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Cred că, pentru o sesiune de comumcan ştiinţifice la Muzeul
(de istorie] din Tulcea, nu poate fi lipsită de interes discutarea problemei vechimii culturii neolitice Hamangia, caracteristică tocmai pentru
provincia românească dintre Dunăre şi Mare. Şi de aceea am socotit
,potrivit să tratez aci pe scurt această problemă.
Dacă descoperirea unei noi culturi preistorice se poate datora şi
unei întîmplări norocoase, nu e mai puţin adevărat că nimeni nu
poate contesta meritele descoperitorului în această privinţă, mai ales
atunci cînd el a revenit în chip repetat asupra ei, încercînd să o încadreze cit mai complet. De aceea cred că nu se pot contesta colegului D. Berciu meritele în privinţa descoperirii şi cunoaşterii culturii Hamangia ; şi tocmai pentru că nu sînt de acord cu multe dintre
punctele sale de vedere în această problemă, am ţinut să fac de la
început această precizare. Căci oricît de diferite ar fi părerile noastre,
d-sa rămîne totuşi descoperitorul şi lucrările sale sînt principalul izv01·
documentar asupra culturii Hamangia.
'
Mă voi limita să discut problema vechimii ei şi să încerc să văd
în ce măsură pot fi acceptate - sau mai de grabă nu pot fi acceptate,
după părerea mea, concluziile tov. Berciu.
După cum se ştie, la început d-sa a afirmat că „această cultură
prezintă un caracter vechi neolitic, fără a rep1·ezenta totuşi etapa iniţială
a neoliticului vechi din aceste regiuni" 1 ; puţin mai tirziu d-sa a spu<>
că nunpi faza cea mai veche a acestei culturi aşa numit::\ ProtoHamangia - a putut fi contemporană cu cultura Criş-Starcevo :! pentru
a afirma că pe de o parte cultura Hamangia îşi avea rădăcinile in
neoliticul preceramic din Dobrogea (deşi, în paranteză fie spus, existenţa acestuia nu a fost dovedită), iar pe de altă parte că a doua corn* Fragment din studiul Cu p1·:v;re la cea mai t:eche cultură neolitică din
România, SCIV, XXI, 2 (1970).
1 D.
Berciu, Une nouvelle civilisation 11eolithique recemment decouverte
en Roumanie, „Nouvelles etudes d'histoire", I, Bucureşti, 1955, p. 29 şi suiv.
2 D. Berciu, în Istoria României, I, 1960, p. 38 şi tabelul cronologic, pl. V.
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ponentă a ei a fost constituită de fondul cardial, ongmar din regiuest-mediteraneană-asiatică. S-a spus chiar
la un moment dat
că această cultură a fost nu numai cea mai veche cultură neolitică
din România :1, dar şi că triburile ei „au contribuit la pătrunderea la

nea

acelei prefaceri revoluţionare iniţiate de epoca cea
tot cursul dezvoltării vieţii neolitice... comunităţile
gentilico-tribale de pe teritoriul dobrogean au participat la geneza culturilor din Muntenia şi din Moldova" "·
Această mare vechime a culturii Hamangia este nu numai postulată, ci afirmată cu tărie, cu toate că după însăşi spusele descoperitorului - „fazele cele mai vechi ale culturii Hamangia nu au putut
fi sesizate din punct de vedere documentar decît din puţine materiale
şi cîteva observaţii sporadice" :i, ceea ce nu l-a împiedicat să spună
că „purtătorii culturii Hamangia erau de mult statorniciţi cînd se
dezvolta cultura Criş-Starcevo şi cînd grupe omeneşti cu ceramica
liniară se apropiau de Dunărea de jos" (j. şi totodată că „similitudinile
stabilite între unele forme ale ceramicii Hamangia şi acelea de tip
Starcevo par a exclude o anterioritate a acestui din urmă complex în
aria culturii Hamangia şi susţin în schimb o evoluţie sincronică a lor" 7•
Pe de altă parte, pentru a preciza şi mai bine lucrurile, D. Berciu scrie
în acelaşi prim volum despre cultura Hamangia că cea mai veche fază
a culturii Hamangia (H.I) ar fi documentată prin „seria mai veche
de materiale descoperite la Cernavodă, fie în aşezările înşirate de-a
lungul Dunării, fie risipite în necropolă" s. Acestei faze vechi ar trebui
să i se atribuie materialele zise „cardiale" ca şi acelea decorate cu
barbotina.
Totuşi, de vreme ce printre materialele publicate nu există o
adevărată ceramică cardială şi în acelaşi timp nici un alt cercetător nu
a văzut pînă acum vreun fragment aparţinînd cu adevărat acestei categorii şi ţinînd seama totodată de faptul că D. Berciu vorbeşte despre
„decorul cu tehnică general-cardială... care foloseşte liniuţele oblice
paralele'' !l al acestei faze. sîntem înclinaţi să credem că adevărata
ceramică cardială lipseşte în cultura Hamangia ; cu atît mai mult cu
cit în primul moment descoperitorul asemăna această ceramică cu
aceea a grupei „Stichband·· din Centrul Europei, care numai de factură
şi origine cardială nu este. Ca atare credem că o putem lăsa la o parte
din discuţia noastră. Cit priveşte ceramica cu barbotină descrisă şi
ilustrată, ea nu pare deloc să impună o datare atît de veche, căci se
ştie că această specie se întilneşte nu numai în culturile neolitice foarte
\"echi, ci şi în culturi neo-eneolitice tîrzii.
N de

nouă"

Dunăre a
şi că „în

:i D. Berciu. Cultura Hamangia, I, Bucureşti, 1966, p. 109 ; idem,
Zori!e
istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, p. 55.
·. D. Berciu, în volumul D. M. Pippidi-D. Berciu, Din istoria Dobrogei, vol. I,
Buc .. 1965. p. 15.
~. Idem. Zorile istoriei, p. 59.
G Ibidem, p. 58-59.
î Idem. Cultura Hamangia. p. 17.
e Ibidem, p. 112.
0 Ibidem.
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Nici celelalte materiale atribuite acestei faze vechi nu îndreptăţesc
marea. vechime de i se acordă acesteia, de vreme ce ea nu este documentată nici printr-un strat propriu, nici prin vreo aşezare spcci l'ică
(fapt relevat chiar de D. Berciu), aşa încît ea rămîne cu totul problematică. Dar chiar dacă am admite existenţa ei, ea nu ar putea fi atît
de veche, de vreme ce „contactul între liniar-ceramică şi cultura Hamangia a avut loc, după cît se pare în prezent, spre sfîrşitul fazei
Hla;mangia I (I c)" 10 , căci acest contact n-ar fi putut avea loc decit cu
faza recentă a ceramicii liniare-aceea zisă cu note muzicale - , deoarece
numai aceasta s-a apropiat oarecum de Dunăre. Iar această fază fiind
posterioară culturii Criş-Starcevo în Moldova (cum s-a dovedit prin
sondajul stratigrafic de la Perieni), este clar că nici cultura Hamangia
nu ar putea fi socotită mai veche decît cultura C1'iş-Starcevo.
Mi se pare însă mai potrivit să lăsăm la o parte aceste afirmaţii
şi ipoteze în bună parte contradictorii şi să ne referim la acele fapte
care nu pot fi interpretate în chip subiectiv. Prin urmRre să încerc[lm
să căutăm soluţia în observaţiile stratigrnfice. cite s-au putut face, şi
în materialele „de import" descoperite în aşezările culturii Hamangia
şi vice-versa, care ne vor da posibilitatea să stabilim cronologia relativă
a culturii Hamangia în raport cu celelalte cL1lturi neolitice din România.
Cele mai vechi paralele (şi de altfel foarte sporadice) care pot fi stabilite între cultura Hamangia şi o altă cultură neolitică din România lăsînd la o parte ceramica cu barbotină, neconvingătoare în această
privinţă se situiază la nivelul fazei Bolintineanu a culturii Boian.
Printre fragmentele descoperite la Cernavoda, unele pot fi considerate
foarte apropiate de ceramica Bolintineanu, dintre acestea făcînd parte
şi acelea decorate cu pliseuri 11. Totodată în aşezarea de la Techirghiol
aparţinînd culturii Hamangia a fost găsit un fragment ceramic despre
care descoperitorii spun că „prin decor se aseamănă cu materialele din
faza Bolitineanu" l:!, pe lingă alte piese care prezintă analogii frapante
cu ceramica fazei următoare - Giuleşti - a culturii Boian i:i. După
cum m-a informat colegul S. Morintz. aceste paralelisme au fost confirmate prin descoperirile sale încă inedite de la Coslogeni (pe Dunăre,
în jud. Ialomiţa), unde s-au putut observa relaţii foarte strînse între
materialele aparţinînd fazei vechi a culturii HRmangia şi acelea ale fazei
Bolintineanu.
Pe de altă parte, dacă luăm ca bază datele rapoartelor de săpături
şi ale altor studii, ar rezulta că cea mai veche fază a culturii Hamangia
„cunoscută pînă astăzi, ar fi aceea identificată la Cernavoda-Columbia
C" 1", deşi cu puţin timp înainte se afirmase că „ceramica din punctul C
tu

Ibidem.

Ibidem, fig. 12,'l, 3-4 şi fig. 13.
E. Comşa. Doina Galbenu şi A. Aricescu, Săpături arheologice la Techil"Qhiol, „Materiale", VIII, p. 165 şi urm.
tt
12

13

Ibidem.

D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, Săpăturile de la Cernavoda, „Materiale", VI, p. 95 şi urm.
11
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completează conţinutul fazei m:ii tîrzii'; i:;. ln această zonă, ca şi la Cernavoda-Columbia D, s-au găsit „fragmente decorate în tehnica exciziei
şi a încrustaţiei, folosind motive caracteristice culturii Giuleşti" 16 care, precum se ştie, este a doua fază a culturii Boian. De altfel, printre
fragmentele ilustrate, unele ar putea fi caracteristice chiar pentru faza III
(Vidra) a aceleeaşi culturi. In acelaşi timp, în unele dintre mormintele
necropolei de la Cernavoda-Columbia D au fost descoperite materiale
considerate de descoperitori ca elemente de sincronizare între una din
perioadele mai vechi ale culturii Hamangia 17 şi faza Giuleşti-Boian.
Tot la Cernavoda, pe Dealul Sofia, s-a putut constata că „într-o
perioadă mai avansată a culturii Hamangia aceasta s-a dezvoltat paralel
cu cultura Boian ... aspectul Vidra" 18 • Această „perioadă avansată" este
reprezentată şi de descoperirile făcute în aşezarea Ceamurlia de jos.
In sfirşit, tot în aceeaşi necropolă de la Cernavoda s-a găsit ,.un fragment de cutie-suport cu urme de culoare roşie de formă cunoscută
din aspectul Spanţov, faza finală a culturii Boian şi în aspectul PetruRareş de la începutul culturii Gumelniţa" rn.
De o deosebită importanţă pentru sincronismele dintre culturile
Hamangia şi Boian trebuie însă considerate descoperirile din tell-ul
de la Hîrşova, pe malul Dunării. Aci, sub un nivel aparţinînd fazei
Boian-Spanţov şi deasupra altui nivel aparţinînd fazei Boian-Vidra
(deci Boian III) a fost găsită o mare cantitate de fragmente ceramice
datînd din faza Ceamurlia de jos a culturii Ham:mgia :w, deci faza
Hamangia III. Această descoperire precizează într-un chip indiscutabil
că această fază este cel puţin parţial, dacă nu eventual chiar cu totul
posterioară fazei Boian III. Conducătoarea săpăturilor de la Hîrşova,
Doina Galbenu, s-a gîndit de altfel şi la un sincronism parţial şi între
faza Hamangia III şi faza Boian-Spanţov (deci Boian IV) :!I.
Cît priveşte asemănările vagi indicate între unele elemente ale
decorului ceramicii Hamangia şi acela al ceramicii liniare, ele nu sînt
suficient de convingătoare pentru a constitui puncte de reper în încercarea de a se căuta sincronisme între cultura Hamangia şi faza '!:eche
a culturii ceramicii liniare.
Aşa dar, cu toate contradicţiile ce s-au putut remarca din citatele
no.::istre; dacă se lasă la o parte asemănările şi apropierile de ordin
general sau incert, care nu pot indica sincronisme sigure, trebuie să
recunoaştem că se pot totuşi formula unele concluzii valabile în ceea
ce priveşte cronologia relativă a culturii Hamangia. Cea mai sigură
porneşte de la constatarea că trebuie să admitem, pe baze stratigrafice,

S. Morintz şi D. Berciu. Şantierul arheologic Cernavoda, SCIV, VI, 1955,
urm. (v. p. 154).
Ibidem, p. 153-154.
tî D. Berciu şi S. Morintz, Săpăturile de la Cernavoda, „Materiale", V,
p. 99 şi urm. (v. p. 102).
18 Ibidem, p. 105.
19 D. Berciu şi S. Morintz. Şantierul arheologic Cernavoda. „Materiale",
III, p. 83 şi urm. (V. p. 89).
~ 0 Doina Galbenu, Aşezarea neolitică de la Hirşova, SCIV, XIII, p. 2fl5-30G.
1

p. 151

~
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Ibidem.
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faza Hamangia III a fost, ~n linii generale. contemporană cu faza
Boian-Vidra (lucru pe care îl admite şi tov. Berciu) şi cu începuturile
fazei Boian-Spanţov. De aci rezultă că faze. precedentă (II) a culturii
Hamangia, respectiv faza Galoviţa, va trebui socotită în linii generale
,contemporană cu faza Boian-Ciuleşti (=Boian II) şi cel mult cu sfîrşitul fazei Boian-Bolintineanu (= Boian I). Se poate deci admite că
cea mai mare parte a fazei Bolintineanu a fost sincronă cu faza Ha_m.ang'ia I. Şi, cel mult, s-ar putea admite un sincronism parţial între
începuturile culturii Ham3.ngia şi etapa - sau etapele fin:ile ale culturii Dudeşti din Muntenla, cultură contemporană, precum se ştie, cu
faza Vinca-Turdaş A.
Judecînd după unele dintre afirmaţiile tov. D. Berciu. ar trebui
~să credem că aceste concluzii corespund în bună parte cu ale sale.
Din păcate însă, în dorinţa sa de a afirma mereu marea vechime
a culturii Hamangia, d-sa formulează şi alte concluzii cu totul contradictorii. Intr-adevăr, d-sa scrie în acelaşi volum că „ceramica de stil
·Cardial" din faza Pre-Sesklo din Grecia de N este „atit de asemănătoare
cu ceramica perioadei Hamangia III (Ceamurlia) din Dobrogea", încît
aceasta s-ar putea explica eventual şi prin deplasarea grupurilor cu
·ceramică cardială Pre-Sesklo spre gurile Dunării'.!'.!. Şi astfel d-sa crede
că „s-a putut dobîndi sincronismul între faza a III-a a culturii Hamangia ...
şi uHima etapă a perioadei... Pre-Sesklo din Tes::ilia '.!J. Mai mult încă,
perioadei precedente din Tesalia (Proto-Sesklo) „îi corespunde în Dobrogea faza Hamangia II, documentată prin bogata aşezare de pe lacul
'Goloviţa" 21, şi în sfîrşit în felul acesta s-ar putea „întrevedea un paralelism în dezvoltarea fazelor I. a II-a şi a III-a a culturii Hamangia
şi neoliticul vechi din Grecia de nord'" '.!:i.
Nu înţelegem !nsă cum tov. Berciu nu s-a gîndit la faptul că,
· ·dacă am admite aceste sincronisme. ar trebui implicit să admitem şi
sincronismul primelor trei faze ale culturii Boian cu fazele amintite ale
neoliticului vechi din Grecia - de vreme ce d-sa admite paralelismele
Boian III - Hamangia III şi Boian II - Hamangia II ! Evident, o asemenea sincronizare a primelor trei faze ale culturii Boian cu primele
trei faze ale neoliticului vechi din Grecia de N ar fi nu numai în
-contrazicere cu toate sincronismele general admise pentru culturile
neolitice din SE Europei, ci în contrazicere cu realităţile stratigrafice
indiscutabile. Căci ar trebui să credem că faza Boian III a fost contemporană cel puţin cu cultura Starcevo-Criş. cînd se ştie că între
Boian III şi Starcevo-Criş trebuie intercalate atît primele două faze ale
-culturii Boian cît şi cultura Dudeşti - sigur posterioară culturii Starcevo-Cnş.

De altfel şi cronologia absolută vine în sprijinul concluziilor
noastre. Intr-adevăr, singurele date C 14 obţinute pentru cultura
22

2J

D. Berciu, Cultura Hamangia, p. 56 şi p. 59.
Ibidem, p. 37.

•v. Ibidem.
:;i.-,

Ibidem.
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Hamangia (faza III) indică ca. 4000 î. e. n. 26 , ceea ce pare să confirme
ipoteza că această fază este în parte contemporană şi cu faza Boian-·
Spanţov (=Boian IV), deoarece datele C 14 obţinute pentru stratul
Boian-Spanţov din aşezarea de la Căscioarele se situiază tocmai în
JUrul anilor 4000-3900 î. e. n. Ceea ce ar putea dovedi, de altfel, că
un eventual decalaj între fazele culturii Boian şi acelea ale culturii
Hamangia ar fi mai de grabă în favoarea primelor.
Aşa dar ipotezele trebuie să cedeze în faţa realităţilor, oricît de·
aparent armonioase ar fi construcţiile ce se sprijină exclusiv pe ele.
lar noi rămînem la concluzia mai sus formulată (deci un sincronism
aproape desăvîrşit între fazele culturilor Hamangia şi Boian), rezervîndu-ne plăcerea de a reveni cu alt prilej mai în amănunt asupra diferitelor asemănări şi sincronisme propuse cu aria culturală adevărat.
cardială din Mediterana. Cit priveşte problema neoliticului vechi din
Dobrogea, lămurirea ei rămîne în sarcina cercetărilor viitoare pe care·
trebuie să le promoveze atît Institutul de Arheologie cît şi muzeele·
din provincia dintre Dunăre şi MQre.
·

QUELQUES REMARQUES SUR L'AGE DE LA CULTURE DE HAMANGIA
Parmi Ies cultures neolithiques identifiees sur le territoire de la Roumanie, Ies dernieres deux decenies - dont l'existence n"etait pas mcme soupc;oneeavant 1949 - il y a aussi la culture de Hamangia de Dobroudja, connue par Ies
fouilles d"il y a en\'iron 15 ans entreprises par le prof. D. Berciu.
Le fait qu'aucune des cultures neolithiques anciennes decouvertes ailleurs
en Roumanie premierement la culture Criş-Slarcevo et puis la culture
lineaire et la culture Vinea-Turdaş (la culture Dudeşti aussi) n'ont pas etc·
encore identifiees sur le tt'·1Titoire de la Dobroudja, a determine notre collegue
a attribuer graduellement a la culture de Hamangia une anciennete de plus en
plus grande et mi'·me un râle decissif dans la formation et la propagation du
neolithique dans le reste du territoire roumam.
Quoique ex silentio on ne ctoi\'e pas en principe formuler des conclusions_
sans doute la constatation que la culture de Hamangia est. au moins pour le moment. la plus ancienne culture ni:·olithique sur le territoire de la Dobroudja,.
ne peut ctre contestee, laissant aux recherches et decouvertes dans le temps a
venir la tâche de confirmer ou d'infirmer cette conclusion. Mais cette chose ne·
signifie pas a tout prix que la plus ancienne culture de Dobroudja doit etre
contemporaine de la plus ancienne culture neolithique du Nord du Danube d'autant que des faits et circonstances que nous ne connaissions pas encore
pourraient montrer que le commencement du neolithique ceramique en Dobroudja
devrait eventuellement t'·tre situe un peu plus tard que celui des zones avoislnantes.
Mais indifferemment si on decouvrira ou non en Dobroudja une culture
ncolithique plus ancienne (le neolithique aceramique y compris) que la culture
de Hamangia, Ies commencements de celle-ci - et donc son anciennete - doivent
etre confirmes par des preuves concluantes. Mais l'auteur cite n'apporte aucun
argument fondc pour soutenir sa these, donc Ies conclusions respectives ne peuvent Ctre prlses en consiclcration.
En effet, pour pouvoir apparaître aussi ancienne, la culture de Hamangia a.
<'.•te definie comme une culture (a ceramique Cardium - quoique jusqu'â present on n·a ni vu, ni publie aucun fragment Hamangia decore par cette·
2G
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Ibidem, p. 11-1.

technique. Mt'me si la decoration pointillee, caractLristique a la ceramique de
Hamangia, derive vraiment de la df'coration cardialle, il s'agit d'une dcrivee tardive,
comme sa propre decoration et ses formes ceramiques aussi evoluees en temoignent.
C'est seulement en s'appuyant sur Ies donrn.:'es stratigraphiques qu'on
peut accorder ou refuser la grande anciennetc proposee pour le debut de la
culture de Hamangia. Dans ces circonstances la chance nous a sourit, en infirmant pourtant la these du Prof. Berciu.
Les diffcrentes pieces ceramiques „d'importation·' trouvees dans quelques habitats Hamangia de Dobroudja appartiennent a la culture de Boian, qui
n'est pas şi ancienne. D"autre part Ies decouvertes du ,.ten·• de Hîrşo\·a confirment Ies indications donnees par ces pieces d"importation. C'est pour cela que
dans le stade actuel des recherches, en s'appuyant exclusivement sur des elements surs - stratigraphie et pieces d'importation - on peut affirmer que
la plus ancienne phase reelement identifit'e de la culture de Hamangia n'est pas
anterieure a la phase Bolintineanu de la culture de Boian.
Meme <;i nous faisions des concessions et nous admettions qu'il y a nes
elements qui pouvaient etre Ies temoins de ia contemporainete avec Ies etapes
tardives de la culture de Dudeşti. cela ne changeraient trop Ies choses. Pour la
raison que - d'une part, la culture de Dudeşti n'est pas anterieure a la culture Vinea-Turdas A, et .d'autre part, parcequ"elle fut au moins dans ses
etapes finales, synchrone de la culture lineaire de la Moldavie, avancee dans
la Valachie jusqu'a Ialomitza, representee par la phase a notes de musique et
qui n·est point la plus ancienne phase de la ceramiriue lineaire.
En effet, meme s"il y avait eu en Dobroudja une culture neolithique aceramique - ce qui n'est pas encore prouve mais seulement affirme, celte chose
ne doit pas signifer que Ies reprcsentants de la cu'Jture de Hamangia ont pris
directement de ces supposes neolithiques aceramiques l'habitude d'utiliser Ies
microlithes, parceque ceux-ci furent utilises aussi par d'autres cultures qui certainement ne furent pas, a leur dt'but, tributaires directes d'un neolithique aceramique,
jusu·a present inconnu au nord de la Thessalie, mais d'une tradition transmise
a beaucoup d"autres cultures.

NEOLITICUL
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mărginit din trei părţi de Dunăre şi de Mareei. Neagră,
actualului judeţ Tulcea, prin fenomenele istorice manifestate în cursul epocii neolitice (oglindite prin materialele arheologice)
constituie o deosebit de interesantă zonă de studiu.
Cea mai veche menţ.iune privind o descoperire din epoca neolitică
·din acest colt de ţară, se datoreşte lui Pamfil Polonic tatăl, care (sub
îndrumarea lui Gr. Tocilescu) efectua între anii 1892-1898 cercetări
de suprafaţă de-a lungul malului Dunării dobrogene pentru a cunoaşte
şi a preciza caracteristicile fortificaţiilor limesului roman. In primăvara
.anului 1898, Pamfil Polonic a cercetat şi aşezarea (numită de localnici
„Cetăţuia") din apropierea satului Luncaviţa. Cu acel prilej a schiţat
·locu~ şi a făcut o descriere amănunţită a complexului arheologic. In
notiţele sale, păstrate la Biblioteca Academiei R.S.R., el arată că a găsit
la suprafaţa solului, pe „Cetăţuie" : „cioburi de oale şi pămînt ars cum
se văd şi în celelalte cetăţi preistorice din România" l. Cu un deceniu
mai tîrziu, Const. Moisil, pornind desigur de la informaţii culese de la
-elevii localnici, a vizitat împrejurimile satului Luncaviţa. El aminteşte
într-unul din articolele sale că pe teritoriul satului au fost descoperite
„obiecte preistorice'' :.!, probabil neolitice. In perioada primului război
mondial. în cursul unor cercetări de suprafaţă, arheologul german
Paul Trăger a găsit în apropierea oraşului Măcin, fragmente ceramice
primitive :1• Carl Schuchhardt era de p:tre1·e că materialele menţionate

Teritoriul

:corespunzător

Pamfil Polonic a redactat raportul despre ce>rcet[Jrile dintre Luncaviţa
la Giurgiu, în ziua de 21 aprilie 18DB. Biblioteca Academiei RSR, ms.
rom., nr. 51 32, fila 100 v2rso.
~ Const.
Moisil, Privire asupra antichităţilor preistorice ale României .
.Staţiunile preistorice. Staţiunile din Moldova şi Dobrogea, în BCMI, III, 1910.
p. 17-1.
:: Paul Trager, Bilder aus der Dobrudsch,a 11916-1918, Constanţa, 1918,
p. 211.
1

Măcin,
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sînt „oarecum corespunzătoare cu Troia I·'"· Cercetările arheologice cares-au executat pe teritoriul jud. Tulcea în cursul primelor decenii ale·
secolului nostru s-au concentrat mai ales asupra obiectivelor din epoca
romană. In acea perioadă i-a atras atenţia lui Vasile Pârvan şi o aşezare
descoperită întîmplător la Baia-Hamangia, pe care a cercetat-o, în parte„
prin săpături şi a publicat materialele descoperite, care aparţin în
realitate culturii Hamangia .;. ln anul 1943, în timpul săpăturilor de la
Garvăn, prof. Gh. Stefan a făcut cercetări de suprafaţă în împrejurimile·
şantierului, descoperind mai multe aşezări antice şi recuperînd un
vas gumelniţean, găsit întîmplător de un localnic, între satele Garvăn
şi Văcăreni (j. Se cuvine amintită şi o altă asezare gumelniţeană descoperită la Enisala. de către prof. Gh. Stefan şi Exspectatus Bujor, în
anul 1947, cu prilejul unei lungi periegheze efectuate în nordul Dobrogei, de-a lungul unor pîraie şi a Dunării 7 . Majoritatea complexelor
cunoscute în nord-vestul jud. Tulcea au fost descoperite între anii
1951 şi 1955. în cursul cercetărilor de suprafaţă pe care le-am efectuat
de-a lungul malului Dunării pe două direcţii : între Garvăn şi Rachelu
spre est 11- şi între Garvăn şi Gîrliciu spre sud !l. Singura aşezare cercetată prin săpături a fost cea de la Luncaviţa lll. Continuarea săpăturilor
de la Ceamurlia de Jos de către prof. D. Berciu ajutat de Sebasfian
Morintz, a permis aprofundarea problemelor culturii Hamangia 11, iar
cercetările din vecinătate au dus la descoperirea unor noi obiective
apa1·ţinînd culturilor Hamangia şi Gumelniţa 12 • Prin săpăturile făcute·
in cuprinsul lor s-au putut preciza caracteristicile unor faze ale culturii Hamangia. Amintim şi faptul că în urmă cu cîţiva ani a fost des-coperită de către V. Barbu a importantă aşezare de tip Hamangia, peo insulă din nordul lacului Razelm.
Harta obiectivelor din epoca neolitică oglindeşte stadiul cercetă
rilor din acest judeţ (fig. 1), în cuprinsul căruia s-au făcut cercetări
de suprafaţă în principal de-a lungul Dunării de la Gîrliciu şi cu mici
întreruperi pînă la ţărmul Mării Negre 13, fără a se studia în suficientă
măsură văile ce se deschid spre fluviu. A fost cercetată în mare parteşi zon:i. din sudul julcleţului, ca urmare a săpăturilor de la Baia şi

xv,

" Carl Schuchhardt, Cernavoda eine Steinzeitsiedlung in Thrakien, în PZ„
1924, p. 9.

:; Vasile Pârvan, La „statue" menhir de Hamangia,

în Dacia, II, 1925„

p. 425--429.
6 Gh. Ştefan, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Dinogetia, iflt
Raport MNA, 1944, p. 78.
' Date menţionate într-o comunicare prezentată în cadrul Muzeului Naţio
nal de Antichităţi în 1948.
0 Eugen Comşa, Contribuţie la harta arheologică a Dobrogei de nord-vest.
în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 747-756.
D Idem, Limesul dobrogean. Cercetări de suprafaţă de-a lungul Dunării între·
Ostrov şi Hîrşova. în Materiale, V, 1959, p. 761-767.
10 Săpături Eugen Comşa în 1951 şi 1959.
li Dumitru Berciu, Cultura Hamangia, I, Bucureşti, 1966.
12

Ibidem, p. 121, 169.

Cercetări de şuprafaţă
Ştefan şi Exspectatus Bujor,
JJ

Gh.
Exspectatus Bujor.
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între Tulcea şi
iar între Tulcea

Garvăn s-au efectuctt
şi Sf. Gheorghe-Deltă,

de
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către
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'împrejurimi. Slab

cercetată

a

rămas

o parte din zonele interioare ale

judeţului.

