OBSERVAŢII lN ·LEGATURA .CU PORTURILE
DE -'PE CURSUL INFERIOR :AL DUNARII
IN SECOLELE XI-XIV
C. CI HODARU

La sfîrşitul secolului trecut, cind i storicul N. Iorga publica lucrarea sa,
foarte bogată în amănunte, despre oraşele medievale Chilia şi Cetatea Albă, se
cunoştea numai un mic număr de documente relative la activitatea d esfăşurată
in aceste porturi sau in coloniile din Crimeia şi de pe alte ţărmuri ale Mării
Negre de negustorii italieni 1. In primele decenii ale secolului nostru, cercetările
in arhivele italiene s-au intensificat şi au scos la iveală un mare număr de acte,
relativ, mai ales, la activitatea comercială desfăşurată de coloniile genoveze de la
gurile Dunării şi de pe ţărmul Mării Negre. In acelaşi timp au apărut mai multe
studii dintre care unele se datoresc cercetărilor făcute de istorici români 2• S-a
recoltaL un materi al documentar foarte bogat relativ, indeosebi, la activitatea
comerc1ală desfăşurată in coloniile genoveze Pera, Caffa şi Vicina 3. S-au interesat
de ea, desigur, şi unii cercetători străini 4•
In ceea ce priveşte însemnătatea unor oraşe situate pe cursul inferior al
Dunării, ca Prcslaviţa, Sili stra, Vicina şi Chilia. ea a fost n·marl'ată de unii
3utori ruşi 5 şi bizantini 6, care, in mai multe rinduri se referă la ele. Printre
aceste oraşe, un rol deosebit l-a jucat Vicina timp de mai multe secole. Pe la
jumătatea celui de al XIV-lea, ea a intrat din cauze pe care nu le cunoaştem
prea bine, intr-o stare de decădere şi in scurt timp a dispărut cu totul. In vederea
stabii1rii locului unde se ridica ea altă dată, o vie discuţie s-a incins intre istorici,
1 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şt Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899.
2 G. I. Brătianu, Le commerce genois sur le Danube a la fin du XIII-e siecle
în "Bullelin de l'I nstitut pour l'etude de l ' Europc sud-orientale", X ( 1922), p. 5055 ; idem, Vicina 1, in "Buletin historique de !'Academie Roumaine", X ( 1 923),
p. 1 1 3-194.
� Idem, Acte.� des notaires genois de Pera et de Caffa de la fin du treizieme
si&c l P ( 1 281-1290), Bucureşti, 1927 ; idem, Recherches sur le comme ,·ce genois la
Mer Noire au XIII-e siecle, Paris, 1929.
4 !van Sakyzov, ·Targovskete otnosenia mezdu
Bălgarija i Genuezeit e vă
1lacialoto na XIV veka, in · Izvestija Bălgarskoto I·storicesko Druzestvo, VII (1928)
p. 13-40 ; A. Solmi, Vicina. Note per storia dei porti alle bocche del Danubio nel
medio evo, in .,Revista Italo-Bulgară" Sofia, 1 (1931), p. 247-250.
5 Povest' vremennyh let, ed. Adrianova Perets, Moscova, 1950, voi. 1, p. 47,
48.

6 Fontes Historiae Daco-Romaniae, III, Bucureşti, 1975, p, 89, 103, 451, 453.
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discuţie care a durat pină in ultimul timp 7• Paralel cu cercetările făcute in ve de re a
localizării a cestu i oraş s-a cercetat şi scos în evidenţă volumul, obiectivul şi
natura t ran zac ţi i lor comerciale, realizate aici de curtierii genovezi şi contribuţia
adusă de ei la dezvoltarea economică din regiunile învecinate. Pe de al tă parte,
s-a ş ub l ini at, desigur într-un m od exagerat, latura n egativă a ac est ui comerţ a.
La scurt timp după încheierea celui de al doilea război mondial, cercetările
in arhivele genoveze legate de activi tatea desfăşurată aici de neg u stor ii arătaţi au
fost reluate şi datorită lor s-a pus la dispoziţie istorici l o r "cel mai i mpor tan t
dosar de acte particulare care ne-a parvenit d in
Român ia
medievală" 9. Este
vorb a de acte redactate în p or tu l dunărean Chilia, d in a p rop i erea g ur i lor Du năr ii ,
intre 27 n oi embrie 1360 şi 12 mai 1 36 1 , de către notarul Antonio de Pon d e zol a ,
(de Ponzo). ln afară de aceste 99 de d ocumente 10, s-a mai dcsC'opcrit un a lt mic
mănunchi de acte din a doua j u m ătate a secolului al X I V- l e a relative la oraşul
Licostomo. După cum se vede din a c te l e redactate la Chilia, m e n ţ ion a te mai sus,
aceste oraşe nu trebuiesc să se c on fun d e între ele, aşa cum s-a fă c ut pînă acum.
Licostomo are în limba greacă înţelesul de Gura Lupului şi tre b ui e căutat la V ilc ov ,
acest n u m e avînd în slavă î n ţe lesu l de "lup'' 1 1. Zece d i n actele 1rcfcritoarc la
Licost omo <tU fo s t redactate la Chilia in l u n a septembrie 13 7 3 , a l tele şase, pro
venind to t de aici au data cuprinsă intre 9 septembrie 1383 şi 23 iulie 1 3 84, iar
unul din ele este din 24 septembrie 1384, r ed act a t l<:t P e r a 12 •

Actele privitoare la C h i l i a au fost publicate în 1973 de către Geo Pistarino n.
Inainte de această d<llă ele c r < l U cunoscute de istoricii rom;1 ni, Radu Manoksn1 14
şi Octavian I li escu 1 5. Tot in<tinte de pub l i ca r ea lor au fost fol osit e de M ich el
Balard la e la bor ar ea unui studiu prezentat in 1971 la " A l XI V-lea Congres inter
naţional de s t u d i i bizcmtine, ţinut la Bucurc�ti în 1 9' i 1 16• tn acda�i timp, i nfo r
maţiile asupra p or tur i l or amintite, cunoscute din comunicările lui Oc tavi an Ilieseu
au fost folosite şi in alte luc1·iiri 17•
Cunoaşterea · <:tc estui interesant material, relativ la Chilia şi Licostomo, a
contribuit Ia completarea t a bl o u l ui sc h i ţat anterior in legătură cu <:t c ti vi ta tca des-

7 Pentru bogata l i tera t u�;,ă exi stentă in această problemă a se vedea studiile
lui N. Grămadă, Vicina, Izvoare cartografice, in .,Codrul Cozmi nului", I ( 1 925) ;
G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucureşti, 1935 şi Vicina II,
în " Rev ue historique du sud-est europeen", XIX ( 1 942) 1.
8 B. T. Cî mpina , Despre rolul genoveztlor la gurile Dunării in sec. XIII-XIV,
n ,.Studii" VI ( 1953) 1, p. 191-231.
9 Robert He nr i Bautier, Notes sur les sources de l'histoire economique me
dievale dans les archives italiennes, în "Melanges d'archeologie et d'histoire", LX
( 1 948),

p.

187-188.

U ltimul dintre ele nu are data de zi, iar precizarea că a fost redactat in
mai 1 36 1 aparţine editorului.
n Octavian Iliescu, Localizarea vechiului Licostomo, in "Stud ii ", XXV (1972)
3, p. 454 şi urm. (La Periprava).
1Z G. G. Musso, Nuove ricerchi d'Archivio per Genova e l'Europa centro
orientale nell'ultimo medio eva, în "Revista storica italiana" LXXXIII (1971) p.
1o

138-142.

1 3 Geo Pistarino, Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da Antonio
di Ponzo (1 360-1361), Genova, 1973.
14 Radu Manolescu, Le commerce sur le litoral auest de la Mer Noire, în
F: tudes d'histoire maritime presentees au XIII-e Congres international des sciences
historiques, M os cova , 1970, p 237-278.
1s Oc tav ian Iliescu, Notes sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance
d' apres une source inedite, in Nouvelles etudes d'histoire, III, Bucureşti, 1965.
16 Michel Balard, Les Genois dans l'ouest de la Mer Noire au XIV-e siecle,
In XIV Congres international des etudes byzantines, Buccirest, 6-12 septembrie,
1971, p. 5 şi urm.
f1 Constantin
C. Giurescu, Le com'merce · sur le territoire de la Moldavie
Jlendant la domination tartare (1245-1352), in Nouvelles etudes d'histoire, III,
Bucureşti 1965 ; Şt. Olteanu, Comerţul Moldovei şi Ţării Româneşti in sec. X-XIV,
fn "Studii" XXII (1969); 6, p. 849 şi urm.
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făşUrată de negustorii genovezi in secolele XIII-XIV la Vicina, Chilia, Licostomo
şi Cetatea-Albă. Au mai rămas totuşi de clarificat unele chestiuni insuficient stu
diate. Una din ele priveşte, după cum se vede din discuţiile care durează încă,
localizarea · portului, dispărut, dia cauze pe care nu le cunoaştem încă, Vicina.
Inainte de a formula o ipoteză cu privire la localizarea Vicinei, se i mpune
fnsă să se stabilească dacă a fost un singur oraş cu acest nume sau mai multe.
In această privinţă trebuie să se arate de la inceput că existenţa unei Vicine pe
ţărmul caucazian al Mării Negre, ca şi aceea a unui Maurocastron in Crimeia, sint
rezultatul rmei cercetări neatente a izvoarelor sau se datoresc rmei fantezii bogate.
Lipsa de seriozitate a prop unerilor de genul acesta a fost scoasă in evidenţă
deja cu citeva decenii in ur mă 1 8 .
Unii istorici au acceptat in trecut existenţa a două Vicine şi anume una pe
teritoriul dobrogean, pc cursul inferior al Dunării, şi alta, numită uneori şi
Dicina (Ditzina), mai la sud de Varna, lîngă estuarul pe care-1 fac rîurile Ticia şi
Provadia u n i te 19. Această existenţă a fost însă negată in cercetările lor de unii
bizantinologi 20 şi din această cauză examinarea izvoarelor, privind oraşul dat, se
impune să fie reluată.
Un rîu cu numele de Dicina (Ditzina) sau Vicina (Vitzina) este menţionat in
operele scriitorilor bizantini Constantin Porfirogenetul şi Anna Comncna. Scriind
pe la jumătatea secolului al X-lea, primul il menţionează in legătură cu expe
diţiile făcute de varegii ruşi în Imperiul Bizantin. După informaţiile pe care le
avea el, aceştia, in drumul lor spre Bizanţ, in cazul cind timpul le era favorabil,
se indreptau de la gura Niprului spre Aspera (Alba), adică spre gura Nistrului,
de unde, după un scurt popas, se puneau in mişcare de-a lungul ţărmului şi se
adunau iarăşi la Sulina (Selina) în delta (paracladium) Dunării. Pînă aici ei puteau
fi atacaţi de pecenegi. Mai departe nu se mai temeau de n imeni. Continuîndu-şi
drumul de-a lrmgul ţărmului, ei ajungeau la o localitate Conopa, situată la sud de
gurile Dunării, de unde mergeau spre Constanţa. In continuare poposeau la Vama
şi de aici, mergind tot pe ţărm, soseau la gura "fluviului Ditzina". Mai departe
treceau in regiunea Mesembriei şi prin alte localităţi pînă aj ungeau la Constan
tinopo l 21 .
Pentru a doua oară, fluviul in cauză este menţionat sub fmma de Vitzina
in opera scriitoarei bizantine Anna Comnena. Ea ne informează că in anul 1087,
oştirea bizanti nă s-e concentrat, sub conducerea tatălui ei , îm.păratul Alexie
Comnenul, în vederea supunerii oraşelor
paristriene
răzvrătite, la Diampolis
(lambol). De acolo, inaintind spre nord, a ajuns la Lardea şi apoi a trecut peste
Balcani prin pasul Sidera (Dobrol) 22. In continuare ea a coborit pantele nordice
ale munţilor amintiţi şi a ajuns la fluviul "Vitzina" 23 care curge din aceiaşi
munţi. De acolo, prin Pliska, vechea capitală a Bulgariei, şi-a continuat marşul
spre Silistra, unde o aştepta o grea şi ru:)inoasă infringere.

In cazul cind cele două numiri s-ar referi la unul şi acelaşi riu şi in această
privinţă nu este nici o îndoială, oricine îşi poate pune intrebarea : care din cei
doi autori greşeşte cind redă numele lui? Se pare că nici unul din ei. In pre
zent acestui curs de apă i se spune Ticia. In timpul stăpînirii turceşti in Bulgaria
a fost numit Kamcik, care are înţelesul de' "bici". Se vede deci că turcii, după aşe
zarea lor in Balcani, au tradus in limba lor, acolo unde au putut, vechile numiri

18 V. Laurent, Un eveche fant6me ou la Vitzina taurique, in "Echos d'Orient";
XXXVIII.
19 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mărit Negre, p. 229.
ro P. Di.aconu, op. cit., p. 275.
21 De themati!tus
et de administrando imperio, ed. Bonn, 1840, p. 78-79.
22 "Poarta de Fier", turc. "Demir Kapu".
23 Anna Comnena, Aleziada, in Fontes Historiae Dsco-Romaniae, III, 1875,
p. 101. Pentru această Vicină ' şi legătură dintre ca şi numele de apa Ticia, v. V.
BeSevliev. Za imeto Dicina ili Vicina na reka Ticia, in "lzvestija na Inst. za bălg.
ezik" VIII (1962), p. 175-178. v. de asemenea, V. Tăpkova-Zaimova, Que'lques ob
servations sur la dominadon byza.ntlne auz bouche& du Danube - le sort de
Lykostomicm et de qve'lques autres vUles câtiereres
Recherches de geographie
historique, 1 "Studia Balcanica" 1 Sofia 1970, p. 86.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

IC. CIHODARU
slave, trace 8au greceşti. In felul acesta Riul Biciului, sl. Reka Btcia, Reka Bicina,
a d even i t rîul Kamci k "Biciul năvalnic, vijelios�. i:l nu este altceva decît tradu
cerea termen i lor slavi Dikii Bici, de unde p ri n contractare a rezu ltat "Dicia .. sau
reka Dicina. . Ramura care venea de pe platforma dunăreană avea un curs mai
liniştit şi prin contra·st cu cealaltă ea se n u mea "Biciul Liniştit, sl. Tihyi Bici.
Ac ee�i contractare s-a produs şi în pronunţarea acestui nume, el devenind astfel
Ticia. Acesta este în prezent numele dat de bulgari rîului care altă dată se n u mea
Dicina sau Bicina (gr. (3!-rt;LyGt ,.Vicina·�.

