numită uneori şi «poarta de vest ». era dezvelită încă de pe la începutul secolului, cînd Pârvan o descrie, î i
publică o fotografie (fig. 1) şi- ş i manifestă intenţia de a o cerceta 6 ,
intenţie care proba bi I nu s-a mai materializat din cauza războ 
iului. Documentaţia aflată în arhi va muzeului din Con s tanţa este
departe de a fi completă, dar a fost s ufi c ientă pentru restituirea
«fizică» a porţii şi curtinei adiacente 0 •
Tipologic, este o poartă cu o singură deschidere pentru acces,
flancată de turnuri rectangulare şi închisă cu hersă (catharacta).
Este orientată spre nord-vest. Laturile frontale ale turnurilor au
fost demantelate în cea mai mare parte : doar la cel sud -vestic
se păstrau două blocuri pe o lungime de 1.95 m, care făceau parte

Fig . Reproducere după
Z idu l cetă ţii Tomis.
V. Pârvan , p l anşa III

din prima

asi ză .

Tot din acest turn face parte zo na cea mai bine
a porţii: latura de no1·d-est pe o Iungi me de 3,65 m ş i
latu1·a de sud -est pe 3,30 m. a m î ndou ă avînd trei asize din blocuri
mari, eca ri sate , cu o î n ă l ţ ime totală de 1.58 m. În ălţimea primei
as ize de peste fund aţ i e este de 0,42 m, următo a rele avînd fiecare
cîte 0,58 m. După cum se poate observa , fundaţia sau cel puţin
dsiza de sub paramen tul vizi bi l, soclul , nu se evazea ză faţă de lini a
z id ă riei (fig . 2). Din turnul nord -esti c se păstrează, la ni velul
fundaţiei, latura care flancheaz ă intrarea pe 4,85 m, iar cea de sud est, din interior, pe o lungime de 6,25 m, din ca 1·e, pe 4.80 m, se
c onserv ă ş i prima as i ză de blocuri, plus unul izol at din a doua asi ză
(fig. 3. <) 7 • În plus, z idări a acestei laturi de v ia ză de la traseul
normal cu 5°30' spre est. Între turnuri, di sta nţa este de 5, 25 m
iar desc hiderea porţii de 4,05 m, între cele două ante ie ş ite în
afara zidurilor cu cîte 0.55 m, e le avîn d l ăţ imea de 0,88 m. Hersa
culi sa printr-un canal lat de 0,08 m ş i adînc de 0,07 m, aflat la 0,60
m de faţa interioară a bastionului. Se pot remarca grosimea mi că
a hersei 8 ş i faptul că nu pare să fi fo st dublată cu o poartă obi ş 
nuit ă cu bat a nţi (nu s-au găs it se pare l ocaşele pentru pi voţi}
Şi un caz şi celăl a lt sînt. dacă se poate spune aş a, e x cepţi i de la
practi ca obi ş nuit ă în epoc ă , prin care se crea un s paţiu , închi s de
hers ă sp re exte r ior ş i de poartă la interior: propugna cu/um 9 .
Din păcate, releveul g ăs it este din prima parte a c e1·c etărilor, limitate exc lusiv la poartă, în timp ce pentru cercetarea curtinei din con s ervată

1 R. Floresc u, Ghid arheologic al Dobroge i, Bu cu r eş ti, 1968, p. 28; V. Canarache, Tomis 1960 - Raport pre liminar asu pra săp ă tu r il or executa te de Mu zeul Regiona l Dobrogea, ma nuscris dacti lografi at din ar hi va M.l.N .A.C„ nr .
1327, p. 4.
2 R. Florescu , op. cit. , p. 28-30 ; V. Canarache , Tomis, Bu c ur· eş ti, 1961,
p. 18 - 20, pi. I; N. C h e lu ţă -Geo rg esc u, Contribu ţ ii la topogra fia Tomisului
fn sec. VI e. n„ în « Po nti ca », X, 1977, C o n sta n ţa .
a V. Pârva n, Z idul c e tă ţii Tom is în «A nale le Academ ie i Româ ne - Mernori ile se c ţ i e i isto ri ce », seria li, tom XX XVII, 1914 - 1915, B uc ur eşt i , 1915,
p, 415 - 451 .
4 V. Canar·ache, Tom is, Buc. 1961 , p. 20.
0 V. Pâ rva n, op. cit„ p. 417, 419, pi. /li .
6 Dactilogra mel e ma nuscr ise lor cu nr. de in ve ntar 1327 ş i 2083 ; carnet
de ş a nti e r nr. in v. 276 ş i negati ve le fotografi ce real izate în 1958 cu nr. in v.:
511 - 524, 577 - 579, 58 7, 624, 1273 - 1280, 1930 - 1935 , 1940.
7
Clişeu nr. 1931 - 3.
8 V. Pâr·van, Cetatea Ulmetum în « AA RMSI », t om XXX IV, Bu c„ 1911 ;
Ulmetum : ca na lul are 0 ,12 m l ă ţim e/ deschi de r· ea p orţ ii 3,60 m; Sa lo na.
po rta Caesarea: 0, 34 m; Aosta: 0, 26 m ; Spalat o , po rta Aurea: 0,16 m ;- p. 526·
9 Dare mberg , Sag li o - Diclionnaire des antiq uites grequ cs et roma ines.
Pa r is, vo i. IV, 1, p. 686; M. Bier nac ka-Luba nska, The Roman an d Early-Byzan tine (orti(tcations o( Lower Moesia and northern Thra ce, W arszawa, 1982, p. 175,
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spre est nu am găs i( decît fotografii (fig. 5, 6) şi cîteva notaţii
într-un text nepublicat 10 • Cert este că această curtină îşi schimbă
direcţia sp re est cu circa 20°, astfel încît devine aproape paralelă
cu bulevardul (fig. 7), fiind diferită de ipoteza Pârvan (fig. 8)
rămasă actuală