Pe întinsul judeţului Tulcea încă nu s-a găsit nici un obiectiv
:Similar celui din peştera „La Adam·' de lîngă satul Gura Dobrogei.
Uneltele de silex descoperite în primul strat post paleolitic din peşteră,
prin dimensiunile lor şi mai ales prin forma lor sînt specifice sfirşitului
-epocii mezolitice, dar prin prezenţa unor oase (inclusiv fragmente de
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• Neolitic timpuriu
I Cultura Boian. filzuG.'U!e~t1
.... c11:tura llam.Jfly'ta
CD Aspect AldeniJI
e Cultura Gume/nita
O f.ooc3 Neolitici. ~ul tura neorec:iată
• Cultura Cernavoda I
V

II

craniu) de oaie, considerată a fi domestică l\ arată clar că acele comudin punct de vedere cultural trecuseră pragul neoliticului. Este
de presupus că atunci cînd se vor face cercetări mai intense în cuprinsul
judeţului Tulcea, se vor descoperi şi astfel de obiective deosebit de
importante pentru înţelegerea formării şi evoluţiei culturilor neolitice
din zonă.

nităţi

1" C. Rădulescu şi P. Samson, Sur un centre de domestication du Mouotn
.dans le Mesolithique de la grotte „La Adam" en Dobrogea în Zeitschrift filr

'Tierzuchtung, Zuchtungs Biologie, 7!i, 2. 3, 1962, p. 2!12

şi

urm.
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Unul dintre cele mai vechi obiective cunoscute în zonă este cer
pe malul fostei bălti Jijila, pe teritoriul satului Garvăn 1.-,_ Compiexul situat într-o zonă joasă de dune. De pe plajă au fost adunate numeroase aşchii mărunte de silex, printre care şi mai multe uneltemicrolite întregi sau fragmentare. Amintim pe cele mai importante : a)
Un trapez înalt asimetric ; b) O porţiune probabil dintr-un alt trapez,
~vînd un capăt rupt drept, iar celălalt oblic şi retuşat fin. Pe baza mică
se vede o scobitură mică, semicirculară, care nu este întîmplătoarc, ci
s-a realizat anume (pentru legarea vîrfului de tija săgeţii) ; c) Un vîrf
pe o lamă microlită, îngustă, cu o latură arcuită, retuşată fin, iar cealaltă este în parte tăioasă, dar spre vîrf are marginea oblică, retuşată
fin ; d) Un răzuitor mic, semicircular, pe aşchie ; un fragment dintr-un
alt răzuitor. Remarcăm că pe acelaşi loc s-a găsit şi un vîrf de săgeată,
mic, de formă triunghiulară. retuşat fin pe ambele feţe, cu baza arcuită
puţin (concavă). ln secţiune longitudinală şi transversală, piesa are4.:orma biconvexă. Resturile modestului ,.atelier·' de prelucrare a silexului, de la Garvăn, datorită numărului redus de tipuri de unelte nu
pot fi încă datate cu precizie lfi. pentru moment pot fi atribuite uneia
dintre culturile neolitice timpurii.
Pentru nordul judeţean ne lipsesc orice date mai precise cu
privire la neoliticul timpuriu (cu excepţia eventuală a complexului
de la Garvăn). Ca ipoteză de lucru in stadiul actual al cercetă
rilor - sîntem nevoiţi să admitem, că în acea zonă au pătruns de dincolo de Dunăre, într-o fază tîrzie de evoluţie, purtătorii culturii Criş,
ale cărei comunităţi sînt documentate în prezent prin cîteva aşezări
situate la circa 90 km distanţă de teritoriul jud. Tulcea 17 . De asemenea,
în perioada de la sfirşitul neoliticului timpuriu nu este exclusă şi o
extindere parţială, restrîmă tot dincolo de Dunăre, a purtătorilor culturii ceramicii liniare 1 ~. Ne referim în special la zona din nord-vestul
judeţului Tulcea.
Mai tîrziu. în cursul perioadei mijlocii a epocii neolitice, mare·
parte din întinderea judeţului - din sudul lui şi după toate probabili~
tăţile (mai ales în est) pînă la Delta Dunării, poate chiar şi zona de
dincolo de fluviu, din împrejurimile Ismailului a fost locuită de
găsit

Eugen

Comşa, Contribuţie ... ,

p. 750.
piesele de l<! Garvă.n se aseamănă cu unele din lotul mu!t
mai bogat descoperit în apropiere de Varna de pe locul „Pobiti kamni" sau
,.Dikilitaş". Este o zonă de nisipuri. de la suprafata terenului s-au adunat numeroase unelte microlite, atribuite mezoliticului (Ara Margos, 4y.zrnaTa Ka~ICHHa ropa
Varna, 1960, p. 25). S-au găsit trapeze diferite, semilune, lame retuşate pe o·
parte. Impreună cu ele şi cîteva virfuri de săgeată triunghiulare, cu baza concavă. Prin caracteristicele sale complexul de la Pobiti kamni datează din tardenoisian, probabil dintr-o perioad<i. tirzie. Atrage atenţia prezenţa în complexul de la GarYăn a trapezelor ';'i a unui virf de săgeată similar celor de la
Varna, ceea ce ar indica en·ntual o datare mai \"eche o lotului restrîns de la
Garvăn şi apartenenţa ambelor complexe aceluiaşi grup cultural.
11 De exemplu : Bonţeşti
(săn<'"1turi Gh. Bichir), Munteni (D. Vicoveanu).
1~ Cele mai apropiate descoperiri aparţinînd acestei culturi sînt cunoscute·
la Sudiţi (săpături Victor Teod()rescu) şi Ia Perieni (săpături M. Petrescu-Dîm15

1G Ramarcăm

boviţa).
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purtătorii culturii Hamangia. ln acelaşi timp, in sud-vest (în apropiere

de vadul de la Hîrşova) şi în nord-vest în zona din preajma Măcinului
(în apropierea vadului de la Brăila) este posibilă o stabilire restrînsă
ca durată şi intensitate a purtătorilor culturii Boian (din faza Giuleşti).
Aceştia sînt documentaţi prin cîte o aşezare, pe ambele maluri ale
fluviului, în dreptul vadului de la Hîrşova rn şi printr-un grup de aşezări
de la începutul şi sfîrşitul fazei Giuleşti, la Brăila :w.
Din datele de care dispunem rezultă că aşezările culturii Hamangia
sînt răspîndite numai în estul şi sudul judeţului lîngă satele : B~ia
(Goloviţa) şi Gaugagia 2 2, Ceamurlia de Jos 2:1, şi cea de pe insula din
nordul lacului Razelm 2". Ar fi interesant de ştiut cum s-a desfăşurat
evoluţia comunităţilor şi în ce direcţie s-au produs eventualele deplasări ale purtătorilor culturii Hamangia. D3torită faptului că pînă în
prezent nu există un acord (în privinţa succesiunii cronologice a fazelor) între cei care au studiat complexele culturii, este greu de răspuns·
la problema ridicată. Se ştie doar că o mare parte din evoluţia culturii
s-a desfăşurat în zona Gaugagia - Ceamurlia de Jos şi în regiunile
vecine spre sud '.!.i. Nu sîntem însă în măsură să precizăm din ce fază
este aşezarea din nord estul Dobrogei.
Materialele specifice culturii au fost publicate în diferite rapoarte
de săpături şi în studii, de aceea nu ne vom opri asupra lor. Ne mărginim
să ne referim la alte două aspecte.
în timpul evoluţiei lor comunităţile culturii Harnangia au întrebuinţat intens materiile prime existente pe teritoriul ariei lor de răs
pîndire. Ne gîndim în primul rînd la silexul de tip „balcanic'', care se
găseşte, sub formă de bulgări, în diferite locuri în zona la care ne
,·eferim şi mai departe spre sud. Pe lingă utilizaxea silexului în cuprinsul aşezărilor lor, prin contactele directe cu membrii comunit:~
ţilor culturii Boian, pe linia Dunării, silexul dE' calitate din zona dobrngeană, era răspîndit pe distanţe destul de mad în interiorul Munteniei,
pînă aproape de poalele dealurilor şi folosit paralel cu tipurile de
silex locale. In aceeaşi vreme aveau căutare şi scoicile Spondylus
gaederopus, care - după părerea noastră - ţinînd seama de condiţiile de climă ceva m'3.i caldă de atunci, creşteau şi în preajma ţăr
mului dobrogean al Mării Negre şi erau adunate, prelucrate şi răspîn
dite (pe calea schimburilor) de oamenii culturii Harnangia. Din astfel
de scoici se făceau în principal brăţări, plăcuţe ornamentale, mărgele
In apropiere de vărsarea Ialomi\ei în Dunăre se află aşe:rnrea Boian
de I. Barnea) pe o popină de lingă corn. Lunca (fostă Chioara),
jud. Ialomiţa, iar la Hîrşova este aşezarea cercetată de Doina Galbenu.
20
Aşezările Boian descoperite de N. Harţuchi în cnrtierul Brăili\a şi ta
19

(descoperită

Baldovineşti.

~1
2i

2J

D. Berciu, Cultura Hamangia, I, p. 232-279.
Ibidem, p. 169.
Ibidem, p. 119-231.

Aşeza!"ea descoperită de V. Barbu.
Pentru aria de răspîndire a culturii Hamangia a se vedea Dacia, VI.
NS, 1962, p. 72 (harta III) şi p. 75.
21,
25
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<ie diferite forme şi pandantive. Un număr apreciabil de astfel de
podoabe se cunosc în diverse aşezări şi necropole din jumătatea de sud
.a ţării noastre 26.
Din observaţiile făcute pînă acum rezultă că în cursul unei perioade îndelungate, corespunzătoare aproape întregii lor evoluţii, comunităţile culturilor Hamangia din Dobrogea şi cele Boian din Mu.ntenia, au fost în relaţii bune. paşnice, în decursul unor perioade
scurte au existat chiar întrepătrunderi între ariile lor de răspîndire :n.
Spre sfîrşitul evoluţiei lor s-au produs însă evenimente care au dus
la înă~prirea raporturilor şi la pătrunderea cu forţ:i a comunităţilor
fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, peste Dunăre
şi la înfrîngerea şi supunerea comunităţilor unei faze tîrzii a culturii
Hamangia 2~. Drept urmare acestor evenimente se remarcă pe tot întinsul Dobrogei schimbarea culturii materiale. Locul culturii Hamangia
a fost preluat de cultura Gumelniţa. Studierea elementelor specifice
din domeniul ceramicii a dus la concluzia că elementele principale
sînt gumelniţene. iar o parte îşi au originea în cele c~racteristice culturii Hamangia. Aceste constatări au permis să se ajungă la precizarea
că în urma pătrunderii în Dobrogea a comunităţilor din faza de tranziţie la cultura Gumelniţa. o parte din vechea populaţie Hamangia a
fost asimilată de noii veniţi. Ţinînd seama de documentarea actuală
răspîndirea pe teritoriul Dobrogei a comunităţilor fazei de tranziţie
a început în principal în dreptul vadului de la Hîrşova. în perioada de
sfîrşit a etapei Spanţov. Actiunea s-a desfă5urat mai întîi în zona centrală a Dobrogei (inclusiv sudul judeţului Tulcea) pînă la ţărmul
Mării Negre. ln nord-vestul judeţului, deci dincolo de zona de dealuri
şi de păduri, situaţia se prezintă altfel. Comunitătile din acea regiune
sînt originare din sudul Moldovei. Acestea au avut o istorie mai îndelungată, care a început încă din Muntenia. la sfîrşitul fazei de tranziţie la cultura Gumelnita. cîncl se constată continuarea tendinţei de
răspîndire spre nord-est a acestor comunităţi. Ele au ajuns trept:i.t în
zona din preajma cursului inferior al Siretului, pînă în sudul Moldovei,
unde în amestec cu comunităţile fazei de început a culturii Cucuteni
(începutul fazei protocucuteni, du.pă periodizarea Radu Vulpe) s-a format
un nou aspect cultural mixt numit Aldeni II 29 care în domeniul culturii
materiale oglindeşte îmbinarea unor elemente specifice zonei de sud
(din Muntenia), cu altele nordice caracteristice vestului Moldovei. Faza de
început a aspectului cultural Aldeni II este reprezentată prin aşezări
~'' D. Berciu, lnsemnări pentru preistoria Peninsulei Balcanice, 3. Podoabe
mediteraneene în regiunea Porţilor de
Fier, în
Balcania II-III, 1939-1940,
p. 446-452. Descoperiri mai recente s-au făcut în cadrul necropolei gumelniţene

de pe malul de nord al grindului Grădiştea Ulmilor şi în cea atribuită fazei
Bolintineam:, de la Cernica (săpături Gh. Cantacuzino).
~ 7 La Hîrşova (săpături Doina GQlbenu) şi la Coşlogeni (săpături Sebastian Morintz).
ii; D. Berciu, Din istoria Dobrogei, I, Bucureşti, 1965, p. 44, 50.
:.!'.1. Eugen
Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni IT (Pe
.baza sdpăturilor de la Drăgăneşti Tecuci), în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 7-26.
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în principal în sudul Moldovei :in şi a R S S Moldoveneşti :11 . In perioada
<le la sfîrşitul primei faze sau la începutul celei de a doua, astfel de
-comunităţi sînt documentate şi în nordul Dobrogei, în cîteva aşezări
înşirate de-a lungul Dunării 3:!. Grupul de comunităţi al aspectului
Aldeni II are o importanţă deosebită deoarece el a reprezentat, ceva
mai tîrziu, elementul de legătură dintre sud şi nord, dintre cultura
·Gumelniţa şi cultura Cucuteni. Din cadrul grupului de aşezări de tip
Aldeni II din nordul jud. Tulcea, elemente de asemănare mai clare
.se observă într-o aşezare de la Văcăreni :13 şi în nivelul cel mai vechi
din singura aşezare cercetată prin săpături de la Luncaviţa. In ambele
-complexe sînt fragmente ceramice avînd decor împărţit în mai multe
fîşii prin linii orizontale incizate, caneluri largi şi prin grupuri de
adîncituri mici rotunde.
Purtătorii culturii Gumelniţa s-au răspîndit curînd pe întreg teritoriul jud. Tulcea. Pînă în prezent, mai ales în lungul marginilor
judeţului, se cunosc o serie de aşezări gumelniţene, lîngă satele : Calfa :l\
Jijila (La Savastin) 3\ Garvăn (La Chiatra) :u;. Popina (Popina Mare) :17 ,
Văcăreni (marginea de nord-vest) : 1 ~. Văcăreni (La Vărărie) :m, Luncaviţa
{La Cetăţuie) "0, Rachelu "1, Niculiţel r.2, Somova 1,:i, Enisala "". Lunca "5,
-Baia "6 • Dintre acestea s-au cercetat prin săpături numai aşezările de la
, Luncaviţa şi de la Baia.
La Luncaviţa "7 drept loc de aşezare a fost aleasă o terasă (de
formă dreptunghiulară de circa 70 m lungime şi 40 m lătime) aflată
la confluenţa a două foste pîraie de pe valea Cetăţii şi a Văii Ascunse.
Panta dinspre prima vale are circa 12 m înălţime. In schimb, cealaltă
pantă, dinspre sud-est are circa 7 m înălţime. Panta aceasta pare a fi
Cîteva aşezări Aldeni II au fost descoperite de către M. Petrescu DîmForschungreise im Bezirk Covurlui (Untere Moldau). în
Dada, VII-VIII, 1937-1940. Bucureşti, 1941. p. -t:J2. 434. 441. 443-445.
31 T. S. Passek şi E. K. Cernîş,
0111i;p1J1111ue 1.·y.1b111ypr,i /'y.111•.111wf a B CCCP,
X01A, 100, 1965, p. 6-18.
a2 La Văcăreni şi Luncaviţa.
:n Aşezarea de pe locul „La Vărărie" de la gura Văii Nevestelniţa.
3
~ Informaţie de la A. Aricescu.
35 Eug. Comşa, Contribuţie ... , p. 751, nr. 9.
30

boviţa,

36

Archăologische

Ibidem, p. 750,

nr. 2.

Cercetări efectuate de Colectivul şantierului Garvăn.
~ Gh. Ştefan, Raport ... , 194. p. 78.
39 Eug. Comşa, op. cit., p. 752, nr. 1 ~.
1,o Ibidem, p. 753, nr. 17 şi nr. 18. Sint menţionate două aşezări apropiate.
41 Cercetări de suprafaţă Ion Barnea
(Informaţie din Repertoriul arheo37

logic al R.S.R.).
4i Const. Moisil, op. cit., p. 174.
4J Cercetări de suprafaţă Gh. Ştefan şi Exspectatus Bujor <Date prezentate în comunicarea din 1948). Aşezarea neolitică se află în dreptul km. 10 de
pe şoseaua Tulcea-Isaccea.
r.i Cercetări de suprafaţă Gh. Ştefan şi Exspectatus Bujor_
1,:; Informaţie de la A. A<ricescu.
r.G D. Berciu, Cultura Hamangia, I, p. 121.
'- 1 Eugen
Comşa, Raport preliminar asupra sondajului de lingă Luncaviţa, r. Măcin, în SCIV, III, 1952, p. 413-416 ; Idem, Săpături arheologice la
Luncaviţa, în Materiale, Vili, 1962, p. 221-224.
-2 -
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fost amenajată de oamenii din vechime, pentru a o face mai abruptă.
şi mai adîncă. Prin săpăturile efectuate în anii 1951 şi 1959, pe Cetăţuie,
in cuprinsul stratului de cultură gros de 3,50 m, s-au delimitat 6 niveluri de locuire. Incepînd cu nivelul 5 (al doilea în ordine cronologică) se observă o predominare a elementelor de caracter gumelniţean.
Amintim de exemplu străchinile specifice, ornamentate cu grafit, ca şi
v·ăscioare cu decorul compus din paranteze făcute cu o scoică de Unio.
In aşezare se constată o locui1·e îndelungată paşnică. Cele trei nivelurL
inferioare au la bază resturi din locuinţe ne'.lrse cu puţine resturi arheologice, sub dărîmăturile lor. Din perioada care a urmat a fost cercetată parţial o locuinţă de suprafaţă, cu multă lipitură arsă, de la baza
nivelului 3. Aceasta a fost distrusă printr-un incendiu puternic. Subdărîmăturile locuinţei a rămas tot inventarul. Intr-un colţ s-au păstnt
mtregi sau sparte pe loc vase mari de provizii şi altele mai mici de
diferite forme. Este evident că oamenii din aşezare au fost nevoiţi să
părăsească în grabă locuiţele lor şi să fugă în pădurile din jur. Ultimele
două niveluri gumelniţene au avut la bază restu:·i din locuinţe modeste
de suprafaţă, cu lipitură puţină, distruse, de asemenea, prin foc. Grija
pentru apărarea aşezării este oglindită de poziţia şi forma locului ales,
pe un capăt de terasă înaltă. Partea de legătură cu restul terasei a fost
fortificată prin două şanţuri de apărare, din două perioade deosebite ..
Unul de circa 12 m litţime acum cu adîncime mai redusă şi altul, mai
în afară, care taie şi suprapune capătul de sud-est al primului şanţ.
Distrugerile prin foc şi şanţurile de apărare amintite oglindesc evenimentele istorice de la sfîrşitul epocii neolitice, din zona Dunării Inferioare, care au dus la schimbări importante în această regiune.
Un rol deosebit l-au avut comunităţile culturii Cernavoda I rn. O
astfel de aşezare se află - după cum ne informează Seb. Morintz lingă Enisala ~!'. Aceleiaşi culturi îi este atribuit şi mormîntul cu ocru
de la Casimcea'~'. La nord de Dunăre, pe teritoriile vecine, se cunosc
numeroase aşezări aparţinind purtătorilor culturii Usatovo-Folte-;;ti I.
O parte dintre ele sînt înşirate de-a lungul malului Dunării, cum sînt
şi cele de lingă Brăila. A urmat în timp cultura Folte5ti II. Resturi modeste de locuire aparţinînd acestei culturi s-au descoperit şi la Garvăn .it.
Din datele expuse credem că rezultă cu toată claritatea, care
dintre problemele neoliticului de pe întinsul jud. Tulcea au fost revolvate şi mai ales necesitatea de a se acorda mai multă atenţie problemelor încă nerezolvate 52 şi destul de complexe din această parte

a

ţării.

IR Sebastian Morintz şi P. Roman, Asupra perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului la Dunărea de Jos, în SCIV, 19, 1968, p. 55.1-556.

"~ Aşezare descoperită

"°

de A. Aricescu.
Dorin Popescu. La tombe a ocre de Casimcea

VII-VIII, 1937-1940, p. 85-91.
.-.i Eug. Comşa, Contribuţie ... , p. 749-750.

(Dobrogea),

în

Dacia,

2
:; In Repertoriul arheologic al R.S.R. sînt menţionate două aşezări cu datare incertă : 1) General Dragalina (s-au descoperit mai multe obiecte neolitice,
printre care cioburi şi fusaiole) ; 2) Greci (Pe dealul Cetate, urme de a5ezare·
străveche, s-a găsit un topor de diorit neterminat).

PROBLEME ALE HALLSTATT-ULUI TIJHPURIU DIN ZONA ISTROPONTICĂ IN LUMINA CERCETĂRILOR DE LA BABADAG
SEBASTli\N MORINTZ
Tranziţia de la epoca bronzului la prima epocă a fierului a avut
in sud-estul Europei aspecte diferite de la o zonă b alta, aspecte c:,1r~
pot fi înţelese şi explicate numai printr-o cercetare care urmăre~te
acest proces pe largi zone geografice, iar în cadrul fiecărei zone aspectele care s-au succedat etapă cu etapă de la sfîrşitul pe1'ioadci
bronzului mijlociu şi pînă în plin Hallstatt timpuriu.
Vom expune pe scurt care este situaţia, în Dobrngea şi în regiunile imediat învecinate, asupra perioadei bronzului tî1·ziu. S-a afirmat
că în Dobrogea ar exista descoperiri de tip Tei. Nu avem în acest ~''ns
nici un temei documentar. ln lucrarea monografică asupra culturii Tei,
Valeriu Leahu a arC:'ttat că cea mai estică descoperire de tip Tei se :iflă
la Baldovineşti lingă Brăila 1. Descoperirea de tip Tei de la Baldovineşti este
izolată în
raport cu masa descoperirilor de tip
Tei din\ Muntenia centrală. Ea ar indic::i în cel mai bun caz limita
nord-estică într-o anumită fază, respectiv a II-a, a culturii Tei, îa
împrejurimile oraşului Brăila. Recentele cercetări din sud-estul Munteniei arată limpede lipsa descoperirilor de tip Tei la răsărit de Mo:stiştca. unde este în schimb documentată o altă cultură pe care am
denumit-o de tip Coslogeni 2 • Această nouă cultură, bine documentat:i.
în sud-estul Munteniei şi în cîteva puncte în sud-vestul Dobrogei, corespunde bronzului fina'l, începuturde sa:le pulind fi datate în bronzul
mijlociu.
In sudul Moldovei şi în nord-estul lVI'..1nL:~niei este bine documC'ntată cultura Noua, care corespunde perioadei bronzului tîrziu :J.
Nu acelaşi lucru se poate spune cu privire la Dobrogea, unde
se cunosc doar ci'teva fragmente ceramice atribuite ipotetic culturii

Valeriu Leahu, Cultura Tei, Bucureşti HJ66. fig. 1. p. 17,136 cu fig. 1:1.
Sebastian Morintz şi N. Angelescu, Săpăturile de la Grădiştea Coslogcni
(1966), comunicare ţinută în dec. 1966 la Sesiunea ştiintifică a muzeelor.
3 Adrian Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, în Arheologia
Moldovei, II-III, 1964, p. 198-199.
1
2

Noua. Astfel este greu de precizat dacă cultura Noua a ocupat sau nu
un timp, cel puţin nordul Dobrogei.
In ultimul timp s-au descoperit la Rîmnicelu (jud. Brăila) două
morminte de inhumaţie cu vase de un aspect nou, care a fost atribuit unei etape de tranziţie de la cultura Tei la cultura Noua 4• Ulterior
au fost considerate ca aparţinînd aceleiaşi culturi de tip Rîmnicelu
unele descoperiri inedite din Dobrogea 5 • Cercetările efectuate între
1962 şi 1968 în aşezarea hallstattiană de la Babadag au precizat aspectul
cultural din Hallstattul timpuriu din zona istro-pontică 6 • Aceasta ne
permite să afirmăm că acele descoperiri din Dobrogea atribuite culturii de tip Rîmnicelu sînt proprii Hallstatt-ulu.i timpuriu de tip
Babadag.
Considerăm necesar ca pentru o mai bună înţelegere a problemelor de care ne ocupăm. să enunţăm numai principalele rezultate
ale cercetărilor de la Babadag. Aşezarea cercetată de Institutul de Arheologie în colaborare cu lVIuzevl Tulcea se află pe o înălţime situată
pe malul sudic al lacului Babadag. Aşezarea a fost fortificată în două
etape. In prima etapă fortificaţia constă într-un mare şanţ de apărare.
A doua lucrare de fortificare. care include o suprafaţă mai largă, constă
dintr-un val de pămînt, placat cu pietre, lutuit şi ars. Fiind plasat pe
panta accentuată a dealului n-a fost necesar să se amenajeze un şanţ
in afara valului. Stratul de cultură din incinta aşezării are grosimea
maximă de 1,50 m şi conţine multă cenuşe, fragmente de vase, bucăţi
de chirpic ars şi oase de animale. S-au observat locuinţe în formă
de bordeie, în special în fazele mai vechi ale aşezării şi resturi de locuinţe de suprafaţă în fazele mai noi. In imediata apropiere a locuinţelor şi în multe cazuri chiar în locuinţe se săpau gropi de provizii în
formă de clopot de dimensiuni variabile avind suprafaţa în unele
cazuri lutuită şi mai rar arsă. Pe fundul unor asemenea gropi s-au găsit
bo~1be carbor~iz:.ite de J:;i·iu şi orz. Aceste resturi ca şi oasele de animale
(printre care predomină cele de bou. oaie. capră. porc), ilustrează în
mod clar economia mixtă agricolă şi păstor.:.'ască a locui tarilor aşezării.
Subliniem constatarea noastră după care economia populaţiilor hallstattiene timpurii din Dobrogea era cl:tr deosebită de aceea a purtătorilor
culturii Noua, care practic:::u păstoritul. Cu excepţia primului nivel de
locuire al aşezării de b Babadag toate nivelele stratului hallstattian
crmţin bucăţi de zgură de fier, bucăţi de obiecte foarte oxidate şi chiar
un rest dintr-o seceră. Materialele existente duvedesc nu numai folosirea
obiectelor de fier în Hallst~ttul timpuriu din Dobrogea ci şi prelucrarea locală a fierului.
" F. Anast:isiu şi N. Harţuchi. Cel'cetări şi descoperiri arheologice în Bră
ila, în DANU!3IUS, I, Ga13ţi. 1967, p. 19, 21.
" D. Berciu, Din istoria Dobrogei, I. 1965, p. 67-68.
G Pentru
primele rezultate. Sebastian Morintz. Quelques problemes concernant la periode ancienne du Hallstatt au Bas-Danitbe
la ·lumiere des )ouilles de Babadag, în Dacia. N. S„ VIII. HJ6-l, p. 101 şi urm.
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Materialul cel mai numeros şi cel mai caracteristic din aşezarea
de la Babadag care ne permite definirea şi evoluţia hallstattului timpuriu din zona istro-pontică este ceramica. In proporţii de aproape 500/,)
intîlnim ceramică de factură bună, neagră lustruită. Principalele forme
ale acestei categorii sînt : vasele mari bitronconice, castroanele cu
profil arcuit spre interior şi ceştile cu una sau două torţi supraînălţate.
De factură grosolană sînt vasele în formă de „sac" avînd sub margine
un brîu ai vcolar. în afar::i. fonnelor mai remarcăm ornamentare:i. cu
caneluri şi proeminenţe, uneori două cîte două alăturate.
Specificul ceramicei de tip Babadag constă în tehnica şi motivistica ornamentării incizate sau mai frecvent imprinnt~. Motivul cel
mai caracteristic este cel format din cerculeţe impri!1nte unite prin
linii tangente incizate sau imprimate cu aşa zisul torques (în realitat
un obiect de lut cu o muchie crestată) care lasă amprente asemănătoar~
pieptenului sau şnurului.
în cadrul ceramicii de la Bab~dag precum şi în alte aşezări din
aceeaşi vreme se remarcă ceştile cu una sau două torţi supraînălţate.
Scunde, cu corpul bombat, de culoare variabilă între cărămiziu-cenuşiu
şi castaniu-cenuşiu, cu torţile cu secţiunea lată si mijlocul born bat,
ornamentat cu benzi în linii orizontale şi oblice incizate (Fig. 1). Unele
ceşti de acest tip au de asemenea pe pîntec mici proeminen1;·2 alăturate
două cite două. Prin tehnica de lucru, formă şi ornamentare, aceste
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de la Babadag (faza Babadag

1)

ceşti

au analogii în vasele de la Rîmnicelu, găsite în cele două morminte de inhumaţie, fără a se identifica însă cu acestea.
Pe baza materialului existent întregul :insamblu ceramic al aşe
zărilor de tip Babadag ne arată existenţa unor elemente tipic hallstattiene de origine vestică iar altele şi în special ceştile de care am vorbit,
provin din alt fond, Indifen~nt dacă se va dovedi sau nu în viitor
existenţa unor aşezări Noua în Dobrogea, noi constatăm că în cultura
Babadag nu sînt elemente de tradiţie Noua. In schimb, credem că la
formarea culturii Babadag fondul anterior local se manifestă deocamdată prin tipul ceştilor amintite. Descoperirea de la Rîmnicelu şi prezenţa
acestor vase în cadrul culturii hallstattiene de tip Babadag ne îndreptăţeşte să presupunem existenţa unui orizont cultural din bronzul
final încă neindentificat în nordul Dobrogei care succede cultura Noua
şi precede cultura Babadag. Astfel noi nu sîntem de acord cu succesiunea Tei-Rîmnicelu-Noua, asa cum cred unii cercetători, ci NouaRîmnicelu-Babadag. Aspectul Rîmnicelu este puţin cunoscut. El este
indiccit deocamdată doar de o singură formă ceramică cu ornamentare
specifică. Este prematur să facem consideraţii asupra acestei culturi
a cărei cunoaştere este abia b început. Totu~i puţinul material existent
arată afinităţi cu regiunile nord-pontice pînă în aria culturii Belogrudovka de pe Niprul mijlociu 7• Elementele de asemănare BelogrudovkaRîmniceiu se vor menţine apoi în cultura Ciornîiles, cu care începe
epoca fierului în zona respectivă şi care va primi în componenţa sa elemente ornamentale specifice culturii Babadag.
Revenim la componenţa general hallstattiană, care predomină în
cultura Babadag şi care nu es1,e locală în zona istro-pontică. Incă din
1964 ne-am exprimat convinge.:-ea în ceea ce priveşte componenta estcentral europeană în structura culturii materiale hallstattiene timpurie
de tip Babadag. Ne întemeiem afirmatia pe constatarea că formele tipic
hallstattiene, vasele negre lustruite şi decorate cu caneluri apar printr-o
evoluţie locată în vestul ţării pe baza culturilor Vatina şi Otomani.
Cercetările e[ecLu::ite în anii 19G6 şi 1967 pe Insula Banului, în
cadrnl lucrărilor de salvare a monumentelor arheologice din zona hidrocentralei de la Porţile de Fier, au dus la identificarea unei culturi
hallstattiene timpurii, dezvoltate pe fondul culturii Gîrla Mare-Zuto
Brdo. Această nouă cultură se deosebeşte de diversele a<>pecte culturale ale hallstattului timpuriu din nordul Banatului şi din Transilvania,
c:-tracterizate prin ceramică neagră canelată. Cernmica de la Insula
FLnului prezintă ornamente variate, executate prin imprimare şi încrusLu-e cu, alb. Fără a se identifica cu cultura de tip Babad3.~ din zona
istro-pontică, cultura de tip Insula Banului din zona Por~ibr de Fier
constituie principala componentă a hallstatt-ului de tip Babadag, ilustrată prin tehnică. forme şi ornamentic::l ceramicei.
~A. II. TEPEI!Oil{l\llll, llpe1ic1;11rfich·11u nepuou na oHenpoaer.o.u npaoo6epe:>1cbe,
Kiev, 1961, p. 51, fig. 271, fig. 51 '3.-1,9,31.
R Sebastian Morintz şi
Petre Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu
în sud-l'estul României Insula Banului, în SCIV, 3, 1969 (sub tipar).
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Studiul ceramicii din nivelele ce compun stratul hallstattian de la
Babadag ne oferă indicii pentru definirea a trei faze evolutive. Am arătat
că motivul ornamental specific ceramicii de la Babadag sînt cerculeţe
"imprimate unite prin cercuri tangente. In prima fază de locuire constatăm frecvenţa ornamentului amintit executat prin incizie şi mai
.rnr prin imprimarea aşa zisă cu torques. In faza a doua, motivul intră
în combinaţii mai complicate, fiind executat exclusiv prin imprimare.
tn faza a treia se renunţă la acest fel de ornamentare menţinîndu-se
-doar canelurile.
In faza întîia apar relativ numeroase elemente de caracter nehallstattian (de ex. arderea, torrne pe urne etc.).
Faza a doua, cu ceramică mai bogat ornamentată durează mai
mult şi este cel mai bine reprezentată în numeroase aşezări din Dobrogea (Mlăjitul Florilor, Piatra Frecăţei, Cernavoda etc.).
Faza a treia, cu ceramică exclusiv canelată, durează pină în
hallstattul mijlociu. In complexe din această fază s-au găsit la Babadag
dteva cioburi de tip Basarabi.
Elementele pe care le considerăm de tradiţie Rîmnicelu se menţin
numai în timpul primelor două faze.
Am arătat înrudirea şi raportul genetic dintre cultura Insula
Banului şi cultura Babadag. Cu privire la datarea începutului culturii
Babadag trebuie să admitem un decalaj de timp în raport cu cultura
Insula Banului, după care cele două culturi înrudite evoluează paralel
şi independent pînă la sfîrşitul Hallstatt-ului timpuriu.
Cultura Insula Banulu: este urmată de cultura Basarabi la formarea căreia a contribuit în mod substanţial, iar cultura Babadag intră
in faza a treia care este contemporană cel puţin în parte culturii Basarabi. Cultura Babadag s-a extins 0i în Moldova, fiind document'.ltă în
zona sudică şi centrală a acestei regiuni. In împrejurimile Calaţilor s-au
găsit materiale identice !J cu cele din Dobrogea. Treptat însă ea ai-e în
Moldova o evoluţie proprie care îi dă un specific regional după cum arată
descoperirile de la Pocreaca şi Cozia 10 • Din această vari;rntă moldovenească a culturii Babadag se vor transmite anumite element2 departe
spre răsărit, pîrtă la
Niprul mijlociu în cadrul culturii Ciarnîiles.
Descoperiri făcute la sud de Balcani la Mladinovo, Pşenicevo 11
.şi Rascopaniţa 1:! ilustrează un aspect cultural hallstattian timpuriu cu
ceramică ornamentată cu motive imprimate ca şi în culturile Insula
Banului şi Babadag. ln acest aspect cultral pe lîngă unele trăsături
specifice se îmbină elemente caracteristice Babadag cu altele de tip
u Informaţie de la T. I. Dragomir şi M. Brudiu.
10 Informaţie de la Atirla Laszlo, care ne-a arătat şi unele materiale de
la Cozia în decembrie 1967.
1l Din cercetările lui Mincio Dimitrov de la Muzeul Stara Zagora, care
ne-a arătat materiale de la Psenicevo în decembrie 1966.
12 Peter Detev, Traces de la civilisation de Raskopanitza en Transylvanie,
fo Apulum, VIII,'1, 1968, fig. 28.
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Insula Banului. In cîteva cazuri întîlnim la Pşenicevo, chiar pe acelaşi
vas, motive decorate proprii celor două culturi.
Descoperirile hallstattiene timpurii de tip Insula Banului din
zona Porţilor de Fier, cele de tip Babadag din zona istro-pontică. inclusiv aspectul regional de tip Cozia-Pocreaca din Moldova centrală,
cele de tip Pşenicevo din zona Balcani-Mariţa, caracterizate prin ceramica ornamentată cu decoruri imprimate, permit definirea unui mare
complex cultural dunăreana-balcanic clar deosebit de marele complexe·
hallstattian timpuriu situat la nord, între Dunărea mijlocie şi arcul
Carpaţilor, complex caracterizat prin ceramică canelată.
ln privinţa cronologiei absolute a culturii de tip Babadag ne
sprijinim pe raporturile sale cu cultura Insula Banului din care derivă,
cu cultura de tip Media5, din sud-estul Transilvaniei unde s-au găsit
citeva cioburi de tip Babadag II, cu cultura Basarabi cu care vine în
contact în a treia sa fază precum şi anumite elemente de tip Babadag I
găsite în stratul VII B 2 de la Troia i::.
Pe baza acestor relaţii credem că începuturile culturii Babadag
şi respectiv faza Babadag I se plasează în Hallstattul A 2 (sec. XI).
Perioada de maximă dezvoltare cuprinde aproape m întregime hallstattul B (secolele X-IX). A treia fază a culturii Babadag se plasează
Ta limita dintre Hallstattu( timpuriu şi mijlociu, durînd de asemenea şi
în Hallstattul mijlociu (~colele VUI·_ eventual VII î. e. n.).
~.