Paralel cu cele două numiri se întrebuinţa şi forma simplă "Bfcia (gr. (3h·�tll
"Vicia"). Num el e ace sta a fost preluat de la bizantini de autorii de por tula ne ita
li en i şi catalani şi trecut pe hărţile lor sub forma de Vica la gu ra rîului Ticia 24.
Nu trebuie să se confunde cu numele Bize t recut pe Harta Rogeriană 25. Este în
re gistrat în Trac ia şi i n Cronica lui Villehardouin 26 . precum şi de is.tO<ric i i b iwn t in i

Critobul de Imb r os şi Ducas sub forma Vizon 27• Aceasta însă nu are n i ci o
legăt u ră cu vech i ul Bizone de la capul Caliacra 2B şi nici cu Lav i sa , înregistrată
în portulane la n o r d de Straviqui, lîngă delta Dun ării. Ace asta nu este altceva
decît o coruptelă din numele Proslaviţa 29•

Un oraş
cu numele de Vicina e st e menţionat de croni carul turc Nesri.
Acesta arată că în anul 1388, Ali Paşa, după ce a trecut rîul Kamcik (Ticia) şi
dup ă ce a cu cer i t oraşul Provadia, a aj un s la Vi c ina (Venzina sau Ventzina).
Bu lgari i care locuiau aici i s-au supu s şi i-au predat cheile oraşului. Expedi ţia
a continuat, dar at unc i cind paşa a auzit de trec er ea sultanului A mura t in Europa,
a plecat de la Şumen şi şi-a stabilit lagărul lîngă Vic ina. Acolo, doi negustori de
griu care însoţeau armata turcă au i n tra t în oraş. dar a i c i unul d i n ei a fost ucis
de către locuitori. Faptul acesta a av u t pentru Vicina urmă ri din cele mai grave.
Cuprins de o teribilă minie, paşa a ord on a t ca oraşul să fie atacat. L-a c u cer i t
şi a ord onat să fie distrus pînă la temelii. Locuitorii . lui au fost v înd uţ i ca sclavi 30.
S-a observat că este vorba de un oraş de pe mal uri l e rîu lui Ticia (Kamcik ) , căci
cronicarul menţionează trecere a armatei turceşti peste acest rîu, staţionarea ei la
Şu.m€JI1. şi ocuparea Provad iei 31. Se pare că ac eastă V i c i nă este men ţionată de
I d ri si intr-unul din it i nera r i i le sale, unde ne
sp u n e că de la T a r mi si a pînă la
Disina şi Marea Neagră sint 4 0 de mile. Pînă la D i si n a , regiunile acestea sînt
asemănătoare 32. ln cazul cind afirmaţia ac ea sta este exactă, oraşul în cau ză nu se
afla pe ţărmu l Mării Negre, ci l a o oarecare d epăr tare de acesta în interior, în
apropiere de un al t oraş, Tarmî sia 33. S-ar părea însă că distanţa de 40 de mile,
dată de Idrisi pentru a marca depărtarea oraşului de ţărmul mări i se refe ră la o
a ltă Vicină, la cea dunăreană, care înregistrată cu acelaşi nume de Disina ne arată
că geograful arab făc ea confuzie intre ele. Vicina (Disina) din nord-estul Bulgariei
apare pe Harta Rogeri an ă la apus de oraşul Vama. In cazul cînd distanţa de o
zi dată pentru a marca depărtarea d intre ea şi oraşul Tarmisia, neinregistrată pe
hartă, este exactă, ea trebuie să fie coborîtă mai la sud, pe rîu l Ticia, însă la o

24 G. I. B ră tianu , Recherches sur Vicina, pl. de l a sfîrşit.
25 K onrad Miller, Karta Rogeriana, Weltkarte des ldrisi vom Jahre 1 154-n.
Chr., Stuttgart , 1926.
26 Cf. N. Iorga, Istoria vieţii bizantine, trad. de M. H olb an , Bucureşti, 1974.
27 Critobul din Imbros, ed. V. Grec u , Bucureşti, 1963, p. 464 ; Duc a s , Istoria
turca-bizantină, ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958, p. 320-321.
211 Aşa la Vasile Grecu in ed. cron ic ii lui Ducas, la in d ice sub n. Bizone

Cavarna.
29 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, p. 239.
30 Leunclavius, Historiae Musulmannae Turcorum, Frankfurth, 1591, col
270272. Cf. N. Iorga, Studii Istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, pj 63 ; G. 1. Bră
tianu , Recherches sur Vicina, p. 83.
3 1 G. 1. B răti anu Recherches sur Vicina, p. 82-83.
32 B. Nedkov, Bălgarija i săsednite i :ziemi prez XII vek spored Idrisi, Sofia
1960, p. 104-105.
.

,

l3 Pe Harta Rogeriană în locul Tarmisiei apar două nume : Butra şi Karkasu.
De fapt nu e vorba de două local ită ţi, ci de una singură · Butra Karkasu , adică
.,Sfatul Sciţilor", f3ouAeu-&-1JpLov -rwv Exu.Swv la Anna Comnena, I.c., p. 101.
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oarecare distanţă de ţ ărmul mării. Numele de Vi�a, marchează pe portulanele ita
liene gura riului T i c i u şi nu oraş ul D icia (Vi c i na) .
lată deci o informaţi e satisfăcătoare cu ajutorul căreia se poate stabili exis
tenţa, de curind contestată 3.4, a unui or aş şi a unui riu cu numele de Dicina sau
Vicinu in partea de nord -est a Bulg ariei medievale 35, Este vor ba de rî ul Ti eia,
numit mai înain.te, sub stăpînirea turcească, Rîul Biciului, (sl. Reka Bicina}, redat
de greci sub forma de Vicina.
Existenţa acestei Vic ine de pe riu l Ticia nu exclude prezenţa altei Vicine
in regiunea Dunării de Jos. Ea este menţionată pentru prima dată în opera scrii
toarei bizantine Anna Comnena cu ocazia descrierii răscoalei oraşelor paristriene,
care de la 1072, mai d ur a şi acum sub domnia tatălui său Alexie Comnenul. Pentru
a o curma, acesta a in treprins in anul 1087 o exp ediţie împotriva lor. Anna dă
numai trei din nu me le conducătorilor acestor oruşe. Unul din ei, Tatos, care se
mai numea şi Chalis, deţinea puterea la Si!istra, iar alţii cu numele de Sacia
(Satzas) şi Sethlav stăpîneau Vicina şi "celelalte oraşe" 36. Printre acestea autoarea
se pare că avea in ved ere Preslaviţa, numită din cauza confuziei cu numele vechii
capitule a B ulgar i e i , Preslavul Mare 73. Acesta se ufla însă pe Ticia şi nu pe Du
năre. Unii din comandanţii bizantini, luînd in consideraţie că flota imperială,
care venea din Marea Neagră, pătrunsese deja pe cursul acestui fluviu, erau
de părere să deschidă campani a prin asedierea oraşului arătat şi nu prin a tacarea
Sili strei. N-au reuşit însă să-I convingă pe împărat 38.
Informaţia dată de scriitoarea bizantină in legătură cu Vicina nu are alte
detalii şi nu ne ajută în nici un fel la locali zarea acestui oraş. Aflăm doar că
făcea parte din oraşele paristriene şi că avea de conducător pe una din cele două
căpeteni i enumerate după Tatos, probabil pe Sacea, dacă ţinem seamă de ordinea
înregistrării lor 3�.
Oraşu l Vicina, cu n umel e puţin deformat, Disina, apare menţionat, d e ase
meni în opera geografului arab Al
Idrisi scrisă pe la j umătatea secolului
al
XII-lea l a curtea regelui n ormand Roger al Siciliei. Lucrarea aceasta este însă
plină de erori şi de confuzii mai ales in ceea ce priveşte situaţia din regiunile
indepărtate de ţărmul mărilor. Itinerariile date de el se confundă de multe ori
unele cu al tel e, iar distanţele d int re oraşe precum şi punctele cardinale sînt indi
cate adeseori greşi t 40• La greşelile lui Idrisi, datorate in cea mai mare parte in
formatori lm· săi care nu d i spun eau intotdeauna de date exacte, se adaugă lecturi
3-l Petre Diaconu, Despre localizarea Vicinei, p. 280, nota 3 1 .
lS La o oarecare distanţă d e ţărmul mării nu aşa cum s-a crezut. v . Constan
tin Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, p . 229.
36 Anna Co mnen a, A lex'iada, in Fontes Historiae Daco-Romaniae, p. 89.
l7 Pentru posibi litatea identificării acestui Preslav,
menţionat
de
Anna
Comncn.a, cu Prcslav i ţa de pc DunăJ·c, v. I bidem, p. 103, nota 60.
38 I bidem, p. 103.
39 In legătură cu aceste evenimente v. şi I. Barnea, Din istoria Dobrogei, I II,
Bucureşti, 197 1 , p . 1 39-146. Ca şi numele de Asan, viitorul fondator al statului
româno-bulgar, cele purtate de Tatos şi Sacea, par a fi la prima vedere, nume
turce şi de aici a urmat considerarea celor doi conducători drept pecenegi. Din
textul Annei Comnena se vede că ei erau nişte băştinaşi care purtau nume pece
nege de im prumut. Scriitoarea ne arată că după coborirea lor de la Dunăre, pe
cenegii, avînd n evoie să se inţeleagă cu populaţia băştinaşă, au intrat in trata
tive cu conducătorii ei, Tatos, Sacea şi Sethl av. Fie că erau valahi, bulgari sau
g rec i , locuitorii de pe teritoriul Dobrogei erau · numiţi de scri i torii bizantini arhai
zanţi, sciţi, de la vechiul nume de &ithia Minor, dat p rovinciei locuite de ei.
Intrucit in secolele :XI-XIII, par tea de răsări t a bulgariei şi Dobrogea purta nu
mele de Valahia Albă, e mai mult ca sigur că ei erau romAni. v. C. Cihodaru,
Românii dintre Dunăre şi Marea Neagră in secolele XI-XIII, i n "Analele Uni
versităţii din I a şi " , istori e, t. XXIII, (1977), p.
40 Petre Diaco n u, Despre localizarea Vicinei, l.c.p. 278. Refer in du -se la ope ra
!lui I drisi , N. Iorga mărturisea că el nu are îndrăzneala să pret indă că inţelege
ceva "intr-o geografie atit de adînc ă". v. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii
Albe, p. 30.
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eronate, lăsate de editori să se strecoare in edi ţii le date acestei geografii ''• pre
cum şi cele pe care le săvîrşesc istoricii care nu înţeleg sau inţeleg greşit datele
oferite de el. Tot�i oercetate cu mai multă atenţie, informaţiile din opera lui
ld risi nu po.t fi ignorate sau tr ec ute cu vederea şi in acea stă situaţie intră şi
cele date de el cu privire la Vicina.
Acest oraş, cu numele deformat de Disina, ca rezultat al confuziei cu Dici na
de p e rî ul Ticia, este menţionat in ge ografia amintită, in cadrul descrierii unui
drum care venea de la Branicevo (Afranisufa), de-a lungul Dunării, pînă l a Si
l istra. De aici părăsea malul fluviului şi prin stepă ajungea după patru zile de
mers la Barsklafisa, localitate situată pe un riu; lîngă un !ac 4<. De la Barsklafisa
spre răsărit , d upă alte patru zile de mers spre răsări t călătorul poposea in oraşul
Disina, oraş infloritor, cu cîmpuri roditoare şi cu culturi de cereale. De la Dis in a ,
mergînd spre su d , se mai făceau două zil e pînă la Annukastru. De la acesta pînă
la oraşul Varna (Ba rn a s) er<J cale de o zi n.
Din descrierea lui Idrisi se poate vedea că s t ab i li rea poziţiei geografice a
or aş ul ui Vicina (Dicina) depinde de localizarea aşe zărilor cu n umel e de Barskla

fis<J şi Armukastru.
Barsklafisa a fost localizată de istorici în mod d iferit. Uni i din ei au f ă urit
ipoteze îndrăzneţe, fără a lua in seamă datele lui Idrisi
sau corectîodu-le super
fi ci al . Astfel, de pild ă , s-a neglijat faptul că geograful arab înregistrează de d o uă
ori pe riul Tici<J, nume l e de loc<Jiitate Barsklaja, od ată simplu, în apropiere de
izvoarele riului citat, şi a doua oară însoţit de calificativul Migali (gr.
f.I.E[ci:i,l)
"mare" ) mai aproape de ţărmul Mării Negre 44• Este evident că avem de a face
aici cu oraşele P resl <Jvu l Mic, cel de Ia apus, dinspre izvoarele riului Ticia şi
al doilea Preslavul Mare, notat pe harta Rogeriană sub forma coruptă "Migali
Isklafa". Şi aici celălalt. Barsklafa, este plasat la apus �5. Al treilm ora11 luat i n
discuţie în l e gătură cu dru mul care merge de la Silistra la gurile Dunării nu este
numit însă tot Barsklafa, ci Barsklajisa. Prezen ţa sufixului de ori gin ă sl<JVă
-ţa
este aici evidentă. Deci nu este vor ba de un Preslav Mic, ci o Presl aviţa. Forma
aceasta este mai apropiată de ce<J dată de vechea cro nică rusă, înregistrată cu
ocazia descr ie r i i inv-dziei oştilor cneazului Sviatos!.av de l a Kiev în Bulgaria.
Acesta spunea mamei sale că d orea să-şi fixeze centrul stăpînirii sale la Pereias
laveţ, oraş pe Dunăre, cu un comerţ infloritor şi avînd legături comerciale cu
numeroase ţări din Europa 46 .
Istoricii care s-au oc upat de vechea topografi e a regiunilor pontice şi dună
rene au emis diferite presupuneri cu localizarea acestui or�. Cu mici excepţii,
ţinînd seama de datele lui Idrisi, ei au căutat-o pe cursu l inferior al Dunării. Unii
au plasat-o la satul Sarai, nu departe de Hîrşova 47, alţii s-au gindit la satul To
palu, dintre Hîrşova şi Cernavoda, unde se află ruinele Capidavei romane şi bi
z an ti ne 48. Cei mai mulţi însă a,cordind o deosebită atenţie nu numai in fo rmaţii l or
lăsate de l d ri s i , ci şi portulanelor italiene ş i c a ta la ne din secolul a l XI V-lea,
au situat Preslaviţa, numită in cele din ur mă Proslaviţa, la Prisl<JV<J, sat de pe

41 Astfel se prezintă ediţia lui Amedeo Jaubert, Geographie d'ldrisi, Paris,
1840, voi. I-I I în Recueil des voyages et des memoirs, publicată de Societe de
Geogra p h i e . VI. Mult mai îngrijită este ediţia parţială dată de B. Nedkov, B ăl 
gari.a i săsednite i ziemi p rez XII vek spored Idrisi, Sofia 1960.
42 In te x t haud, care înseamnă in limba arabă "izvc>r, albie, bazin". In ţelesul
de "lac" se poate accepta însă ca cel mai apropi at de realitate.
43

B.

Nedkov, op. cit., p.

79-8 1.

44 I bidem, p. 81.
45 Pentru ipotezele

că Preslavul Mic ar putea fi localizat lingA oraşul din
nord-estul Bulgariei la Ţar Krum sau la Păcui ul lui Soare pe Dunăre v. P. Dia
conu, Au tour de la localisation de la Petite Preslav â PăC"Uiul lui Soar e . !Ele tre
buiesc insă să fie revizuite.
46 Povest' vremennyh let, Adrianova Peretz. Moscova,
50, 51, 244-249.
47 ·B. N.edkov, op. cit., .p. 79 şi notele 245, 246.