pînă a stăz i.

Restaurarea reali zc. tă propune un front de circa 5,50 m pentru
fiecare dintre turnuri şi le măreşte ie şirea în afară cu 0,20 m. De
asemenea îndreaptă latura interioară a turnului nord-estic şi creea ză o cameră interioară cu dimen siunile de 1,10 x 2.90 m (fig. 9).
mult prea mică pentru a fi cu adev ărat utilă . Suprapunînd releveul
Fig. 2 Vedere a porţ i i, din timpul lucrărilor efectuate în 1958, clişeu nr.
520 /3, Muzeul de istorie naţională şi arheologie (M . l.N.A. ). Constanta.
Fig. 3 Reprodus

li mita

după

arh . Dan Corneliu.

săpătur ii

(
---~~

\

pavaj mortar

Poarto de vest

din 1958 cu cel al situaţiei actuale (fig. 9), constatăm că zidul u şor
ob li c al turnului estic se întîlneşte cu decroşul format din latura
adusă la unghi drept, cu un fragment din zidăria antică a curtinei,
probînd corect itudinea releveului. În caz contrar, acest decro ş
ar fi putut fi interpretat dre pt re sturile unei scă ri de acces pe
zidu1· i.
10

11

V. Canai-ac he, To mis 1960 - Raport preliminar .. . , p. 3,
G. Lug li, La tecn ica edilizia Romana, Roma, 1957, p. 48.

Fig. 4 Vedere a bastionului de N-E; laturile de S-V
S-E, clişeu 1?31 /3. Mu zeul de istorie na ţională ş i
arheologie Con s tanţa, s ăp ă turi, 1958.
şi

Toate laturile bastioanelor porţii sînt realizate dintr-o zidăr ie
cu mari blocuri de piatră, opus quadrotum 11 , fără mortar, dar
legate cu agrafe din fler fi xate în plumb (fig. 3, 10). Cîteva din dimensiunile uzuale sînt: 1,45x0.90x0.58; 0,48x1,12x0,58; 0,90x
0.75 x 0,58 m etc. Piatra folosită este un calcar de cal itate, dens şi
negel iv, în t im p ce pentru fundaţie se pare că s-a folosit un calcar
cochilife1·, asemănător celui de Techirghiol. Blocurile mari, aşezate
în lungul zid ului, sînt alternate cu altele transversale, însă, după
cit se pare, fără o regulă precisă: pe faţada din interior o traversă

Fig. 5 Vedere spre N-E a curtine i adiacente porţii ,
arheologie

cli şe u Mu zeul de istorie naţională şi
Con s tanţa, săpături, 1958.

Fig, 6 Vedere a laturii de S-E
Muzeul de istorie naţională
stanţa, săpături,

şi a curtinei, clişeu
şi arheologie Con-

1958.
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POARTA DE VEST - Releveu al înc er cări i de reconstituire , suprapus
pe cel din 1958
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Fig. 9.
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~

Zi dărie antică conse rvată ..în " itu "