--

PROBLtMES DU HALIST:\TT .~NCIEN DE LA ZONE HISTRO-PONTIQUE,.
DANS LA LUl\UtKE DE RECHERCHES ENTREPRISES ,A BABADAG

L"âge de bronze est presque totalement inconnu en Dobroudja. Dans la.
Moldavie meridionale et le nord-est de la Valachie on connait de nombreuses
dL·couvertes de type „Noua·•, de l"t.:·tape tardive de J'âge de bronze Meme si une
documentation procaine revelera la prc'sence de la culture Noua en Dobroudja
septentrionale, a present on peut constater que l'Hallstatt ancien de la zone Histropontique (la culture Babadag) ne contient pas d'dements de tradition Noua.
Recemment on a decouvert a Rimnicelu (departement de Braila) deux sepultures contenant des pots d'un nouvel aspect, atribue a une L•tape transitoireentre la culture „Tei" et la culture „Noua".
Ulterieurement des pots analogues de Dobroudja furent consideres de
type Rimnicelu. Cependant ils appartiennent <i la culture Babadag. Les recherches entreprises a Babadag pendant 1962-1968 ont precise l'aspect et l'evolution
du hillstatt ancien de la zone Histro-pontique. La technique de la ceramique
noire cannelee, Ies urnes bitronconiques et les terrines a profil arque vers l'interieur, Ies proeminences sur les uns et les ornements execute:> par
impression, constituent les elements caracteristiques de la culture Babadag, qu'o°'
doit a une influence du hallstatt ancien occidental, c'est a dire de la zone
„Porţile de Fier". ou pendant 1966-1967 a ete indentifiee une culture du hallstatt
ancien derivee directement de la cultu re de bronze de type „Girla Mare". Outre
13 Carl W. Blegen, Cedric G. BouUer, John L. Caskey, Marion Rawson, Troy.
vol. IV. ·2, planşele 282 15, 17, 18 ; Carl W. Blegen, Troy and the Troyans, p. 67 ~
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Ies elements predominants typiques hallstatiens d"origine occidentale, la culture
Babadag comprend aussi des clements qui denotent un fond local de la fin de
l'<îge de bronze pas encore identifie en Dobroudja. La clecouverte de Rimnicelu
et l'existence des pots analogues dans le hallstatt ancien de la zone Histro-pontique, nous permettent de suposer l'existence d'un horizon culturel (!'aspect
Rimnicelu) dans la zone respective, entre la culture Noua et la culture Babadag
et non pas entre „Tei" et „Noua", comment le sou1iennent uns des chercheurs.
Le culture Babadag evolue de Hallstatt A2 (XIeme siecle) jusqti"<\ Hallstatt
C (VII eme siecle av. J.C. Elle fait partie d"un grand complexe du hallstat ancien d·~
la zone danubiene b3.lcanique caractt:•risc par cL'ramique a ornements imprimes. Les cultures I de l'Ile Banului, Bab;idag et Psenicevo-Rascopanitza constituent des groupements locaux dans le cadre du grand complexe qui peut 0tre
attribue aux Traqu?s.

CERCETARI AEROFOTOGRAFICE LA HISTRIA
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PETRE ALEXANDRESCU

lntr-un studiu consacrat formării oraşului grec, Carl Schuchardt
definea, la începutul secolului nostru, concepţia tradiţională asupra
dezvoltării topografice a polisului. 1nvăţatul german recunoştea în lumea
elenă o evoluţie similară aceleia parcurse de oraşele medievale germane
, şi caracterizată pr~n instalarea şi dezvoltarea unor aşezări civile în
jurul locurilor de refugiu, apărate natural sau fortificate. Un asemenea punct de vedere se integra concepţiei vremii, care proiecta
asupra întregii civilizaţii greceşti caracteristicile pe care filologii veacului romantic credeau a le fi stabilit pentru Atena lui Pericle. Dezvoltarea studiilor de topografie comparată, datorate în special lui Armin
von Gerkan, a dus, după primul război mondial, la modificări substanţiale. Una dintre acestea a fost identificarea, alături de grupul
<Jraşelor-acropolă, adesea cu ascendenţă miceniană, a unui al doilea
grup, mult mai numeros de oraşe de cî.mpie, născute fie prin actul
unui fondator, fie prin înfiinţarea ex nihilo a unei colonii. După al
·<loilea razboi mondial cercetările urbanistice au înregistrat un nou
salt, exprimat de sinteza lui Roland M:trtin, L'urbanisme dans la
Grece antique, 1956. urmate de progresele unei discipline ajutătoare,
·o:lre abia se năştea : fotognfia aeriană. Este locul de a aminti aici
uriaşul material aruncat în discuţie de J. Bradford, Ancient Landscape,
1957, sau recenta cartare a zonelor arheologice ale Italiei, întocmită sub
--conducerea lui Dinu Adameşteanu. Un cîmp vast pentru comparaţii se
deschide acum cercetătorilor de topografie a oraşului grec, alît sub un_ghiul structurii lui urbanistice, cit şi sub acela al funcţiei în ţinutul unde
a luat fiinţă.
Acestor preocupări li s-a adăugat, după cel de-al doilea război
mondial, o serie de investigaţii întreprinse în spaţiul agricol al oraşuJ.ui grec. Aşa cum s-a spus recent, „învăţaţi1 i au trecut dincolo de
incinte" şi chestiunile referitoare la populaţiile din chora şi la raportul
-dintre oraş şi teritoriul său agricol reţin atenţia arheologilor. Rezul-tatele aduse de cercetarea teritoriilor orăşeneşti, în special in mediul
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colonial. au adus date noi despre procesul de populare, urmărit n~
numai intre limitele incintelor, ci in toată regiunea pe care el avea
cu timpul să o domine. În cadrul acestei ample problematici, cercetarea
se orientează către cele două componente ale polisului grec, oraşul şi
chora, concepute dependent una de ce.:ilaltă, şi constituind laolaltă ceea
ce se numeşte astăzi „spaţiul civic".
Observaţiile făcute în ultima vreme la Histria vin să introducă
un al treilea element, însă neluat în seamă. : necropola. Din punct de
vedere al organizării spatiale a polisului grec - mai ales cînd este
vorba de colonii - amplasarea şi ordonarea cimitirului sau cimitirelor
se punea în aceeaşi mă5ură colonistilor greci, ca şi aceea a aşezării şi
a teritoriului agricol. În raportul său de la colocviul de la Taranto 1967,
G. Vallet atrăgea atenţia asupra importanţei necropolelor în organizarea ornşului grec : „il ne semble pas douteux que les zones des necropole3 constituaient, au meme titre que les rues, les places et la
zone perimetrale de la ville, un domaine fixe par la communaute".
ln studiul binomului polis-chora, se intercalează deci un factor de
aceiaşi importanţă. Oraşul mortilor se dez,·oltă în strînsă legătură cu
aglomerarea urbană şi el reclamă un spaţiu de creştere considerabil.
Cum de cele mai multe ori poziţia necropolei este între oraş şi chora,.
nu este oare firesc să presupunem că, încă de la fundare, a fost fixată
aria funerară ? De vreme ce cercetările recente au dovedit o corelaţie
între reteaua urbană şi lotificarea agricolă, chiar ab urbe condita, nu:
trebuie căutată şi o lotificare a domeniului funerar ? Iată cîteva întrebări la care cercetările întreprinse de noi în necropola tumulară
de la Histria au încercat să dea un răspuns.
Ruinele coloniei mileziene a Histriei se află pe malul unui vechi
golf al Mării Negre. Oscilaţiile nivelului apelor mării şi nisipurilor·
depuse de curenţii litorali au schimbat complet configuraţia regiunii,
inchizînd golful şi înecînd o parte din oraş ~i de necropola sa. Astfel
Histria, instalată în antichitate la marginea unei întinse cîmpii litorale,
se găseşte astăzi în mijlocul unor lagune şi lacuri t.
Săpăturile întreprinse începînd din 1955 în necropola tumulară
au dus la obţinerea unor observaţii importante, publicate în al doilea
volum al seriei monografice Histria. De curînd, la indemnul lui Dinu
Adameşteanu, am întreprins o cercetare a regiunii pe o serie de fotograme obţinute la anotimpuri şi la înălţimi diferite, urmate de să
pături de verificare. Aceste examene au dus la obţinerea unor date
noi privind împărţirea spaţiului Histriei şi a împrejurimilor, susceptibile - cred - a interesa discuţiile care se poartă aici.
Pe fotografiile aeriene se observă cu claritate drumurile care·
pornesc radiar de la Histria şi se îndreaptă către aşezările situate la
o depărtare mai mare sau mai mică de oraşul grecesc. Aceste drumuri
urmărite pe fotograme pe mulţi kilometri, înlesnesc acum înţelegerea
funcţiei economice şi topografice a coloniei mileziene, ca centru al unei
constelaţii de aşezări rurale. In partea de NV a Histri·ei, drumurile1
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Petre Alexandrescu, Peisajul histrian în Antichitate, Pontica III.

·traversează

o parte din întinsa ei nec ro polă tumulară. Aceasta a
.format obiectiv ul pri ncipal al invest igaţi ei aerofotografice. La pr ima
vedere, însă , necropola de N se prezi n tă ca o îngrămădire haotică de
.sute şi sute de tumuli. ln special pe fotografiile aerien e realizate la
·înălţime mică , pe care se disting toţi tumulii, chiar şi cei aplatisaţi,
-densitatea acestor m onumen te p ărea să desfidă orice încercare de sis-
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tematizare. Este m2ritul lui Dinu Adameşteanu de a fi remarcat, pemozaicul aerian publicat în volumul Histria II, prezenţa unor reţele·
de drumuri, care par a indica o parcelare a teritoriului funerar 2.
Iată pc scurt observaţiile obţinute de noi.
Inainte de a discuta aceste drumm·i, îmi permit să prezint un
monument situat în partea de NV a necropolei şi în strînsă legătm·ă
cu acestea. Este vorba de un val aplatisat care închide peninsula necropolei septentrionale pe direcţia VSV-ENE. O cercetare de suprafaţă,.
întreprinsă în 1962 împreună cu Vl. Zirra. ne-a permis identificarea
lui pe unele porţiuni. El apare de altfel şi pe o schiţă a regiunii întreprinsă de P. Polonic. Valul arc o lungime de aproape 2 km . .Jumă
tatea vestică, cu un traseu rectiliniar, are orientarea SV-NE ; jumă
tatea răsăriteană are orientarea VSV-EN:t::, cu o uşoară arcuir"2 dtre
SE. Valul este întovărăşit de un şanţ, pe tot traseul său, pe fr(mtul
dinspre continent. La acest val ajung pati-u drumuri care vin dinspre
interior, întreptîndu-se către Cetate, şi 1raversînd necropola septentrională. Un al cincilea drnm se îndreaptă în aceeaşi direcţie şi este
situat chiar pe malul Ici.eului Sinoe, parţial mîncat de ape. Pe fotograme se poate vedea clar că trei dintre aceste drumuri (2, 3 şi 4)
taie valul. Intersecţia drumului 3 nu este clară pe nici una dintle
fotograme.
In general tumulii nu ating valul. cu două excepţii : la capătul
vestic al monumentului se află un turnul mare care îl decupează,
instalîndu-se deasupra lui. Interesantă este situaţia din dreptul intersecţiei dintre drumul 2 şi val. Se observă că valul acoperă, la V de
interseciţie, trei tumuli mici şi la E de acesta un alt turnul mic. In
schimb la V de aceeaşi încrucişare, pe fotogramele din 1959, se observă cu claritate un turnul care se aşează peste val, decupîndu-1.
Este de presupus, cel puţin după aceste observaţii, că valul a fost
ridicat în perio3.da de funcţirmare a cimitirului tumular.
Problema funcţiei valului este dintre cele mai dificile. Se observă
ră acesta marchează o limită dintre densa aglomerare a movilelor
funerare din peninsula necrnpolei şi situaţia de la NV de val, unde
tumulii se grupează numai de-a lungul drumurilor. Ca o ipoteză de
lucru considerăm că acest val a putut avea pe lingă o funcţie defensivă
şi una de hotar de peribol între teritoriul destinat necropolei şi acela
al teritoriului agricol. In favoarea acestei ipoteze se aşează şi observaţiile cu privi1·e la distanţele dintre cele 5 drumuri, la incidenţa lor
cu valul. Distanţa dintre drumuri este constantă (circa 460 m). De
asemenea, distanţa dintre drumul 5 şi drumul antic care vine dinspre
apus şi se opreşte, la nord de pîrîul Dere, în zona inundabilă a lacului
Istria, reprezintă dublul distanţei dintre celelalte drumuri (circa 920 m).
In această situaţie credem cil distribuţia drumurilor, în zona de la NV
de val reprezintă prima indicaţie cu privire la lotificarea agricolă
a chorei Histriei.
2

urm.
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Adameşteanu,

rec. la Histria II. Archeologia Classica, 1967, p. 374

Revenind acum la descrierea drumurilor dm interiorul teritoriului funerar, observăm prezenţa a două sisteme rutiere, cu orientări
diferite, parţial suprapuse. Primul se compune dintr-o serie de drumuri aproape rectilinii, care se taie unele pe altele în unghi drept.
Acest sistem se orientează în general N-S (resp. E-V), cu o uşoară
abatere către V. Această reţea împarte zona meridională a necropolei
într-o serie de parcele rectangulare. Pînă acum nu am putut realiza
decît schiţa pe care o prezint aici, reprezentînd o transcriere a drumurilor văzute pe serii diferite de foto6rame. De aici rezultă imposibilitatea în care ne aflăm de a da distanţe exacte.
ln ţesătura de drumuri 1.·are brăzdează necropola septentl'ională
se distinge un al doilea sistem rutier. Este vorba de drumud cu un
traseu mai puţin rectiliniu. dar care în general par să urmeze orientarea NNV-SSE (resp. ENE-VSV). Unele dintre drummile acestea se
„ţes" cu cele ale sistemului prezentat înainte, altele par a-l tăia. A1·
putea fi vorba eventual de o a doua lotificare funerară, efectuată în
terenuri anterior parcelate dup~l sistemul N-S.
Cîteva cuvinte despre rapo:·tul dintre reţelele rutiere şi tumuli.
In primul rînd accentuez asupra faptului, observat şi de Dinu Adameşteanu, că nici un turnul nu este tăiat de drumuri, fie principale,
fie secundare. Cîţiva tumuli acoperă sau blochează ins~l unde drumun.
Acestea aparţin sistemului rntier S-N, E-V, şi sînt drumuri secundare.
înăuntrul parcelelor, tumulii au tendinţa de a se aglomera către
drumuri, fără a lăsa complet neocupat interiorul. Dintre drumurile
care apar în interiorul teritoriului funerar, cele evidente şi deci cele
mai intens circulate sînt drumurile care leagă Cetatea cu ţinutul
de la NV.
ln urma transgresiunilor marine, legătura dintre teritoriul necropolei de N şi acela pe care se află astăzi cetatea Histria ci. fost tă
iată. Nu se poate deci urmări trnseul acestor d1·umuri principale pînă
la aşezarea urb3.nă. Se poate presupune însă că drumurile care veneau
din Hinterland-ul coloniei milesiene nu se opreau ca astăzi, pe malul
lacului, ci ajungeau pîna la oraş. Ţinind seamă de unele observaţii
formulate de D. Adameşteanu şi de noi înşine, ni se pare posibil de formulat chiar ipoteza potrivit căreia nu numai aceste drumuri ajungeau
în Antichitate pînă la oraşul grecesc, ci şi necropola s::i.. Ea a putut
începe chiar sub zidurile Histriei, porţiunea situată pe locul actualului'
golf al lacului Sinoe, fiind apoi îneca~ă de apele de transgresiune. Cee3
ce s-a păstrat astăzi din necropola septentrională se află pe platoul înalt
de la NNV de Cetate şi pe o îngustă porţiune inundabilă de la poalele·
lui, devenită o plajă a lagunei. Astfel sîntem lipsiţi de posibilitatea d2
a cerceta sub raport planimetric relaţia dintre parcel area funerară şi
aceea urbană, între reţeaua de drumuri care brăzdau de-a latul şi de-a
lungul necropola de N şi reţeaua stradală a oraşului.
lată acum cum se încadrează aceste noi observatii în cercetările
mai vechi făcute de noi în acest cimitir. Tumulii din· secolele VI-IV
1
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î. e. n., se află răspindiţi in majoritatea lor la sudul drumului B. doi
dintre aceştia se află în fişia dintre drumurile A şi B. Către apus ei
nu depăşesc drumul 3. Limita lor de răspîndire către răsărit nu ne
este cunoscută din pricina modificărilor litoralului antic. ln porţiunea
în care se află ac2şti turnuli, cei mai vechi ai necropolei, a fost identificată şi reţeaua de drumuri cu orientarea N-S, E-V. Aşa cum am
arătat, nici unul dintre tumulii aflaţi în această parte a necropolei
septentrionale nu este tăiat de drumurile acestei reţele. Presupunem
deci că aceste drumuri reprezintă indiciile lotificării funerare din
prima perioadă de funcţionare a necropolei septentrionale, prin care a
fost destinată şi organizată pentru a primi pe cei morţi o întinsă
porţiune la N de Cetate, poate pînă in dreptul drumului A. Acest
drum pare să nu fi fost depăşit o vreme destul de îndelungată, de
vreme ce la N de el nu a fost încă descoperit nici un turnul de epocă
grecească. Dincolo de acestea apar pînă acum numai tumuli de epocă
romană. Este posibil deci ca într-o vreme tirzie. poate romană, să se
fi ivit necesitatea extinderii necropolei septentrionale, poate însoţită
de o nouă parcelare funerară.
în punctul în care ne aflăm cu expunerea noastră, trebuie să
atragem atenţia asupra sladiului de început în care se află cercetarea
noastră. Fotografiile pe care le-3m avut la dispoziţie nu sint intru
totul adecvate investigaţiei arheologice. Se impune cu necesitate continuarea acestei cercetări şi asocierea lor cu o ridicare topografică,
după indicaţiile fotografiilor aeriene. O asemenea ridicare ar putea
oferi, abia ea, rapoartele de suprafaţă şi de lungime necesare pentru
.aflarea raţiei planimetrice antice şi, in fond, a modalităţii practice de
organizare a teritoriului din imediata vecinătate a oraşului. Pe de
altă parte, în descifrarea reţelei rutiere trebuie avut în vedere. din
capul locului, faptul că, în foi·ma în care această reţea de drumuri ne
apare astăzi, o constituie rezultatul „ingheţat'' al unei lungi perioade
istorice. Evident, nu toate drumurile care se văd astăzi au funcţionat
~oncomitenent. Să avem în vedere, de aceea, verificarea acestor date
prin săpături organizate, efectuate în puncte cheie.

*
Pe planul pe care lucrează actualmente cercetarea modernă ln
domeniul de curind deschis al investigaţiei arheologice şi care este
acela al organizării spaţiale greceşti, cu un număr încă foarte redus
de documente, orice descoperire este menită a contribui la fixarea
Jaluanelor generale. Cum în momentul de faţă Histria oferă primele
indicii ale unei lotificări funerare în lumea greacă, ea nu poate să nu
intre în discuţia generală a acestei probleme, chiar dacă observaţiile
obţinute sint încă în faza de început.
Trebuie să semnalez totuşi că unele similitudini se vor putea
poate stabili cu necropolele tumulare ale oraşelor nord-pontice. Deşi,
după ştiinţa noastră ele nu au fost încă examinate prin fotografii
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Mozaic aerofotografic a necropolei tumulare a Histriei, cu zonele învecinate.

.aeriene, îmi permit să prezint înaintea dumneavoastră un releveu
făcut în necropola Olbiei.
Intr-un studiu dedicat releveurilor făcute în veacul al XIX-lea,
A. Karasiov dă un plan destul de schematic al Olbiei şi a împrejurimilor ei imediate, însoţit de unele comentarii :i. Arheologul sovietic
utilizează în special un releveu efectuat în 1848 de A. S. Uvarov.
preţios pentru notaţiile din necropola tumulară a acestei colonii, mult
.mai puţin deranjată atunci decît astăzi. Necropola înconjoară oraşul
în forma unui arc de cerc. „Pe toate planurile - scrie autorul - apar
viroage puţin adînci în formă de benzi înguste, traversînd necropola
:pe direcţii variate, în linie dreaptă, nedependente de formele de relief,
chiar tăind văile apelor. Se po.:tte presupune că ele nu sînt naturale
ci artificiale şi că reprezintă drumuri". A. Karasiuv constată că distanţele
"între drumurile principale, la punctul lor de ieşire de pe teritoriul funerar, sint constante (530 m). Se recunosc şi citeva drumuri secundare,
paralele întrei ele. In sfirşit. se semnalează urmele unui val, însoţit de
un şanţ, care delimitează zona funerară.
In general însă indicaţii cu privire la parcelarea funerară în
reimitirele greceşti sint firave. Remarcăm totuşi observaţiile obţinute
de către K. Kilbler, la Kerameikos, în necropola din epoca geometrică,
·,unde au apărut limitele unui „sector funerar (Grăberbezirk), împărţit
·în parcele dreptunghiulare (Grăberfelder) "· De asemenea în ultimul
·.timp au apărut asemenea indicii în unele necropole tumulare etrusce.

*

In general, în ştiinţa noastră formarea cimitirelor este concepută
<lupă o formulă elementară : cimitirul se instalează într-un spaţiu
limitat, numit nucleu, şi se dezvoltă în jurul acestuia mai mult sau
_m-ai puţin în sens centrifugal. In explicarea dezvoltării necropolei tumulare a Histriei am pornit noi înşine de la această idee în Histria II.
·Cercetările aerofotografice vin însă să tulbure această imagine. Dacă,
aşa cum presupunem acum, coloniştii greci au întreprins o organizare
integrală a celor trei sectoare din spaţiul lor civic, oraş, necropolă,
·chora, atunci se pune problema unui spaţiu destinat ab urbe condita
pentru înmormîntări.
Cit priveşte modalitatea ocupării unui asemenea domeniu funerar
;sîntem reduşi deocamdată la ipoteze. Un anumit paralelism a trebuit
:să existe între mecanica ocupării teritoriului viitorului oraş şi aceea a
celui afectat cimitirului. Pentru aglomerările urbane ne vom referi
la exemplele recent puse în discuţie de cercetările întreprinse în Sicilia
şi Italia.
In aceste colonii s-a constat, încă din epoca arhaică, existenţa unei
împărţiri ortogonale, să-i spunem cu un termen impropriu pre-hippodameice, a zonelor de locuire. Este drept că nu s-a putut stabili nicăieri
încă dacă acest plan ortogonal urcă în timp pînă chiar la momentul în3 A. Karasiov, MIA 50, 1956, p. 30.
" K. Kiibler, Kerameikos V 1, p. 17 urm.
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temeierii, deoarece resturile arheologice din etapa iniţială de existenţă
a coloniilor nu au putut fi decît rareori surprinse. Dar s-'a observat„
deocamdată numai la Megara Hyblaia, că deja la începutul veacului al
VII-lea î. e. n., puţinele edificii descoperite, de caracter public sau privat„
sînt aliniate deja pe reţeaua ortogonală, prefigurînd structura viitorului oraş. Aici este locul de a arăta că unele cercetări concomitente
întreprinse în coloniile occidentale şi nordpontice converg către schiţarea unui tablou cvasi sătesc al primelor instalaţii coloniale greceşti,
în care distribuţia locuinţelor înăuntrul insulelor este rară, terenurilevirane sau grădinile ocupînd suprafeţe considerabile. Este interesant
de adăugat că în perioadele în care aglomerarea urbană se intensifică,
rămîn încă în unele oraşe terenuri virane neconstruite şi incluse de
incintă (Agrigent, Paestum, Capua, Pompei). In aceste condiţii se poate
discuta asupra raportului dintre modalitatea de ocupare a reţelei urbane şi aceea a celei funerare. In cadrul suprafeţei acordate cimitirului
s-a început utilizarea mai multor parcele concomitent. Acest postulat
depinde însă în mare măsură de semnificaţia actului însuşi al lotificării
funerare. Sîntem din nou reduşi la ipoteze ... Ele nu pot fi formulate decît
tot în raport cu semnificaţia lotificării urbane. R. Martin observă că
„reglementări destul de precise par a fi fost luate ... în unele oraşe coloniale sau în oraşe rezultînd dintr-un sinoicism. Se pare că la Mantineia,
oraş fondat între 461-454 î. e. n. repartizarea cartierelor s-a făcut
după listele
de triburi. La Thourioi de asemenea repartiţia pe·
care ne-a transmis-o Diodor cu privire la întemeiere lasă să se înţeleagă că diviziunea aşezării se întemeia pe atribuirea diferitelor cartiere diverselor contingente pe care Grecia le adunase" 5 • Exemplele
sînt restrînse, dar este de presupus că legăturile de sînge, tribale, au
trebuit să joace un rol de seamă la instalarea coloniştilor, mai ales
într-o vreme timpurie. La aceasta se adăugau diferenţele de statut juridic
şi social între grupurile de fondatori şi acei CrtOLXOL
colonişti veniţi
izolat sau în grup, după organizarea coloniei G. In sfîrşit, diferenţele
~
6

R. Martin, L'urbanisme dans a Grece Antique, 1956, p. 57.
Nu trebuie uitat că în grupul primilor colonişti
se găseau nu numai
greci din metropolă. In cazul coloniilor mileziene problema diversităţii provenienţei grupelor de „întemeietori" se pune cu atît mai stringent cu cit, după
tradiţie, Miletul a întemeiat, numai în Marea Neagră, 90 de colonii. Nu este
exclus deci ca în mişcarea de colonizare condusă de Milet să fie fost atra5i greci
din mai multe oraşe ale Ioniei. Carl Roebuck (Classical Philology, 1950, p. 236
şi urm., şi Jonia1i Trade and Colonization, New-York, 1959, p. 135) a observat,
cercetînd structura coloniei de la Naukratis la care au luat parte şi cîteva cetăti
ioniene : „among the East Greeks and Ionians. in particular, there hade been
more experience of unity that in the mainland Greece ... In the process of growth„
they had absorbed other Greeks and the natives into their citizen bodies and
lrnd created a clearly marked cultural koine". Acţiunea unor oraşe ioniene în
coloniile pontice este atestată nu numai prin ceramica lor, ci şi prin existenţa
unor oc7toLXLIXL, fondate de Teos şi Klazomenai. Recent, J. Boardman, Grees Overseas, 1964, p. 260, fig. 70 a) identifică un tip de pithoi de uz funerar de la Berezan ca fiind fabricat chiar la Berezan de către colonişti originari din Chios şi
stabiliţi în colonia mil~ziană curînd după anul 600 î.e.n. Naukratis a reprezentat
desigur o formulă extremă a acestei colaborări panioniene, adaptată unor particularităţi ale Egiptului, dar ea nu este mai puţin o indicaţie a gamei acestei
colaborări.
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de categorie socială, legate de dezvoltarea economică a polisului au
trebuit ele înşile să fie luate în considerare. Documentele de care
dispunem nu ne ajută să pătrundem decît incidental, şi pentru anumite
oraşe „privilegiate", în asemenea probleme. Condiţii similare au trebuit
însă să existe şi în alte oraşe coloniale, la formarea cartierelor de locuinţe sau mai precis a insulelor, elementul primordial in planul
oraşului grec.
Nu cumva aceleaşi criterii au predominat şi în atribuirea loturilor
funerare ? Fără a putea da un răspuns la această întrebare, considerăm
că în cimitirul de la Histria cercetarea poate fi dirijată în această
direcţie. Examenul exhaustiv al unor parcele şi scoaterea la lumină
a tuturor resturilor funerare aflate în cuprinsul lor poate, credem,
duce la cunoaşterea structurii acestor loturi funerare. Pe baza unor
asemenea rezultate se va putea încerca un examen sociologic al grupelor de morminte, pornind de la metoda cercetării cimitirelor, introdusă de şcoala germană şi continuată cu atîta succes, de către
arheologii maghiari, în cimitirele maghiare şi avare. Deşi, după ştiin\a
noastră, un asemenea examen nu a fost încercat pînă acum în nici un
cimitir grecesc, aceasta nu ne poate împiedica de a-l încerca la Histria,
în condiţiile favorabile în care se găsesc cimitirele acestei colonii. Se
ştie că una din dificultăţile metodei sociologice ţine tocmai de stabilirea
, limitelor topografice ale grupărilor de morminte. Or descoperirea urmelor parcelării funerare este în măsură de a înlesni considerabil
cercetarea. Fără a putea augura, de pe acum, asupra succesului acestei
metode în cercetarea unei societăţi atît de evoluate ca aceeia a unei
colonii greceşti, credem că descoperirile aerofotografice ne îndreptăţesc,
chiar ne obligă, să o încercăm în cimitirul tumular de la Histri.1.
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OBSERVAŢII