1950, voi. 1, p. 47, 48,

4' W. Tomaschek, Zur Kunde, p. 301-302 : N. V. Zlatarski, Istori;a na băl
garskata dărzava, t. 1, partea a 2-a, p. 580.
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braţul Sf. Gheorghe, la distanţă de 19 km spre est de oraşul Tulcea. In prezent
·
satul acesta se nu meşte Nufărul •' .
O i poteză in te resantă şi originală fn legătură cu l ocali zare a Preslavului Mic,
pe care il con fun d ă însă cu P resl avi ţ a, intr-o regiune mai îndepărtată de Dunăre,
a em is-o arheologul Petre Diaco-nu. Plecind de la ideea că Prislava de pe Dunăre
ar fi o aşezare destul de nouă, d at i n d abia din secolul al XVIII-lea, li psită de
res turi arheologice mai vechi ş i de la faptul că in izvoare ar fi vorba de Pres
lavul Mic, al cărui nwne pe Harta Rogeriană ar trebui citit Brisklofsa, il caută
p rin nord-estul Bulgnriei, pe lîngă localitatea numită in prezent, Ţar Krum so.
Tot de Pr es l av ul Mic şi nu de Preslaviţa s-au ocu pat şi alţi i stori c i care au în
cercat însă să-I loc <J l i zeze pe Dunăre, tocmai la Păcuiul lui Soare 51. In argumentarea

a utorului acestui studiu ocupă un loc important afirmaţia Annei Comnena că de
la acest Preslav dun ărean căruia ea îi dă epi te tul de " m are" , oştile bizantine ar
fi putut ataca .,zilnic" pe .,sciţi". Pr in termenul de sciţi, autorul in ţe lege pe pece
negii lui Tatos de la S i l is tr a şi nu pe l oc ui tori i băştinaşi ai Dobrogei, ai fostei
pr ovin cii Scithin Minor, la c nr e se gîndea Anna. Păcuiul lui Soarte este la o d i s 
tanţă de 18 k m dep;htare de Silistra şi rămîne de neînţeles p en tru ce impăratul
nu ar fi atacat această c et a te dacă flota bizantină ar fi ajuns aici. Ea e ra însă
depa rte lîngă Preslaviţa dunăreană, numită greşit de Anna , Preslavul Mare. Ar fi
fost o mare greş a lă ca oşt ir e a bi zanti nă să se d ep la se z e spre gurile Dunării lă
sînd in spate �tile răzvrătiţilor de Ia Silistra.
Revenind la pr opuner e a lui P. Diaconu de a lo cal i za Preslavul Mic l îng ă
Ţar Krum, trebuie să o.rătăm că el dă o nouă interpretare termenului arab haud
sub c are înţelege .,izvor" şi nu "mlaştină" sa u "baltă" aşa cum au tradus-o To
maschck şi Nedkov. Din această cauză el c a ută Preslavul Mic în apropiere de un
izvor, însă mai departe de D un ăr e. In această priv�n1ă :cerfetătorlll _ <;: i.ta t are . dr:ep- .
tale, oraşul acesta trebuind să fie că uta t .. .W :Şulg_ill;.ia dintre D"un ăre şi B a lc a ni , pc
rîul Ti c ia , acolo unde îl fixează I drisi ş1 · ariume . la · apus de Preslavul Mare.
'
Prin urmare din cercetarea textului lăsat · âe ·Idri-s i şi a Hărţii Rogeriene se
p o a te vedea că geograful a ra b cun oştea două loco.lităţi cu n um el e de Barsklafa,
d in care unul este c a l i ficat de .,mare". �mb€ l e sînt pe rîul Ticia. La aceste două
l ocal ită ţi cu numele arătat şi nu la Ba r skl afi sa , s-a referit autorul unor cercetări
recente 52 căruia în revista �Pontica i se aduce a c uz aţ ia că pe l îngă "două Barskla-.
fisa" (în re alita te Barsklafa) ar fi desc ope rjt tot atîte a Isklifanuri 53.
De fapt nu s-a v orbi t de d ou ă Isklifanuri, iar l a Idrisi apare numai unul şi
acesta pe Harta R o ger i an ă , situat pe Dunăre, pe m a l ul sting, aproape de v ă rsare a
fluviului în Mare. Celălalt este l st lif an u s , identificat cu oraşul Sliven de la sud ·
de Balcani 54• Dacă vom compara numele de Isklifanus dat pe harta a răta tă oraşului de la guril e Dunării, cu acel a de Megali-sklafa (Preslavul Mar e) , cu pri m a
silabă Bar- (Bar-sklafa) omisă, se poate a d m i te că -isklifa din corpul numelui
Isklifanus, provine din denaturarea numelui Bar-isklifi-sa (Barsklafisa), a d ic ă Pres
laviţa. Această constatare îndreptăţeşte pe c e rc e t ăto r să plaseze oraşul în cauză
la guri le Dunării şi anume la nord de braţul ei sudic, Sf. G heor gh e . Rămine deci
bine stabilit că oraşul la care se refera Anna Comnena, înregistrat şi de Id ri si în
Geografia sa, este această Preslaviţă de pe Dunăre şi nu are n i mi c de a face cu

49 C. Ja r ic ek , lstorfja na bălgarite, Tîrnova, 1886, p. 239 ; G. I. Brătianu,
Recherches sur V icina, p. 90 ; C. Cihod aru , Litoralul de· apus al Mării Negre, p.
225-227. Pentru i storicii bulgari care propun aceeaşi loca l izar e v. B. N edkov,
op. cit., p. 79, şi nota 245.
50 Petre D iaco nu , Autour de la localisation de la Petite Preslav, in "Revue
des etudes s ud-est europeenn es", III (1965) 1-2, şi Despre localizarea Vicinei,
J.c., p. 279-280.
5 l v. Art. Peut-on localizer la Petite Preslav a Păcuiul lui Soare ? ; Ibidem,
p. 17 şi urm. Tot pe Du n ăre, însă ceva mai spre nord, la Igliţa, unde se mai
văd ruinele vechii cetăţi romane Troesmis, plasa Ernst Desjardins Preslavul Mic.
v. Revue Archeologique, VII (1968) p. 267.
s2 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, l.c. p. 225.
53 v. "Pontica" , I I I (1971) p. 279.
54 v. B. Nedkov op, cit., p. 85-87.
·

·
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Preslavul Mic de pe Ticia. La acesta se refercau, de asemenea, scri itorii bizantini
Skylitzes şi Zonaras 55 şi nu la Preslaviţa dunăreană. Numele acesteia este strins
legat de acela al Prislavei, care in prezent poartă denumirea de Nufărul. Poate
fi o parte a acestei localităţi sau o aşezare vecină. Aici, pe malul Dunării, la
Prislava, se mai pot vedea sub fonna unei · movile, in parte ruptă de Dunăre, res
turile unui castel medieval 56• Locuitorii mai scot incă piatră din zidurile de acolo,
ca şi din cele ce se mai văd pe alocuri în cuprinsul satului. In marginea aces
tuia se află un cimitir vechi cu morminte in care se descoperă brăţări de sticlă.
Numeroase monede bizantine şi tătăreşti se găsesc prin grădinile locuitorilor. Mo
nedele, ca şi celelalte resturi de cultură materială, aparţin
secolelor
X I-XI V.
Există î n să şi materiale mai vechi, din perioada romană 57• Ruinele de la Prislava
au fost văzute de arheologul francez Ernest Desjardins, care credea că sînt
ale
unei fortăreţe din vremea lui Iustinian ss.
Totuşi, se pore că Preslaviţa se situa in faţa Prislavei, la nord, dincolo de
braţul Sf. Gheorghe, acolo unde in prezent se află satul Ilgani. Şi in cuprinsul
acestuia se găsesc resturi de ziduri vechi, ceea ce a făcut pc cei care au lucrat
la el aborarea Marelui Dicţionar Geografic al României să creadă că in vechime
cele două localităţi erau legate printr-un pod peste Dunăre 59• Localitatea Prosla
viţa .60, este menţionată în portulanele i taliene din secolul al XIV-lea, precum şi
in notele de călătorie ale iezuitului italian Giulio Mancinelli din secolul al XVI-lea.
Ea apare şi pe hărţHe întocmite spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi in prima
parte a secolului al XIX-lea de ofiţerii austrieci şi ruşi 61• Ruinele din satul Ilgani
erau cunosC"ute lui Iosif 1\lesiodax, atunci cind, pe la 1 7 80, întocmea harta ţărilor
române, copiată apoi de Rhigas din Velestin. Satul llgani apare pe această hartă
cu numele vechi de Peuce şi cu indicaţia existenţei unor ruine aici în faţa satu
lui Gristova (Prislava) de pe ţărmul sudic al braţului Sf. Gheorghe 62•
Localitatea Preslaviţa apare şi in documentele redactate la Chilia în anii
1360 şi 1361, de notarul Antonio di Ponzb sub forma de Bruscaviţa situată in
Territorium Pendavogni 63 (gr. Penta Vunioi, turc. Beş Tepe ,.Cinci Dealuri")
adică in teri toriul din jurul orăşelului Mahmudia, numită altă dată Beş-Tepe.
Comparaţia dintre Bruscaviţa genovezilor şi Barsklafisa lui Idrisi, poate duce
la concluzia că cel din urmă nu se înşela cînd plasa localitatea în cauză la gurile
Dunării in apropiere de Vicina şi Armokastro. Lacul de lîngă satul Malcoci şi
altul mai la apus de acesta sint resturi din lacul care se intindea altă dată la
apus· de Prislava. Acesta este sensul termenulu i haud întrebuinţat de geograful
arab in legătură cu Preslaviţa. Ea era si tuată lîngă un .,lac" sau aşa cum 1-a
tradus Nedkov lîngă o "baltă" şi nu la izvoarele unui riu.

Din cele expuse mai sus rezultă prin urmare că oraşul Vicina (Disina lui
Idrisi) trebuie să fie căutat pe Dunăre în apropiere de Deltă, nu departe de loca
litatea Barsklafis::� (Preslaviţa) şi de o altă localitate numită de geograful arab
Armocastro. Acesta este citat de Idrisi, in afară de locul unde se descrie drumul
de la Silistra la Gurile Dunării, încă in alte două rinduri şi anume atunci arată
etapele drumului de la Constantinopol la localitatea Miriş, la gurile Dunării şi
de asemenea cu acelea ale aceluiaşi drum, mergind însă pînă la Matraha, pe ţăr
mul nordic al Mării Negre.
5 5 Georgius Cedrenus, Ioanis Scylitzes, ed. Bonn, 1897, p. 352 ; Ioannis Zo
narae epitomae historiarum libri XIII-XVIII, ed. Bonn, p. 359 ; v. şi Eph.remius,
·

ed. Bonn, 1840, p. 127.
56 G. 1. B1·ătianu, Recherches sur
57 C. Cihodaru, Litoralul de apus
58

Vicina, p. 19, 20.
al Mării Negre, l.c., p. 226.
Voyage arch.eologique et geographique dans la region du Bas Danube, in

"Revue archeologique", XVII (1868), p. 267.
59 La descierea satului Malcoci, p. 218 col. 2.
60 Apare şi sub forma coruptă de Lavisa, L av �a, la nord de Straviqui.
61 C . Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre, l.c. , p. 227.
62 N. Iorga, O hartă a ţărilor române din 1780 şi un geograf dobrogean, in
"Analele Acad. Rom.", Mem. sec. ist., s. II, t. XXXVI, p. 923.
63 Geo Pistarino, op. cit., p. 16, 33, 41, 56.
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ldrisi ne arată că oraşul Miris, care nu este altceva decît vechiul Halmyris,
era situat Ungă gura Dunării 64. Intre Varna şi gurile Dunării, geograful amintit
menţionează numai oraşul Armukastru. In celălalt itinerar, descris pînă la Matraha
se spune că între oraşul Varna şi Armukastru sînt 25 de mile. De la Armukastru
la fluviul Dunăre sint însă numai 3 mile 65. Pe Harta Rogeriană, oraşul Armu
kastru este fixat lîngă locul în care Dunărea se varsă în mare, numai printr-o
singură gură. Se situa deci imediat la sud de gurile Dunării care erau mai multe
decit cele cunoscute în prezen t. Anna Comnena spune că acest fluviu se vărsa în
\Tem c ·a ci în Marca Neagră prin cinci guri 66. Prin urmare Ia cele trei braţe cu
noscute in prezent se adăugau altele două considerate de aceeaşi importanţă. Aces
tea erau Dunăvăţul, numit în portulanele italiene Le Donavici şi Aspera (Alba),
care nu era decît o ramură a Dunăvăţului. Rezultă de aici că oraşul Armokastro
trebuie să fie căutat pu ţin mai jos de vărsarea Dunăvăţului în lacul Razelm, care
în acea vreme era un simplu golf. Aici, la capul Dolojman şi în insula vecină,
Bisericuţa, se află ruinele vechii cetăţi bizantine Argamum 67, Argamonkastron,
care probabil, dacă nu e o greşeală a lui ldrisi, se pronunţa acum Armokastron.
Geograful arab amintit ne spune că de Ia acest oraş pînă la Dunăre nu erau decît
trei mile 68•
Şi acum să revenim la Vicina. In general oraşul acesta a fost căutat de is
torici în apropiere de gurile Dunării. O grupă de cercetători mai vechi au admis
ipoteza formulată, pe baza unei apropieri de nume, apropiere in realitate inexis
tentă, de W. Tomaschek 69, după care ora!ful in cauză s-ar putea localiza la Măcinul
de azi ro. După C. Brătescu, Vicina s-ar fi ridicat acolo unde in prezent se află
satul Nicoliţel, adică la o distanţă de aproximativ 10 km. de Dunăre, ceea ce nu
este posibil 7 1 • N. Iorga o plasa între Isaccea şi Tulcea 72• Cu mai multă fermitate,
un a l t grup de istorici s-au gîndit la Isaccea şi la imprejurimile acestui oraş 73.
o. c., p. 75 şi urm.
Ibidem, p. 99.
66 Anna C o mnen a, Alexiada in Fontes Historiae Daco-Romaniae, II ( p. 99.
67 Pentru Argamum v. Paul Nicorescu, Les basiliques byzantines de Dolojman,
64 B. Nedkov,
65