în poziţ i a a dou a (asiza 2) şi alta în po z iţia a patra (asiza 3) : pe cealaltă faţadă o traversă în poziţia a treia (asiza 2) . Nu avem date
pentru determinarea grosimii zidurilo r turnurilor ş i du pă cît se
pare nu sînt nici urme de emp lecton (la curtin ă nu a fost comp let
demantelat). În acest caz, zid ul fie avea gro simea pietrelor de parament. dar care nu alcătu i au spre interior un pe1·ete dre pt , fie
partea lui infer i oară era plină cu pămînt. pentr u a avea o rezi stenţă
sporit ă la mijloacele de asediu.
Poarta beneficia ş i de un tratament decorati v deosebit : un
bosaj obişnuit cu re li ef mic (max. 1 cm) , accentuat în marginea
superioară de un profil (m ulură) ie ş it în afa1·ă. Chenarul pre lu crat
fin cu gradina are o lăţime vari ind de la 0,06 la 0,12 m şi se găseşte
pe trei latur i (fig. 10, 11). Mulura este pe marginea s upe1· ioară,
întreruptă însă de chena rele duse pînă la marginea blocului de
piatră. Înălţimea prnfilului variază între 0,07 ş i 0,10 m ş i iese în
afară cu max i mum 0,04 m: este spart şi tocit în cur sul timpului.
Se mai poate remarca Ii psa chenarelo1· vertica le în unghiu I i ntrînd
format de antă cu peretele lateral. Blocurile notate cu «X» pe
figura 10 sînt montate pe locul respecti v cu ocaz ia restaurării şi
fie au fost găsite demontate, fie provin din turnul nordic. În orice
caz înălţimea identi că do vedeşte o execuţie unitar ă a întregi i
porţi.

Bosajul special al pa 1·ament ului stă mă rt u r ie a influ e nţei încă
prezente a ar hitectu1· ii Greciei elenistice 12 în fostele colon ii ale
Miletului. Utili zarea bosaju/ ui obişnuit. p u ţ i n reliefa t, este cunoscută

în epocă:
Tropa eum Traiani 1'' . Callatis şi Halmyris
(Murighiol ) 11 , et .
Paramentul exter ior al curti nei nord-est ice era r eali zat s1m1 lar, fapt v izi bi I î n am p1-enta răma s ă după demantel are (fig. 5).
Din acee aş i fotografie se poate observa că pr i mul i-înd de blocuri
mari se afla mai jos de asiza s u per io ară a fundaţiei turnului nordi c.
Blocurile paramentul ui se legau de z idăria din piatră de calca1·
neprelucrată de tip opus incerwm , rea lizată cu mortar de var cu
nisip marin şi sfărîmătură de c ărămi z i . Faţa interioară a curtin ei
se î nfăţi şa din a c eeaş i piatră de dimens iuni mi ci (0.30 m), pre lu-

12 J. Durm, Die Bau kunsl der Griechen, Leipzig , 191 O, voi. 11, 1, p. 117,
fig . 87 - soc lul Parthenonului; p. 221, fig. 201, Atena, poarta Dipylon.
13
Gh . Papuc, Con sidera ţii asupra perioadei de sfîrşit a cetă'ii Tropaeu m
Traiani în « Pontica », X , Con s tanţa, 1977, fig. 3; R. Vu lpe, I. Barnea, Din
istoria Dobrogei , voi. li, p. 509, fig . 11.
14
Ob serva ţii pe1·so nale asupra zidului de in c int ă recent dezve lit la Callat is în ~ pr o pi erea Muzeu lui şi I poarta de nord de la Halmyris - Murighiol.
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Turnul sudic al p orţii-restituire a
cea de N-E

decoraţiei

paramentului, latura de S-E

şi

erată

sumar. Lăţimea zid ului restaurat variază între 3,20 şi 3,45 m
turnul porţii, iar î nălţ imea structurii puse în evidenţă cu
ocazia săpături lor se apropie de 2,00 m.
Stabilirea traseului incintei la nord-est de aceast ă poartă pune
problema modului în care ce le două porţiuni restau rate se leagă.
Rămîne ca viitoare cercetări de teren să elucideze acest lu cru.
De asemenea speră m , ca tot atunci să se rezolve şi problemele
legate de cronologia fortificaţii lor.
lîngă

Fig. 12. Vedere a bastionului sudic, 1991,

cliş e u

T.

Bănică.

SUMMARY

The fortifications of Tomis were built in the lllrd - IV<h century and were
rebuilt in the Vlth century.
The last archaeological researches were performed at the precincts and at
the gate in 1958 under the guidance of V. Canarache and the results weren ' t
publ isched. ln the following years the famous restaurations of the precincts
and its outfits were a Iso accompl ished.
The gate nr. 1 faces north- west and has a single entrance opening 4.05 m
wide. lt is flanked by tWo rectangular bastions and was closed only by a portcui Iis. The exterior face of the wal I was ma de of Iarge scraped stone blocks,
decorated with a special embosslng, With a sl ight relief and ccmplet~d with
o moulding on the upper edge.
The gate had this way a particular aspect, probably of Hellenist ical affil iation
Towards NE the Gate is linked with a frustum to the preclncts, which ls
directed to NE, differently of that presumed by Părv an in 1915.
Towards the exterior the wall was also made of large blocks, while towards
the interior a brick work of raw stone of smal I dimensions had been used.
The thickness of the curtain varies between 3.20 m and 3.45 m.
The future archaeological researches shall elucidate ccmpletely the directicn
of the prec lncts between the tWo gates.
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