AEROFOTOGRAFICE IN TERITORIUL RURAL
AL HISTRIEI
EMILIA DORUŢIU-BOILA

Această comunicare face parte dintr-un studiu mai larg privind
I
teritoriile oraşelor greceşti de pe li to ral ul dobrogean al Mării Negre.
Concluziile şi ipotezele pe care le voi prezenta aici se bazează pe cercetarea fotografiilor aeriene ale zonei Histria întreprinsă în toamna
anului trecut împreună cu P. Alexandrescu, precum şi pe valorificarea
în lumina rezultatelor acestei cercetări a datelor arheologice cunoscute
pînă acum.
Cercetarea aerofotografică a necropolei cetăţii Histria este strins
legată de cercetarea ţinutului înconjurător, iar unele din cunoştinţele
dobîndite privitor la organizarea necropolei tumulare, prezentate în
cadrul acestui colocviu de P. Alexandrescu, au stat la baza interpretării
observaţiilor din zona situată dincolo de necropola tumulară. Caracterul
ipotetic şi provizoriu al concluziilor noastre porneşte de la faptul că
cercetările de această natură sint la noi încă într-o fază de început,
precum şi de la dificultatea de a pune întotdeauna de acord interpretarea fotogramelor cu rezultatele cercetărilor de teren de pînă acum.
Problema teritoriilor orăşeneşti, una din cele mai obscure din istoria
cetăţilor greceşti de pe litoralul nostru pontic, a fost pe larg desbătută
în istoriografia românească. Din analogia cu celelalte colonii întemeiate
de greci, precum şi din unele vagi aluzii în textele literare şi în inscripţiile din sec. III-II î. e. n., în care chora apare menţionată în opoziţie
cu polis, şi mai ales din documentele din epoca romană, s-a dedus că
încă din epoca elenistică cetăţile greceşti dobrogene au avut întinse teritorii rurale. Rod al unui proces îndelungat, aceste teritorii au intrat sub
jurisdicţia cetăţii abia după apariţia unei forţe politice cu ajutorul căreia
ele puteau fi păstrate şi puse în valoare. Rolul acestei forţe politice fost
jucat după unii autori moderni de stăpînirea scitică, instaurată în do-
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brogea la mijlocul sec. IV, după alţii, de stăpînirea macedoneană, şi
anume, domnia lui Lysimach 1.
Din punct de vedere arheologic. problema raportului cetate-teritoriu
a fost studiată mai ales sub aspectul relaţiilor comerciale şi al influenţelor culturale ale oraşului în ţinutul înconjurător. Din lipsa aproape
totală de elemente materiale, problema pămînturilor vecine cetăţii,
cultivate sau exploatate de cetăţenii oraşului, a rămas necunoscută.
tn principiu, se admite că întemeierea oraşului a fost însoţită de o împă:rţire a pămîntului înconjurător în loturi atribuite şefilor d2 familii 2,
dar descoperirile de materiale arheologice arhaice şi clasice greceşti în
aşezările din împrejurimile Histriei au fost interpretate de majoritatea
cercetătorilor ca datorindu-se relaţiilor comerciale şi influenţelor culturale greceşti şi nu prezenţei efective a grecilor în punctele respective.
Totuşi, izolat, a apărut şi cealaltă părere potrivit căreia ceramica greacă
din aşezările rurale trebuie socotită drept o mărturie a pătrunderii şi
instalării grecilor în interiorul ţinutului, precum şi a dependenţei economice, politice şi administrative faţă de cetate încă din sec. VI î. e. n. 3•
Din cercetările efectuate în aşezările din teritoriile rurale ale
cetăţilor greceşti dobrogene, rezultă că toate aceste aşezări au fost
întemeiate cu cel puţin un secol după întemeierea coloniilor ; cele mai
vechi materiale arheologice descoperite la Tariverdi, Sinoe-Zmeica,
Histria-sat, Vadu, Gargalîc datează din a doua jumătate a sec. VI sau
de mai tîrziu. Această împrejurare şi preponderenţa materialului grecesc din aceste aşezări pledează pentru strînsa legătură dintre ele şi
coloniile greceşti, legătură ce nu poate fi explicată numai prin schimbul
de produse dintre greci şi băştinaşi.
O scurtă privire asupra teritoriilor altor colonii greceşti, din
Sicilia şi Magna Grecia, de exemplu, unde ele au fost foarte bine studiate, arată că întemeierea coloniei propriu-zise a fost urmată de o
ocupare treptată a teritoriilor înconjurătoare, ce a avansat pînă la limita
de expansiune a coloniei învecinate. Extinderea s-a făcut atît în inPentru problema teritoriului Histriei în literatura românească, cităm a1c1
mai recente : Em. Condurachi, Cu privire la constituirea teritoriului „rural" al oraşului Histria şi funcţiunea sa social-economică, Bul. Ştiinţific,
IV. 1952, p. 59-69 : I. Stoian. 1n legătură cu vechimea teritoriului rural al Histriei, SCIV, VIII, 1957, p. 18:3-200. D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I. Bucure.5ti, 1965, p. 195 : Id., Relaţiile agrare din cetăţile pontice înainte de cucerirea
1·omană, Contribuţii la Istoria Veche a României, ed., 2, 1967, p. 120-166 ; Id.,
Hotărnicia consularului Laberius Maximus, ibid., p. 349-385. Constituirea teritoriului rural al Histriei cu sprijinul autorităţii politice instaurate în ţinutul dintre Dunăre şi Mare de sciţi în veacul IV, la Em. Condurachi, op. cit. ; chora
histriană devine o realitate politică şi juridică în timpul stăpînirii lui Lysimach,
la D. M. Pippidi, Relaţiile agrare, p. 155 şi urm.
2 D. M. Pippidi. loc. cit„ p. 158.
3 R. Vulpe, SCIV, VI, 1955, p. 547-548 ; I. Stoian, Zoe. cit. Pentru aşezările
cercetate în teritoriul Histriei, v. bibliografia şi discuţii la D. Berciu. Din Istoria Dobrogei, I. p. 94 sqq : V. Pârvan, Penetration hellenique et hellenistique
dans la vallee du Danube, Bull. hist. Ac. R., X, 1923, p. 34, era de părere că
aşezările de la Vadu, Sinoe, Bisericuţa şi Gargalîc au fost întemeiate de grecii
de la Histria. Pentru Gargalîc, v. şi D. M. Pippidi, „Studii Clasice", IX, 1968,
p. 230-323.
1

cîteva
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lucrări

teriorul ţinutului cît şi pe litoral, şi ea s-a tradus prin întemeierea
unor aşezări greceşti ce serveau ca puncte de supraveghere a litoraldui sau ca centre de caracter agricol în interior"·
Problema relaţiilor cetate-teritoriu a fost pusă cu deosebită insistenţă şi în studierea coloniilor nord-pontice 3 .
Din aceste studii s-a putut stabili că în toate coloniile greceşti.
în Sicilia, Magna Grecia, în N Mării Negre, exploata.rea agricolă a
unei regiuni din împrejurimile cetăţii, precum şi controlul unei porţiuni de litoral aveau o importanţă de căpetenie în viaţa lor economică.

Harta descoperirilor arheologice din aşezările din împrejurimile
Histriei arată că teritoriul a fost intens locuit în epocile arhaică, clasică
şi elenistică şi că cetatea era înconjurată de o reţea de aşezări a căror
€Xistenţă era strîns legată de viaţa oraşului. Este probabil că încă din
sec. VI Histria controla întregul litoral între Vadu şi Capul Dolojman.
dacă nu cMa:r pînă la Dunăre G, şi că în interiorul ţinutulu1 i stăp1nirea
!o. Syracusa. La început a fost ocupată zona de cîmpie litorală între Syra-cusa şi Heloros ; aici au fost primele loturi ale coloniştilor ; în jurul anilor 700
a fost cucerit Heloros, marcînd o limită a teritoriului în această parte. La mijlocul sec. VII au fost întemeiate Akrai şi Kasmenai. O altă fază de expan·~aune
reprezintă
întemeierea Camarinei. Odată cu ocuparea acestui teritoriu,
viaţa a încetat în aşezările sicule, cf. G. Vallet, Cite et territorire dans le<; cites
grecques d'Occident, Palermo, 1968, Gela. Fondarea Gelei a fost urmc1tă de ocuparea progresivă a ţinutului cuprins între văile rîurilor Gela si Salso. ocupare
-cu caracter politico-militar ce a dus la întemeierea de noi centre grece.5ti şi la
cucerirea treptată şi la transformarea centrelor indigene ce controlau accesul
prin aceste văi, în adevărate frouria şi poleis greceşti, cf. P. Orlandini, L'espansione di Gela nella Sicilia centro-meridionale, Kokalos, VIII. 1962, p. 69-120.
Sybaris. Aşezările indigene aşezate în cerc la cca 15 km de oraş şi-au in<:etat existenţa spre sf. sec. VIII - ceea ce a dus la presupunerea că noii colo. nişti i-au folosit pe băştinaşi pentru cultura pămîntului şi pentru întemeiere
<le familii. Sybaris a întemeiat subcolonii pe malul mării Tyrrheniene, ca Laos
ş1 Scidros, ceea ce implică dominarea regiunilor intermediare. cf. J. S. Callaway,
Sybar~s, 1950, E. Lepore, Atti del II° Convegno di studi suHa Magna Grecia,

1962, p. 216-218.
5 Regatul Bosporan. Primele aşezări din Bospor au avut un caracter agri-

col. Cele ce s-au bucurat de condiţii mai favorabile s-au dezvoltat şi au devenit
asezări urbane. In epoca arhaică oraşele aveau o chora ce se intindea pe o rază
<le 7-10 km. cf. V. D. Blavatski, Zemledelie v anticnîh gosudarstvah Severnogo
pricernomorta, Moscova, 1958 ; I. T. Kruglikova,
Issledovanie selskoi territorii
.evropeiskogo Bospora, SA, 1957, 1, p. 217 ; Id., în „Kratkie Soobsceniia", 109,
Moscova, 1967, p. 3-8.
Kersones. In sec. V-IV peninsula Maiaţk a fost divizată în loturi, asemă
nătoare cu cele de la Metapont şi Herakleia. In secolele următoare, a avut loc
<> împărţire a pămînturilor din pen. Herakleia. In această vreme chora oraşului
se întindea pe o rază de 8-10 km, cu numeroase aşezări rurale şi villae izolate.
Olbia. Cercetările arheologice pe ambele maluri ale limanului Bugului au
.arătat o intensă locuire între sec. VII-II î.e.n. Atribuirea asezărilor identifiC'ate
în această zonă sciţilor sau coloniştilor greci este incertă. Se pare că cele din
s~c. IV-III erau greceşti, ct. F. M. Stitelman, Poseleniia anticnogo perioada na
pobereje Bugskogo Limana, MIA. 50, 1956, p. 255 sqq.
!i Poate că :aşa se explică ştirea din Rerodat, IV, 99. că Histria este aşe
zată lîngă vărsarea Istrului în Mare. ln sec. I graniţa nordică a teritoriului Histriei era pe braţul Peuce. Numai stăpînind o fişie de litoral pînă la Dunăre,
Histria putea beneficia de înlesnirile pe care le oferea Dunărea pentru pescuit
~i navigaţie spre interiorul ţinutului.
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sa se întindea pe o linie ce cuprindea aşezările de la Gargalîc, Vadu„
Tariverdi, Fîntînele, Jurilofca. Cercetările arheologice sistematice sau
descoperirile întîmplătoare au identificat în raza acestui teritoriu numeroase puncte cu urme greceşti arhaice, clasice şi elenistice. Amintim
aici, în afară de aşezările înşirate mai sus, aşezările de la Histria-sat.
Sinoe-Zmeica. Sariurt, Baia. ln niciuna din aceste aşezări nu au apărut
nivelurile de viaţă anterioare sec. VI î. e. n., ceea ce, repetăm, constituie un indiciu al strînsei dependenţe dintre întemeierea coloniei
greceşti şi apariţia acestor aşezări.
In staţiunile cercetate în împrejurimile Histriei, ceramica greacă_
apare întotdeauna asociată cu vase din ceramică primitivă, corespunzînd epocii fierului, dar cu predominarea materialului grecesc. Cercetările de la Tariverdi au permis să se facă observaţia că în straturile
arhaice ceramica indigenă, asemănătoare cu cea descoperită la Histria~
apare în proporţie redusă în nivelurile mai vechi şi că această proporţie creşte în nivelul arhaic III (560-510), situaţie similară cu cea
constatată la Hist1·ia. în aşezarea extramurană de pe platou, şi în necropola de la Histria-sat : în acestea din urmă arheologii au constatat o sporire a elementului indigen către sfîrşitul sec. VI i. e. n. 7• S-au putut
chiar stabili unele trăsături comune intl'e tipurile de locuinţe descoperitela Tariverdi şi Histria, sugerînd descoperitorilor posibilitatea unor relaţii
politice între aceste aşezări şi Histria. precum şi prezenţa efectivă a elementului etnic grecesc I'. Această constatare a fost confirmată de cercetările intreprinse în alte aşezări. în special pe litoral, unde au fost
descoperi te puncte întări te cu val şi şanţ sau zid de piatră, locuinţe cu
ziduri de piatră şi temelii albiene. datate cu material ceramic grecesc
din epocile arhaică. clasică şi elenistică. Ne referim în primul rînd la
aşezările de la Sinoe-Zmeica, Vadul. la capul de S al viilor, unde
în literatură se menţionează o cetate de piatră fasonată ; prin cerce-tările mai noi întreprinse într-un alt punct din apropiere au fost descoperite urmele unei aşezări întărite cu şanţ şi val, datată prin materialul ceramic grecesc găsit aici în sec. VI. Şi aici ceramica greacă
apare asociată cu ceramica primitivă de factură locală. Jn aşezarea dela capul Dolojman, unde cercetările în nivelul arhaic sînt încă la
început, a apărut de asemenea material ceramic grecesc datat
în
sec. VI î. e. n., dovadă că şi în acest punct aşezarea grecilor sau contactul cu aceştia s-a produs de timpuriu, curînd după întemeierea coloniei milesiene de la Histria n.
Deşi aceste constatări de ordin etnic nu pot fi considerate încă
definitive, socotim că apariţia aproape simultană, la mijlocul sec. VI,
ded cu un secol după instalarea grecilor la Histria, a unor aşezări
7 Susana Dimitriu, comunicare prezentată la Conferinţa Naţională de Arheologie, Iaşi, 1968. Rezultatele săpăturilor arheologice de la Histria-sat sînt încă
inedite.
~ R. Vulpe. loc. cit. S. Dimitriu, Histria, II, 1966, p. 40-41 ; P. Alexandrescu, ibid., p. 275.
u M. Coja, comunicare prezentată la Conferinţa Naţională de Arheologieţinută la Iaşi în 1968.
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destul de numeroase atît pe litoral cît şi în interiorul ţinutului trebuie
pusă în legătură cu extinderea coloniştilor de la Histria în teritoriul
înconjurător. Expansiunea în teritoriu coincide cu momentul de maximă dezvoltare a aşezării arhaice de la Histria, cînd se constată o mare
densitate a populaţiei şi o intensă circulaţie de bunuri w. Este semnificativ că în niciuna din aşezările cercetate nu a fost descoperit nivelul imediat anterior stabilirii grecilor, corespunzînd ultimelor faze ale culturii
hallstattiene locale, cunoscută sub numel·e de cultu:'a Babadag. Menţionăm însă că ultimele nivele de locuire din aşezarea de la Babadag
datează cel mai tîrziu de la mijlocul sec. VII, după care aşezarea a
fost părăsită. Această întrerupere a locuirii de la Babadag s-ar putea
pune în legătură cu întemeierea coloniei de la Histria. Este numai o
ipoteză, căci cercetarea ultimelor nivele din aşezarea de la Babada~
n-a dat încă rezultate definitive.
Strînsa legătură dintre cetate şi teritoriul înconjurător este foarlc
bine pusă în lumină de drumurile care o legau de numeroasele aşezăci
din jur. Studiul fotografiil01 aeriene a permis identificarea unor drumuri ce plecau de la cetate în toate direcţiile, spre S şi N pe litoral,
şi spre V, în interior, legînd între ele o sumedenie de aşezări, unele
iden1tificate prin cercetă1'ile de teren, altele neidentificate încă (pl. 2
' şi hiart3.).
Necropola tumulară a Histriei este despăriită spre NV de restul
teritoriului printr-un val cu şanţ, ce se distinge foarte dar pe fotografiile aeriene şi care a fost văzut de P. Polonic în cursul cercetărilor
saile de teren şi trecut pe schiţa regiunii Hisb:ia 1ntocmită de el 11 •
Traseul acestui val a fost cercetat pe teren în 1962 şi identificat în
unele puncte unde terenul nu a fost cu totul nivelat de lucrările
agricole ; el corespunde limitei de maximă răspîndire a tumulilor. La
~:lata publicării studiului monografic al necropolei tumulare histriene,
raportul dintre val şi necropolă nu era încă bine precizat, dar din
studiul ulterior al fotografiilor aeriene a rezultat clar că între cetate,
necropolă si acest val exista o strînsă legătură. Drumurile care stră
bat necropola şi care vin dinspre cetate şi platou'l de V ies din necropolă tăind acest val la distanţe aproape egale. Intre malul lacului
Sinoe şi punctul numit Izvoare, aproape de capătul de NV al lacului
Histria, pe fotografiile aeriene apar cinci asemenea drumuri ce merg
în rază spre N şi V de-a lungul ţărmului şi în interiocul ţinutului. Pe fotografii aceste drumuri se prezintă ca nişte dungi de culoare mai întunecată corespunzînd unor adîncituri în teren, adeseori mărginite de tumuli. Niciodată aceste drumuri nu t:aie tumlllli antici şi nici tumulii
antici nu apar aşezaţi pe drumuri, ceea ce constituie unul din
indiciile cele mai sigure ale contemporaneităţii lor. Un alt indiciu
al vechimii acestor drumuri îl constituie direcţia lor, to:ite plecînd
de la cetatea Histria şi ducînd la diversele aşezări din interior sau
de pe litoral. Ţinînd seama de faptul că cetatea n-a mai fost locuită
to
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după parasirea sa la sfirşitul antichităţii, numeroasele urme de drumuri din jurul cetăţii nu pot fi decît antice şi ele au fost folosite doar
atîta vreme cit a dă.inuit şi cetatea. Seri3. de drumuri, re pleacă în rază
de la cetate şi pla'toul de V spre interiorul ţinutului, continuă spre V
şi S cu alte drumuri, dintre care unele leagă cetatea de aşezările de
la Histria-sat şi de la S de valea Caranasuf pe o linie ce străbate lacul
Histria, altele continuă mult spre V, dincolo de actualul sat Histria.
La întretăierea drumurilor cu valul ce delimita necropola spre NV
se află grupuri mici de tumuli, uneori înşirate de-a lungul drumurilor.
Primul din drumurile ce se desfac din necropola tumulară, socotind dinspre E. a putut fi urmărit pînă în apropierea unei aşezări
antice situate la S de vărsarea piriului Sinoe în lacul Sinoe şi care
a fost cercetată prin săpături arheologice în 1952. Mai departe, pînă
la cetatea cunoscută în literatură sub numele „Sinoe-Zmeica", de la
N de pen. Sinoe. drumul se pierde, dar pe peninsulă se păstrează urmele cîtorva drumuri. dintre care unul se îndreaptă spre extremitatea
sudică, altul spre extremitatea nordică a promontoriului,
în ambele
puncte fiind identificate prin cercetările de teren anterioare fortificaţii de zid de piatră I:!.
Al doilea drum socotit dinspre E porneşte din necropolă tăind
valul la o distanţă de cca 550 m. se îndreaptă spre NV şi se pierde la
S de actualul sat Sinoe. Imediat la ieşirea din necropolă, pe partea
stingă a drumului, se află un şir de tumuli ; un a:lt grup de tumuli
se văd pe aceeaşi parte a drumului, puţin mai la N de linia ce leagă
movila Cabaiuc de lacul Sinoe.
Al treilea drum ce taie valul pornind din necropolă are deasemenea la punctul de întretăiere cu valul un grup de tumuli ; alţi
tumuli se 'inşiră de-a lungul drumului, pe dreapta şi pe stînga lui.
Drumul continuă mult spre N-NV, trece prin partea de V a satului
Sinoe, iar la ieşirea din sat, ceva mai la N, se întîlneşte cu un alt
drum cu direcţia SV-NE, trecînd pe lingă movila Caraburun.
Cel de-al patrulea drum, ce pleacl din necropolă tăind valul la
distanţă egală ·cu oeleialte. se îndreaptă spre NV, trece pe la V de
movila Cabaiue, traversează dealul Cabaiuc şi ajunge la S de satul
Mihai Viteazul, la Dealul Mormintelor, unde fotografiile aeriene arată
numeroase movile. Spre E de acesta şi la S de pîrîul Sinoe se văd
urmele unei aşezări necercetate încă, cum de altfel necercetaţi sînt şi
tumulii de pe Dealul Mormintelor. Din acest punct, drumul coteşte spre
NE şi se pierde în dreptul unui grup de movile ce se văd la NE de
satul Mihai Viteazul. Urmele celui de al cincilea drum, vizibil azi numai
începînd de la punctul numit Izvoare, lingă capătul de NV al lacului
Histria (restul fiind acoperit de apă), se păstrează slab, cu întreruperi
pînă la drumul ce lega aşezarea de pe vatra actualului sat Histria cu
movila Cabaiuc. Dincolo de acest drum el nu se vede şi e probabil că
nici nu mai continua.
1
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SCIV, IV, 1933, p. 138.

Al şaselea drum porneşte din malul de V al lacului Histria, trece
:pe la N de satul Histria şi se îndreaptă spre Fîntînele, trecînd oarecum
paralel cu drumul ce leagă astăzi cele două sate. E probabil că acest
drum lega direct cetatea de aşezarea antică identificată în satul Histria
şi de aşezarea antică de la Fîntînele, de unde porneau şi conductele
·ce alimentau cetatea cu apă. O parte din acest drum a fost distrus
de apele lacului Histria. Una din conductele de apă, cea mai nordică,
urma aproximativ traseul acestui drum şi o parte din ea zace de asemenea sub apele lacului 13 .
Se pare că un al şaptelea drum, invizibil azi, trecea venind
·dinspre cetate de-a lungul pîrîului Dere şi a fost distrus de deplasările
albiei acestui pîrîu, căci el continuă spre V pînă la satul Fîntînele.
La S de pîrîul Dere, un alt drum porneşte direct din malul lacului
Histria şi venea de sigur de la cetate. El trecea printr-o zonă cu numeroase urme de locuire antică şi grupuri de tumuli, consemnate şi pe
hărţile întocmite de P. Polonic în cursul cercetărHor sale de teren l'i.
Menţionăm că în apropiere de această zonă. în lacul Histria, pe o
in:.sulă, au fost descoperite prin cercetările lui V. Zirra urmele unei
.aşezări antice greceşti. De-a lungul acestui drum a fost identificat
traseul celorlalte două conducte ce alimentau cu apă Histria şi, aşa
.cum rezultă din schiţa publicată de V. Canarache, el se întrerupe
brusc pe malul lacului, ceea ce a impus concluzia că lacul Histria
·este o formaţie rec2ntă şi că în antichitate cetatea era direct legată
de cîmpia înconjurătoare.
De la S de satul Histria se îndreaptă spre S un alt drum, din care
mai sînt vizibile porţiuni pînă la Peletlia. Din aeest drum se desface
un altul ce lega probabil de Tariverdi. Porţiuni din el sînt vizibile pe
fotografiile aeriene pînă la Nuntaşi.
Sistemul de drumuri ce pleacă în rază spre interiorul ţinutului,
tăind valul ce delimita necropola tumulară a cetă1,ii de teritoriul său
rural, îşi găseşte o analogie perfectă în situaţia constatată la Olbia.
Cum se ştie, topografia Olbiei în măsura în care este ea cunoscută,
.a fost studiată încă în veacul trecut, cînd au fost întocmite planuri
ale cetăţii 1.i, ale necropolei precum şi ale reţelei de drumuri ce porneau
din ea spre interiorul ţinutului. Din aceste planuri reiese că oraşul
era înconjurat pe trei părţi de necropola tumulară pe o rază de cca 1 km.
Necropola era separată de restul teritoriului de o linie, probabil un val,
.al cărui traseu a fost stabilit şi cu ajutorul unor grupe de curgane situate în rază la distanţe aproximativ egale, înconjurînd teritoriul cetăţii
.şi al necropolei. Aceste curgane aveau în interiorul lor ziduri şi în
·ele n-au fost descoperite niciodată morminte, ceea ce a dus la presuplllnere~1 că ele serveau ca turnuri de pază. Unul dintre cercetătorii
Dlbiei de la începutul veacului trecut, Uvarov, afirmă că a văzut valul
13 V. Canarache, Observaţii noi cu privire la topografia Histriei, SCIV,
Vl I, 3-4, 1956, p. 301-302 şi fig. p. 302.
tr. La V. Canarache, loc. cit„ p. 291, fig. 2 b.
i:; Karasev, Planî Olbii v XIX v kak istocniki dlia istoriceskoi topografii
·Olbii, MIA, 50, 1956, p. 9-34.

43

şi

şanţul ce delimitau necropola cetăţii. Necropola era străbătută de·
drumuri (prezentate de toţi cercetătorii de teren din ve::icu!J. trecut ca
nişte adîncituri în teren, aşa cum ne apa1· ele pe fotografiile aeriene
de la Histria), dintre care unele ieşeau din ea în rază la distanţă unele
de altele de cca 530 m - 3 stadii (cu două excepţii), avînd la ieşirea
din necropolă, pe o parte sau pe ambele părţi, cîte un curgan cu rol
de pază şi control al drumurilor.
Analogia este deosebit de grăitoare şi sîntem convinşi că cercetările de teren în teritoriul Histriei vor întări această primă impresie.
Din cercetarea fotografiilor aeriene ale zonei Histriei a reieşit
foarte clar că tumu1ii sînt deosebit de numeroşi în teritoriul din jurul
cetăţii şi că ei devin mai rari pe măsură ce te îndepărtezi de cetate.
Ei mai apar grupaţi în jurul aşezărilor antice şi devin cu totul sporadici în afara acestei zone. Este probabil că, întocmai ca la Olbia, cel
puţin unii din tumulii aceştia au fost altceva decît movile funerare,
ne referim în primul rînd la grupurile situate la ieşirea drumurilor din.
necropolă, care ascund probabil turnuri de pază sau alte construcţii
cu scop similar.
ln ce priveşte grupurile de tumuli situaţi în afara necropolei, dar
despre care nu avem dovada că erau legaţi de vreo aşezare rurală,
prezenta lor trebuie, criedem noi, legată de exploatarea loturilor agraredin teritoriul cetăţii. Unele observaţii făcute tot pe fotografiile aeriene
par să confirme această presupunere a noastră, care, deocamdată anticipează cercetările de teren.
Dincolo de valul ce delimita necropola tumulară a cetăţii, în zona
cuprinsă între malul lacului Sinoe şi drumul ce leagă satul Histria dempvila Cabniuc, pe fotografiile aeriene se văd nişte dungi de culoare
mai închisă ce merg paralel cu valul, la distanţe egale una de alta.
Aceste linii, ce continuă destul de regulat pînă aproape de vărsarea
pîrîului Sinoe în lacul Sinoe, par să delimiteze vechile loturi agrare alecetăţii. Ele au o formă dreptunghiulară şi sînt situate cu latura scurtă
pe drumurile principale ce străbăteau această zonă. Pe fotografiile executate la o scară mai mare, în afara liniilor pomenite mai sus, apar
nişte dungi perpendiculare pe cele dintîi, închizînd suprafeţe mai mici
ce reprezentau probabil diversele culturi. Grupurile de tumuli din zona
în care apar aceste loturi aparţineau probabil fermelor. Un asemenea
grup apare pe malul lacului Sinoe, aproape de promontoriul de undeîncepe seria de grinduri ce continuă cu insula Lupilor (Curtbei), la capătul unuia din drumurile paralele cu valul ce străbat zona între satul
Histria şi lacul Sinoe, suprapus în parte de un drum modern. Un alt
grup de tumuH este situat de-a lungul celui de al treilea drum descris:
mai sus, pe porţiunea cuprinsă între val şi drumul transversal acoperit
parţial de drumul modern. ln continuarea acestui de al treilea drum
spre N, pe o lin,ie cu movila Cabaiuc, se află un a'lt grup de tumuli.
Amintim apoi movila Cabaiuc, înconjurată de cîţiva tumuli mai mici ;
grupul de movile numite pe hărţile moderne „Movilele săpate" ; grupul
de movile situate pe marginea drumului 6, ce leagă satul Histria de-
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lacul Sinoe, iar mai la N, grupuri de tumuli aşezate pe primul, al
.doilea şi al treilea drum, pe o linie dincolo de care nu am mai distins
nic'i o urmă de lotificare agrară. Prezenţa acestor grupuri de movile
poate indica existenţa în apropiere a fermelor agricole, nucleele acestor
kleroi. Dimensiunile loturilor, aşa cum se poate judeca din studierea
fotogramelor aeriene. par să fi.e de cca 500-600 m X 200 m, apro_eiate
·ca mărime de loturile de la Chersones, Metapont şi Heraclea rn.
Lotificări asemănătoare au apărut pe fotografiile aeriene şi în
jurul aşezării de la S de Histria-sat, lîngă grupul de movile însemnate
pe hărţile moderne cu numele Movilele Caranasuf, pe o suprafaţă cuprinsă între malurile lacurilor Histria şi Tuzla şi drumul ce lega aşe
zarea de aici cu aşezările de lingă Nuntaşi (v. harta).
Desigur, în stadiul actual al cercetărilor, este greu de spus dacă
·diviziunile agrare constatate datează din primul veac al instalării grecilor
1a H.istria sau dacă ele sînt mai tîrzii, de pildă din epoca elenistică
.sau romană. Că ele sînt antice este neîndoios, căci ele se orientează în
funcţie de drumurile ce pleacă radial din cetate şi traseul unora din
-el'e apare flancat de tumuli. Ca ipoteză de lucru, putem presupune că
<liviziunea teritoriului coloniei în trei părţi mari, rezervate aşezării
urbane propriu-zise, necropolei şi terenului agrar, a avut loc de la întemeierea cetăţii. Putem de asemenea presupune că diviziunea teritoriului destinat agriculturii s-a făcut de la prima instalare a grecilor la
Histria, aşa cum au avut loc diviziuni în oraş şi, corespunzător, în necropolă.1î chiar dacă ulterior nu s-a mai ţinut seama de această repartiţie primară, procedîndu-se la reîmpărţirea loturilor.
Problema teritoriului cetăţii am privit-o deci sub două aspecte :
unul se referă la exploatarea loturilor agrare din teritoriul aferent
.cetăţii, celălalt la extinderea în interiorul ţinutului sau pe litoral prin
întemeiere de noi aşezări.
Dacă exploatarea loturilor agrare din împrejurimile imediate ale
<:etăţii datează de la întemeierea ei, expansiunea în interior s-a produs
-în etape. Cum am încercat să susţinem mai sus, în sec. VI-V teritoriul
rural al oraşului era destul de întins, el cuprinzînd cel puţin fîşia de
litoral între Vadu şi .Jurilofc'.l şi ţinutul pînă la Gargalîc, Fîntînele,
'Tariverdi, Mihai Viteazul. E ·µrobabil că majoritatea aşezărilor din
.această arie, întemeiate în sec. VI-V î. e. n„ aşezări în care materialul
~eramic grecesc apare predominant şi în care au fost descoperite sisteme de construcţie asemănătoare celor de la Histria, erau greceşti,
chiar dacă în ele, alături de greci, trăiau şi localnicii atraşi în sfera
economiei şi a civilizaţiei greceşti.
lG Pentru lotu;·Jie de la Kersones, c. S. F. Strjeliţkii,
KZerî
Hersonesa
Tavriceskogo, „Hersonesskv Sbornik". VI. 1961 : pe.-irtu Metapont, v. schiţa publicată de Werner Hermann", Archăologischer Anzeiger·', 1966, 3, p. 321, fig. 89 ;
penrLTU Heraclea, v. Id. ibid., p. 295, fig. 49 : v. ele asemenea, Franco Sartori,
Societit e diritto nelle tavo le greche di Eraclea Lu.rana, „Atene e Roma", N.S.•

X, 4, 1965, p. 145-160.
11 . Vezi mai sus rezultatele
.a Histriei.

cercet~1rii

aerofotografice a necropolei tumulare
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ln privinţa formelor pe care le-au dat contactele între greci şi
indigeni sau, eventual, a formei pe care a luat-o exploatarea indigenilor de către greci, este greu să ne exprimăm acum o părere. E.
p06ibil ca din punctul de vedere al compoziţiei forţelor de muncă,
absorţia elementului indigen să fi fost lentă. Oricum, nu cred că putem
vorbi în condiţiile în care s-a desfăşurat istoria coloniilor vest-pontice,
despre o luare în stăpînire cu forţa a acestui teritoriu. Dar, orice ipoteză
am avansa ar fi prematură în stadiul actual al cercetării.
înainte de a încheia, aş vrea să reamintesc Gă în discuţiile moderne despre relaţiile dintre poleis şi chora, susţinătorii clasificării
coloniilor greceşti în colonii „de peuplement·' şi colonii fără teritoriu,
au .integrat oraşele greceşti de pe litoralul nostru pontic în categoria
oraşelor fără teritoriu. Aceasta, cel puţin pentru primele veacuri aleexistenţei lor. Din datele aduse aici în discuţie, poate să rezulte că
numărul cetăţilor fără teritoriu scade ·pe măsură ce avansează cu-noştinţele noastre despre aceste cetăţi şi teritoriile înconjurătoare.