in "Bulletin de la Section historique de !'Academie Roumaine" t. XXV (1944), p.
96 ; Netzhamer, Die christlichen AUertiimer der Dobroudscha, Bucureşti, 1918, p.
165.
66 Dis lan ţ a aceasta c măsurată in linie dreaptă între capul Dolojman şi gura
Dunavăţului.
69 Zur Kunde der Hămus Halbinsel, în "Sitzungsbericht der Wiener Akade
mic", Philologische-historische Classe, t. CXIII, p. 302.
70 Ipotczn aceasta a mai fost acceptată de C. Jiri cek, Istoria na bălgarite,
red. autorului cu co1·ecturi şi adăugiri, Sofia, 1939, p. 129, 206 ; V. N. Zlatarski,
Kakăv narod se razbira u A n na Comnina pod izraza
ye:vo�
't'L
l:ltu·lhxwv
in "Izvestija na istoriceskoto druzestvo", XI-XII ( 1930-1932), p. 79 ; D. Anghelov,
Kăm văprosa za srednevekoven bălgarski grad, in "Arheologia", 1960, 3, p. 131 ;
S. Liscv, Bălgar·kijat srednevekoven g rad , Sofia, 1870, p. 89, 1 14 ; A. Toncev,
Svedenija za bălgarskata istorija v " A le.riadata" n a Anna Comnina, în "Istoriceskii
pregled" , XXVI (Hl70), 5, p. 137 ; B. D. Ncdkov, Dălgarija i săsednite i ziemi prez
XII vek spored Jdrisi, Sofia, 1960, p. 135 ; N. Dobrescu, Intemeierea mitropoliilor
şi a celor dintăi mănăstiri din ţară, Bucureşti. 1906, p. 45 ; J. Bromberg. Topony
mical and Historical Dobrogea, in "Byzantiori", X I I (1937), fasc. II, p. 173 şi urm.
71 Do brogea in secolul al XII-lea, Dergian, Parist rion, în "Analele Dobrogei",
1 (1924), p. 30.
72 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 47-48, n o ta 5 şi
Istoria românilor prin călători, I (1928), p. 42.
73 N. Grămadă, Vicina. Izvoarele cartografice. Originea numelui. Identificarea
oraşului, în ,.Codrul Cosminului", 1 ( 1924), p. 458 ; Constantin C. Giurescu, Inte
meierea mitropoliei Ungro-Vlahiei, in "Biserica ortodoxă română", LXXVII (1938),
p. 83 ; idem, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene, Bucur�ti, 1967, p. 49 ; idem,
Localizarea Vicinei şi importanţa acestui oraş pentru spaţiul carpato-dunărean, in
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ln s uşi autorul acestor rinduri, care, se zice, n-ar fi adoptat in aceast.ă p ri v in ţil. .,o
poziţi e fermă" s-a gîndit in legătură· cu Vicin n la un loc situat in apropier e de
Isaccea 74• V icin a nu trebuie să fie însă confundată cu acest oraş, Intrucit ambele
sînt men ţ i on a te in i zvoare din aceeaşi vreme fără a se face o legătură î ntr e e l e 1s .
Ocupindu-se d e oraşele Vicina şi Cet ate a Albă, in un u l din studiile sale, G. 1 .
Brătianu, credea c ă poate localiza p e cel dintii l a Mahmudia, numit î n trecu t, şi
B eştepesi La baza argumentării sale stătea descoperirea numelui de Betesi n a pe
o hartă a ust ri a că alcătuită in vremea Congresului de la Viena din anii 1814-18 1 5 7'.
Foarte originală şi in a c e l aşi timp �i singulară se prezi n tă incercar·e a d e a
localiza Vicina în insula cunoscută s u b n umele de P ăc u i ul lui Soare unde s-au
descoperit şi c erc e ta t rămăşiţele unei cetăţi bizantine din secolele X-X I V 77•
De la început trebuie arălat că i p ote z a mai veche potri vit căreia Vi ci n a me
dievală ar fi devenit Macinul modern, construită pe baza unei apropieri între cel e
două n ume şi a unei imposi bi le derivări a numelui ultimului oraş din cel al pri
mului , trebuie să fie respinsă. De a ltf el, nici lipsesc �Şi resturile de cultură mate
rială din seco l e le XII I-XIV 78. Portuln nele i taliene �Şi catalane arată că oraşul
acesta se afla într-o i n sulă şi menţionează un eor i "Insula Vicina". Pe lîngă restu
rHe de cultură materială medievală la Măcin lipseşte �Şi insula.
Nu se poate accepta, de asemenea, n i c i propunerea făcută de G. I. Brătianu
de a plasa ora�Şul medieval Vicina pe locul un d e se ridică acum M ahmud i a , nu
mită in trecut B este pesi. S-a arătat in altă purte că n u me le de Betesina, dat aces
tei localităţi într-o hartă aus tr i ac ă de prin anii 1 8 14-11!15 trebuie să fie con siderat
drept o coruptelă a cel u i de Bestepesina, dat de locuitorii români ai acestei loca
lităţi după numele turcesc al locului, BC�Ş Tepe (Cinci D ea lur i ) 79. De altfel, �Şi aici
lipsesc resturi le de cultură materia l ă din secolele XIII-XIV eo. De altfel, în cule
gerea de d ocumente redactate la Chilia în anii 1360-136 1 , recent p ubl ic ată , Vicina
este citată de cîteva ori &1, în să niciodată nu se fac e legătura. cu "I;,erritorium Pen
davogni 82. Aici este menţionată numai local it atea Brusca viţa, care nu este altceva
.

,.Peuce" (istorie), II (1971), p. 257 şi u rm. ; N. Bănescu, Fantaisies et reali.tes histo
riques - reponse a Z'article de M. J. Bromberg, în B)"Zantion, X I I I (1938), p. 83 ;
C. M a r in esc u, De nouveau .mr Vicina, in "Revue historique de sud-est europeen",
I I (1925), 10-12, p. 342-344. I n alt articol : Le Danube et le litoral occidental et
septentrional de la Mer Noire dans le "Libro de! Conoscimento, ibidem, III ( 1 926) ,
1-3, p. 5, se referea la Vicina, oraş situat in apropierea D elte i ; Gh. Moi s esc u , Şt.
Lupşa şi Al. F i l i paşc u, Istoria bisericii române, B u c ur eşt i , 1957, p . 141-142.
74 C. Cihodaru, Litoralul de apus al Mării Negre şi cursul i nfer ior al Dunării
in cartografia medievală (sec. XII-XIV), in Studi i XXI, (1968), 2, p. 229-230.
In insula din faţa oraşului Isaccea este plasată Vicina in a r t : Aşezarea oraşului
Vicina şi litoralul de apus al Mării Negre în lumina unui portulan g rec, în "Studii
şi c er cetă ri de istorie veche", VIII (1957), 1-4, p. 295 şi urm.
75 M. Gubloglu, în recenzia la lucrarea citată a lui B. Nedkov, in "Revue
r ou mani e d'histoire", IV (1965), p. 1028-1029.
76 G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 88-92 ; idem, Vicina Il. Nouvelles
recherches sur l'histoire et la toponymie medievale du litoral roumain de la Mer
Noire. Apropos des Miscellanies de M. J. Brom berg, in Revue hist. de sud-est
europeen XIX (1942), 1, p. 153 ; Radu V u lpe, The Ancient Histary oj Dobrogea,
BucurC�Ş ti, 1940, harta de la sfîrşit ; Constantin C. Giurescu, Principatele române
la începutul sec. XI X , Bucureşti, 1957, p. 72-73. In alte lucrări mai rec ente ipo
teza aceasta a fost părăsită.
n Pet re Diaconu, Despre localizarea Vfcinef, in ,.Pontica", I I I (1970), p. 275
'i urm.
11 Ibidem, p. 2 86.
79 C. Cihodaru, Litoralul de apus at Mdril Negre, p. 229.
eo Petre Diaconu, op. cft., p. 28G.
•1 Geo Pistarino, op. cit., p. 16, 40, 50, 51, 56.
82 De la gr. Penta Vunioi .Cinci D e aluri , tradus de turci prin ,BeJ Tepe".
"

"

"
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decit mult discutata Preslaviţa
vecinA cu Mahmudia.

"·

numită

apoi

Prislava,

iar

în

prezent

Nufărul,

In ultimul timp s-au făcut şi alte propuneri. Foarte originală este aceea de
căuta oraşul in cauză cu mult mai departe de gurile Dunării, spre apus, in insula
cunoscută sub numele de Păcuiul lui Soare, la 1 8 km. depărtare de Silistra. Se
găsesc acolo ruinele unei cetăţi bizantine a cărei existenţă s-a prelungit din secolul
al X-lea pînă La inceputul sec olului al XV-lea, adică a cuprins tocmai perioada
in care V i cina apare fn izvoare 14.
:1

Pentru a co n v i n ge pc cititori că in adevăr Vicina s-a ridicat în insula amin

tit ă , auto1·ul acestei ipoteze neagă arie(• valoare informaţiilor date de Idrisi, neagă

existenţa unei D i cine pc riul Ticia şi confundă Preslaviţa de pe Dunăre c u Pre
slavul Mic pe care il plasează in nord-estul Bulgariei, aproape de Păcuiul lui Soare .
.Subliniază pe de altă parte existenţa aici a unei "insuleu bogată în resturi arhro
logiee, poziţia deosebit de fiJVora bilă pentru dezvoltarea un ui oraş de talia celui
căutat, precum şi importanţa vadului de trecere peste Dunăre de l a Sili stra. Argu
mentarea rămîne totuşi destul de puţin convin gătoare.

l n primul rind Lrebuie să se arate că datele oferite de Idrisi, oricît de confuze
ar fi, n u se pot respinge numai pe simplul motiv că noi nu cunoaştem prea bine
lopografia aşezări lor de pe La jumătatea secolului al XI I-lea. Multe din ele pot fi
corectate pc baza unei critici atente. Nu se poate nega, de exemplu, existenţa pe
Dunăn! a unei a şezări nwnitc de Idrisi Barsklafisa (Preslaviţa), cunoscută şi înre
gistrată de genovezii de la Chi l i a în actele lor sub numele de Bruocaviţa. Nu se
poate nega pe de altă parte existen ţa . unei Disine (Vi cine) pe Ticia şi nici a celor
două Preslavuri de pe acelaşi rîu.
l n cazul cind oraşul Vicina s-ar fi plasat la Păcuiul lui Soare, Qumai la 1 8 km.
depărLare de Si listra, rămîne inexplicabil faptul că aici in loc să-şi continue dru
mul încă vreo cîteva ceasw-i pentru a ajunge la Vicina, călătorul părăsea cursul
Dunării şi se îndrepta prin " stepău către Barsklafisa, pentru a ajunge acolo după
patru zile de mers. Idrisi arată că pe drumul acesta se mergea spre gurile Dunării,
acolo unde punea el oraşul Armocastro. Călătorul părăsea la Si!istra cursul Dună
rii pentru a scurta drumul. Nu s-ar fi intimplat acest lucru dacă Vidna ar fi fost
numai la citeva ceasuri distanţă de oraşul arătat.
Este drept că un oraş atît de important ca Vicina nu putea ajunge la o
situaţie atît de in flori toare, dacă nu s-ar fi plasat la unul din principalele vaduri
ale Dunări i . In apr()piere de Păcuiul lui Soore se afla vadul de la Silistra, care
a determinat starea de inflorire a acestui oraş. Cetatea de la Păcuiul lui Soare
avea un rost mai m u l t militar, de a supraveghea trecerea peste fluviu din cealaltă
parte a vadului, şi mai p u ţin comercial. Rămîne deci pentru Vicina vadul de la
Giurgeni, unde nu s-au descoperi t resturi arheologice din secolele XI-XIV şi
cel de la Isaccea, unde acestea sint prezente as .

In cazul cind corăbierii genoveii ar fi înaintat pe Dunăre pină la Păcuiul
Soore, altfel s-ar fi reflectat pe portulanele întocmite de unii din ei, cunoştin
ţele despre cursul acestui fluviu, cel puţin pînă la locul arătat. Se observă însă
că la o mică distanţă spre apus de locul unde este plasată Vicina, cursul Dunării
se desface in două braţe şi înconjoară o insulă mare. Dinspre sud-vest vin& tot
aici un rîu care aproape d e vărsarea l ui în fluviul amintit se ramifică in două
braţe şi include între ele o altă insulă. S-ar putea crede că este vorba de Balta
Brăilei şi de Balta Ialom i ţe i . Alcătuitorii hărţilor in cauză au avut însă grijă să
noteze pe ele ind i caţiile ,.insula Sirmium" şi "insula Drinago". Imediat la vest de

lui

83 Geo Pistarino, op. cit., p. 33, 4 1 , Satul Nufărul (Prislava) este destul de
intins. Resturile de cultură materială, din antichitate sau· medievale apar în partea
lui dinspre Dunăre. Este foarte posibil ca in trecut să fi existat acolo două aşe
zări - una Preslava şi alta Preslaviţa - care s-au contopit. Se mai poate presu
pune că satul Ilgani, peste Dunăre, in faţa Preslavei, avînd restw-i de ziduri şi
cultw-ă materială medievală, să fi fost Preslaviţa.
" P. Diaconu, op. cit., p. 275 şi urm.
85 Ibidem, p. 286 ; Coostantin C. Giurescu, Localizarea Vicinei şi importanţa
acestu' oraf pentru spaţiul carpato-dunărean. t c., p. 260.
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ele n otează oraşele maghiare Egger şi B u da 86. A vem deci ai ci , in tr-o formă con
den s a tă, toate insulele mari de pe D u n ăre , incepind de la Brăila pînă la vărsarea
Dravei 87, i n acest fluviu. In braţul care inconjoară insula Sirmium se varsă dinspre
nord un rîu ca r e izvorăşte din Polonia. Se poate confund a atit cu Prutul, cit � i cu
Si retu l , dar şi cu Tisa. La apus de acest riu se situează oraşul Ti mi şoara . Transil

vania (Septem castra) este pusă prin Podolia.
Este de crezut că alte l e ar fi fost cunoştinţele car to grafi lor italieni despre
cursul Dunării în cazu l cînd corăbierii genovezi ar fi inaintat pe <Icest fluviu,
cel p u ţin pînă la Silistra. I m potri va unor ipoteze mai vechi, formulate de Haşdeu,
po trivi t cărora oraşele Giurgiu şi Calafat ar fi fos t întemeiate de gen o vezi 88, al ţi
i st or i ci nu credeau că au t r e cut mai depar te de oraşul Axiopolis (Cernavoda ) 89•
Unii afi rm ă totuşi că acest lucru nu ar fi fost imposibil 90• Invocă previ l eg iul acor
dat de regele maghiar Ludovic de Anjou coră b ie rilor genovezi la 24 i un ie 1349,
de a merge n estingheri ţi cu mărfurile lor pe D u năre pină l<J Orşova şi de a colo
m a i departe spre Timişoara ş i Buda 91. Nu e xistă însă n i c i o dovad ă că d o m n i i
Ţării Româneşti au permis ac est lucru în dauna pr o pri ilor lor negu s tori care pre
luau ae la gen ov e zi mărfuri colonialc, căci despre acestea credem că este vorba,
şi le transportau la Braşov. Concluzia la toate acestea este că negustorii şi coră
bi erii genovezi nu înaintau pe Dunăre prea dep arte de gu r ile ei şi n u cuno şteau
c ur s ul acestui fl u vi u în in ter i orul continentul u i .
Trebuie, pe d e altă parte, să s e aibă în vedere că V i cina d i spunea î n Dobrogea
şi po ate şi pe ţărmul n o-r d ic al Dunăr ii de un teritoriu pe c are îl a dmini stra prin

dregătorii ci. Referindu-se la acest oraş şi la acest fapt, un călugăr franci scan nrăta
c ă Vicina era "la cabec;a de! renando" ; era deci ,.cap i tala unei regiuni" n Intre
barea norma lă care se pune aici este aceea dacă un a s tfel de te r i to ri u ar fi putut
exista lîngă Si li stra care şi ea era un important c en tr u a dmin ist rativ.
Silistra d i spunea de o m i trop o l i e care la un moment dat este p rezentată ca
depen d en tă de patriarhia din Constantinop ol . Atît timp c î t la Vidin, care în secolul
al XIV-lea nu m a i era stăpînit de bizan tin i , patr i arhia din Constantinopol put ea
numi un episc op 93, e a putea face acelaşi lucru şi la Silis t ra , fără ca acest oraş să
fie sub stăpînirea bizantin ă . Este greu totuşi de înţeles cum ar fi p u tut creea, in
cazul cînd Vicina ar fi fost la Păc uiul lui Soare, un alt scaun episoopal şi apo i
mi tropolitan numai la 18 km. de primul. Eparhiile acestea dobrogene <Jveau l i m i te
fixe şi nu se suprapuneau.
Rezultă din toate ace stea că localizarea Vicinei la Păcuiul lui Soare răm îne
îndoielnică 94• Ea nu poate fi plasată nici la Mahmudia, căci resturile arheologice
din epocă lipsesc lîngă această aşezare '5•

86

G. 1. Brătianu , Recherches sur V icin a, p . V, VI, VII.
87 Confundată cu Drinul.
88 B. P. Haşdeu, San Giorgio et Calafato , in � Col u mn a lui Traian.. , 1, p. 57.
89 B. T. Cîmpina, op. cit., p. 199.
90 Constan tin C. Giurescu, Le commerce sur le territoire de la Moldavie pen
dant la domination tartare, l. c., p. 57.
91 D.l.R.,
de

C. sec. XIV,

vol.