LUFTPHOTOGRAPHISCHE BEOBACHTUNGEN IM TERRITORIUM
\'ON HISTRIA
(Zusammenfassung)
Im Lichte der Ergebnisse der im Herbst 1968 unternommenen Untersuchung \"on Luft:::ufnahmen des Gebietes von Histria \\·ird hier die Frage der Bil-dung des Stadtgebietes zur erneuten Diskussion gestellt.
Aus der Untersuchung cier Luftbildcr. nebst der Karte der bisherigen archăologischen Funde. wurcle ersichtlich. class die weitere Umgebung der Stadt
im Altertum dicht besie<lt:-lt war. unei class clie betreffenden Siedlungen in Abhăn
gigkeit von der Griinclung der .Milesischen Kolonie entstanden waren. Die Entstehung und Entwicklung e!ner Anrnhl von befestigten Ortschaften mit Wohnbauten
aus steinernem Mauer\\'crk. \\'O auch grosse Mengen griechischer Keramik zum·
Vorschein kamen. wird auf clie Expansion der Kolonisten ins Territorium zuri.ickgefi.ihrt. Somit wird die Anschauung vertreten, dass schon im 6. Jh. v.u.Z. Histria die ganze Ki.iste zwischen Vadu und Jurilofca. sowie den entsprechenden
Raum im Lancle<;inneren, beherrschte. Die antiken Siedlungen bei Gargalîk. Vadu,.
Tariverdi, Fintinele. Mihai Viteazul unei Jurilofca gehuren in dieses Territorium.
Der enge Zusammenhang zwischen der Stadt und seiner dicht besiedelten
Umgebung wird sehr klar von elen auf den Luftbfldern ersichtlichen antiken
Wegen, welche die Stadt mit seinem Territorium verbanden, zum Ausdruck gebracht.
Ni:irdlich der Nekropole, in cler Zone zwischen dem Ufer der Lagune Sinoe
und dem Weg der aus dem heutigen Dorf Istria gegen Norden fi.ihrt, sind auf
den Luftbildern die Trassen von Querwegen ersichtlich, die zusamment mit den aus
der Stadt gegen Norden verlaufenclen Wege eine Anzahl viereckigen Flachen
einschliessen, die wahrscheinlich Teilflăchen der antiken Bodengliederung bildeten. Es wird hierzu angenommen, class schon bei der urspri.inglichen Landnahme·
der Boden in drei Teile gegliedert wurde, u.z. w. fi.ir die stadtische Siedlung, die
Nekropole und die Flur. Die Fluraufteilung wurde schon am Anfang der Kolonisation entsprechend der in der Stadt wie in der Nekropole bestehenden Gliederung durchgefi.ihrt.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE PE GRINDURILE
DIN DELTA DUNARII
G. Sll\IION'

Unitatea fizico-geografică Delta Dunării a constituit şi continuă
fie obiectul unor intense şi variate cercetări. Dintre diferitele teme
de cercetare, teoretice sau practice, problema referitoare la geneza şi
evoluţia reliefului deltaic a dat naştere unor dispute contradictorii între
specialişti 1 şi e considerată de noi încă nerezolvată. Pentru susţinerea
ipotezelor emise în această problemă, pasionaţii cercetători au folosit
' numeroase izvoare istorice din antichitate, stabilind şi localizînd, cu
ajutorul acestora, elementele geomorfologice ale deltei pentru acea
perioadă'.! : grinduri, lagune, braţele Dunării etc. Varietatea punctelor
de vedere în supoziţiile demonstrate asupra genezei şi evoluţiei deltei,
concordă cu aceleaşi divergenţe în interpretarea izvoarelor istorice :i.
De asemenea şi lucrările sau studiile de istorie care încearcă să
identifice şi să localizeze aspectul etnic sau aşezările şi mai qles porturile din zona gurilor Dunării se bazează tot pe toponimie şi analiza
izvoarelor scrise ori cartografice"· Aceste lucrări au adus o contribuţie
să
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Studiile

referitoare

la
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şi

evoluţia

deltc-i :

Gr.

Antip~

:

V:zcnl

pescăriilor din el şi mijloacele de îndreptare, Buc. 1894:
ştiinţifice şi economice
privitoare la Delta Dunării.
Buc. 1914 ,(la p. 28, menţionează existenţa unor urme arheologice pe grindul Caraorman (săgeţi romane) ; C. Brătescu : Delta Dunării, gene.za şi evoluţia sa morfologică, Bul. Soc. Rom. Geograf. 40, 1921 ; Iosif Lepşi, Vîrsta Deltei Dunării.

Razim, Starea
Idem : Cîteva

actuală

a
probleme

An. Dobrogei, 4, 1924, Constanţa ; G. Vilsan, Nouvelle hypothese sur le Delta du
Danube. Comptes rendus du Congres Internaţional de Geographie, t. II, Varşo
via, 1934 ; I. Petrescu : Delta Dunării geneză şi evoluţie, ed. ştiinţifică, Buc.
1957, Coteţ P., Evoluţia morfohidrografică a Deltei Dunării (0 sinteză a studiilor
existente şi o nouă interpretare). Prob!. de geogr. vol. VII, 1960 ; A. C. Banu
şi I. Rudescu : Delta Dunării, Ed. Ştiinţifică, Buc. 1965 (v. şi bibliografia p. 257-262).
2 Idem capitolele referitoare la descrierile scriitorilor antici despre Delta
Dunării.
3

Idem.

~ Constantin
hărţi medievale

C. Giurescu : Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei
in
şi moderne. Muzeul reg. de arh. Dobrogea Colecţia pag.
din istoria Dobrogei, 1966 : Dr. Gh. I. Năstase : „Peuce". Contribuţi! la cunoaş
terea geografică fizică şi omenească a Deltei Dunării în antichitate, în Bul. Soc.
Geograf. II 1932 ; N. Iorga : Studii istorice asupra Chiliei.
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incontestabilă

în istoriografia românească, însă multe pagini din istoria
acestor locuri, mai ales pînă în sec. al XV-lea, urmează a fi complet'!te.
în anul 1966 Muzeul Deltei Dunării din Tulcea şi-a propus în
planul de activitate ştiinţifică, alături de alte probleme, şi pe acea a
efectuării unor cercetări de ordin arheologic pe grindurile din deltă.
Rezultatele primelor cercetări nu sînt atît de bogate pentru a putea
da naştere unor discuţii şi interpretări a izvoarelor istorice din antichitate sau din evul mediu timpuriu, nici în ceea ce priveşte conformaţia solului şi nici asupra etnicului. Aceste probleme vor putea fi
lămurite prin descoperirile viitoare.
Deocamdată, aşa cum va reieşi din prezentarea expusă mai JOS,
rezultatul primelor cercetări confirmă prezenţa neîntreruptă a omului
în această zonă. care din antichitate şi pînă în zilele noastre a constituit
nu un simplu vad de trecere, ci nodul unor artere de largă circulaţie
prin care autohtonii au avut un contact permanent cu lumea întreagă.

1. DESCOPERIRILE DE LA GRINDUL CARAORMAN

Situat în mijlocul deltei (Pl. I. a şi b). între braţele Sulina şi
Sf. Gheorghe, grindul Caraorman a constituit şi el o bază de discuţii
in studiile geomorfologice 5•
El cuprlnde o suprafaţă ce variază între 165 şi 5 680 ha,
în
funcţie de oscilaţiile hidrografice G. In partea de sud, suprafaţa grindului se lăţeşte şi se ramifică în mai multe subgrinduri, separate prin
Jacuri sau japşe. Solul, ce coboară pină la 44 m, se compune din nisipuri cuarţoase, grosiere, de culoare cenuşie-găl~uie şi necoezive, care
sub acţiunea vîntului au dus la formarea de dune mişcătoare cu o
înălţ.ime de peste 10-12 m 7.
Descoperirile făcute în punctele cercetate : .. Beresche" şi „Somova'', lasă posibilitatea unor largi discut ii asupra menirei pe care
a avut-o construcţia tumulilor cercetaţi, însă observaţiile noastre conchid pentru existenta a două cenotafuri (Pl. II : M 1 şi Pl. III : M 2).
Dacă cercetările viitoare vor trebui să aducă o clarificare referitor la rămăşiţele incineraru, observaţiile făcute asupra situaţiei întîlnite pînă acum au desluşit aproape în totalitate aspectul ritual
pentru mormînt.
Referitor la această problemă, se remarcă în mod deosebit construcţia movilelor, făurite după un sistem anume conceput, în vederea
îndeplinirii unor reguli rituale, cit şi pentru durabilitate.
Fiecare movilă este o construcţie unitară 0i destinată unui singur
morrn'int. Realizarea lor se începea printr-o purificare a solului prin
r. I. Petrescu L. C. p. 32-35 (se face un comentariu detailat în jurul tuturor
ipotezelor referitoare la configuraţia deltei în antichitate.
e1 IbidP.m, p. 106, suprafaţa este redată împreună cu cea a grindului Ceamurlia situat în continuarea Caraormanului între braţul Sulina şi braţul vechi

..al Dunării

' A. C. Banu, I. Rudescu, L.C., p. 47-48.
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intermediul focului (Pl. III/a). Distanţa dintre cele două ruguri
iniţiale a fost rezervată unei deschideri ce permitea accesul fo interiorul tumulului la nivelul solului, uşurînd manipularea materialului
în construcţia acestuia, cît şi pentru îndeplinirea formelor rituale
{Pl. III/h). Totodată, cele două ruguri au devenit capetele arcului unui
ring, construit spre est, prin depunerea unei mari cantităţi de nisip
bine ales, de culoare alb-gălbuie şi foarte curat :-:.
Pentru consolidare, pereţii ringltlui au fost lutuiţi în interior cu un
strat de pămînt argilos, adus de malurile braţelor Dunării !l. Soliditatea
pereţilor a fost asigurată fie numai prin stratul de lut (30-35 cm
grosime la M 2 - Pl. III/C), fie că peste lut s-a adăugat un strat de
zgură (Pl. II/a la M 1) provenită din rezidul de la cuptoare de var
sau de ceramică 10 •
Astfel, s-au realizat încăperi în forma unui trunchi de con cu
baza mică în jos şi prelungită cu o mică groapă cilindrică. Baza gropilor a fost făcută dintr-un strat de mîl din apele bălţilor, gros de
la 15 la 20 cm şi amestecat cu pietriş şi zgură mică (la M:!) sau numai
cu zgură mai mare (la M 1).
Se remarcă o mică diferenţiere la construcţie între M 1 şi M 2 •
Baza trunchiului de con de la M 1 şi suprafaţa sudică a peretelui au
fost consolidate cu bucăţi mari de zgură prinse în lut înainte de
.ardere. La M 2 s-a găsit la baza trunchiului de con un pat de pietre
şi cioburi aşezate după ardere, care continuă în aria peretelui dinspre
sud, pe o suprafaţă de numai 2 m:!.
După o ardere generală şi foarte puternică 11 spre extremitatea
estică a bazei (M 2), peste patul de pietre s-a aşezat o urnă simbolică
în poziţie oblică orientată spre est şi care constă de fapt numai dintr-un
gît de amorfă mare (ambele cazuri identice).
Poziţia urnelor a fost consolidată şi prin construcţia unui al doilea
trunchi de con de proporţii mici (înălţimea 1 m şi lăţimea maximă
1,20 m la M 1 şi 1,70 m la M 2), identic cu cel mare, deasupra căreia
s-a făcut o nouă ardere 12 ). ~Pl. II şi III/d ; Fig. 1/a, şi b).
După terminarea acestei operaţiuni, interiorul mare a fost umplut
cu nis~'P' pînă la înălţimea construcţiei mici, dind naştere unei gropi
alveolare. (Pl. III/e).
8

Acesta este nisip cuarţos cu particule cuprinse între 0,5 şi 4 mm. În
Caraorman

predominanţă de 800/o este cel de 0,2 mm nisip specific grindului
CAnaliză inginer I. Pricăjan Comitetul Geologic Buc.).
~ De remarcat că şi în momentul de faţă. pentru construcţia
.locuitorii comunei Caraorman aduc pămîntul necesar de la Dunăre

locuinţelor,

sau de la
-canalul natural Litcov (cca. 15 km) numai cu barca - singurul mijloc de transport posi bH.
10 în urma analizelor rezultă o componenţă din material silicios.
11 Arsura a pătruns prin tot stratul de lut, obţinînd o culoare gri lucioasă
şi pe alocuri roşietică-cărămizie.
12
Această afirmaţie este confirmată de următoarea situaţie : stratul de
.arsură a pătruns numai în partea superioară a cilindrului de lut, urna prezintă
·urme de arsură numai pe marginea gurii situată în afară, iar fragmentele ceramice aşezate deasupra vasului nu sînt trecute prin foc, fiind aşezate ulterior.
4 -

c. 13
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deschiderea pentru accesul în interior.

In cadr ul unui proces funerar a urmat umplerea gropii de deasupra
urnei cu fragmente ceramice provenite din sacrificarea unui număr
foarte mare d e vase şi rînduite cu multă minuţiozitate după părţile

Fig. 1.

Secţiune

în s ratul de lut din j urul urnei ; tcunchiul de
con de deasupra urnei.

componente a le vaselor i :i . În stratigrafia fragment elor ceramice s-au
întîlnit urme de cărbuni şi c enuşă . rezultat al unor arderi periodice
în acest proces funerar.
13 Deasupra urnei a u fost aşezate m ăn u şile şi fundu rile de amforă, apoi
fragmentele provenite de la gîturi şi buzele vaselor şi către s uprafaţă fragm ente
din rest ul corpului, avînd grijă ca cele mai m ari să fie deas up ra. Poz iţia tuturor fragmentelor a fost gă ită cu partea concavă î n jos.
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ln continuare a urmat astuparea deschizăturii din perete (întîlnită
la M 2) cu nisip în care s-au introdus din argilă nearsă şi rămăşiţe din
locul incinerării : lut ars, fragmente ceramice arse a doua oară, oase
<le păsări arse şi cărbuni.
Tumulul s-a definitivat prin acoperirea construcţiei cu nisip
·{M 2), iar acesta consoHtlat cu foarte multe fragmente ceramice şi
zgură (M 1), (Pl. II şi III/g).
Observaţiile de ansamblu asupra situaţiei întîlnite ca : existenţa
în urnă doar a unei substanţe uleioase, parţial petrificată (M2) şi
..amestecată cu mult nisip 1\ lipsa totală de orice urmă de oase, apoi
gruparea sistematică a fragmentelor ceramice deasupra urnei, cît şi
prezenţa în mantaua movilei a numeroase cioburi arse a doua oară
pînă la deformare şi sudare între ele, ne determină să facem afirmaţia
că în general incinerările nu se făceau pe locul înmormîntării, ci în
afara mormîntului, ca şi sacrificarea vaselor de ofrandă. In cazul
nostru, ambele movile sînt cenotafuri şi care reflectă în mod deosebit
cultul pentru mormînt.
Singurul indiciu în datarea cronologică a acestor movile, con.stituie tipologia unor fragmente ceramice din ofranda adusă mormîntului. Deşi foarte bogat, acest material este neîntregibil. sau va fi po.sibil numai parţial, încît acum tipologia vaselor se p03te realiza numai
prin comparaţie şi cu rezerve.
In această mare cantitate de cioburi se întîlnesc fragmente de
buze, funduri sau apucători, determinate ca fiind de provenienţă ta.siană 15, cît şi gîturi de amforă de mare capacitate. Acestea din urmă,
.an;alizate după pastă şi angobă, provin de la amfore rodiene, aparţinînd unui tip anterior perioadei elenistice. Au mai fost întîlnite
fragmente de amorfe care la baza toartei poartă o impresiune făcută
. prin apăsarea degetului în pasta încă umedă. De asemenea, se mai
întîlnesc şi fragmente din amfor2 de uz curent, cu argilă cenuşie,
..avînd o slabă ornamentaţie din linii circulare. In mantaua movilei s-a
-găsit un singur ciob autohton, provenit de la un vas lucrat cu mîna,
:avînd ca ornament un brîu circular cu ciupituri (fig. 2/c):
Lipsiţi de alte indicaţii mai precise, pe baza ceramicii descrise
:movilele pot fi datate în a doua jumătate a sec. al V-lea î. e. n. 16 .

***
în afara cercetărilor făcute în punctele „La Beresche" şi „La
·Somova';, considerăm necesar a semnala şi alte prezenţe arheologice
pe grindul Caraorman, cît şi pe Letea. Evidenţierea lor se încadrează
în scopul general expus la început, iar pe de altă parte ele vor constitui
în viitor noi puncte de cercetare.
11,
Prin analizele făcute s-a constatat că substanţa din urnă este o compresiune, rezultată din <;pălarea materialelor de către apa din stratul oscilator
sau de la ploi
i:.. Suzana Dimitriu : Cartierul de locuinţe din zona de vest a cetăţii în
..epoca arhaică ; în Histria II, ed. Acad. R.S.R. Buc. 1966, p. 49, 9î, Pl. 53.
w Determinările au fost făcute cu ajutorul cercetătorilor Suzana Dimitriu,
.lVI. Coja, P. Alexandrescu de la Institutul de Arheologie al Academiei R.S.R.
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Fig. 2. Ceramică din M2 ; a) fragment din amforă tasiană ; b) urn agît de amforă mare de origină rodian ă ; c) ceramică autohtonii.

1. - Tot în punctul „La Somova" - situat în partea de nord a
grindului Caraorman, în vecinătatea canalului Litcov, se poate observa
pe platoul unei mari dune de nisip prezenţa a încă trei movile. La suprafa ţă se întîlnesc fragmente ceramice de aceeaşi provenienţă cu cele
din M 1 şi M2.
·2. - Pe drumul Savcova, între japşele Popova şi Smicicova se
găsesc la suprafaţa dunei foarte multe fragmente cera mice : buze de
amfore cu o mică po rţiune de gît sau fără, toarte, bucăţi din umăr, sau
din corpul vaselor. Ele sînt de culoare roză, roză-gălbuie eu m iezul cenuşiu, cu faţa aspră şi gro,solane. Se întîlnesc şi fragmente din argilă
grri , cu faţa bine lustruită sau poroasă. Este ceramica de uz curent
pro'dusă în diferite centre ale lumii greceşti 17 (fig. 3). Alături ide
ceramică se întîlnesc bucăţi de zgură şi bucăţi de pietre mozaicate 1s.
1

17
18
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Suzana Dimitriu : l.c., p. 97.
Buc ăţile de piatră sînt străine de grindul Caraorman.
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3. - La sud de punctul „La Beresche", cca. 500 m, s-a găsit
printre fragmentele ceramice de aceeaşi factură ca la punctele de mai
sus şi o mică cantitate de răşină, lipită pe faţa interioară a unui fragment din corpul unei amfore 1' 1•
4. - La punctul „Uzum", în mantaua movilei se întîlnesc fragmente ceramice de aceeaşi factură.
5. - Spre extremitatea sudică a grindului, lingă ghiolul Erenciuc,
in punctul „La doi stejari" se află alte patru movile, cu aceleaşi caracteristici şi la suprafaţa cărora se întîlnesc aceleaşi materiale arheologice ca şi la punctul cercetat de „La Beresche".
6. - La punctul numit „La Zaiţova" au fost găsite printre dune
foarte multe fragmente ceramice din epoca feudalismului timpuriu
specifice culturii Dridu :m.
Fragmentele ceramice descoperite în punctul numit „La Zaiţova"
provin din vasele denumite borcan, caracterizate i;>rin ceramica cenuşie,
comună, amestecată cu mult nisip, pietricele şi cioburi pisate. Aproape
toate au pereţii groşi, gîtul cilindric şi buza răsfrîntă spre exterior şi
mai mult sau mai puţin şănţuită ori rotunjită.
Decorul este format din linii orizontale, alternînd apoi cu cele
în val. La cele mai multe exemplare, partea interioară a buzei este
ornamentată cu o bandă de linii în valuri mai line sau mai ovoidale. In
genernl, inciziile sint pronuntate, ajungînd pînă aproape de caneluri
(Pl. IV). Ceramica decorată prezentă pe grindul Caraorman, îşi are
analogii nu numai în Dobrogea de mijloc şi de sud, sau în restul
ţării, ci şi în nordul Dobrogei, într-o serie de puncte mai puţin cunoscute ca : Nalbant ~ 1 , Isaccea. Murighiol, cit şi pe grindul Letea, aşa
cum vom vedea în rîndurile de mai jos.

2. DESCOPERIRILE DE PE GRINDUL LETEA
Situat în partea de nord a deltei, între bratul Sulina şi Chilia,
at:est uscat are aceeaşi origine fluvio-maritimă şi aceeaşi structură
geologică ca şi grindul Caraorman.
In luna iunie 1970 s-a trecut la efectuarea unei periegheze pe
grmdul Letea 2~.
In general, materialul arheologic recoltat de pe solul grindului
Letea oglindeşte prezenţa unor aşezări din epoci mult mai tîrzii.
19

Se introducea ca mirodenii în amforele cu vin.
Eugenia Zaharia : Săpăturile de la Dridu, contribuţie la arheologia şi
istoria perioadei de formare a poporului român, Buc. 1967 ; vezi şi bibliografia
menţionată : M. Comşa : Evoluţia culturii balcano-dunăreane în sec. IX-XI în
S.C.I.V. anul XIV. 1963, nr. 1. p. 107 si urm.
~ 1 G. Simion : Necropola feudal-timpurie de
la
Nalbant,
comunicare
ţinută la prima sesiune de comunicări ştiinţifice organizată de C.S.C.A., 1!"164.
~~ Aceste cercetări au fost făcute împreună cu Diaconu Petre de la Inst.
<12 Arh2ologie şi St. Olteanu de la Inst. de Istorie al Academiei R.S.R.
~0
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Primele aşezări de locuire pe acest grind au fost atestate de noi
în „Grădina lui Roman", aflată în vecinătatea satului Letea. Materialul
cules, deşi variat, nu este suficient de concludent pentru a delimita
.cu e~:ad~tate perioadele istorice în ca:·e se ir.cadrează. Putem afirma
că in diferite etape ale orinduirii feudale, acest punct a cunoscut
pe omul sedentar.
Aceleaşi observaţii au fost făcute şi la „Săliştea lui Cîrlan" situată la cca. 4 km sud-est de comuna C. A. Rosetti, la „Săliştea
lui Trişcă"' 3 km spre satul Cardon, ca .şi în punctele .. Săliştea
Tîrla Popii". ,.Tîrla Roşie" şi la „Capul Ghiolului Nebun·' de lingă satul Periprava.
Un aspect mai deosebit îl reliefăm în locul „Grădina lui Omer"
situat la jumătatea distanţei dintre corn. C. A. Rosetti şi Periprava. Aici,
alături de materialul ceramic din epocile mai tîrzii, s-au găsit fragmente
din vase lucrate din pastă comună, amestecată cu nisip, pietricele şi
cioburi pisate, arsă la temperaturi mai ridicate, obţinîndu-se culoarea
maron-roşcat şi ornamentată cu linii orizont:ile care acoperă toată suprafaţa. Această ceramică ornamentat?. are şi ea analogii cu multiple
descoperiri, constituind primul orizont în evoluţia culturii balcano-dunărene din sec. IX-XI, sau aşa cum a intrat în literatura de specialitate,
cu numele de ·cultun. protodridu 23.
Tot în acest loc au mai fost găsite fragmente de mănuşi de amforă rnmane, zgură şi alte cioburi, însă lipsite de părţi caracteristice
pentru o determinare exactă a Jor.
Deşi puţin, materialul arheologic descris în rîndurile de mai sus
şi eşalonat cronologic, sînt primele dovezi care pot confirma cu certitudine o continuitate de vieţuire omenească în zona gurilor Dunării şi
încadrarea lor în aria .culturilor carpato-dunărene.
Descoperirile aduc o contribuţie privind problema referitoare la
căile principale de pătrundere ale negustorilor greci în interiorul pă
mintului getic 2 \ cit şi la evoluţia legăturilor comerciale dintre Histria
şi bă~tinaşii pescari din zona deltei 25.
In ceea ce priveşte problema genezei uscatului deltaic, o discuţie·
sau o încercare de interpr-etare a izvoarelor istorice din antichitate nu
poate avea însă loc. Materialul este destul de sărac pentru a fixa ~un
punct de plecare în interpretarea izvoarelor cunoscute şi nici a dezbate
problema destul de complicată a factornlui demografic sau a etnicului.
~: 1 I. Nestor : Contnbutions arc11cologiques au probleme des Proto-Roumains. La civilisation de Dridu, en Dacia, II, N.S., 1958, p. 371-:382 ; Eug. Zaharia,
L. c. M. Comşa : l.c„ p. 107, si urm.
~•. D. M. Pi;);Jidi şi D. B2rciu : Din istoria Dobrogei,
vol. I Ed. Acad.
R.S.R. Buc. 1965, p. 128, 164 şi urm.
G Ştefan : Contribuţii arheologice la cunoaşterea dacilor din Dobrogea de
nord, în Studii şi referate privind Istoria României I, 1954, p. 35 şi urm.
:!.J Din istoria Dobrogei, p. 165. vezi şi notele de la p. 157-170 referitoare
la pescuitul în Delta Dunării şi a comerţului practicat de histrioţi cu populaţia.
din zona de nord a Dobrogei.
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DECOUVERTES ARCHEOLOGIQVES DANS LES BANDES DE TERRE
RIVERAINES DU DANVBE, DANS LE DELTA
Les decouvertes archeologiques de bancles de terre Caraorman et Lete:i
eonstituent les premieres sources historiques de cette zone mises en valeur apres
·des recherches organisees.
On a investigue deux tertres bâtis en terre, ce qui donne une note parti·culiere a ce genre d'ouvrage peu commun dans cette zone ou ce materiau manque
La construction speciale de ces tertres et le rite fun(·raire pratiqUL', reflete
1le
culte du tombeau (Pl. II et III). Le manque de la moindre trace d'os foit
.J'epreu\'e qu'il s'agit de deux ccnotaphes.
Le materie! archeologiques qu·on trou,·a au-dessus de l'urne symbolique
<(Pl. II et IIl/f) proYient des amphorcs tassiennes, rodiennes. et de proY~nance
inconnue. qui ont circule dans le monde helllonique \'ers la fin du \'l'nie siecle
.av. J.C. (fig. 1 et 2).
Ensuite 1'auteur signale une serie de poin'ls archeologiques situes sur les
bandes de terre Caraorman et Letea.
La diversite du materiei archeologique permet de Llire l'affirmation de
l'existence d'une population st:'<l.entaire dans la zone du Delta du Danube et son
ii.ntegrntion dans l'aire de diffusion des cultures qui se sont manifestees dans le
proces historique sur le territoire karpato-danub1en.
Les decouvertes de Caraorman concernent Ies relations economiques de la
cite Histria avec Ies populations autochtones du Dell:'!. du Danube.
Le materie! decou\'ert n'est pas si t:·difiant pour permettre l'intcrprt''tation
des sources narratives ou cartographiques de l'Antiquite, au sujet de Peuce et
ne peut constituer un appui pour n'importe quelle hypothese concernant la genese et l'evolution du Delta.