4, p. 486.

92 G. 1. B rătia n u , Les Roumains aux bouches du Danu be , in �Revue hi storique

s ud-e s t europeen", XXII (1945), p. 200

;

V.

aux bouches de Danube, ibidem, p. 189.
93 Mi klos i ch şi Mi.iller, Acta patriarhatus

Laurent,

La domination byzantine

Constantinopolitani, Vien a, 1 960,
p, 28 ; Hurmuzaki, XIV, 1 , p. 11. Pen tru legăturile mitropoliei di n Vidin cu Patriar
hia din Consta nti n opol, ibidem, p. 7.
94 I poteza ac ea sta este considerată de altfel, şi de alţi i storic i drept puţin
concludentă ; v. Răzvan Teodorescu. Bizanţ, Balcani, Occident la inceputul culturii
medievale româneşti, Bu cur eşti , 1974, p. 143. După d-sa oraşul trebuie să fie că utat
pe Dunăre, in partea de nord a Dob rogei ; v. şi A. A. Bol şacov-Ghi mpu, Locali
satfons des sites d'epoque roumaine et byzantine dans le zone de Bas-Danu be,
in "Revue des etudes sud-est europeennes, XI (1973), 3, p. 560-561.
95 La 3 km in amont de Mahmudi a un mamelon acoperea ruine bi zan tine ,
v. E. Desjardins, op. cit ., p. 267.
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De local i zarea ornşului Vicina s-a mai ocupat, de asemenea, cercetătorul bul

gar A lec s and ă r Kuzev care s-a s trădu i t să descopere argumente spre a o localiza
la l smail. p e ma l ul s tîn g al D u n ă rii 9<1. In prealabil, d-sa supune la o examin are
atentă toate a rgu men tele aduse de Petre Diaconu în legătură cu aşezarea acestui
o ra ş in in s u l a Păcuiul lui Soare, argumente pe care le respinge rînd pe rînd. Nu
găseşte, de asemenea. înt emeiate n i c i celelalte propuneri făcute în trecut pentru
locali zarea oraşului în cauză de alţi cercetători.
Pentru a n e convinge că Vicina şi-a schimbat numele în Ismail şi că ea şi-a
conti nuat e x i st en ţ a sub stăpîn irea t u rcească, Kuzev citează cîteva documente ita
liene din care s-ar p u tea vedea că or a şul al'esta s a r situa pe ţărmul nordic al
Du n ă r i i. Documentele in c n u ză nu arată însă n i m i c altceva decît că. imperiul
-

hanului tătar Uzbek se întindea de l a fluviul Vicinn, adică de la actualul braţ
Chi li a , spre Don (Thana) sau că imperiul acestuia era fo arte mare şi că el începea
in provi nc i a Bulgaria şi la Vicina şi se termina la Urghen c i .
Distanţa de l a gurile Dunării şi p î n ă la o raşu l în c a u ză dată de unele izvoare
in mile şi transformată de cercetătorul arătat în km nu corespunde. De l a Ismail
pînă la vărsarea fluvi ului în ma re sînt mai mult de 80 km. Obişnuit izvoarele
citate dau distanţe aproximative cnre op un d i f i c ultă ţi la a pre c ie rea lor în km pen
tru că ele se ca lculau în m ile şi nu se spune înt o t d ea u n a ce fel de mile e r a u
lunte în cons i d era ţi e.
Vicina a f ost notntă greşit de a ut or ii uno1· p or tu l a n e italiene pe ţărmul nor
d i c nl Dunări i , intrucit ca i n trase sub s tăpî ni r ea tătărască şi cei care le a lc ă t uia u
cre deau că stăpîni rea acesto-ra se oprea la braţul nordic a l fluviului. De fapt Vicina
se afla într-o insulă a Dunării , i ar l a Ismail n u se găseşte n ic i o insulă. Monede
bizantine în mare număr se gă ses c nu numai la Ismail, ci şi în alte locuri din
regiun ile no rd -d unărene. E l e par n ume roa s e , lt�<o1 te în bloc, numai pe o perioadă
de lungă durată.
Număml mare de creştini la lsmail, de altfel, ca şi la Chilia şi Cetatea
A l b ă se ex pl i că prin faptul că turcii au instalat în ora şel e cucerite de la Moldo
veni numai garnizoane, înso ţi te de un mi c număr de negustori şi că nu a u reuşit
să colonizeze aici musu l man i . Mai tîrziu au adus nici în regiw1ile de stepă pe tă
tari care nu locuiau in oraşe.
Trebuie arătat apoi că în portulanele italiene şi c a ta l ane , Vicina este plasată
la inceputul deltei, acolo unde Dunărea se desface în mai multe braţe şi situaţia
aceasta n u exi stă l a Ismail, ci cu mult mai sus, la apus de oraşul •Tulcea, satul
Ceata!, iar altă dată la Noviodunum (lsaccea).
Zidul descoperH de generalul rus Langeron în timpul războiului rusa-turc din
1788- 1 7 9 1 şi considerat de el ca genovez ar fi trebuit să fi fost de mult timp cer
cetat, lucru care nu s-a înfăptuit însă. Se pare că zidul acesta, i ndicat în schiţa
care însoţeşte memoriile ofiţerului arătat, este un vechi zid al cetăţii turc�ti, re
făcută cu ingineri europen i , după pacea de la Kuciuk Kainargi. Trebuie să se între
prindă a col o, intrucit zidul este indicat pe schiţă, săpături arheologice pe n tru a s e
dovedi factura lui genoveză 9 7.
Evident, autorul i pot ez ei că Vicina se poate locnliza la Ismail are nevoie de
noi argumente, mai convingătoare.
O încercare tot atît de originală, dar , în acelaşi timp, tot nlit de p u ţ i n con
vingătoare, de a l ocaliza Vicina, este cea făcută de cercetătorul Mircea Lerian,
care crede că a descoperi t -o pe teritoriul comunei S omova '8• Pentru a evita unele
d ifi cu ltăţi , d-sa se s trăduieşte să dea o interpretare aparte termenului de "insu l ă " ,
in registrat de unele izvoare i n legătură cu Vicina. I s e pare că textul nu trebuie
să fie luat aici "ad litteram", ci n umai intr-un sens figurativ, cuvintul "insule",
avînd înţelesul de "oraşe autonome". Prin urmare " In sola Vicinne" ar fi de fapt
96 Zur
p. 1 1 2-126

lokalfsierung der Stadt Vicina, in

"F:tudes balkaniques", XIII ( 1977), 3,

97 Al. Kuzev, op. cit., p. 1 16 şi urm. Pentru Memoriile generalului
Hurmuzaki, supl. l, voi. 3, p. 96-97.
98 M i rcea Lerian, Şi dacă totU{li e. . . . . Vicina, în "România literară",
nr. 33 (d i n 1 0 august) ; idem, ln legătură cu ipoteza Vicina - Somova, in

Langeron

v.

ortodoxă română", XI (1 973), 3-5, p. 472-474.
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.,oraşul autonom a l Vicinei". S e străduieşte să-şi f u nd am en teze i poteza şi pr l n in
termediul unor a rgu me n te scoase d in cercetarea topon i mi e i �i in ac es t scop anal i
zează n u mel e de locuri Bezlina (de pe teri tor i u l satului Somova) şi U zli na de pe
tr a i ec tul braţului Sf. Gheorghe. După d-sa � Bez l in a " ar fi �Bessi-limn a'', adică " p or
t u l hcssilor". iar "uzlina" nu ar fi al tce va dedt ,. p or tu l uzilor" 99. Ipotezele a u torul ui
sîn t deosebit de ingenioase, dar nu c red em că d-sa va putea descoperi un l i ngvist
care să împărtăşească astfel de etimologii deconcertanle.
Autorul a d e scoperi t pe teritori u l satului arătat mai multe z i d u ri c u cont r a 
fOI·Luri în exterior . Le-a u1·mărit şi le-a f i lma t !fi d i n avion. dar cercetările făcute
pc teren rămîn n:�concludente. Resturi le de cultură m a t e ria lă care ies la i\'e ală
pe dea l u l Bezlina aparţin p erio a d ei halstattiene (tipul Babadag), iar nec ropolele
descoperite pe teri loriul satului Somova nu pot avea nici o l e gă tură cu Viei n a .
U n a prezintă schelete in chi rc i te, alta e ste ortodoxă - n u s e dă nici o preci zare
crono l og i că - iar a treia este mahomedană. La punctul .. Olărie" s-a descoperit
ceramică dacică, i ar în altă parte, romană. Există acolo, de altfel, �i o aşezare
ro m ană 100• Foa r te probabil că zidurile văzute din avi on pe deal u l Comorilor, l îngă
Somova, sînt ziduri şi nu ,.haturi", dar nu s-a găsi t in apr op i e r ea lor nici măcar
un ciob pentru a ne con vi nge că ele ap a r ţ i n secolelor XI-XIV 101.

Semnalarea unui loc al "Episcopiei greceşti " situat mai sp1·e a p u s de Somova
s p re satul Parcheş şi Isaccea a tra ge atenţia şi el a putut apa rţ i ne mitropoliei din
Vicina. Pe botul de deal e x i ste n t acolo nu se semnalează încă restu r i de cu ltură
materială din secolele arăta te.
Urmele străvechi descoperite pe ter i to r i ul satului Somova sînt i n tere s a n te şi
se i mpu n e ca ele să fi e supuse la o nouă verificare. Aşa cum n e - au fost prezen
tate, nu ne indrcptăţesc să c1·cdem că a col o a fost in vechime m·a �ut Vicina .
Oraşul acesta trebuie să fie căutat acolo u n de este t rec ut pe portulanele ita
liene şi catalane, adică lîngă punctul unde Dunărea se d es făcea în trecut in două
brate. Divizarea aceasta nu avea loc, ca in prezent, lî n gă satul Ceata! - Patla
gea nca , la 6 km în a monte de Tulcea, ci cu mult mai spre apus, l a o mică distanţă
spre est de ora� u l Isaccea. Jn această pri vinţă trebuie să ar ătă m că geograful
Ptolomeu, nota pr i n secolul al II-lea e.n. că sepa rar ea Dunării in dou ă braţe avea
loc lîngă l o c al i t a t ea Noviodunum ( lsacc ea ) 102. Situaţia a cea sta s-a păs trat pînă
tîrz i u . Aşa apa re ea pe unele hăr ţi din a dou a j u m ăta te a secolului al XVIIl-lea
şi pe o hartă austriacă d in primele decenii al e secolu lui al X I X-l ea 103• Inainte de
d i \' izare, apele Dunării in c on j u r au la nor d de I saccea o i nsu lă , declarată sterilă
din punct de vedere al resturi lor arheologice, şi apoi acolo u n de se desfăceau în
două braţe, la nord-est de or�ul arătat, o a doua. Jn a ce a st ă parte cartografii
austri aci au semnalat importante ruine 104. O a treia insulă poate fi co n s i d erată
cea cuprinsă între cele două b ra ţe între Isaccea şi Ceata!. Braţul sudic al Dună ri i
s-a impotmolit. D in el au rămas lacurile Rotund, Parcheş, Saon şi braţul mort de
la Somova. Bra ţ u l nord i c purta , de la Isa.ccoea şi pînă la vărsare i.n mare, in aoro
p iere de Licostomo (Periprava, lîngă Vîlcov) 105, nume l e "fl umen Vi ci n a ". In fel ul
acesta îl numeşte un portulan grec care ne spune că de la A r gh ir os (Bosfor) pînă
l a L i costomo, adică pînă l a gura riului Vicina, sud-nord, sînt 380 de m i l e 106• Re-

Idem , Şi dacă totuşi e . . . . . Vicina, 1. c., p. 27.
Idem, In legă tură cu ipoteza Vtcina, l. c., p. 73 (Schiţa).
I n legătură cu i pot eza formulată de M. Leri:an, \', şi n ota lui A . Decei în
.,Studii", Revista de istorie, XXVI (1973), 4 , p. 846-848.
102 Izvoare
privind i.�toria Ro mâ nie i , I, B ucureşt i , 191i4, p. 549 ; Marin Po
pe s c u-Sp i neni , România in izvoare geografice şi cartografice, Bu c ureş ti, 1978, p. 42.
103 G. 1. B răti anu , Recherches sur Vici na, pl. VIII ; Fr. W. B a ur, Carte de la
Moldavie e t c., Amsterdam, 1781 ; N. Doc an , Memoriu despre lucrările cartograjice,
în "An. Ac. Rom.", M. s. ist., s.a. II-a, t. XXXIV ( 1 9 1 2 ) , p. 96-97.
104 Constantin C. Giurescu, Localizarea Vicinei, l. c., p. 260.
105 Octavian Il i escu , Localizarea vechiului Licostomo, in ,.Stud ii", XXV (1972),
3, p. 454 şi urm. ; R. C i ob an u, Aspecte ale civilizaţiei portuare din Dobrogea La
sfîrşitul secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea, î n ,.Pontica", III ( 1 970),
p. 312.
99

100
101

106 P. S. Năsturel, in S. C .I .V. ,
ţările române, I, Bucureşti, 1968, p.

VIII (1957),
15.