0

DESPRE CULTURA GETO-DACA DIN NORDUL DOBROGEI, IN
LUMINA DESCOPERIRILOR DE LA ENISALA *
Ji. SIMION

Din complexul zonal al gurilor Dună~·ii, teritoriul satului Enisala
ne este cunoscut ca cel mai bogat în vestigii arheologice. Presărate în
diferite puncte din jurul aşezării de azi, ele ne documentează a1c1,
prezenţa umană străveche şi continuitatea ei pînă în zilele noastre 1, fie
, sub aspectul unor aşezări civile sau necropole, fie prin prezenţa unor
edificii cu caracter strategic de origine romană, romano-bizantină şi a
fortificaţiei feudal-timpurie înălţată de bizantini ori de genovezi 2 (Pl. 1/a).
Noile descoperiri datorate cercetărilor efectuate de Muzeul Deltei
Dunării în cadrul a trei campanii (1968, 1969, 1970~â.uc pe harta
zonei menţionată mai sus un nou punct arheologic şi totodată o nouă
contribuţie cu privire la geneza culturii geto-dacic~ la cunoaşterea
istoriei populaţiei băştinaşe din zona gurilor Dunării într-un moment
de mari prefaceri economice şi sociale. Ele aduc o serie de detalii la
concluziile unor cercetări mai vechi făcute în zona Dunării de jos, la :
•) Prezentul raport în forma actuală a fost susţinut în faţa conducerii şi
colectivului de_ c~rc~tăto~. de la_lnstitutul de Arheo~?gie-:Ş;icureşti la 19 ianuarit.>
1971. -:W ;ud.li
.-4<- 1 t.l.Ul I l! I T1<.~ ; I~µ I p €,$ -- I-<.~
'1 Lingă actua~a cetate feudală s-au descoperit resturile fosilifere ale unui
mamut; într-o altă zonă apropiată de acest punct s-au descoperit mai multe
topoare din piatră şlefuită ; la punctul „Palanca" cercetătorul Morintz Sebastian
a executat un sondaj asupra unei aşezări hallstattiene timpurii, informîndu-ne şi
asupra existenţei unei necropole dintr-o perioadă similară cu cea pe care o prezentăm în comunicarea de faţă, ca şi a unui bogat material feudal-contemporan
cu cetatea genoveză ; în punctul „La baba Joimăriţa" se conturează forma unei
cetăţi de unde s-au scos de către locuitori numeroase obiecte romane şi romanobizantine ; în punctul „Lutărie" cercetătorul Victor Babeş de la Institutul de
Arheologie a efectuat cercetări asupra unei necropole de la sf. sec. I şi încep.
sec. II e.n. (S.C.I.V. - nr. 1, 1971 - sub tipar). Tot aici s-a descoperit şi un
tezaur-emisiune din timpul domniei lui ;tVIircea cel 13ătrîn ; în punctul ,.naşburun"
de pe Dealul cu piatră se găsesc urmele unei necropole similară cu cea din Valea
Netului;
2 Florescu R., Ghidul arheologic al Dobrogei. Ed. Meridiane, Buc. 1968, p. 86.
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Cernavodă :.i,

Satu Nou", Bugeac 5 , Ostrov, Băneasa, Adamclisi, Rasava,
Hîrşova G, ca şi la cele din partea de nord a Dobrogei şi litoral 7 : Teliţa s,
Murighiol !J, Sarinasuf 10, Histria şi teritoriile limitrofe ei 11.

... * *
ln ceea ce p1·iveşte localizarea geografică, noul punct arheologic se
la cca 3 km, în partea de sud a satului într-o zonă împădurită, pe o
vale unde cîndva au curs apele unui izvor şi care e numită de localruioi
„ Valea Netului".
Descoperirile întîmplătoare cu ocazia săpării unui şanţ de prot~cţie a pădurii u. au determinat o intervenţie cu scop de salvare şi
ulterior efectuarea unor cercetări organizate. Ele au scos la suprafaţă
construcţia unor monumente şi descoperirea de materiale ce aparţin

află

:• D. Berciu. Descoperirile getice de la Cernavodă ( 1954) şi unele aspecte ale
începutului formării culturii Latene geto-dace la Dunărea de Jos, :n M.C.A., IV,
1957, p. 281-318.
" B. Mitrea, Un cimitir geto-dacic în sud-vestul Dobrogei, în Omagiu lui
Constantin Daicoviciu. ed. Acad. R.P.R.. 1960, 409-413 : B. Mitrea, C. Preda şi
N. Anghelescu, Săpă11Urile de salvare de la Satu Nou, în M.C.A„ VII, 1961,
p. 283-290 ; idem in M.C.A. VIII, 1962, p. 369-372.
~ M. Irimia, Cimitirele de incineraţie geto-dacice de la Bugeac-Ostrov, în
Pontice, 1968. Muzeul de arheologie Constanţa, p. 193-234 ; idem în Pontice 2,
1969, p. 23-42.
u A. Aricescu, Die bodenstădige Bevălkerung der Dobrudscha und ihre Beziehnungen zu den Griechen in der hellenistischen epoche în Studii clasiC"e, IJI.
HJol, p. 67-82 : idem. Noi date cu privire la cimitirele getice din zona Dunării
în Dobrogea (rezumat), în Revista Muzeelor, anul II, 1966, nr. special, p. 425.
7 Gh. Ştefan. Contribuţii arheologice la cunoaşterea dacilor din Dobrogea
de nord, în Studii şi referate privind istoria României, I, 1954, p. 29, şi urmă
toarele.
~ G. Simion şi Gh. Canlacuzino, Cercetările arheologice de la Teliţa în
M.C.A„ VIII, 1962, p. 373-382.
'' Expectalu:; Bujor. Contribuţie la cunoaşterea
populaţiei
geto-dace din
nord-estul Dobrogei. in SCIV. VII, 3-4. 1956. p. 2-13-252 : idem. Şantierul arheologic Murighiol, în M.C.A„ III, 1957 p. 247-254 : M.C.A„ V, 1959, p. 325-530 ;
M.C.A., VIII p. 297-:300; idem O ETO-DAK JJJICKO H.1'.11'.\'PJ:.: B AIJ PIII'JIOJJE,
în Dacia, N.S., li, 1958, p. 125-Hl.
1"
Rezultatele cercetărilor din ci.şezarea hallstattiană de la Sarinasuf, jud.
Tulcea, mi-au fost date de P. Alexandrescu, conducătorul acestui şantier.
1 1 P. Alexandrescu, Necropola tumulară. Săpături în 1955-1961, în Histria,
vol. II, Ed. Academiei R.S.R„ Buc. 1966, p. 133-294 : M. Coja, Activitatea meşte
.şugărească la Histria în sec. VI-I î.e.n. în S.C.I.V. XIII, 1962, 1 p. 19-46, idem,
La ceramique autochtone d'Histria aux V-a J-er SS, AV, N.E., Actes du premier
congres international des etudes balkaniques et sud-est europennes, Academie Bulgare des Sciences, Sofia-1970, p. 335-351. Em. Condurachi şi colaboratori : Şan
tienLl arheologic Histria, Sectorul Tariverde, în M.C.A. vol. IV, 1957, p. 77-84,
M.C.A. voi. V. p. 318-323 : v : S.C.I.V. III-1952 p. 269-'272, IV ; 1953 ; p. 129135 :135 : v. 1954, p. 100-108 ; VI, 1955, p. 543-548 ; pentru Sinoe : S.C.I.V. IV,
1953, p. 139.
12 Mulţumim şi pe această cale pădurarului Martin Tănase care ne-a ses!zat asupra acestor descoperiri şi care împreună cu brigadierul silvic Dumitrescu Gh. au salvat o bună parte din materialele descoperite în timpul execuţiei
~:rnţului de protecţie a pădurii.
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Harta jud. Tulc ea cu localizarea satului Enisala
de pe Valea Netului.

şi

a punctului cercetat

unei n ecropole .de incineraţie cu morminte plane şi ·în tumuli, grupate
în do uă arii restrînse de cca. 4 OOO m 2 fiecare şi amplasate pe versanţii
din stînga işi dreapta văii cu numele amintit (Pl. I/b).
C ompoziţia geologică diferită a solului acestor versanţi a d eterminat o diferenţiere radicală în ceea ce p riveşte densitatea m ormintelor.
S olul din Ftrgil ă 1reziduală în amestec cu pi etriş d ens şi greu de
săpat , aju nge p e versantul de est pînă aproape de s uprafa ţă, ceea ce
expli că descoperirea în acest sector a numai dou ă urne din categoria
mormintelor plane şi şase t umuli, care cu excepţi a ultimilor doi, sînt
bine individualizaţi . în acest sector au fost săpate toate cele şase movile e:xJiJ~'te nte şi prin şanţuri s-a cercetat întreaga suprafaţă plană a
terenului din jurul acestor tumuli (Pl. II.).
.5 -

c. 13
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zone ale necropolei.

Prin aceste lucrări , cercetarea zonei de est este încheiată, avînd
ca rezultat-aşa cum s-a amintit-descoperirea unui număr foarte mic
de morminte (dou ă din categoria mormintelor plane ~, ·
sprezece în cei şase tumu'li, dar cu foarte pr ţioase obs~ ordin
ritual, asupra cărora o să reveriim.
Pe versantul de vest densitatea mormintelor în ambele sit uaţii
a fost surprinzătoare, iar tumulii în general aplatizaţi se grupează pe
alocuri, dînd aspectul unor movile prelungi.
O serie de movile sînt deranjate de reţeaua drumurilor din p ă 
dure şi de săpătu rile făcute în mantaua lor de către locuitorii satului
pentru a scoate piatră, pe care au folosit -o la construcţia de cuptoare
în gospodărie. Acestea au determinat o incertitudine în stabilirea unor
observaţii stratigrafice.
Suprafaţa cercetată în acest sector este de 300 m 2 în necropola
plană, prin trei secţiuni paralel e în lungime de 50 m şi cu o lăţime
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şi şapte movile, descoperindu-se 97 de morminte. Acest sector
urmează a fi încă cercetat. Lucrările s-au efectuat pe o mică parte din
suprafaţa necropolei, dind totuşi posibilitatea formulării unor concluzii.

de 2 m,

Un aspect deosebit al necropolei îl constituie structura movilelor.
punctul menţionat au identificat
diferite, atît în ceea ce priveşte
înălţimea, cît şi ca întindere.
Cea mai mare movilă cercetată are un diametru de 20 m (M 2-A)
şi înălţimea de 1,50 m faţă de solul antic, urmată îndeaproape de M
l-B, M 2-B, M 3-A, M 5-A, M 1-A, iar cea mai mică depăşe~,3 hm
(M 3/b, ca şi M 6-A).
c"-~)
Acestea s-au construit ulterior între cele existente (M 3/b), sau
suprapunîndu-se parţial peste alta (M-6-A), perforînd o parte din suprafaţa acelora mai vechi (la M 3-B, M 4-B, Pl. XII şi la M 5-A,

Cercetările făcute pe ambii versanţi din
un număr de 13 movile de dimensiuni

~

r

-

~ Cu toate acestea, structura lor este aceeaşi. Fie eă 'l/rna se depunea
în groapă, acoperind-o cu'-'tapac sau protejînd-o într-o casetă din plăci
de gresie nisipoasă de culoare gălbuie, ori că aceasta se împacheta cu
bolovani de pietre foarte mari ce se înălţau deasupra solului -~II d B ,tt....-M 4 B- - figh~ fie că se depunea direct pe sol, construind, în jurul
, ei acelaşi 'sisteme protecţie (M 1 RM 3/b, M 3-A. fig.5~ S-au întîlnit urne cu capac din plăci de piatră peste care s-3u aş2z::it mai multe
rînduri de bolovani sau fragmente ceramice tM 1 A, fig.1~. Pentru
mormintele cenotaf se construiau tot pe sol, aceleaşnorme de casete {fi~·~
c.(M 7 B, M ~ ..A.....Jig.... l()ffi}. In jurul urnelor, cu sau fără casete, ca şi a
conurilor de bolovanr-a€Piatră sau a casetelor cenot::tf, s2 ridica ·'.} movilă de pămînt pe care îl aduceau din imediat::t 3.propiere. Văile din .iurul tumulilor ne documentează acest lucru. Aproape de extremita'te:i
tumulului se construia un ring din pietre mari, pe care le consolid'.:l în
stratul de pămînt din care s-a format tumulul. ln cazurile cînd bolovanii aveau dimensiuni maril ringul se forma dintr-un singur rind. Dacă
piatra avea formă plată, ea se aşeza vertical - pe unul sau mai multe
rînduri, în raport de grosimea ei, iar dacă bolovanii aveau dimensiuni
mai mici, ringul se zidea din mai multe pietre suprapuse, urmărindu-se
o uniformitate şi o perfecţiune în re3.lizarea lui. S-au descoperit şi situaţii
unde inelul ringului nu este închis. Acest aspect intîlnit la unele movile
M 3-A şi M 5-A (Pl. IV /b şi VIII/b ; :Qg. f ~ şi~ şi unde se poate
afirma cu certitudme că ele nu au .suferit mc1 o mtervenţie ulterioară,
creează posibilitatea discuţiei asupra presupunerii de a se fi construit
mai întîi un inel de pămînt .în care se fixau pietrele ce conturau ringul,
lăsînd posibilitatea trecerii în interior pentru depunerea urnei şi îndeplinirea procesiunilor rituale, după care s-a adus pămînt pentru construcţia tumulului, fără a se manifesta dorinţa după aceea a completării
inelului de piatră. După crearea turnului, suprafaţa de pămînt se acoperea cu o manta de bolovani (re 1 A, M 3-A, fig. 1..ltt- şi2._~, sau cu
plăci de gresie nisipoasă de culoare galbenă de-illmensiuni mai mici
67

a

b

Fig. 1. Tumulul M. 1-A : a) Mantaua de bolovani după evacuarea stratului vegetal.
b) Ringul de pietre mari de sub mantaua de pietre.

a

b
Fig. 2. Tumulul M 2-A : a)

Mantaua de bolovani şi plăci de gresie nisipoasă
a movilei după evacuarea stratului vegetal.
b) Ringul de pietre şi pachetul de bolovani al mormîntului principal din centrul
movilei.

a

b

Fig. 3. Tumulul M 3-A : a) Mantaua de bolovani de sub stratul vegetal.
b) Ringul de pietre cu de chiderile spre interior şi pachetul de bolovani al m ormîntului principal.

pg. 4-f.al. ori cu amîndouă formele
~,1 2-A, ~ La movilele acoperite cu manta de plăci
<le piatră, acestea erau aşezate pe mai multe rînduri. La M 1 B acest2a
.au fost aşezate pe 6-8 straturi, în sistemul solzilor de peşte, iar la
cele unde s-au folosit ambele forme de pietriş au fost aşezate mai întîi
plăcile-în acelaşi sistem, peste care s-au pus bolovanii. Cu această manta
se acoperea tumulul pînă deasupra ringulu~ (fig."~aZ; In cazurile unde
s-au folosit bolovani, aceştia înaintau mai mult sp:ce centru ~ 2 B ;
M----t=A--: fig./~ şi chiar pînă la vîrful movilei (M 2-A ; fi~l2kt Se
poate că stratul de pămînt depus deasupra ringului nu ajungea la o
grosime prea mare.
Tasarea pămîntului în decursul anilor a determinat ca blocurile
de piatră ale ringurilor să străpungă mantaua şi cercul lor să se poată
vedea în prezent la suprafaţa pămîntului. Nu se poate afirma cu certitudine, dacă peste mantaua de piatră creatorii acestor tumuli au mai
aşternut un strat de pămînt sau nu. Astăzi el există, sub aspectul unui
strat vegetal fctffte subţire. Dar că vremea l-a creat sau l-a micşorat,
rămîne ca observaţiile viitoare să elucideze această problemă.
De asemenea, în mantaua movilelor, atît în stratul de pămînt,
cît şi printre pietre, s-au descoperit izolate, ori aşezate în forma unor
platforme mai mari sau mai mici sub mantaua de pietre, în apropierea
urnelor sau depărtate de acestea, foarte multe cioburi de vase. In mod
izolat s-au descoperit şi obiecte de metal : brăţări, săgeţi, clopoţei,
mărgele, fusaiole din lut etc.
Originea tipului de turnul cu manta de bolovani ne este bine cunoscută în Hallstatul tîrziu i;; şi, după cum se vede, ea se poate urmări
încă şi în primele începuturi ale Latenului, atît în centrele lumii ilirice 1'i
şi zonele de influenţă a ei, cît şi la comunităţile din partea de răsărit
· a ţării noastre J.\ unde influenţa culturii sudice f'ste evidentă.
Ritul de înmormîntare în necropola de la Enisala este incineraţia, generalizat aproape în tot sud-estul Europei Hi.-1/ cit.~ k,IYUft.~„c41--fj
în perioada la care ne referim, sfirşitul sec: V şi sec.?IV î. e.n.,
·el are analogii cu o serie de descoperiri făcute în Dobrogea, la Murighio·l, Teliţa, Cernavodă, Satu Nou, Bugeac şi mai departe, în zona

~D; f~~; M 1 ~A, M â A,

fM"

carpato-dunăreană 1î.

două forme întîlnite în necropola de la Enisala :
s-a observat un ritual destul de variat, deosebindu-se 4 tipuri de morminte pe care le descriem mai jos, la prezentarea
necropolei plane din zona B, unde pe baza descoperirilor făcute s-a
putut întocmi o tipologie a mormintelor.

In cadrul celor

plană

şi

1J

·unde se

tunnulară,

Al.
dă

Vulpe, Necropola Hallstattiană de la Ferigele, Buc. 1967, p.
o bibliografie foarte bogată referitoare la această problemă.

20,

şi

11

Idem.

1~

P.

Alexandrescu, Necropola tumulară, Histria II ; Silvia MarinescuBîlcu, Un mormînt tumular din necropola Histriei, S.C.I.V. p. 4, 1969, p. 587-593.
w Al. Vulpe, op. c., p. 20.
17 C. Preda, Săpăturile de la Alexandria, în M.C.A„ VI, 1959, p. 251-261 ;
idem M.C.A„ vol. VII, p. 209-2.J.2 ; idem. Un nou aspect al începuturilor epocii
Latene în Dacia (descoperirea de la Al.exandria), în S.C.I.V., XI, 1960, 1, p. 25-36.
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a

,

. „.
b

Fi!J. 4. Tumulul M 5-A şi M 6-A : a) Mantaua din plăci de gresie a movilelor.

b) Ring ur ile d e blocuri din

piatră

de sub mantaua de

plăci

a movilelor.

a

b
Fig. 5. Tumulul M 4-A.

b)

Secţiunile

II

şi

III în necropola

plană

din zona B.

c

d

Fig. 6. Turnului M 1-B : a) Vedere generală asupra mantalei din plăci d e gresie.
b) Ri ngul de bolovan i în interiorul căruia se conturează caseta din bolovani m ari
de piatră a mormîntulu i.
c) Ca eta m ormîntului principal după evacuarea stratului vegetal.
d) Caseta şi r ă măşiţele urnei de la mormî ntul principal.

NECROPOLA PLA A
Este ates tată pe ambele platforme ale versanţilor de est
vest din valea Netului, numerotate convenţional în est-zona A
.d e vest- zona B (Pl. II).

şi
şi

de
cea

ZONA A
A fost v erificată prin 8 şa nţuri o suprafaţă de 425 m2. Ele au fos t
.orientate în direcţii diferite, în raport cu configura ţia terenului ş i
d e orientarea tumulilor, cu scopul de a se verifica întreaga suprafaţă
'74

·dintre şi din jurul movilelor, cît şi panta versantului dintre aceste
-obiective arheologice şi firul văii (Pl. II).
Stratigrafia acestor secţiuni realizată pînă la adîncimea de 1 m
.şi depăşite pe anumite supraf e ţe , este oglindită în 3- 4 nu :mţ e : negru,
roşcat , gălbui şi alb-gălbui (vezi Pl. IX) , însă comp o ziţia solului se re·duce, în general, numai la două nivele :-solul v eg t::ll d e culoare n ~ agră,

Fig. 7. a , b, c) Obiecte recuperate de la p ăd ur arul M arti n T ă n ase.
d) Uma mormîntului r ecuperat d in ş an ţ u l de protec ţ ie a p ădurii.
e,f şi g) Obiecte descoperite în mantaua tumulului M 1-B.

·care coboară pe anumite locuri pînă la 30- 35 cm, după ,c are urmează
un sol din argilă reziduală în amestec cu pietriş. Culorile brun şi roşu
.ale acestui sol se datoresc prezenţei hidroxizilor de aluminiu şi fier
in procesul de alterare şi care în regiunile aride, acest material se
îmbogăţeşte cu calciu, căpătînd culori mai deschise.
în unele porţiuni, această argilă r eziduală urcă pînă la suprafaţa terenului.
Incomoditatea realizării gropilor p entr u morminte într-un astfel
.de sol , ca şi dislocarea unor cantităţi mai mari de pămînt pentru construcţia tumulHor, au constituit cauz·e'le fund a m entale care aru determinat
-comunitatea să .părăsească această zonă şi să folo s ească pentru scop
funerar numai terenul din partea de vest a văilor respective.
Mormintele descoperite în terenul plan din această zonă se înscriu
:într-un singur sector (S I-A) din apropierea tumulului 2 (Pl. IX). Ele
<:::::

•
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enau~ în număr de 2 şi constau din urne, depus2 direct în groapă, la
adîncimi mici. Primul, la adîncirn.ea de 20 cm (imediat sub stratul vegetal), iar al doilea la 40 cm.
Urna m 1 se înscrie în tipul de vase cu pereţii subţiri, bombaţi,
de cuJoare cenuşie, gura uşor evazată, cu 4 apucători : două ascuţite,
orientate în sus şi doi butoni, aşezaţi pe umerii vasului, sub buză.
Pasta poroasă, amestecată cu nisip, pietricele şi cioburi pisate
folosite ca degresant.
Dim :
25 -211• dm. 24 cmJ fundul 25,5 cm. Fără alt inventar

iB.

~ ['1~~u; r-~-~;~;.1Jt(t>)

Mormîntul nr. 'l s-a aescoperit în condiţii de conservare foarte
proaste. Este un vas de aceeaşi factură şi realizat în aceeaşi tehnică
de lucru ca vasul urnă a m 1 . Nerestaurabil. Fără inventar. Ambele
vase se încadrează în limitele sec. IV j. e. n.l.. avînd analogii cu descoperirile de la Istria 18 şi Zimnicea I!•. Aceste descoperiri au fost realizate în camp:mia din 1970.
ZONA B

Sondajul făcut în cadrul a două campanii (1968 şi 1969), iar prin
a numai 3 secţiuni, în lungime de : prima 50 m, iar celelalte
65 m, şi care totalizează o suprafaţă de 360 m 2 , a constituit scopul
cercetării terenului dintre două movile (M 1 şi lanţul creat de movilele
numerotate de la 2 la 5).
Descoperirile făcute în acest sector au determinat întreţinerea
unei permanente observaţii comparative cu cele din movile, atît din
punct de vedere ritual. cît şi în ceea ce priveşte cronologia lor.
Cele 36 de morminte descoperite pe suprafaţa plană cercetată,
din punct de vedere ritual se pot clasifica în mai multe tipuri ;
1) Morminte cu urnă depuse direct în groapă (fig. 8,Laj. I(/l--1)
2) Morminte cu urnă cu capac. Acesta era dintr-o placă de gresie
nisipoasă de culo3.re gălbuie sau bolovani din piatră, ori un castron,
de o;Jicei din pastă fină, gri, lucrat la roată sau numai fragmente
ceramice şi pietre (fig. ·Sfb -~l e , fig. =9t'=a, 8, ~ d.).
IJ-C)
3) Morminte cu urnă introdusă în casete său în pachete de piatră.
Din acest tip distingem două categorii :
a) Urna cu capac din piatră sau castron, depusă în casetă construită din plăci de gresie nisipoasă în asociaţie sau Au cu bolovani
de piatră şi fragmente ceramice de amfore ~- 10).. ~ ( f,'9,. 1f ~ ~)
b) Urna cu sau fără capac depusă în groapă sau pe ~ol (îb unele
cazuri la mormintele principale de la movile), împachetată de bolovani
pe piatră (fig. -MT-f=f-ţsăparea

f/

q)

18

M. Coja, La ceramique autochtone d'Histria. I.c., fig. 2.
Toate informaţiile asupra descoperirilor de la Zimnicea le-am primit cu
multă amabilitate de la tov. Alexandrina Alexandrescu, căreia îi mulţumim şi
pe această cale.
J!I
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a

b
u rnă de pus
cu cwpa·c din frgamente
exterior. (Tip.
c) Mormînt cu urn ă c u capac

Fig. 8. a) Mormînt ou

b) Mormînt cu

u rnă

c
dir ect în groapă (Tip. 1).
d e a m foră şi ·CU vas de ofrandă î n
II) .
din castron (Tip II)

c) Urna cu sau fără capac, depusă în groapă cu casetă sau pachet
realizate numai par ţial din pietre sau însoţite de fragmente ceramjce,
ori în loc de casetă, urna a fost aş ezată într-un caston (fig. ~ ~ -( °f=r'ct.
4) Morminte fără urnă cu oasele depuse într- un pach~i! <din boL
lovani sau în casetă de plăci de piatră la construcţia căro ra s-au folosit
şi fragmente ceramice ~~ /f f ~.i,.)

b

a

d

c

cu capac din placă de gresie din necropola
plană.
(Tip. IT).
c) Mormînt cu u rnă cu capac din plac ă de gresie din t urnul (lVl 2-B) . Tip. IL
d) Mormînt cu urnă cu capac din ca tron ş i plăci de g resie. (Tip II).

Fig. 9. a

şi

b : Morminte cu

urnă

Din primul tip s- au descoperit 9 morminte, din care 4 pe lîngă
au şi alt inventar (m : 7, 10, 17 şi 23) şi 5 fără inventar (m : 2„
9, 21, 24 şi 32) .
Cu excepţia mormintelor 2 ş i 24, în care osemintele calcinate au
fcdt depuse în amfore (fig . -l-4fa) ce se p ot data în sec. IV î. e. n. 20 ,
u rnă

Mulţumim şi

acea~~ffv.

Andronescu-Efti~~a

20
pe
Victoria
care am primit un sprijin dired ~h, determin area a m forelor
pus la dispoziţie m aterialul bibliografic necesar.
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greceşti şi

care ne-a

celelalte sînt cu urne din categoria vaselor autohtone. Datorită slabei
conservări, numai .o singură urnă s-a putut întregi parţial (m.
10,.
'ftg1: 14Al}, avînd asemănări cu cele ce nu se pot restaura.
!Mormtintul 32 are ca urn ă un vas de tip sac, cu pereţii aproape·
drepţi. Este lucrat îngrijit, din tr-o pastă amestecată cu nisip ş i cioburi
pisate, arnă la temperatură joasă , dînd o gamă de nuanţe de la brunroşcat spre cenuşiu . Suprafaţa pereţilor este bine n etezită, însă n elu

Fig. 10. a

c

şi

şi

a

b

c

d

b : Morminte cu urna în casete din

(Tip. III/a) .
d : Morminte cu urna în casete din

plăci

plăci

de gresie

şi

bolovani

de gresie (Tip III 'a).

truită . Celelalte urne ale mormintelor men ţiona te mai sus cu sau fără
inventar c 7, 9, 10 , 17, 21 şi 23, se înscriu în tipul „vaselor borcan"
în formă de clopot. Pasta amestecată cu ms1p şi cioburi pisate folosite
ca de.g;resant, a fost bine netezită şi lustruită cu un slip. Arderea s-a
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a

Fig.

b
în pachete de bolovani (Tip. Ill/b).
a) Mormintul pr incipal din M 4-B.
b) Mormint ul secundar nr. 2 d in M 6-B.

11 . Mormînt cu

urn ă

I

I

/

ZONA

B

9
„,

.,
"' "

. „,#

i

o

I

I

"'H"

..

I

.• :;; .. .„
..,r

„,

:ţ

d

::

:

o

/

I

:~~

\

of

' • li

::

\
\

. o.

\

"''· 8

\

/

/

-.ff : ... n

~~

\

/

'" ''

I

I

~DNA

A

o

I

I

I

,• u111 u

s/

riE A sh•irv-.ii o.«

NA r 5f

Jt i.t

(î•N•

o

Z•NA'5 I

S<'

f.'!'flţ

I

I
\

I

~

Planul general al

săpăturilor.

- 1,7#

A•

E MIA,;
HOVILEL
l'iET~~
CU MMITAUA li

,....

E

-===:!

Pl. III: Planul gen eral -a l tumulilor ,M 1- A

ŞI.

M

1-B dupa-

înlăturarea

so lu l Ul. ve 0rretal.

M1A

făcut

la o temperatură joa să, dînd vasului în exterior o gamă de
de la b run -roş cat la n egru-cenu şi u. D e ~ i distruse, p ăstr eaz ă
urmele unor ornamentări în relief, în form ă patrulat e ră, cu colţ urile
drepte sau r otunj ite şi cu pro e minenţe în form ă de potcoavă . Aceste
vase au analogii cu celelalte descoperiri similare din Dobrogea 21 şi
nuanţe

a

b

c

d

Fig . 12. a ) Mormînt cu urn ă împachetată parţial de pietre şi fragmente de a mfore

(Tip. I!I/c).
b) Grup de morminte cu 'Urnă cu : capac din pl acă în gresie (Tip II) ; fără capac
(Tip I) şi cu urnă cu capac d epusă într- un castron (Tip III/ c).
c ş i d) Morminte cu urna împa chetată p ar ţial de bolovani (Tip III/c).
21

6 -

c. 13

Vezi trimiterile : 3, 4, 5

şi

9.

a

b

c

Fig . 13. Morminte fără urnă cu oasele depuse în pachete de bolovani sau
casete de pl ăci de gresie şi fragme nte de amfore (Tip. IV) .

Î Th

din necropelele getice de la R avna şi Braniceva n,
ceramica geto -d acă de categorie fină din faza I (sec.
In cadrul prezentului complex ele au analogii,
vedea mai jos, cu alte vase ce au putut fi datate cu
t itate datorită prezen tei obiectelor greceşti, a căror
logică nu depă şes c limitele sec. IV î. e. n .

încadrîndu-se în
V-IV î. e. n. ) :.!::.
dup ă ·cum-vom
mai mult ă exacîncadrare crono-

~

fig . 14. Urne de la m orminte d e tip I f ă ră alt inven tar din necropola pl ană.
a) m 2 zona B
b) m 1 zona A
c, d ş i e). Inventarul m ormîntulu i 10 de tip I f, g ş i h). Inven tnrul din urne al
mormintelor d e tip I, nr. 7,1 7 şi 23 d in n ecropola pl ană .
Prezenţa vaselor de ofrandă ş i a obiectelor d e podoabă la acest
tip de morminte este destul d e sporadică.
~
J'J. ' ;:.~
~g~
,: 5'ltfl.
·a) La m 7, o fibulă fragmentară din placă de bronz .cr~î
groasă, cu marginea în g roşată. Nedeterminată.
b) La m 10, un vas mic de factură autohtonă, lucrat cu mîna din
p astă poroasă rud imentară, amestecată w
ni sip , pietricele şi foarte
multe cioburi pisate, culoare gri ş i trei săgeţi din b ronz, avînd analogii
cu cele descoperite în mormîntul de la Agighiol , clasificate în grupa
a III 21i , cu dimen siuni m ici - maxim 2,5 cm, cu 3 feţe plane, cu b arbelurile scurte, sau fără acestea -(~f-er..u< 1'"; 1p. <f'f ./_/ fJ, Ji
"I,

r

r-----

-- ,,

-rr

1te f ;,

I. H . Crişa n, Ceram ica daco-g etică, Ed. Ş tiinţ i fică, B ib lioteca Mu zeelor,
Buc. 1969, fig. 21 şi 22.
23 Ib idem, p. 65-75.
24 D. Berciu, Arta traco-getică, Buc. 1969, p. 63, fig. 38/24 ; 49/ 16-17.
22
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c) La m 17, un pahar glob ular cu p1c10r, lucrat cu mîna din
cu amestec d e pietricele şi cioburi pisate.
La suprafaţă are o culoa re gri_- ce n uşie~
. 14/g. Are analogii cu descoperirile de la Bugeac-Ostrov 2a (L. C .).
-- l.! 1 •
d) La m 23, o fusaiolă din lut tronco ica. imensi uni : dm. B . M.
3,8 cm, dm . b. m. 2 cm, în 2 crr:M..Qg_: 14/h).
p astă po roasă, rudimenta ră,

~~)

Urnă cu capac din pl acă de gresie (Tip
b) Ca tron din pastă fină-gri, folo it drept
d) Inventarul morm întul ui nr. 6 - de t ip II
e, f ş i g) . In ventarul din urn a m ormîntului 13

Fig. 15. a )

c

ş1

II) - fără alt inventar.
capac de u rnă.
- din rnecropola plană .
din ncreopola plană.

Din al doilea tip m orminte cu urne acoperite cu capace, au fo st
descoperite un număr de 15. Dintre acestea 9
ce din plăci
~
de gresie (m 1, 12, 13, 14, 25, 27, 31, 33 şi 34, i . 9-a şi b , iar a cele- I~ I
lalte şase, urnele au fost acoperite cu castroane m pas a fină d~ I _.==.i.
loare gri, lucrate la roată cu sau fără toarte (m 5,6 şi 28 ~ şi~ i_j·~
una a fost acop erită cu un castron lucrat cu mîna (m 18) din aceeaş i
pastă şi cu acel aşi caracteristici acope rită cu capac dintr-o placă de
gresie însoţită de fragmente ceramice de amfore şi bucăţi de la un vas
mic grecesc cu firnis negru (m 4) şi ultimul - urna m 26, a fost acoperită
cu un castron din pas tă fină, de culo re roz.
Din acest tip de morminte numai 4 au şi alte obiecte în inventar :
două la mormintele cu urnă cu capac din castron (m 6 şi 18) şi d o uă di n
cele acoperite cu o placă de gresie (m 13 şi 34).
Pe lîngă urnele respective, inventarul acestor morminte con stă din :
a) la m 6 o ( fibulă) agrafă din sîrm ă cu capetele îngro şat şi rotunjite, foarte deform '1tă ca urmare a unei folosiri îndelungate fig . 15
b) la m 13 : 6 mărg ele din sticlă cu ochi albi şi pupila albastră
pe fond albastru, un fragment de fibulă tracică din bronz şi un vas
mic, din pa stă fină, gri, lucrat la roată. de tip crater , fără toarte, buza
plată răsfrîntă în afarcWfig. 15/ e, f şi g) ;

f;;.
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cf~)

I. H. Crişan , O p. c., p. 68 şi urm . A se ved ea şi bibliografia folosită.

c) la m 18, o cupă în fonn5 cilindrică cu pere~ii uşor . arcuiţi,
pastă aleasă, fină de culoare roz-gălbuie~<;l6_7
d) la m 34, un „Bolsal·' atic, cu toartele sparte, profil compiet,
cu decor imprimat în interiorul vascei, fundul piciorului inelat şi cerc
.
canelat. Dim: în. 8 cm, dm. 15,5 cm, fundul 11,5 cm}ffig. 16/d, e şt~~
în ceea ce priveşte forma vaselor destinate urnelor, este dominată de tipul numit clopot. Din cele 15 morminte cu urnă cu capac,
11 sînt de acest tip. Ele se întîlnesc şi la mormintele care au în inventar
şi obiecte de podoabă sau alte vase mici de ofrandă (m 6, 13, 18), ca
şi cele care nu au. Le întîlnim şi la mormintele cu capac din plad
de gresie şi la cele acoperite cu un castron. Aceste vase sînt făcute
dintr-o pastă mai aleasă, amestecată cu nisip, pietricele şi cioburi pisate, arsă la temperatură joasă, fapt ce le-a dat o nuanţă de culori de
la brun-roşcat la negru-cenuşiu fig. 16/a şi d). Pereţii sînt bine neteziţi
şi acoperiţi cu un siip lustruit.
/~~~ 1 p
De asemenea, se întîlnesc ş1 u
e tip sac (m 1 şi 14), din pastei
poroasă, netezită, fără lustru, ornamentate cu brîu în relief în forma
circulară sau aplicat pe co~·pul vasului în linii oblice, întrerupt sau nu
de prneminenţe şi ornamentate cu alveole realizate prin presiunea di' gitală fig. 15/a .
n-t~ ~
Tot în această categorie de morminte este întîlnit şi vasul în
formă de drater {fig, la/e), din pastă fină, de culoare gri, \ucrat la
roată. ca şi vasul bi tronconic de tradiţie hallstattiană. (fig. 16/'1}.
Încadrarea cronolgică a acestui tip de morminte este precară. Formele acestor tipuri de vase : clopot, sac sau bitronconice sînt cunoscute
pe o durată de timp foarte îndelungată sînt întîlnite în descoperiri
similare datate spre sfu·şitul sec. V şi pe parcursul sec. IV î. e. n. '.!-,_
Celelalte obiecte ca : fibulele tracice, brăţările de bronz, cît şi mărgelele
de sticlă, au şi ele o durată de circulaţie destul de lungă.
Prezenţa bolsalului atic însă datează mormîntul nr. 34 în prim:.i
jumătate a sec. IV î. e. n. 26 , iar tipul de vase clopot, prezent la celelalte
morminte din această categorie, îl vom întîlni în continuare după cum
vom vedea şi la alte morminte în asociaţie cu obiecte de import greceşti datate tot în limitele sec. IV_~
Cel de-al treilea tip de morminte cu urna introdusă în casetă de
plăci sau împachetată de bolovani de piatră este întîlnit în necropola
plană din zona B, la un număr de 11. Se remarcă faptul că la majoritatea acestor morminte s-au descoperit alături sau în interiorul urnei vase
de ofrandă, unelte sau arme şi obiecte de podoabă.
După forma lor, acest tip de morminte se împarte după cum am
menţionat mai sus în trei grupe :
a) Din grupa celor cu urna depusă în casete de plăci de gresie fac
parte mormintele nr. 3, 20 şi 35.
La primul, urna este un vas de tip clopot din pastă poroasă, cu
amestecat de nisip, granule de calcar şi cioburi pisate folosite ca degrew P. Alexandrescu, Necropola tumulară, în Histria II, p. 180, pl. 90, fig. XXI,

3,

datează către

375 î.e.n.
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f

Fig. 16. Morminte de tip II din necropola plană . Inventarul nr. 18 : a) urna, b)
castronu l capac, c) vasul de ofrandă ; m. 34. : d) urna, e şi f) Bolsal atic-profilul

cu decor imprimat în interior.

sant, cu pereţii gro ş i, cu partea bombată rotunjită , cu buza ş i fundul
puţin proeminente. Per eţii vasului sînt bine n eteziţ i şi lustruiţi cu un
slip. Dimensiuni : înăl. 35 cm, diam . maxim : 35-41 cm, gura
25,5-28,5 cm şi fundul 15,5-16 cmf(fig . 17 a). tJ!~ ,'!JJ
Este prevăzută cu 4 apucăt o ri , aşezaţi sub linia de bombare maximă ; oblice, orientate în jos.
86

Ca inventar s-a înregistrat o singură săgeată trecută prin foc,
3 dungi, fără barbeluri, de .dim. mici - 2,3 cm n .
Al doilea (m 20), este din a celaşi tip de vas. Are aceleaşi asemă nan
<de p astă, tehnică şi culoare ca m 3. N erestaurabil şi fără alt inventar.
Urna m ormîntului 35 se înscrie în aceeaşi categorie de vase de
i:ip clopot, avînd o formă puţin deosebită. P ereţii rotunjiţi pînă la
g ură, cu apucăto ri drepte, în formă trapezoidal ă aşezaţi pe linia de
maximă bombare, şi buton i în partea superioară . apropiaţi de 'g ura
vasului . Nuanţele culorilor variază de la negru- cenuşiu, la gri -gălb ui.
Dim. : în. : 29,5 cm, dim . m axim . : 30 cm, deschiderea gurii 23 cm,
.tlim. fundului 13 c
fig. J 7/b) 1~ 1 /,b
~u

_

b

g

f

F ig. 17 . Morminte de t ip III/a : a) u rna m 3 ; b şi c inventarul morm1ntului
m . 20 ; morminte de tip III/c ; d), e) şi f) inventarul m 8 ; g) u rna m 19.
27

D. Berci u. Arta

traco-getică,

p. 68, f ig„ 49/9.
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Inventar : In interior s-au găsit mai multe plăcuţe mici din
bronz, nedeterminabile, iar în afară, lingă marginea de jos a urnei,
s-a descoperit o strachină mică din pastă fină roşie, care mai păs
trează pe alocuri porţiuni din stratul de angobă roşie. Buza este uşor
arcuită spre interior, cu o singură toartă şi fundul inelat. Dimfilnsiuni :
Diam. maxim 18,5 cm, cu toartă 21.5 cm, fundul 9 cm~ig. 17/c). 'l ~&
La grupa „b" din tipul al 3-lea de morminte, se face prezentă
în procent mai mare ceramica fină de culo2re gri cu vase realizate la
roată în formă de crnter, sau cea de import, Lisă se lipsească formele
de tradiţie hallstattiană din tipul bitronconic.
------În această grupă se înscriu următoarele morminte : Urna morw4.B_l.rîntulu~(fig. 18,a) care a fost depusă într-un pachet din pietre şi
ragmen ~ ceramice de amforă. Ea este un vas lucnt la roată, din pastă
fină, gri, cu două toarte arcuite spre exterior. Dim. : în 26,5 cm, dm.
max. 27 cm, în gîtului 8 cm, fundul inelat cu diam. 12,5 cm.
Alt inv : Una mărgică din sticlă şi o farfurioară din pastă fină,
gri, lucrată la roată.
Urna mormîntului 22 este din acelaşi tip de vas-crater, însă din
pastă de culoare roşiu-cărămiziu, cu două toarte lipite de gîtul vasului,
buza dreaptă răsfrîntă în afară, fundul inelat şi evazat spre exterior.
Este un vas de i;nport, realizat în centrele meşteşugăreşti greceşti
,~ig. 18/b).
~-'
, Dim.: în 29 cm, dm. max. 33 cm, gura 26,5 cm. fundul: dm.
15.5 cm, în. 2 cm, gîtul înalt de 4 cm si delimitat de 2 cercuri uşor
reliefate, situate la legătura cu buza şi corpul vasului.
A fost acoperit cu un castron din pastă gri, fină, lucrat la roată,
prevăzut cu două toarte, supraînălţate uşor, cu buza arcuită spre interior, ornamentată cu 2 cercuri canelate, cu fundul inelat (fig. 18/c).
Dim. : în. 12,5 cm, diam. max. 32 cu toarte - 38 cm, gura
30 cm, cu buza lată de 2 cm, fundul 12 cm. Fără alt inventar.
În aceeaşi grupă este şi m 29, unde osemintele au fost puse într-o amforă, căreia i s-a spart partea superioară a corpului. Deschiză
tur.a a fosti acopeeită cu un castron din pastă gri, cu angobă brun\...ce~
nuşie, cu buza mare, mult evazată, cu fundul inelat, înalt, formînd
aproape un picior şi corpul globular~g. 18/d). {!['t-<Nl(l)!~
Alt inventar : - una cană mica, cu toartă supraînălţată din pastă
gri, buza mare, uşor evazată, ornamentată la bază cu două cercuri
elate şi una
ră din bronz cu capetele rupte (Fig. 18/e şi f).
~ ( J 9°> - Mormîntul 36 (fig. 18/g) are urna dintr-un vas bitronconic, cu
------ uza mică uşoră răsfr'.ntă în afară, cu 4 apucători drepte în formă
trapezoidală aşezat sub linia de bombare maximă şi două în formă de
potcoavă aşezate pe umerii vasului, ce alternează cu o ornamentaţie
formată din 3 proeminenţe oblice, în formă de virgule alungite. Pereţii,
neteziţi, de culoare neagră, pe care s-a dat un slip lustruit.
Dimensiuni : dm. maxim 29 cm, deschiderea gurii 23,5 cm,
dm. fundului - 29 cm. în.-28,5 cm.
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F ig. 18. Morminte de tip III.1b : a ) u rna m 15 ; b şi c) inventJarul m . 22 ; el) castronul capac de l a m . 29 ; e şi f) vas de ofra n dă ş i br ăţa ră d e bron z de coperite
J.a m . 29, g) urna m. 36.

U rna a . fost aşezată p e un cuţit d e lupt ă ( abie) mare, din fi er,
înl:ioit special ş i pus l a fun dul c3Setei, care s-a conservat foarte sla b ~
fără a mai putea fi salvat.
·
Tot în tipul 3 se pot încadra într -o nouă grupă „c", mormintele
care aveau urna înconju rată numai pa rţial d e plăci d e gresie în forma
unei case\te, sau de cîtiva b olovani de piatră dup ă sistemul împachetării,
ori de ~te ceramice. S ~au găsit ş i u rme d epuse chiar în vase

castron~'f 1J. ,_fl__

Din această grupă, în n ecropola pl ană din zona B, se înscriu
mormintel e nr. 8, 19 ş i 33, unde ceramica fină, lu crată la roată, este
dominantă, aşa cum era şi la grupa precedentă („ b").
Mormîntul 8 are urna dintr-un vas tot de tip crater, cu capac de
pi atră şi aş ezată într-un castron .
Ea este prevăzu tă cu două toarte p rinse de umerii vasului şi lipite
de gîtul l ui. Buza răsfrîntă sp re exterior, fundul inelat. în partea superioară a suferit o reparaţie prin plombare în două p ărţi, und e s-au
făcut perfo rări (6 + 2).
D illn. în. 27 cm, dm . m ax. 30 cm, dm gurii
lăţ ime a
buzei 1,5 cm., dm . fundului 13,5 cm ig. 1
I-_,,""-~
Castronul este din aoeeaşi p astă de culoare
dou ă' apucăto ri
laterale înălţate u ş o r, •CU buza arcuită spre interior, ornamentată cu 3
cercuri canelate ~din care unul mai ipronunţ·at). Fundul inelar.
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Dim. : în. 15,5 cm, diam, corpului 37 ~-~oarte 44,5 cm, gura
34,5 cm, fundul 13 cm şi lăţimea buzei 3 cm~·-T1 !.
Mormîntul 19 are de asemenea o urnă dintr-un vas de tip crater
cu toartele prinse de umeri şi arcuite pe lîngă gît. Buza dreaptă, răs
frîntă în afară, fundul inelat şi uşor evazat spre exterior.
Dim. : în 16 cm, dm. max. 19 cm, gura 14,5 cm, fundul 10 cm,
~ __ ..(:(fig. 1tzgI} A fost acoperit numai cu partea inferioară a unui castron
L---' din pastă gri. lucrat la roată. Peste oasele calcin:ite s-a descoperit şi
o brăţară din bronz.
Mormîntul nr. 33 a fost depus într-o urnă de tip clopot, din categoria ceramicii fine. acoperită cu slip lustruit şi înconjurată de o singură piatră. Nu s-a descoperit nici un alt obiect de ofrandă.
Ultima categorie de morminte din necropola plană descoperite
pînă acum îl constituie acel tip în care osemintele calcinate au fost
pu.se direct în pămint. pe o placă de piatră şi acoperite cu bolovani
mici din pietre, rînduite împreună cu fragmente ceramice - de obicei
.din amfore (m 16 şi 30), sau numai cu bucăţi de vase de factură locală
(m 11).
Nici unul din aceste morminte nu a avut obiecte depuse ca

__ _

ofrandă.

Determinarea necropolei plane cu ajutorul materialului ceramic
recoltat se poate aprecia cu certitudine la mormintele cu amfore şi
inventar de import grecesc. care se încadrează în limitele sec. IV î.e.n.
Aceeaşi datare o atribuim şi pentru tipul vaselor borcan de tip
clocot sau bitronconice. cu apucători patrulatere sau în formă de potcoavă şi cu butoni, descoperite la mormintele fără inventar. Ele au
analogii cu urna nr. 34 - datată cu ajutorul inventarului la încep.
sec. IV şi cu alte morminte descoperite în tumuli, ca şi cu alte descoperiri
similare din necropolele de la :Murighiol, Cernavodă, Satu Nou, Bugeac, Alexandria, şi Histria :!~.
Ceramica de culoare gri-cenuşie, cu suprafaţa acoperită cu o
angobă cenuşie-închisă sau neacoperită, reprezentată prin vase de tip
crater, castroane şi căni, imitaţii de pe vasele greceşti de import, au
analogii cu descoperirile de la Histria, Murighiol şi celelalte necropole
similare amintite mai sus, caracteristice sec. IV î.e.n.
Ne exprimăm rezerva pentru vasele de tip sac din pastă poroasă,
cu mi·ezul negru, ornamentate cu brîu aplicat şi decorate cu alveole
realizate prin presiune digitală, pe care le găsim prezente în documentaţiile de specialitate începînd din sec. V ~:.~.:3,9, dar care sînt
foarte conservatoare şi cu o ci1·culaţie pe o perioadă destul de lungă.
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A se vedea mai sus bibliografia

2

I. H. Crişan, op. c. p. 70 şi urm. cu bibliografia citată .

~

1

citată

pentru aceste descoperiri.

NECROPOLA

TUMULARĂ

Este şi ea amplasată în ambele zone : de est şi vest ale văii Netului, în cadrul aceloraşi platforme ale necropolei plane. (Pl. II).
In tumulii săpaţi s-au descoperit aceleaşi tipuri de morminte ca şi
in necropola plană. în cadrul acestor tipuri. după caracteristicele fiecăruia, se înscriu şi mormintele principale ale movilelor, ca şi mormintele cenotaf, pentru c3.re s-au construit casete s::rn pachetel)în groapă
.sau pe sol.
.·~. ;e
'' 1,;ţl{

Zona A.

_/

Movila I A.
Este' situată in partea de S a zonei (Pl. III) şi a şanţului de proa pădurii, care a distrus o parte din mantaua de N a ei.
Din stratigrafia movilei reiese că urna s-a depus pe solul antic,
în jurul căreia s-a construit o movilă mică de pămînt. După ce au
fost aşezate pe umerii vasului obiectele de ofrandl1, totul a fost acoperjt cu mai multe plăci din piatră. În direc\ia de vest a morm!întului,
la extremitatea acestui prim acoperămînt, în imediata vecinătate a
ringului de bolovani, s-a amenajat o platformă din fragmente ceramice provenite de la amfore sacrificate, cu suprafaţa de 1/1,5 m. Intr-un
strat de pămînt adus de la suprafaţa solului, s-au fixat bolovanii de
piatră ce formează ringul din imediata extremitate a acestei prime movile de pămînt. Se dă dreptul şi ipotezei că mai întîi s-a construit
ringul de bolovani pe un inel de pămînt şi apoi a urmat procesiunea
funerară a depunerii urnei, a construcţiei movilei şi a platformei de
·-cioburi, după care a urmat construcţia definitivă a tumulului, consolidat în final cu o manta de bolovani de piatră. Referitor la acest
aspect, de remarcat este faptul că mantaua de piatră este construită
<lin bolovani foarte mari, ajungînd în sectorul de vest să măsoare ca
şi cei din cercul ringului.
în mantaua de pămînt 2 movilei 3 fost găsită o brăţară din bronz
·CU 2 s,pinail.e, din care nu s-a mai păstrat decît o terminaţie întreagă,
avind reprezentat un cap de şarpe(f1g. 113/e)\j}~ ~
O altă observaţ.ie se referă la amplasarea ~ormîntului în cadrul
ringului care este situat nu în centru, ci în sectorul estic al suprafeţei
-cercului.
.~9., __
Mormîntul se încadrează în tipul celor cu urnă cu capac~,fiŞ_:_ 1~~· ~
b. c şi d) şi are c'.1 inventar : un unguentariu fragmentar, profil incomplet, lipseşte fundul şi gîtul. Argilă roz-gălbuie, foarte subţire, dură,
uşoară şi acoperită cu dungi circulare, orizonta:le, de culoare violetă
pe sU(prafaţa co•rpului de la umeri pînă la git ; o figurină zoomorfă.
reprezentînd un bou, din lut, pastă aleasă, de culoare roz-cărămizie,
realizată într-o formă stilizată, iar pe gura urnei, un castron din pastă
fină, cu angobă roşie, realizat în centrele greceşti.
tecţie

.;Ji'
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b

F ig. 19. Inventarul mormîntului principal din M 1-A : a) urna, b) castronul

p ac, c)

f i gurină de lut, d
el brăţară de

şi

d ') unguentariu grecesc, d'')
bronz de coperită în mantaua

clopoţe l

din

ca-

bronz ~

movilei.

Dim. : în. 13 cm, dm. gurii 24 cm, dm. maxim al corpului 27 cm„
dm. cu toarte 33 cm, fundul inelat cu dm. 10 cm.
In interior, printre fragmentele de oase calcinate, s-a găsit un
clop oţel din bronz care a fost trecut prin foc.
Urna este un vas de tip crater, pastă cenuşie, lucrat la roată „
buza dreaptă răsfrîntă în afară, fundul inelat şi evazat spre exterior.
1n partea superioară, p ereţii sînt ornamentaţi cu 'dou ă cercuri canelate format din linie frîntă.
Dim. : în. 25 cm, dm. corp. 25 cm, gura 19 cm, fundul 12,5 cm ~
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b) Planul ringului de bolovani după înlăturarea mantalei de piatră
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Pl. V. a) Planul şi profilul tumulului M 2-A după înlătura1·ea solului vegetal. b) Planul ringului de bolovani după înlăturarea mantalei de piatră.

Datarea tumulului.

Elementele de datare mai ferme ale mormîntului principal sînt :
-castronul şi mai ales unguentariul care are analogii cu cel descoperit
în tu.mulul XXIX de la Istria, datat în a doua jumătate a sec. IV î.e.n. Jo.
Movila

2-A.

Aceleaşi observaţii

strn.tigrafice ca la M 1-A, cu unele particula(Pl. V şi fig. ~şi anume :
Mantaua de piatră este construită din plăci aşezate în forma solzilor de peşte şi bolovani care acoperă mantaua de pămînt pînă în vîrful tumulului. Spre centrul movilei se constată totuşi o rarefiere a
pietrelor.
Prin unirea mantalei de pietre cu cea de la M 1-A, s-a putut
determina că acest turnul este anterior celui di!1 sud (M 1-A). Această
manta de pietre se continuă sub mantaua de bolovani de la M 1-A.
Stratul vegetal, depus peste mantaua de pietre, este foarte subţire.
De asemenea şi aici s-au descoperit fragmente ceramice izolate în
manta şi în secţiunea de S-E un ::lranjament de cioburi.
Mormîntul principal este aşezat în centrul ringului construit dintr-un pachet foarte ordonat din bolovani şi lespezi de piatră de dimensiuni mijlocii şi foarte mari, printre care s-au descoperit fragmentele
ceramice de 1:-i urna distrusă.
Fragmentele provin de la un vas autohton, de tip bitronconic,
din grupul ceramicii fine, lucrată cu mina, cu slip lustruit de culoare
neagră. Ornamentat cu apucători patrulatere, buza dreaptă puţin evazată în exterior.
N erestaurabil, fără inventar.
în interiorul ringului şi lipit de acesta (Pl. V/b), s-a descoperit o
.a doua casetă a cărei construcţie a determinat perfor~rea mantalei de
piatră, folosind chiar din pietrele ringului. Şi în acest caz nu s-au des·coperit oase, doar fragmente ceramice prezente printre pietrele casetei
şi mai ales în jurul ei, ca şi un mic fragment de h un inel de frunte
din bronz.
Prezenţa fragmentelor ceramice şi a obiectului de bronz în interiorul acestei casete foarte ordonat realizat[1, ne determină să-l considerăm mormînt şi l-am numerotat cum 2.
rităţi

Datarea tumulului.

N ecxistînd un indiciu ferm. doar prin as2măn:we cu celelalte şi
succesiunea construcţiei tumulului M 1-A, apreciem spre jumătatea
sec. IV. î.e.n.
Moi:ila 3-A.
Deşi este situată în vecinătatea imediată a M 2-A. constituie totuşi
un obiectiv izolat (Pl. VI şi fig. 3 de proporţii mai mari ca cele precedente.
~0

P. Alexandrescu, l'l<'cropola

Pl. 91.
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Stratigrafia este identică celorlalte, cu unele particularităţi fără:
dar pe care le subliniem. Mantaua de pietre este formată
numai din bolovani de dimensiuni mai mici ca la M 1-A, fără să ajungă
pînă la vîrful movilei. Ringul este construit aproape în totalitate din'.
plăci ma11i. aşezate vertical pe mai multe rînduri (2-3 în raport de
dimensiunile lor) şi fixate iniţial în cadrul unui inel de pămînt. Pe
anumite suprafeţe, acestea au fost acoperite cu alte plăci, constituind
un fel de acoperiş cu înclinaţia spre exterior. în mantaua movilei s-au
găsli.t puţine fragmente ceramice, comparativ cu celelalte movile şi un
vîrf de săgeată din bronz.
Mormîntul principal este format din urnă, aşezată într-o casetă
foarte mare construită cu deosebită rinduială, din bolovani şi plăci mari
de piatră, care se înalţă pînă aproape de vîrful movilei. Printre pietre
erau aşezate şi fragmente ceramice de la mai multe tipuri de vase·
autohtone.
Urna este un vas de factură locală, foarte puţin conservată, din
pastă fragilă cu miezul negru, amestecată cu mult nisip, pietricele
şi cioburi pisate. Nerestaurabil.
Inventar : Un inel de timplă din bronz, în formă ovală, cu capetele care se petrec unul deasupra celuilalt şi care se termină cu uncap de şarpe.
în direcţia N-V faţă de mormîntul principal s-a descoperit sub·
ringul de piafră m. :2. Urna. care şi-a păstrat forma, a fost depusă ~n
tr-o groapă mică în solul antic, fără a fi introdusă complet. In jurul'.
părţii superioare neîngropate se afHi pămînt asemănător cu cel din
inelul ringului. Deasupra avea un capac dintr-o placă de piatră peste·
care s-au pus alte pietre mai mici. Urna acestui mormînt a fost depusă
fie anterior construcţiei ringului, fie odată cu realizarea acestuia.
Vasul se înscrie în forma de tip clopot, ornamentat cu apucători
şi butoni. Face parte din grupul ceramicii fine, netezit şi trecut printr-o baie de argilă. Nerestaurabil. ln interior, printre oase, s-a găsit
o jumătate de brăţară de bronz, deformată şi trecută prin foc puternic. Unul din capete este lăţit, peste care s-a creat desenul unui cap
de şarpe.
Datarea tumululu'i cu multă aproximaţie, la începutul sec. IV
î.e.n.,
..____ prin analogie cu celelalte descoperiri din necropolă .
importanţă,

Movila 4 A.

Este prima din al· doilea grup de trei movile situate în această·
A fost distrusă în foarte mare măsură de către localnici, care
i-au scos mantaua de pia_k~e drumurile creiate prin pădure.
După declaraţia un~citor localnic, din aceHstă movilă au
fost scoase chiar şi urne, fapt ce determină ca observaţiile noastre să
fie incomplete şi a creat imposibilitatea de a formula concluzii certe·
asupra problemelor urmărite. Din componenţa movilei s-au mai păs
trat jumătatea de nord a ringului şi o mică parte din mantaua de pietre
care acoperea tumulul. Din aceşti martori se poate reconstitui că ringul
zonă.
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era format din bolovani de piatră foarte mari şi tumulul era acoperit
cu plăci de gresie nisipoasă de culoare gălbuie, foarte frumos aşezate·
în sistemul solzilor de peşte. De asemenea, un număr de cîteva zeci
de plăci ale mantalei se petreceau în pantă peste plăcile din mantaua
movilei alăturate (M 5-A). Acest lucru ne documentează că această
movilă s-a ridicat după construcţia movilei nr. 5 A.
Documentaţia stratigrafică este foarte clară (Pl. VII) şi confirmă
realizarea ringului prin fixarea bolovanilor de piatră pe un inel de
pămînt care s-a ridicat separat, îrn1.'!nte sau în acelaşi timp cu mormîntul principal şi a movilei din jurul lui, după care s-a definitivat
forma tumulului.
în această movilă nu s-a găsit rnormîntul principal. Probabil să
fi fost distrus de ce'i care au scos piatra din mantaua şi ringul ei.
In sectorul N-V, avînd aceeaşi orientare faţă de centrul tumulului ca şi la M 3 - A, s-a descoperit lingă ringul de bolovani, introdus parţial sub acesta, un mormînt (m 1) cu urnă cu capac de piatră
şi introdusă într-o casetă de forma unui cub, tot din plăci de piatră.
Vasul urnă are pereţii uşor arcuiţi, buza uşor evazată, fundul
plat şi bine conturat. Este ornamentat cu un brîu aplicat, ornament'.:lt
cu crestături mari realizate cu spatula şi întrerupt de 4 apucători
plate, aşezate : două orizontale şi două în poziţie verticală. Pastă poroasă, amestecată cu nisip, pietricele şi cioburi pisate, avînd peretii
neteziţi, dar nelustruiti şi de culoare cenuşie.
Dimensiuni : în. 25,5 cm, dm. corp. 21,5 cm, dm. gura 16.5 cm.
fund 11 cm (fig. 20/a).
In extremitatea de est a mov'ilci, în afara ringului. s-a descope1·it
al doilea mormînt (m 2) cu urnă cu capac din piati·ă. depusă într-o
groapă foarte mică şi aproape de suprafaţă. Vasul este de aceeaşi factură ca şi urna m 1, foarte prost conservat. N erestaurabil.
In interior, printre oase s-a găsit tm cutit din fier cu dim.
11,5/1,7 cm.
Datarea tumulului : După forma vasului-urnă (m 1) care are analogii cu descoperirile de la Istria, se poate aprcc'ia către jumătatea
'
"ll
sec. Iv ~·

Movila 5 A.