1-4,

p. 297 ; Călători străini
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zultă, deci, că braţul Chilia, pe care se situa portul Lycostomo, purta in secolele
X I I I-XIV şi n u me l e de Vicina. Mai rezultă, pe de altă parte, că oraşul Vicina se
a fla la inceputul Deltei, in cC>n figur a ţi a ei de atunci, intr-o insulă. Insula aceasta
nu es e alta decit cea de a doua, de Ungă lsaccea. Nu se situa pe braţul sudic, cel
care trecea pe lîngă Somova, căci nu acesta purta numele de Vicina. Dacă "locul
episcopiei� de lîngă satul Parcheş, era al Mitropoliei din acest oraş, el era în
apropiere.
fmpotmolirea braţului sudic al Dunării, concurenţa pe care o făceau negus
t or i lor de aici cei de la ChiHa şi Licostomo au provocat decăderea oraşului. Locui
torii lui au i n c eput să emigreze la Chilia, LiC'ostomo, Maurocastro, Caffa sau să
se angajeze ca mercenari în diferite locuri. Unii s-au mutat la lsaccea, care in
cepe de aici inainte să fie tot mai des menţionată. Deşi nu este citată niciodată
în acelaşi izvor cu Vicina, Isaccea rămîne o localitate deosebită de oraşul arătat.
Mult timp ea a fost o localitate puţin importantă, întemeiată, probabil, de Saccea,
fruntaşul care conducea Vicina în vremea Annei Comnena. Sub influenţa tur
cească numele in cauză a l u at fo-rma ac tu a lă .
Celălalt n ume al Vicinei nu este o crea ţie bizantină sau genoveză, ci cu mult
mai veche, d in per i oada stăpînirii romane pc teritoriul dobrogean. Este o dovadă
a continuităţi i populaţiei r o m an i c e pe aceste meleaguri in evul mediu.
fn momentul instalării cC>loniei genovcze la Vicina, viaţa orăşenească avea
deja aici o îndelungată vechime şi centrul acesta căpătase o importanţă destul
de mare pen tru a ajunge cu c ite va deceni i mai inainte reşedi n ţa unui episcopat.
devenit apoi o m i tr op ol i e . S-a presupu� că faptul acesta s-a petrecut in ultimii
ani ai I mperiul ui de la Niceea, a d i că atunci c i n d a avut loc ofensiva balcanică a
împăratului Ioan Vatatzes 107.
Ar insemna deci că Vici n a trecuse la această dată sub stăpînirea bizantină . .
Alţi i, folosind un panegiric al poetului Holobolos, plasează acest eveniment după
ca mpan ia Yictor i o asă din ani i 1262- 1263 a împăratului Mihail al VI I-l ea Paleologul
in Peloponez 108. Textul in cauză din panegiricul citat este destul de semnificativ.
Adresîndu-se lui Mihail Paleologu.J, poetul spunea că .,numeroase sint insu lel e
paristriene 109 , care la rîndul lor se vor b u cu ra de a te avea împărat. Răscoala pe
care o puneau la cale au renunţat la ea şi şi-au adus aminte că au fost aservite
şi supuse de stăpîni ilegi timi". E uşor de descoperit cine sint ac�ti stăpîni ilegi
timi ai oraşelor din insulele paristriene. Aluzia făcută aici are in vedere imperiul
creat de Asăneşti in Peninsula Balcanică şi trebuie să înţelegem că după cuce
rirea Varnei în 1201, împăratul Ioan Caloian a pus stăpînire şi pe oraşele de la
gurile Dunări i. La invazia tătarilor, în 124 1 , ele se aflau sub stăpînirea ţarului de
la Tirnovo. Descriin-d întoarcerea prin Bu l gari a in 1242, de la expediţia din Un
garia a unei oştiri tătare, condusă de hanul Cadan, scriitorul arab Faze! al-lah
Rasid spune că ea a cucerit oraşele Tirmin (Tîrnova) in Kila (Chilia) 1 10. Probabil
că odată cu Chi lia a fost ruinată şi Vicina, dar tătarii nu s-au instalat in ele.
Călugărul minorit, Wilhelm de Rubruck, care a călătorit la tătari in anul 1253 ne
spune că de la gurile Donului spre apus şi pînă la Dunăre, totul le este supus.
Chiar şi dincolo de Dunăre, Vlahia care este ţara lui Asan şi Bulgaria Mică . . .
totul le plăt eŞte tribut 1 11,
Or�ele dunărene au revenit după 1242 sub stăpînirea statului bulgar. Se
considera u totuşi ,.că fuseseră supuse unei stăpîniri ilegitime" şi plănuiau să se
răscoale 1 12. Profitind de dispoziţiile lor ostile faţă de statul bulgar, la scurt timp
UJ7 G. 1 . Brătianu, Les Roumains aux Bouches
que de sud-est europeen " , XXII (1945), p. 200.
108

V.

Laurent,

La domination

du Danube, în "Revue histori

byzantine au.r bouches

p. 187-188.

du

Danube,

i bidem,

109 Fontes Historiae Daco-Romani4e, III, p. 454-455 ; v. şi I. Prev i ale, Un
panegirico inedita per Michele VIII Paleologos, in "Byzantinische Zeitschrift",
XLII (1942), p. 36.
1 10 Aurel Decei, L'inva.ţfon tartare de 1241-1242 dans nos n?gions, in "Revue
roumaine d'histoire", XII ( 1973), 1, p. 120.
1 1 1 Hurmuzaki, I , 1 , p. 265-266.
1 1 2 v. Panegiricul adresat de Manuel Holobolos împăratului Mihail al VIII-lea
Paleologul, în Fontes Historiae Daco-Romani4e, III, p. 454--455.
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după ocuparea Constantinopolului d e către greci in 126 1 , flota b i za n tin ă a pătruns
pc Dunăre şi le-a o c up a t 1 1 3. E foart e probabil că stăpînirea bizantinii se menţi
nuse la gura fluviului, la pun ctu l numit Lyco st omo , încă din secolele anterioare.
A i c i se afla î n secolul al IX-lea un detaşament sp e c i a l al flotei bizantine care
supraveghea ţărmul de vest al Mării Negre. Comandantul său a v i n d rangul de
"comes", purta titlul de "arhonte al Bulgar i e i " . I n plin secol al IX-lea în tîl n im
la Licostomo pe un fost discipol al p atri a r hul u i Fotic, Toma. protospălar şi arhonlc
de Li c o s t om o . Fotic îi închina Lexiconul său 1 1 � .
I n nordul D .1 brogei, în apropiez'e de V icina, i m p ă ratul M i ll a i l al YII I-Ica
P d lco logu l a c o l o n ' za t in 1263 pc turc i i lui Isscddin Kai kaY u z 1 1 5 , z·efugi<Iţi din Asia
Mică 1 16 , Cei mai m ·.1lţi d i ntre ci au ajuns să de ţină in oz·aşclc d u nărene f unc ţ i i im
portante. Aşa se prezintă, de p i l d ă . Nicolaus Turcus, care in a n ii 1 360-1361 d e1 i n ea
funcţia de vameş (censorius) 1 1 7 la C hi l i a 1 18,
Nu e x i s t ă informaţii pentru a � tab ili d at a c i n d s-a u a�ezat c o l on i il e geno
ve ze la Vicina, Chilia şi Licostomo. E de la sine înţeles că fa p t u l acesta a fos t
consecinţa tratatului incheiat i ntre Imperiul Bizantin şi Hepublica Gcnovcză la
Ny mfaion în 1 2 6 1 . Imediat după ace s t fapt au l u a t fiinţă col onia gcnovcză de la
Pera şi altele p e ţă rm ul bizantin a l Mării Negre. In 1266 , in u r ma înţelegeri i în
cheia te nu numai cu bizantinii, ci şi c u hanii Hoardei de Aur, a f ost înfiinţată
colonia gen ovcz ă de la Caffa. ur m a t ă de altele de pe acelaşi ţărm n ordi c al Mării
Negre şi printre ele şi c ea dela Maurocastron (Maurocastro, Cetate a Albă).

scurt timp după ocuparea Vicinei de către bizantini a luat fiinţă acolo
pm· te a de nord a Dobrogei şi pentru regiunile din nordul Dunllrii un ep is 
copat. El se găseşte menţionat intr-o listă scrisă intre anii 1260 şi 1280 sub numele
d e D i tz i na 1 19. La scurt t i mp, el a fost transformat in mitropolie. l n 1285 la sinodul
d e la Blacherne a participat şi Teodor care avea rangul de arhiepiscop de V i cina.
P e la 1300, cînd alanii din fosta stăpînire a lui Nagai ii cereau concursul pentru
a fi admişi pe teri to r i ul bizantin, scaunul de mitropolit al Vicinei era ocupat de
Luca 120•
Actele genoveze ara t ă că în 1281, Vicina, făcea parte din Imperi ul Bizantin
(lmperium Romaniae) 12 1 . D a ta cînd a ieşit ea din această situaţie nu se poate sta
bili cu precizie. Se pare că a stat sub stăpînirea bizantină pînă in primele deeenii
ale secolului al XIV-lea. Nu există nici un motiv pentru a a dm ite ipoteza emisă
de unii istorici 122 că ea ar fi fost dăruită de împăratul Mihail al VII I-lea Palea
logul ca zestre ginerelui său, hanului tătar Nogai .
S-a luat în consideraţie scrisoarea din 10 aprilie 1287, adresată de custodele
Gazariei, Ladislau, conducătorului general al Ordinului Franciscanilor, relativ l a
activitatea desfăşurată d e el împreună cu un a l t călugăr, Moise, î n Imperiul HoarLa

pentru

113 V , La u z ent , La domination byzantine aux bouches du Danube, in "Revue
·
historique du sud-est europecn", XXII (1945), p. 187-188.
1 14 Ion Barnea, Dobrogea în secolele V I I-X, in �Peuce", I I (1971), (istorie),
p. 209.
1 1s De aici vine nu m ele găgăuzilor, v. C, Cihodaru, Românii dintre Dunăre şi
Marea Neagră, p . . . . , nota 89,
1 16 V, L aurent, La dominatian byzantine, 1. c., p. 184-187.
117 Censorius, din d oc umente l e genoveze a fo s t tz,adus greşit de G, L B ră ti an u ,
in Actes des notaires genois de Pera et de Cafja de la jin du t reizieme siec le
(1281-1290), p. 8, prin "misit, curtier". Termenul acesta are acelaşi sens ca şi cel
de tributarius, " v am eş" din actele medievale maghiare in limba l at i n ă .
118 Geo Pistarino, op . cit., p. 8, 12, 13, 16, 19.
119 Gelzer, Ungedruckte und ungenugend verojentliche Texte der Notitiae
Episcopatum, în "Abhandl. der kgl. Bayrische A ka d e m ie dcr Wissenschaft" (philo
logische und philosophische Classe), XXI (1898-1 9 0 1 ) , 3, p, 592 ; Cf. G. L Brătianu,
Recherches sur Vicina, p. 36.
120 G. 1. Brătianu, Vicina II. Nouvelles recherches sur l'histoire et la topony
mie medievale du litoral roumain de la Mer Noi re , in "Revue historique de sud
est europeen", XIX (1942), 1, p. 144.
121 G . 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 148.
122 V. Laurent, La domination byzantine, c., p. 192--&193.
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dd de Aur. Se arată că C'i au vizitat, mănăstirile franciscane din oraşele K erqueti
(Bakci Sera i ) , Cafi�l :şi Sal haton (Eski Krim). Printre altele, ei au convertit la crel?
tinism pe Jaylak, prima soţie a hanului Nogai şi mai mulţi fruntaşi tătari. Intr-o
local i ta te numită Vi cum, Moise a botezat pe milenarul (comandantul de mie) din
acea regiune, Argum, şi pe oamenii săi. Localitatea Vicum, unde s-au petrecut aceste
lucruri, a fost identifi cată de G. Golubovich cu Vicina dunăreană, pe care el o
răuta pe mal u l sting al Dunări i intre Galaţi şi Tulcea 122 bis. I poteza emisă de
Golubovich nu se ver i fică însă In text se arată că procesiunea după ce a ajuns
la Solhat "a st răbătut toate mahalalele şi pieţele oraşului amintit" (pertransiit
omnes vicos et plateas civitates memoratae). Se vede deci că prin vicus, francis
canul înţelegea .,c a rtier al oraşului". Prin urmare acelaşi sens are vicus şi in ex
presia frater Moys es vicum pervenisset. De aici urmează că Argum a fost botezat
intr-un cartier al oraşului Kerq ueti sau intr-un aui tătăresc din apropierea aces
tui a şi nu in Vicina dunăreană. Prin urmare nu se mai poate trage concluzia, că
în anul 1286, Vicina se afla sub stăpîn ire tătărească sau că in anul amintit ea dis
punea de o gardă de ostaşi tătari comandată de Argum. La două decenii după
căderea lui Nagai, Vicina. se a fla încă sub stăpînire bizantină. Scriitorul arab
Abulfeda care şi-ar f i term inat opera prin 1321 arată că Isaccea (Isacdji) este un
oraş din ţnra valahilor ş i in dependenţă de Constantinopol, in al VII-lea climat 1 23.
Prin
ţ ara valahilor" nu trebuie să se înţeleagă Ţara Românească, ci Valahia
A lbă din sudul Dunăr i i , numită şi Valahia lui Asan 124• La fel trebuie interpretată
şi afirmarea poetului t u rc Enveri, care vorbind despre expediţia beiului Umur din
Efes la gurile D u n ării spune ră oraşul Chilia era situat la graniţa Valahiei 125•
După 1321 încetează orice referinţe din care să se poată trage concluzia că
Vicina mai aparţine bizanti nilor. Din însemnările călătorului arab Ibn Batuta nu
poate rezulta o asemenea încheiere. El ne arată că a trecut peste Dunăre şi a
ajuns la oraşul Enba Salt1 k (Babadag) care era cel mai îndepărtat oraş care
aparţine turcilor. Mai adaugă că intre acest oraş şi începutul Jmpărăţiei Grecilor
sînt 18 zile de mers. La capătul acestei călătorii se află oraşul Mahtuli 126• Mai
spre sud, după trecerea peste nişte canale se ajunge la oraşul Fenicah 127 care nu
are nimic de a face cu Vicina 126• Pr i n turci, Ibn Batuta şi Abulfeda înţelegeau
tătari şi nu pe turcii l u i Isseddin. Prin urmare, in 1337, cind avea loc călătoria
arătată, Vicina se afla sub stăpi:nirea tătarilor.
Informaţia ră m î n e totuşi vagă şi nu se poate stabili cu ajutorul ei o dată
precisă cind oraşu l acesta a intrat sub noua stăpîn ire. Intr-o listă de mănăstiri
franciscane din Vicariatul Tartariei Aquilonare de prin anii 1314-1330 se înre
gistrează în Custodia Gazariae, printre altele şi oraşul Vicina. Apare aici alături
de Mauro-Castro şi o altă localitate, Delena sau Selena, dificil de identi·ficat. In
tr-o altA .,relaţie de martiri şi ale fraţilor minori in Orient" păstrată tot la British
Museum şi datată de prin anul 1334 se arată că ace�Jti călugări franciscani aveau
.

"

122

bi s Conrad Eubel, Bul!arii franciscani Epitome additio supplemento (1218Claras Aquas, 1908, p. 165 ; Girolamo Golubovich, Biblioteca Biobibliogra
fica della Terra Sant a e del!' OTiente Francescano, Quaracchi, 1 9 1 3, p. 55-73. Cf,
C. Andreescu, Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. XIII-XIV,
în .,Cercetări istorice", VI I I -I X (1932-1933), 2, p. 152-154 ; G. 1. Brătianu, Re
cherches sur Vicina, p. 58-59 ; R. Ciobanu, Aspecte ale civilizaţiei portuare in
Do brogea, in "Pontkau, III (1970), p. 323.
123 G. 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 45.
131 C. Cihodaru, Românii dintre Dunăre şi Marea Neagră, l. c., p.
125 V. Laurent, L a domination byzantine, l. c., p. 197. Pentru această expediţie
L'expedition d'Umur Beg d'Aydin aux bouches du
v. şi M. Alexandrescu-Dersca,
Danube (1337-1338), in "Studia et Acta Orientalia", 1959, 2, p. 2-23.
1 26 S-ar părea că aici se referă la oraşul Agathopolis de pe ţărmul Măr
ii
Negre. E greu de văzut în Mahtuli un Ahioly sau Ahyly care ar fi oraşul An
chialos.
127 Călători străi.ni despre Ţările Române, I, p . 416-417.
128 Ea este luată drept atare de V. Laurent, Le mitropolit de Vicina Macaire
et la prise de la viHe par li!!! s Tartars, în "Revue historique du sud-est europeen",
XKIII (1946), p. 230-231.
1302),
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1 8 mănăstîri "în cetăţile ma1 JOS scrise" adică : i n Vicina, lîngă Dunăre ; in Mauro
Castro ; în Cherson, unde a fost exilat fericitul Clemen t. Rezultă din cele arătate
mai sus că Vicina a intrat sub stăpînirea tătară intre anii 1 32 1 şi 1 330 12'1.
Intrarea Vicinei sub dependenţa Hoardei de Aur in al patrulea deceniu al
secolului al X IV-lea se poate stabili şi cu ajutorul unor acte ale Patriarhiei din
Constantinopol. Din unul din ele aflăm că Macarie, mitropolit de Vicina "a pro
mis că va rămîne in eparhia sa" şi nu-şi va părăsi turma încredinţată păstoriei
sale, care se afla acl.lm în ţara necredincioşilor no.
S-a arătat că Macarie a fost ales mitropolit de Vicina în 1337 sau 1338 şi
p lecind de la această constatare şi de la faptul că Vicina sau Fenicah ar fi făcut
parte după Ibn Batuta din Imperiul Bizantin în anii 1 330-1332, cînd el călătorea
prin Dobrogea, s-a ajuns la concluzia că acest oraş a fost cucerit de către tătari
intre anii 1335 şi 1 33 7 . Se mai adaugă ca argument in pl u s că în 1 335, cind Umur,
bc i u l din Aydin, iltarase regiunea gurilor Dună1·ii, el a luptot impotriva neşti
nilor 13 1 . E ad e vă rat c ă atunci creştinii din Chi !i <J ilU fost cei care s-au apărat de
atacurile cetelor prădalnice, dar aceasta nu înseamnă că ei nu erau supuşi stă
pînirii tătare. Prin urmare nici jurămîntul mitropolitului Macarie, nici datele
din însemnările de călătorie ale lui Ibn Ba tuta şi nici expediţia beiului Umur
la gurile Dunării nu pot fi invocate pentru a se stabili că Vicina a fost cucerită
de către tătari in anii 1335-1337. Este cu mult mai probabil că mitropoli tul Ma
carie a depus jurămîntul de a nu-şi părăsi eparhia după anul 1 342, adică după
moartea hanului Hoardci de Aur, Uzbek, in primii ani de domnie a hanului Gia
n ibek, cind in urma convertirii la islamism a celei mai mari părţi din populaţia
tătăras('ă, s-au intensi ficat persecuţiile impotriva cr·eştinilor. Se poate trage deci
concluzia că între anii 1321 şi 1334 Vi c in a intra se deja sub stăpînirea tătară.
Incepind din al patrulea deceniu al secolului al XIV-lea pe hărţile naut{ce Vicina
este reprezentată printr-un castel pe care flutură un steag purtind tamgaua hani
lor Hoardei de Aur.
In urma unei astfel de schimbări in situaţia i nternă a oraşului, regimul juri
dic la care erau supuşi cetăţenii nu suferea nici o schimbare. Oraşele căzute in
această situa ţ i e se bucurau de autonomie ş i erau conduse in continuare de propriii
lor magistraţi aleşi. Ele trebuiau să admită însă prezenţa unui reprezentant al
puterii supreme. Aceasta este menţionat în ceea ce priveşte Maurocastro în Viaţa
Sfintului Ioan cel Nou cu titlul de "eparh" 132• Acesta avea şi conducerea regiunii
înconjurătoare.
S-ar putea admite că o situaţie asemănătoare cu a acestuia se întîlneşte in
actele redactate la Chilia in anii 1 360-1361. Este menţionat acolo, intr-un act
din 21 februarie 1361, ca martor, pe l îngă alţii. �Dominus de Auria, censarius in
Chili", ad ică "Stăpînul Auriei, vameş la Chilia" 133. Editorul documentelor în
cauză şi cei ce le-au folosit pînă acum nu au incercat să stabileasd!. ce sens are
această Aurie. Ea mai este menţionată şi în alt document din 1 1 februarie 1361
sub forma de Iavaria. Se arată in actul respectiv că Toboch tătarul a vindut
notarului Bernabo di Carpena din Chilia o roabă tătară cu numele de Bayrana.
La vinzare au participat ca marto.ri un reprezentant (nuncius) al curiei consula
tului genovez şi altul Bechangur, al lui Coia, precum şi Aruch şi Oia, tătari, locu
itori ai Ivariei 134. Coia nu este altul decit conducătorul miliarului (miliarius) din
care făcea parte vînzătorul, ceea ce înseamnă conducătorul regiunii din jurul
Chiliei, adică al Iavariei.
12'1 Gerolamo
Golubovich, Biblioteca Bio-Bibliograjica della Terra Santa et
dell' Oriente Franciscano, I I, p. 72-73. Cf. C. Andreescu, Aşezări franciscane la
Dunăre şi Marea Neagră în secolele XIII-XIV, in "Cercetări istorice" , VIII (19321933), 2. p. 154 ; G. 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 59.
130 Fr. Miklosich -Jos. Muller. Acta et diplomat a graeca medii aevi, I, Viena.
1 860, p. 184. După Acta patriarhatus Constantinopolitani, 1, Viena, 1 860, p. 195,
redat în Hurmuzaki, XIV-1, p. 1 .
13 1 V. Laurent, Le mitropolit d e Vicina, p. 225-231.
132 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cc'.ă.ţii Albe, p. 36.
133 Geo Pistarino, op. cit., p. 23.
134 Ibidem, p. 16.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

19

299

Editorul d ocumentelor crede că sub ace��f: nume se ascunde o localitate din
teritoriul tătar pe c are el declară că n u o poat.e identifica 1 35, Se poate face însă
o apropiere 5ntre aoest nume !ii acela al Iveriei. Acesta este menţionat într-o listă
a mănăstirilor din Vicad atul Tartari ei Aquilonare de prin anii 1314-1 330 136. Se
arată acolo că in " lveria existau "două locuri, unde regele acelui popor şi mulţi
din poporul acestuia s-au conv erti t-" la creştinism. Din modul cum sînt înşiruite
localităţile în l ista dată se poa te trage concluzia că este vorba de o Iberie cauca
ziană. Sub for ma de Vieria este menţionată intr-o altă listă de mănăstiri francis
cane din 1 334 m. O loca l i ta te lstib eria este situată pe Harta Rogeriană in partea
de ră sărit a Mării Negre. Desigur, ea nu are nimic a face c!J Hi stria din Do
brogea 138 •
De

remarcat

e:ste

că

locuitorii

acestei

Iberii

caucaziene

erau

alanii.

A l an i i

in număr mare se găseau pe la sfîrşitul secolului al X I II-lea şi in primii ani ai

celui următor şi in regiunea gurilor Dunării. I storicul bizantin Pakimeres ne arată
că pe la anul 1 300, după căderea hanului Nogai, vreo 10 000 de alani, care fuse
seră in servjciul acestuia au cerut împăratului bizantin, prin intermediul lui Luca,
mi tropolitul de V i cin a , permisiunea de a se stabili pe teritoriul imperiului 139.
Intrebarea care se p une a i ci este da că în documentul redactat la Chilia este vorba
de o Iverie d i n nor-dul guri lor Dunăr i i sau din partea de nord a Dobrogei, unde
se bănuieşte că s-au a şezat alan ii 1�o.

Plecînd de la iaptul că actele in care se menţionează Iveria sînt redactate
la Chilia, şi de la numirea regi un i i deţinută de acest oraş in sudul braţului Sf.
Gheorghe, TeTritoritlm Pl?ndavogni, cercetătorul poate fi inclinat să creadă câ
este vorba de ţ i nuturi le c are întind din n ordul gurilor Dunării spre Cetatea Albă,
adică regiunea lacurilor şi stepa b ugeceană. Mărfurile care veneau din această
parte sau erau transportate i ntr-acolo erau vămuite de acel Do minus de Auria,
censarius in ChiU. Probabil tot acesta se ingrijea şi de dările datorate hanului
de oraş.
Un astfel de dominu s a putut f i , cu cîţiva ani mai tirziu, Demetrius, princeps
Tart a ro rum , care ob ţinea la 22 iunie 1368, pentru negustorii săi, adică cei din
Cetatea Albă, Chilia !ii Licostomo şi probabil încă şi pentru cei din Vicina, scu
tire de plata tricesimei pentru mărfurile aduse de ei la Braşov cu condiţia unor
avantaje analoage pentru negustorii braşoveni in acele porturi 141 •
Vicina mai este menţionată la cîţiva ani după această dată. In 1371, Ludovic
de Vicina, din ordil1ul călugărilor mînoriţi, a participat la ale�rea lui· Andrei
de Cra covia ca episcop de Siret 142.

Spre sftrşitul sec olului al XIV-lea, numele său apare, de asemenea, in lista
or�lor valahe şi bulgare din izvodul de OT'B!je ruseşti "de departe şi .de aproape",
redactată spre sflrşitul secolului al XV-lea '�. Menţionări le ei ln prima jumătate
a secolului al XV-lea nu ne pot lăsa alte i mpresii decit cele pe care le provoacă
un oraş părăsit tu. lncă din 1359, mitropolitul de aici işi strămutase scaunul in
Ţara Românească.
135

Ibidem,

p. XXXIV, nota 54.
cit., p. 72.

136 G. Golubovich, op.
t37 Ibidem, p. 74-75.

138 Aşa se crede in "Revue Roumaine d'Histoire", IV (1965), 5, p. 1030.
,
III, p. 451--453 ; Nicephor
Gregoras, i bidem, p . 509.
140 Petre Diaconu, Despre tocalizarea Vicinei, p. 238.
14 1 Documenta Romaniae HistOTica, s. D., voi. 1, p. 90.
142 N. Iorga, Istoria Bisericii Române, v. I, Bucureşti, 1938, p, 19-22.
143 v. M. N . T i h omi rov, Spis o k ruskih gorodov dalnih i bliikih, in Istoriceskie
zapiski", nr. 40, p. 214 şi urm.. Pentru datarea între 1389 şi 1392 v.
Cihodaru
Inceputurile vieţ ii orăşeneşti in Iaşi, în "Analele Universităţii "Al. I. Cuza, di
Iaşi", s. III, t. XVII (1971), f. 1, p. 36-37 şi notele 29, 31.

139 Pakim eres, în Fontes Historiae Da co Romaniae

C.

�

144 In socotelile oraşului Caffa se mai află menţionat in anii 1442 şi 1447 un
oarecare Constan tin de Vic ina, i ar un altul Giovanni de Vicina ajungea prin 1463
sau 1464 secretar la curtea din Soldaia. Se mai aminteşte şi un Iusuf de Vecina
care se înrolează ca mercenar la Amastria. Este vorba aici de un turc din ce
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Cauzele acestei decăderi au fost puse, în general, pe seama stăpînirii tătă
reşti sau mai precis pe seama conflictului care a izbucni t între I mperiul Hocard ei
de Aur şi puterile cre!Ştine din Europa Orientală 145• Constatarea aceasta ar trebui
să fie însă valabilă n u numai pentru ea , ci ş i pentru Chilia !Şi Cetatea Albă, dar
starea de înflorire a acestora in prima j umătate a secolului al XV-lea contrazic
c u totul o astfel de ipoteză. Ar trebui să se cerceteze dacă nu cumva Vicina a
decăzut şi a di spărut datorită unor cauze naturale. c um ar fi de pildă, împotmo
l irea şi secarea braţului sudic al D unării i m ed i at la răsărit de Isa.ccea. In urma
unei astfel de schimbări în configuraţia Deltei, l o c uitorii d i n Vicina au fost siliţi
să se strămute la Isaccea, Chilia, Licostomo şi in alte părţi.

Am arătat că Abulfeda, cind prezen ta Isaccea ca un oraş din "ţara Vlahi
lor" 145 nu se referea la Ţara Românească, ci la o Valahie d i n sudul Dună1·ii care
se mai numea şi "Valahia lui Asan". Nici în anul 1359, cînd mitropolitul Iachint
Critopulos din Vicina era strămutat în Ţara R omânească, oraşul nu făcea p arte
d i n această ţară, ci era doar aprop i at de h o ta r e l e ei 146. N i c i unul d i n actele
încheiate la Chilia în 1260-1 261, nu menţionează legături cu Ţara Român ească,
deşi ele existau. Abia spre sfîrşitul seco lului al XIV-lea, sub presiunea invaziei
turceşti din sud , în regiunile de la g u ril e Dunării s-au produs i mportante schim
bări politice. In afară de Silistra, teritoriile stăpînite de Dobrotici şi apoi de ur
maşul său Ivanco, a intrat sub stăpînirea Ţării Româneşti şi partea de nord a
Dobrogei. Nu este vorba de o cucer·ire, c i de unirea acestor regiuni cu o forţă
capabilă să le apere impotriva agresiunii otomane. Unirea cu Ţara Românească
a fost acceptată şi de partea de nord a Dobrogei, hin terlandul oraşelor de la
gurile Dunării. Reg iunea aceas ta se intindea după unii autori pînă la o linie ce
un ea oraşele actuale Medgidia şi Constanţa 147• Odată cu ea intra in stăpîn irea
Ţării Româneşti teritoriul din jurul marilor lacuri din n or d ul gurilor Dunării ş i
stepa bugeceană căreia genovezii din Chilia îi s p uneau "Iveria". Regiunea d i n
nordul Dobrogei, c î t şi partea aceasta, constituind aşa-numitele "părţi tătăreşti"
rămăseseră izolate de cîteva decenii, în urma victoriilor cîştigate de cnejii litua
nieni împotriva tătarilor, de stăpînirea Hoardei de Aur.
E de crezut că o astfel de schimbare politică în regiunea Dunării de Jos s-a
produs prin anii 1 387-1 388. Ea se reflectă în documentele emise în Ţara Româ
nească după această dată în titlul purtat de domnul ţării Mircea cel Bătrîn 148•
Acţiunea de extindere a teritoriului Ţări i Româneşti pînă la ţărmul mării
s-a desfăşurat in urma unei înţelegeri a lui Mircea cu domnul Moldovei, Petru I
Muşat. Acesta a pus stăpînire în acelaşi timp pe Cetatea Albă. Lipsesc documen
tele care să reflecte faptul acesta in titulatura domn ului arătat, dar u rmaşul şi
f ratel e său Roman 1 se prezintă chiar din primul document emis în domnia lui,
la 30 martie 1 392, ca domn al Moldovei ,.dela munte pînă la mare" 14111• Din docu
mente ar rezulta că la data întinderii stăpînirii Ţării Româneşti şi a Moldovei
spre gurile Dunării şi a Nistru l ui , în oraşele din această parte stăpînirea tăUi
rească nu mai era reprezentată in nici un fel. De pildă, în 1 386, cînd o solie d i n
oraşul Caffa, aflat în război cu tătarii, venea la Cetatea Albă, e a nu

găsea aici

aduşi în vremea mai veche in Dobrogea de Iseddin. Nici unul din ei nu-şi mai
desfăşoară activitatea la Vicina ; v . şi N. Bănescu, Vechi legături ale ţărilor noas
tre cu genovezii, in Inchinare lui N. Iorga, Cluj, 1931, p. 34-35.

m G . 1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 93.
146 Hurmukazi, XIV - 1 , p. 2.
141 G .

1. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 200, 2 0 1 .

1 4 8 D . R. H . D . , voi.

1 , p . 1 2 5 ; ibidem, seria B , voi. 1 , p . 28-29. N u apare î n
toate documentele emise de cancelaria lui Mircea c e l Bătrîn. Lipseşte ih unele
privilegii acordate mănăstirilor şi în poruncile domneşti. Cele mai multe din
documentele în cauză nu poartă o dată certă şi de aici rezultă dificultăţi pentru
a stabili data exactă a primei menţiuni în titlu a "părţilor tătăreşti ".

149 Ibidem, seria A , voi. I , p. 3-4. Iacşa Litavor, locţiitor (namesnic) al dom
.nului Moldovei la Cetatea Albă in 1 374, provine dintr-un document recunoscut
in istoriografia noastră ca fals.
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decit dregătorii oraşul u i 150• Se poate presupune că tătarii fuseseră deja izgoniţi
de populaţie, dar la fel de bine s-a putut întîmpla ca după izolarea de Hoarda
de Aur, să fi adoptat creşt i nismul şi să se fi asimilat în rîndurile populaţiei lo
cale. S-ar putea adm i te că acesta a fost cazul prinţului Dimitrie 15 1, ca şi a pre
decesorilor săi, Antonio Tar taro, Filip Tartaro şi Filipo Alpario, care făceau negoţ
la Vicina prin 1 281 1 �z. Noua si tuaţie politică nu atingea cu nimic privilegiile de
< · d r e �c bucurau orăşenii d i n Ch i lia şi Cetatea Albă. Ei au continuat ca şi mai
inainte să-şi aleagă dregători i dintre ei. Avem ştiri pentru anul 1403, cind la
Chilia era co n s u l Ni colae Ţieschi, iar massario, Iacob Bontempo 153. Cei din Cetatea
A lbă continuau să bată monedă, care purta însă pe ea capul de zimbru, stema
Mold ovei.
O cercetare superficială a documentelor redactate la Pera sau la Chilia în
legătură cu populaţia oraşelor de la Gurile Dunării ar duce la constatarea că
majoritatea ei era compusă din italieni, mai ales genovezi 154. Pe lîngă ei se mai
putea intilni un m i c număr de greci, cîţiva armeni, turci, dintre cei colonizaţi
înainte d e in\·azin o'\omnnă, şi slavi sau români. Nu trebuie să uităm că în docu
mente erau men ţionaţi numai cei care participau la încheierea tranzacţiilor co
merciale : negu stori, bancheri, cons uli, corăbieri, vameşi şi unii meşteşugari. Ma
rea masă a populaţiei băştinaşe este trecută sub tăcere. Se poate observa că dacă
la Vicina, i talienii catolici d is p u ne au de o mănăstire franciscană, o astfel de
fundaţie la Chilia nu apare in acte de loc. ln schimb se menţionează biserica
ortodoxă a Sf. Ioan Botezătorul 155• Aceasta constituie dovada că marea masă a
populaţiei era compusă aici d i n români, bulgari şi greci, iar italienii formau
minoritatea.
Inainte de a încheia această cercetare, se cuvine să relevăm şi unele laturi
ale comerţului desfăşurat în. s€colele X I I I-XI V de oraşele de la gurile Dunării.
Cel mai intunecat aspect il ia aici vinzarea de robi şi genovezii au fost învinuiţi
de unii istorici că inainte de toate erau nişte traficanţi de sclavi 156• Este drept că
obiectul tranzacţiilor dintr-un mic număr de acte, încheiate la Chilia in anii
1360- 1 361 il consti tuie cumpărarea de robi. Se vînd de către tătari roabe tinere,
desigur de între b u inţat în servicii domestice şi nu pentru a fi revîndute în vederea
realizării de cîştiguri. Cele cîteva roabe sînt prezentate ca fiind de origine tă
tară 157, ceea ce în seamnă că avem de a face cu robi ţigani aduşi de tătarii din
nordul Mării Negre. Sînt acei care în Moldova secolelor următoare poartă denu
mirea de robi tătari sau tătăraşi.
Dintre produsele cele mai căutate la export erau grînele, ceara şi mierea.
Faptul acesta a fost subliniat in numeroase lucrări şi n u mai este cazul să insis
tăm. Se impune totuşi să reţinem că vinul nu se exporta din regiunile dunărene
şi că aici se aduceau vinuri greceşti 158• Se prepara aici vin din miere şi existau
circiumari care vindeau numai o astfel de marfă 159•
Cercetătorii care s-au oc upat de comerţul desfăşurat in secolele X I I I-XIV
în oraşele de l a guri le Dunării au inregistrat şi sarea printre mărfurile care se
exportau d e aici spre alte părţi ale lumii. Au ajuns la astfel de concluzii pe
1� Şerban Papacostea, La inceputurUe statului feudal moldovenesc. Consi
deraţii pe ma'ţginea unui izvor necunoscut, in Studii şi materiale de istorie medie,
�1 (1973), p. 45 !Şi urm.
15 1 ln legătură cu prinţul tătar Dimitrie v. şi Şt. Ştefănescu, Byzanz und die
Dobrudscha in der zweiten Hă[je des 14 Jahrhunderts, Die Bildung des Feudal
staates Dobru dscha, în . Byzantinische Beitrage", Berlin, 1964, p. 244-246 ; G. I .
Brătianu. De metrius, princeps Tartarorum, i n "Fl.evue des etudes roumaines", IX
iX! (1965) . p. 39-46.
152 G. I. Brătianu, R e c herc h e s sur Vicina, p. 1 5 1 , 162.
153 N . Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 274.
.154 Geo Pistarino, op. cit., p. XXXII-XXXIII.
nss I bidem, p. 51
.
:1.16 B. T. Cîmpina, op. cit., în "Studii"; VI (1953), 3, p. 94 şi urm .
.157 Geo Pistarino, op. cit., p. 5, 16, 22-23, 103-104, 175--177.
�58 Ibidem, p. 38, 1 02, 170-1 7 1 .
.159 Ibidem, p. 64, 78, 79.
.
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baza unei interpretări neadecvate dată unor documente din cele redactate la
Ch i li a in anii arătaţi . S-a precizat că in ace st ea s-au consemnat două transporturi
de sare, că acesta este un produs al pămîntului românesc !!ii mai mult incă s-a
crezut că ea ar preveni de la Tirgul Ocna 160. S- a făcut chiar o analiză a preţ u lu i
la c are se vindea 161• N u există nici o î n doi a lă că sarea se extrăgea pe teritoriul
ţării noastre de către locuitori în p erioa da arătată, dar dificultăţile c<�re existau
in tran spor ta rea ei la distanţe mai mari nu fuseseră încă invinse. Abia pentru
ultimele d eceni i ale secolului al XIV-lea şi prima j umătate a secolului al XV-lea
avem dovezi că acest produs se exporta din Ţara Rom ân ea sc ă in Peninsula Bal
canică. In tranza c ţi i l e încheiate la Chilia in primăvara an u lui 1 3 6 1 , sarea apare
o singură dată. La 8 mai, un cor ăbi er din Pera, care pl eca spre lacum Illicis
pentr u a încărca sare, se angaja să vîndă intreaga can t i tate lui Giovanni Stancone
şi lui Lorenzo Bustarino, bancher din C hi lia , î m p ărţin d -o in două părţi ega le. In
actul incheiat stăpînul corăbiei vorbcl?te de piedicile pe care i l e-ar pune in cale
"marea sau oamenii" pentru a nu -şi respecta angajamentul luat. La 9 iu n i e acelaşi
•
an cei doi beneficiari ii eliberau o adeveri nţă că a executat contr act u l 142 Se
vede că pe ntru a junge la locum lllicis, corăbierul trebuia să meargă pe mare.
Acest Hloc al păsării" pe care editorul documentelor c i tate declară că este un
topon imie din aria Mării Negre 163, fără a da alte am ăn u nt e, nu este al tceva decît
o raşu l Lerici de pe ţărmul nordic al Mării Negre. Este vorba deci de sa re marină
p e care lo cui torii o extrăgeau din lagun ele de acolo.
O astfel de indeletnicire a oamenilor din ac este părţi este foarte veche. AŞa,
de pi l d ă , pe Harta Peutingeriană in dr ep tu l acestor ţărmuri ale Mării Negre se
notează : "saline imense que cum mare crescun t " . La această sare marină se
refereau ca roli n gi en i i , cînd cereau bulgarilor să nu o l as e să treacă la moravi ,
transportată, bineinţeles, pe calea Dun ăr i i. Pe bună dreptate Hunfalvy credea că
este vorba de sarea extrasă din tuzlele de la Anhial. Locuitorii din regiunile
mediteran ien e o pre ferau celei extrasa din ocne. Tot a stfel este prezen tată şi
in tratatul atribuit lui Gallen 164. C onst a nt in Porfirogenetul menţiona in opera
sa nişte lacuri şi lagune din care lo cu it or ii din Chersonul Crimeiei e xtr� gea u
sare 165. De aici pleca in evul mediu spre regiunile nordice ale Ru s iei un H drum
al sării" (soljonyi put'). I n " I tin erarul grec" in c a re ni se înşir ă localităţile de pe
ţărm şi gurile rîuri lor intilnite de la Arghiros , de l îngă Constantinopol, pînă la
gura Nistrului, se arată că Haici vin co răbi ile să incarce sare 166• Pr intre aşezările
notate in acest itinerar la nord de gurile Dunării se găsea şi cea numită Aliques
(de fapt Salines) localizată lîngă lacul Tuzla . Existenţa u n or saline pe ţărmul
Mării Negre se reflectă in unele toponime. Astfel Sulina căreia Constantin Por
firogenetul ii dă forma Selina 167, işi tr age numele de la o astfel de salină 168. Mai

jos de gurile
de

la Cetatea

Dunării, pe ţărmul lacului Razelm, acolo unde se ma i vAd ruinele
Z aporojeni lor in Notitia Dîgnîtatum se inregistra l ocalitatea Hal ,

1110 Şt. Olteanu, Comerţul Moldovei şi Ţării Româneşti fn sec ol e l e X-XIV,
in "Studii", �X (1969), 5, p. 866 ; Octavian Iliescu, Notes sur l'apport roumain au
ravitaillement du Byzance, in NouveUes etudes d'histoire, III (1965), p. 107.
16 1 R. Ciob anu
II (1970), p. 318.
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Po nti c a ,

162 Geo Pistarino, op. cit., p. 133-1 35.

163 I bidem, p. XXXIV. Localitatea llice (Lerici) ap a r e intr-o listă de oraşe
din 1390. v. Constantin Andreescu, Aşezări franciscane, 1. c., p. 156.
164 N. Iorga, Istoria Românilor, voi. II, Bucureşt i , 1936, p. 320.
165 C on stant in Porfirogenetul, De themeti bus et de administrando
ed. cit., p. 180.

imperio,

166 Călă�ori străini despre ţările române, I, p. 15, v. şi "Studii ş i cercetări de
i storie veche", VIII (1957), 1-4 .
•

1�7 _Dp.

J

cit. p. 78.
n limba greacă salinas are înţelesul de " ca n al , tub'' sau
�
forma de tu b . v. I. Barnea, Dobrogea in sec. VII-X, 1. c., p. 209.
168 Sunetu l a era rostit de
localnicii din Dacia ca un o, iar acesta ducea in
m od normal la u : Salina -+ Solina -+ S ulin a , (Cf. Traianus -+ Troianus).
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myris, cu forma latini zată Salmorude 1&9. Numele acesta vine tot de la exploatarea
sării marine.
Sarea aceasta extrasă din lagunele amenajate pe ţărmul Mării N egre din
Ca ucaz 170 pînă la Anhialos in Bulgaria, era foarte mult căutată în I mperiul Bi
zantin. Atunci dn d i zbucneau războe i€ in regiunile acestei mări şi porturile de pe
ţărmul ei se inchideau, in imperiu se producea lipsa de griu şi sare m . De altfel,
exportul acestor produse, la care se adăuga mastica, era interzis aici. Rezultă din
toate acestea că in contractele încheiate la Chilia în 1361 nu este vorba de sare
extrasă din ocnele noastre. Totwşi n u este exclus ca ea să fi făcut obiectul unui
comerţ în ora�ele dunărene pe lî n gă care erau numeroase pescării.
Iată cele cîteva probleme pe care mi le-am propus să le dezbat in această
nouă cerce tar e a materialului dat de izvoare relativ la porturile de la gurile
Dunării in secole l e XIII-X IV. Concluziile care s-au tras au fost subliniate in
cursul expunerH. E:xistă desigur şi alte laturi care nu au fost luate in discuţie �i
care aşteaptă la rindul lor să fie abordate in c ercetări viitoare.

OBSERVATIONS CONCERNANT LES PORTS SITUI!:S SUR LE COURS
SUPERIEUR DU DANUBE AU XIII-XIV-e SI�CLES

La publlcation d'un nouveau recueil de documents i Genova en 1971 au
titre Notai genovesi in Oltremare, A tti rogati a Chilia da A ntonto dt Pcmzo (13601 36 1 1. du au M . Geo P i sta rino, concernant les villes situees sur le Bas-Danube
reclame la revision partielle des conclusions tirees par les historiens sur ce sujet.
C'est une tâche qui s'assome l'etude presente. On reprend ici la discussion sur
la localisation de la v i lle de Vicina, de la Grande et de la Petite Preslav et de
Preslavitza. A la suite de ces n ouvelles recherches, l'auteur arrive A la conclusion
qu'on doit chercher le vieux emplacement de la viile de Vicina sur la rive droite
du Danube aupres de la vi lle actuelle d'lsaccea, lâ ou commen�ait jadis le delta
de ce fleuve. La viile de Preslavitza (Pereiaslavetz des croniques russes, Barkla
fisa d'Idrisi et Bruskavitza des documents genois) se trouvait lă ou s'eleve
aujourd'hui le vil lage d'Il gani sur le bras du Danube St. Georges, en face du
village de Prislava (Nufărul). La Grande et la Petite Preslav se trouvaient dans
la Bulgarie sur la vallee de la riviere de Ticia.
Les autres conclusions tirees dans cette etude regardent la date de la con
qu�te de ces vi l le s par les tartars, l'explication donnee au nom du territoire
d'Auria ou d'lav aria, situe au -dessus d e s Bouches du Danube et l'importation du
sel et des vins ă Chilia.

169 C. Litzica, Ca streLe romana- bizantine, in ,.Convorbiri literare", LII (1920),
p. 198 şi urm.
170 P entru astfel de "sali n e " v. Constantin Andreescu, op. cit., p. 162.
17 1 In această privinţă, v. G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina, p. 75, 78 ;
idem, Cont ri b t�-tions de l'histoire de Cetatea Albă, l.c., p. 3 (extras) ; M. Berza.
La Mer Noire a la /in du Mo11en Age, in ,.Balcania", IV (1941), p. 420.
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