~ „.~

Este construită anterior movilei nr. 4, ca ş~mătoarei M 6-A.
~ de proporţii foarte mari (Pl. VIII),M~e rem~~- a_cf!~_l)i observaţii
stratigrafice ca la cele descrise mai sds. Ringulp:l(~Ofcffani de piatră
foarte mari, iar mantaua din plăci aşezate în acelaşi sistem al solzi101~
de peşte.
Mormîntul ptifie-i-pa-1 este un cenotaf, marca-t printr-o casetă din
pietre şi fragmente de la mai multe amorfe.
In mantaua movilei s-a găsit foarte mult material cc-ramie, în
special de amfore, izolate sau aranjate într-o platformă de 1/1,75 m.
31

M. Coja, La ceramique autochtone d'Histria aux V.e. 1-er ss. AV. N.E.Sofia 1970, p. 340, fig. 2/9 şi 2/10.
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Fig. 20. Obiecte din tumulii M -1 -A şi M 6-A : a). Urna m ormîntu lui nr. 1 din
M -1- . b) urna rn. 2 din M 6-A c) ,.as din cera mic ă rud i m e ntar ă descoperit
în pl atforma d e cioburi din M 6-A.
situată

în partea de est faţă de centrul movilei şi în extremitatea ringului.
De pe această platformă au fost culese mai multe fragmente
semnifiaa'tive : buze, mănu şi şi fundul de amfore de prov eni€nţă tasiană-det er min ate din p erioada de început a sec. IV î.e.n. :n. Printre
acestea s-au găsit ş i trei mănu ş i de amfore tampilate :
1) Fragment de toartă, din .:irgilă roză , aspră, cu partico) e de
m ică, cu l ăţi m ea de 4,8 cm. S tampila apare în forma unui cerc împ ărţ it în patru.
Este de la o amforă tasiană, din grupa I, determinate la sfîrşitul
sec. V şi inceputul sec. IV, anterioară a n 390 33.
2) Fragment de toartă, din argilă fină de culoare galben-c enu ş iu .
Lată de 4, 2 cm. Text pe trei rînduri, fără simbol sau în dreap ta mijloccapul lui Heli os 3'i.
Determ inare confirmată de Vic toria Andronescu-Efl imie.
V. Canarache, Impor tul amforelor ştampilate la I stria, Buc. 1957, p . 72
fi g. 107 (apare însoţită de text).
~
3" Datată la sfîrş itul
ec. V î.e. n . de către~ Vic toria A ndronescu-Eftirnie,
dar această descoperire fiind în asociere cu celela'1te d o u ă m ă nuşi ştampilat e
care se datează la în ceputul sec. IV î.e. n. şi luîndu-se în con siderare cadrul în
care s-a descoperit, con siderăm c ă introduce rea ei în construc ţia tumulului s-a
făc ut la începutul sec. IV î.e.n. ş i nu în p eriodao cînd s-a conf e cţio n at a mfora
32

33

re s pectivă.
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3) Fragment de toartă din pastă aspră, cu particole de mica, rozStampila cu dim. 1,7/cca. 3 cm. Reprezentare în relief. Are şi
tolba cu săgeţi 35. Grupa I - Thasos - sfîrşitul sec. V - începutul
sec. IV î.e.n.
In partea de vest a ringului, în sectorul din interiorul lui, printre
bolovanii de piatră ai acestuia s-a găsit urna unui mormînt (m 1), foarte
slab conservată si fără nici un obiect de ofrandă.
Vasul estd de provenienţă autohtonă, din pastă poroasă, amestecată cu nisip, pietricele şi cioburi pisate, avînd miezul roz-gălubi. Suprafaţa pereţilor a fost lustruită cu un slip şi are o variantă de culori
ue la negru-cenuşiu la roz-gălbui. Face parte din categoria vaselor borcan, tip clopot. Printre fragmentele acestui vas s-au descoperit şi 3 fragmente de la gura unei amfore tasiane.
în extremitatea mantalei de piatră, din partea de nord a movilei
s-a găsit urna m 2. Oasele calcinate au fost puse într-o c..mforă, la care
s-a putut restaura numai partea inferio:.:lră. Ea s-a îngropat ulterior în
·antaua tumulului. Fără alt inventar.
gălbuie.

Datarea movilei.
Deşi foarte săracă în material documentar, totuşi materialul de impdrt grecesc : amfore şi mănuşile ştampilate ne permite să încadrăm
construcţia acestei movile l3. începutul sec. IV î.e.n. şi cu rezerve pentru
sfirşitul sec. V î.e.n.
-

--

Movila 6-A.

construită ulterior movilei 5-A, în aceeaşi formă şi prerezultat stratigrci.fic. Fiind prea aproape de cealaltă, a distrus mantaua de ămînt şi piatră a celei anterioare (Pl. VIII).
· Mormîntul rincipa a fost cenotaf, realizat numai dintr-un pachet de bolovani m piatră, fără nici un fel de inventar. Şi la această
movilă s-a descoperit în partea de N-E, sub mantaua de pia.tră, o platformă din foarte multe fragmente ceramice, aparţinînd cu precădere
de la vasele de tip autohton. Printre aceste fragmente s-a descoperit
un vas mic, în formă de străchioară, lucrat cu mînH, din pastă poroasă
cu mult nisip şi cioburi pisate, avînd o culoare gri-rozaliu, cu pereţii
nelustruiţi. Tot în ace::ist~'i platformc-i s-au descoperit mai multe fragmente ceramice de buze de la amfore tasiene.
în afara ringului, îngropată în stratul de pămînt galben, fără
ca mantaua de pietre a movilei să fie deranjată deasupra vasului, s-a
găsit m 2. Urna cu capac dintr-o placă de gresie nisipoasă, este un vas
autohton de tip bitronconic-formă evoluată, cu pereţii arcuiţi, de culoare neagră şi ornamentat pe linia de maximă bombare cu 4 apucă
tori de formă dreptunghiulară, drepte, în poziţie orizontală. Deasupra
lor, pe umerii vasului cîte un ornament în relief, realizate din pasta
pereţilor, în forma unor virgule. Gîtul scurt, rotunjit, cu buza dreaptă

A fost

zintă acelaşi

35

7-C.13

V. Canarache, op. c., p. 47, fig. 24.
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gura uşor evazată. In partea inferioară a pereţilor se constată urme
de lustruire realizate cu piatra de prund pe asta crudă. Dim. : 39 cm,
dm. max. 34 cm, gura 31 cm, fundul 16 cm ig.
. 0(~ .l)
Peste capacul de piatră s-au găsit şi 4 fragmen e e amforă
şi

tasiană.

Datarea movilei.
Materialul descoperit în mantaua tumulului şi a mormîntului 2,
ne permite să incadrăm construcţia acestei movile în prima jumătate
a sec. IV î.e.n.

Zona B
Platforma versantului de vest a văii Netului 36.
Movilele din această zonă sînt numeroase şi au în general aceeaşi
structură ca cele din zona A. Ele au cîte un mormînt principal şi unul
sau mai multe morminte secundare, pe care le putem clasifica în aceleaşi tipuri, ca cele din necropola plană.
M 1-B
Cercetată în 1968, M 1-B era situată în extremitatea nordică a
grupurilor de movile din această zonă, izolată şi bine conturată. După
îndepărtarea stratului vegetal care avea o grosime foarte mică, de numai
cîţiva cm, s-a conturat mantaua de plăci subţiri din gresie nisipoasă
aşezate în sistemul solzilor de peşte pe mai multe rînduri (între 3 şi
8 straturi, numărul lor micşorîndu-se către extremitatea tumulului).
Ea acoperea mantaua de pămînt din extremitate pînă la ringul de
bolovani care înscria o formă ovală, cu diametrul de 4 şi 5 m, vizibil
chiar la suprafaţa tumulului.
In partea de est a ringului, în interiorul acestuia, se contura un
al doilea ring, de proporţii mai mici, care de fapt era caseta mormîntului principal. Aceasta era construită din blocuri foarte mari de piatră,
aşezate vertical, înscriind forma unui portal (fig. 6). După poziţia
acestor blocuri de piatră, nu este exclusă ideia că această casetă a fost
acoperită icu una dintre aceste pietre şi care prin prăbuşirea sa în
interior a distrus vasele-urnă şi le-a răvăşit în două părţi. Din această
cauză nu s-a putut stabili cu exactitc.te dacă sînt două sau numai o
casetă şi dacă este un mormînt dublu sau două morminte separate.
In prima despărţitură a acestui complex s-au descoperit oase
calcinate printre foarte multe fragmente ceramice de la un vas de tipul
vaselor-oale simple, cu corpul rotunjit-bombat, cu gîtul marcat, decorat
cu un brîu din crestături făcute în pastă crudă cu spatula şi întrerupt
de 4 apucători oblice, arcuite, orientate în sus. Buza uşor evazată,

pusă

scurt.
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3 6 Numerotarea tumulilor s-a
de necesitatea salvării Ier, cît

făcut în ordinea cercetării lor,
şi pentru cunoaşterea situaţiei

cercetare imîn timp mai

a

e

Fig. 21 . a, b

şi

c). Diferite vase descoperite în mantaua t umulului M 4-B ; d .
inventarul mormîntului l din M 5-B.

şi

e)

----..:.CJ
J~l(J ./(1

.u,t,

!=•

fundul plat cu marginile puţin profilate (fig. 22/a). Dim. : m 19,5 cm,
dm. max. 21 cm, gura 18-19 cm, lăţimea buzei 4 cm.
Cel de-al doilea vas se înscrie în acelaşi grup ca formă, exceptînd
decorul care este alcătuit din două apucători drepte, plate, realizate pe
locul de maximă bombare, alternînd cu alte două , în formă de potco a vă,
a ezat
ai sus. Dim. : în 19,7 cm, dm. 20,7 cm, gura 15 cm, fund
10,5 cm (fig. 22/ b) . Amîndouă urnele reprezintă o formă evoluată a
tipului de vas bitronconic.
fi,~
Al treilea vas a fost descoperit în a doua d păr~itură a blocurilor
de piatră, fără fragmente de oase calcinate în el. (fig. 22/c). Are forma
unui vas clopot, cu per eţii neteziţi şi daţi cu un slip lustruit. Intreg
acest complex a fost considerat mormîntul principal, luîndu-se în consideraţie că distan ţel e dintre vase nu depăş ea u 20 cm.
Contemporane cu mormîntul principal sau anterioare acestuia,
făcînd parte din n ecropola plană şi prinse de movilă la construcţia
acesteia, se înscriu ailte trei morminte (3, 6 şi 9), descoperite sub ringul
de pietre mari. D eşi descoperit ultimul - M 9 - el era situat sub cel
de-al treilea bloc de piatră din m ormîntul principal, cu oasele calcinate
depuse pe un aranjament de pietre. El se înscrie în grupul de morminte
fără urnă. Nu are inventar.
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Mormîntul nr. 3 face parte din tipul 3/ c, a mormin elor împachetate parţial ş i cu capac. Are urna dintr-un vas amforă fig . 22/d) ,
cu gîtul şi o parte din corp sparte. A fost aşezată în partea de vest,
sub ring (idem celorlalte morminte descoperite sub ring, din sectorul A).
Vasul a fost depus într-o groapă săpată pînă la stratul de p ămînt
galben. Pastă aspră, culoare roşie , fundul evazat şi rotunjit cu semnul
apăsării degetului pe baza toartei. Dim. : în. pînă la baza toartei 47 cm,
în interior 43 cm, lungimea piciorului 5 cm, dm. 26 cm. Se înscrie în
tipul de amfore thasie e
din Heraclea = a doua jumătate a
sec. IV î.e.n. 37.
ci
Mormîntul 6, (fig.
e, f, g) a fost descoperit sub ringul de
bolovani cu urna
într-un pachet de pietre ce ajungea pînă la
stratul de pămînt galben. Urna este un vas autohton, de tipul vaselor
dopat, cu partea bombată rotun j ită, cu 4 apucăto ri drepte, triflate,

-

f

Fig

e, .f
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22. a, b şi c). Vase urna din tumulul M 1-B mormîrrtul p r incipal :

şi

d) urna mormîntului 3 descoperit sub ringul de pieire ;
g) inv enta.rul m 3 descoperit sub ringul de p ietre al turnului M 1-B.

7
3

P. Alexandrescu : l.c. Histria II, p. 181, pl. 76 şi 90.

aşezate

simetric sub şi deasupra locului de maximă bombare şi alte
două, în. formă de potcoavă cu capetele deschise, aşezate pe umerii
vasului. Culoarea neagră alternează cu nuanţe de gri-gălbui. Dim. :
în. 41 cm, dm. m ax. 37 cm, dm. gurii 24,25 cm, d.m. fund. 14,5 cm.
Peste oasele calcin ate s-au m ai descoperit 5 mărgel e din sticlă cu ochi
albaştri şi o fibulă din bronz de tip tracic.
Ac eeaşi prez um ţ ie o avem pentru mormin t ele 4/b şi 7, care a u
fost descoperite în exteriorul m an talei de pietre a movilei. Fie c ă au
fost prinse cîn d s-a depus m a ntaua de p ămînt a movilei, f ie c ă au fo s t
îngropat e ulterior, ele nu a p a rţin a cestui turnul.
Mormîntul nr. 4/b s-a descoperit lîngă M 4/a, depus la o adîncime
mai mare, cu urna cu capac introdu să într -o ca setă de plăci de gresie.
Urna se încadr ează în a c elaşi tip de vase- clopot, cu 4 apucători r ealizat e
simetric pe linia de m ax im ă bombare, form a lor est e trap ezoid ală, în
poziţie o blică, orientate în sus. Sub bu z ă, 4 butoni re ali zaţi din pasta
vasulu i. Are miezul n egru , spre exterior roză ş i culoarea roş c at ă a
pereţilor alternează cu nuan ţe c e nuş ii. Ner estaurabil.
Inventar : un vas mic din p as t ă gri în fo rm ă de străchioară, lucrat
la roată. Nerestaur:ibil.
P artea infe rioară ş i gura de la un leky thos-aryballic atic cu fi rnis
' n egru, datat la jumătatea sec. IV î.e.n. 38.
Tot în afara mantalei de plăci de gresie a movilei s-a descoperit
""--- JI m 7 , (fig. 23). Urna se în ca dreaz ă în grupa vaselor-clopot cu fo r m a
..c.{ 1f"
corpului bombată , rotunjită, de culoare ro z -gălb u i e . Are 4 ap u căt or i
destul de proeminente, aşezate în s up ra faţa inf e rio a ră a corpulu i şi

b

Fig. 23. Movila nr. 1 B. In ventarul mormîntului 7.
38

Suzana Dimitriu ş i P . Alexandrescu, Co1·pus v asorum anti quorum , Buc.

1965, Pl. 43, fig. 1.
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două în formă de potcoavă cu capetele arcuite în afară. Dim. : în
38 cm, dm. max. 39 cm, dm. gurii 28 cm, fundul 12-15 cm.
A fost acoperit cu un castron din pastă fină, gri, lucrat la roată,
peste care s-a pus o placă mare de piatră. Fără alt inventar.
Celelalte morminte : m 2,4/a.5 şi 8 sînt post constructiei movilei,
după observaţiile făcute asupra mantalei de piatră, care avea pE\.cile
deranjate sau lipsă deasupra lor şi sînt consider:.:>.te morminte sec,~mdare
ale turnului.
"'~ 1 ra·10)
Toate fac parte din grupul de morminte ti 3/c, cu ur
m pachet
de pietre şi cioburi, realizat parţia'1, în special aeasuipra vasului.
Mo·rmîntul 2 are urna dintr-o amforă (fig. 24/a), lîngă corpul
căreia s-a găsit un cuţit din fier, din două fragmente cu dm. lung.
20 cm si lăţimea maximă 2,2 cm (fig. 24/b).
Mormîntul se d3tează după amfora-urnă de Heracleia
sec. IV î.e.n.
Mo'rmîntul nr. 4/a are urna dintr-un vas mare de tip clopot, ornamentat cu 4 apucători trapezoidale, ~şezate sub linia de bombare m'.lximă şi orientate în direcţie oblică în jos. Culoarea pereţilor este în
general drămizie. cu nmmţe cenuc;ii. Dimen~iuni : în. 38 cm. dm.
maxim 36 cm. gma :28,5-29,5 cm, fundul profilat cu diam. de 15 cm,
t.....„ {c 7,(fig. ~
1-----------A fost acoperit cu un castron din pastă fină, gri, lucrat la roată
--- fără toarte, buza dreaptă teşită spre exterior. Ar~ o angobă cenuşie,
peste care în interior s-a realizat un model din benzi de cercuri, alternind cu alt~ din linie frînt:i, lustruit cu piatra de prund pe pasta
crudă.

Fundul nerestaurabil.
Dimensiuni : dm. 29 cm, gura 26 cm, în cca. 9 cm, fără fund.
Peste acest capac şi în jurul urnei s-a construit partial un pachet
din bolovani de piatră de formă neregulată.
Monnîntu1 nr. 5 este format dintr-o amforă din argilă roz~ălbuie, cu gîtul şi fundul sparte (fi_g. 24.le)... Dim. : dm. 27 cm, în corp
restaurat - 40 cm. Fără alt inventar.
_____,. intul nr. 8 are urna din corpul unei amfore de Thasos
fi . _24/e) descoperită cu pachet din pietre şi fragmente ceramice de
'
amf el
·
numai în artea
·
~
ro ·· ig. 12/a Printre
oase s-a descoperi un ac de cusut din bronz cu lungimea e 9,5 cm.
~
_ ~;>1-.
în mantaua de pămînt a movilei s-au descoperit următoarele
obiecte : un buton din bronz, ornamentat în exterior cu un cerc liniar.
-. ~/ perlat. perforat în cîmpul suprafeţei şi cu centrul bombat, lărgind prin
"'D/ aceasta o!:'ificiul de prindere de pe revers. Diam. 3 cm. Doi clopotei din
/
bronz cu orificiu de prindere, gura evazată. peretii perfor.:i.ţi. Dimensiuni : în. 2,3 cm, gura 1,7-1,8 cm. Un vîrf de săgeată din bronz, cu
trei dungi, cu feţe plane, cu tubul de fixare a tijei scurt. încadrarea
ei - grupa a III-a cu dim. 2,4 cm 39.

Vl'

39
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D. Berciu, Cultura traco-getică, I.c.

Fig. 24. Urnele

mormint~or

secunldare din tumulul M 1-B. a) m 2 ; b)
fier dim m 2 ; c) urna m 4/a ; d) urna m 5 ;

Datarea tumulului : prin ceramica mormîntului principal

cuţit

din

40 şi

prin
oeramka de import reiprezenVată prin amforele ....urne ale mormintelor
nr. 2, 3 şi 8 se datează · către jumătatea şi în a doua jumătate a
sec. IV î.e.n .

.--

M 2-B

ma re, comparati,v cu ,c elelalte (Pl. X).
Mantaua din bolovani din piatră şi formă neregulată, acoperea
mantaua de pămînt a movilei pînă la demarcaţia ringului. Stratigrafia
a suferit o serie de perturbări prin depunerea ulterioară de m orminte
Movi~ă

40

1

M. Coja, l.c., p. 340, fig. 2/13.
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secundare pentru care s-au construit alte ringuri de dimensiuni mai
mici, atit în interiorul, cit şi în exteriorul ringului iniţial (PI. X cercurile numerotate de la I la V). Totodată, copacii care au crescut
pe acest turnul au schimbat în mare măsură forma stratigrafică iniţială,
iar elim!narea lor a produs goluri, atît în forma plană, cit şi în
stratigrafie.
Prin elucidarea încadr8rilor de casete şi ringuri, cit şi stratigrafic,
s-a reuşit ca să se facă o clasificare a mormintelor care Rparţin tumulului iniţial, cit şi a celor secundare depuse ulterior.
Mormîntul principal (m l) "1 s-a descoperit sub ringul mare al
movilei (Pl. X) împachetată de pietre fo:i.rte m3ri, care ajungea în
stratul de pămînt galben pînă la adî11cimea de 1,10 m de la baza ringului. Partea superioară a pachetului se încadra în construcţia unitară
a ringu~ui de pietre mari. Urn::i este un vas :rntohton, de dimensiuni
mari, formă bitronconică, ornamentat. cu 4 apucători drepte şi 4 butoni.
Pasta poroasă, cu miezul negru. a.mestecată cu nisip, pietricele şi cioburi
pisate. Pereţii sîr.t neteziţi şi lustruiti cu un slip. 2.·,,-înd o culoare ce
variază de '1a roz-gălbui la cenusiu. Urna era acoperită cu o placă
m3re, subţire de gresie gălbuie. nisipoasă. P€ste oasele calcinate. acoperite cu pămînt, s-au descoperit : un colier format din 5 cochilii de
Cyproca moneta (ghioc) cu partea convexă tăiată cu dim. medie de
2.5/1. 7 cm : un obirct de podoabă din bronz, avînd forma unui arc cu
săgeată, asemănător cu simbolurile ştampilelor de amfore thasiene "2 ;
cu dim. : lung. 7 cm, în. arc. 2,4 cm, în. săgetii 2,8 cm ; un clopoţel din
bronz de formă tronconică cu deschiderea mare - 2 cm, orificiul de
0,7 cm şi în. 0.8 cm. grosimea pereţilor 0.2-0,3 cm : un .. Bo1sal" atic
cu firnis negru. fundul inelal ornamentat cu un c::mal. ln interiorul
vasului decor imprimat. Dimensiuni : în 5.2 cm. dm. gurii 11 cm,
fundul 7.5 cm. Un ,.Bol" atic. cu buza .e:r0asă şi întoarsă spre interior.
Firnis negru. cu decor imprimat. Fundul inelat dm. 6,5 cm. lătimea
inelului - 1.5 cm, înălţimea vasului
2.6 cm, gura 8,5 c
fig. ~5/a,
b, c, c', d, e şif).
~
'tJ
Mormîntul nr. 2 s-a descoperit în centrul movilei, la mica adîncime. Urna este un vas autohton, din tipul vaselor clopot sau bitronconice. din pastă poroasă, arsă incomplet cu miezul negru. Nerestaurabil. A fost introdusă într-o casetă realizată cu grijă din pietre
şi fragmente de amforă. Fără alt inventar.
Sub mormîntul nr. 2, la adîncimea de 1,10 m, ajungînd în stratul
de pămînt galben, s-a descoperit urna nr. 5, împachetată de pietre foarte
mari, de formă neregulată, cu capac dintr-o pl?.că de gresie şi cioburi
de amforă tasiană deasupra.
1,1 Considerînd că numerotarea nu poate influenţa asupra concluziilor ulterioare, am păstrat-o pe aceea stabilită pe şantier, care s-a apreciat după mări
mea pachetului de pietJI"e care s-a construit în jurul urnei, după bogătia inventarului şi ca urmare a asemănării cu celelalte morminte principale de la ceilalţi tumuli.
42 V. Cararache. op.c.. p. 47, fig. 23.
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Pl. X. Planul şi profilul tumulului M 2-B (dup ă înlăturarea solului vegetal.

Fig. 25. In ventarul mormîntului principal din

tumulul M 2-B.

Ea este un vas autohton, de tip clopot, cu 4 apucători tra pezoidale
fixate sub diametrul maxim al vasului ş i orientate oblic în jos. Culoarea
ro z -gălbui e . Dim . : în. 26 cm , dm. max. 30 cm, gura 22 cm, fundul
14 cm .. (fig. 26/a). Fără alt inventar. Il consid erăm contemporan cu
mo rmîntul principal.
în ringul mic din centrul mo vilei (Pl. X /I) , dwpă înl ătu ra rea stratului vegetal s-au descoperit dou ă amfore spar te în situ (din a doua
lip seşte partea inferio ară ) , aşezate în marginea unei platforme de plăci
de gresie ş i cioburi în suprafaţă de 1/ 1 m, aduse ca ofra ndă mormîntului nr. 3. Mormîntul s-a descoperit sub această platformă, avînd u rn;\
di n tr-un vas autohton cu capa c şi introdus în casetă din plăci de gresie.
F oarte slab conservată, face pnrte din tipul el vase sac, d ecorat cu
brîu aplicat, cu alve ole realizate prin presiu ne digital ă. Pasta poroa să
ş i granulată, cu amestec de cioburi pisate şi pi·e tricele, are miezul n egru, încadrat de două linii de culoare Poşu -m aroni u. Nerestaurabil. P este
oasele calcinate s-a descoperit o jumătate brăţară din b r onz, din care
s- a p ăsti~at unul din capete, t erminat cu o sfer ă, avînd diametr ul de
6,3 cm .
în extremitatea vestică a aceleiaşi platform e (Pl. X /I) d escrisă
mai sus, în nivelul de sub ea, s-a descoperit M 4. Vasul-urn ă, acoperit
numai cu capac dintr-o placă de gresie, este fă cut la roată, din past ă
fină gri, avînd form a unei oale cu o toartă, buza inel a t ă ş i şănţuit ă,
gîtul înalt, gura m ică şi fundul puţin b omb:it ('fig. Q/ej. D imensiuni :
în 29 cm, dm . gurii 9,5 cm, c orpul 21 ,5 cm, fundul 11-11,3 cm. Cu
o?i~c te de po doa~ : o jumăt ate brăţară din bronz cu capetele rupte
ş1 diam. 6,4 cm. (lf't~~ 11' J-1 'fri.·'1/c
Aproape de centrul celui de-a f ' doilea ring de proporţii mici din
interiorul ringului mare (PJ. X / II) s-a d escoperit mormîntul nr. 6.
Distrus fo arte mult de rădăcinile copacului care crescuse peste E'l, s-a
putut faoe totuşi observaţia că urna a fos t int rn dus ă într-un pach et
foarte mare din bolovani d e pi atră înS>oţit de o consi dera bilă can ti tate
de cioburi d e amfore thasiene,
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Urna se încadrează în tipul de vase clopot sau bitronconice, cu
în formă de potcoavă cu capetele deschise. Nerestaurabil.
Fără alt inventar.
După degajarea ringului din jurul mormîntului nr. 6 descris mai
sus, sub pietrele acestuia, s-a descoperit urna unui alt mormînt, numer.otat d~ noi 4/a şi pe care îl considerăm contemporan cu cel din
centru (m 6).
Urna a fost depusă într-o casetă de pietre şi s-a descoperit într-o
stare foarte distrusă şi răvăşită. Ea se înscrie în tipul de vas2 de
factură autohtonă de tipul clopot sau bitronconic. Printre oasele calcinate s-a găsit o mărgică din bronz.
Tot în interiorul ringului mare. a fost descoperit în mantaua
movilei mormîntul pe care l-am numerotat 4/b. (Pl. X).
Urna a fost introdusă într-o casetă din plăci de gresie gălbui
nisipoase, acoperită cu un castron, lucrat la roată, din pastă fină, gri
închis, fără toarte, buza ornamentată cu 4 cercuri canelate şi arcuită
spre interior. Fundul înălţat şi inelat. Dimensiuni : în. 13,5 cm, dm.
fundului 9,5 cm. Restaurat parţial.
Urna este un vas autohton, tip sac, cu 4 apucători de formă
dreptunghiulară şi 4 butoni în partea superioară. Buza dreaptă, răs
frîntă în afară. Culoarea pereţilor alternează de la negru-cenuşiu la
roz-gălbui, neteziţi. însă nelustruiţi. Se încadrează în grupa de ce,ramică rudimentară. Fără alt inventar.
Ultimul mormînt secundar descoperit în interiorul ringului mare
- m 15, se înscrie tot în tipul de morminte cu urna în pachet de pietre.
Este un vas autohton din categoria vaselor-borcan, cu pereţii bombaţi.
Nerestaurabil. Lipsit de obiecte de podoabă sau alt inventar.
Observaţiile de suprafaţă asupra mantalei de pietre de la tumulul
nr. 2 ne permit să mai înregistrăm în seria mormintelor secundare,
pentru care s-au construit mici ringuri şi mormintele 14 şi 18.
Primul este un mormînt cu urna introdusă într-un pachet mare
de pietre şi fragmente ceramice de amfore. Ea este un vas autohton
din grupul vaselor-clopot sau bitronconice. Foarte slab conservată.
Nerestaurabil. Fără alt inventar.
Al doilea a constat doar din cîteva fragmente ceramice de amforă,
răvăşite în mijlocul ringului (PI. X/III), fără oase şi fără nici un obiect
de ofrandă.
Mormîntul 11 se înscrie în categoria celor cu urna împachetată
de pietre. Vasul. deşi nerestaurabil s-a putut stabili forma bitronconică cu apucători, trapezoidale şi în formă de potcoavă. Pastă poroasă,
cu cioburi pisate şi granule de calcar, cu miezul negru, iar în exterior
cu nuanţe de la negru-cenuşiu la brun-roşcat. Alt inventar : o brăţară
de bronz cu capetele îngroşate reprezentînd două capete de şarpe.
Forma puţin ovală cu diam. de 6/7 cm.
Mormîntul nr. 12 este cu urnă cu capac şi casetă. Vas autohton
de tipul clopot sau bitronconic, în partea inferioară 2 apucători trapezoidale, drepte şi două în formă de potcoavă. Pereţii au culoarea cenuşie
cu nuanţe gălbui. Restaurat parţial. Dim. dm. maxim 28 cm, fundul
apucători
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Fig. 26. Obiecte din mormintele descoperite în tumulul M 2-B.
a) urna m 5, b) a mforă restaurată din fragmentele ceramice din platforma de
cioburi descop erită în centrul movilei ; c, d şi e) inven·t arul morm întului nr. 7
din M 2-B ; f ) vas de ofrand ă -ceramic ă rudimentar ă din m 9

13 cm. Alt inventar : cuţit din fier cu mîner din os, trecut prin foc
şi distrus de rugină. Foarte slab conservat.
Mormîntul nr. 13 se încadrează şi el în tipul mormintelor cu urnă
în pachet construit din pietre şi fragmente de amfore. Vasul-urnă de
factură autohtonă din grupul vaselor-borcan din pastă poroasă amestecată cu cioburi pisate şi granule de calcar, cu miezul negru, iar în
exterior culoarea ro z-gălbuie. Cu apucători trapezoidale. N erestaurabil.
Alt inventar : un vîrf de săgeată din bronz cu vîrful cu trei dungi
care se prelungesc cu barbeluri ascuţite şi tub de fixat tija.
Dim. 3,8 cm. încadrarea tipologică în grupa I r.3.
Mormîntul nr. 16 este din tipul celor cu urnă împach etată . Foarte
distrus de răd ă cinil e unui copac. Vas autohton, de proporţii mici, cu
p ereţii bombaţi, de culoare gri.-gălbuie , din past ă poroasă, cu miez ul
negru. Restaurat parţial. Dim. : dm. 23 cm, fundul 13 cm. Fără alt
inventar. Face parte din grupa ceramicii rudimentare.
Mormîntul nr. 17 s-a descoperit cu urna foarte distrusă. Nu s-au
putut recupera decît foart e puţi n e oase calcinate, însoţite de un număr
m ic de fragmente ceramice de la un vas autohton. Fără alt inventar.
r. 3

D. Berciu. Cultura

traco-getică,

pl. 68.
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Mormintele nr. 7, 8, 9

Î1«e

şi

10

aparţin

unui alt turnul a c!rel cer-

cetare nu S""'a continuat (Pl. X). Mormintele le vom descrie izolat, fără
a încerca încadrarea lor în complexul de care aparţin.
Mormîntul nr. 7 se înscrie în tipul de morminte cu urnă, cu
capac, introduse în casetă de plăci de gresie nisipoasă. Vasul-urnă este
de dimensiuni mari, bitronconic, cu 4 butoni în apropiere de gură.
Culoarea preţilor alternează de la negru la gri-gălbui. Fără alt inventar.
La mormîntul nr. 8 urna fără capac a fost depusă direct în
groapă. Vasul se înscrie în grupa ceramicii rudimentare de tipul-sac
format mic, ornamentat cu un brîu din crestături realizat cu spatula
sau unghia. Culoarea alternează de la negru-roşcat spre galben-cenuşiu.
Dimensiuni : în. 25,5 cm, dm. max. 21 cm, gura 17,5 cm, fundul 12,5 cm.
Alt inventar : în exterior un vas mic de provenienţă autohtonă din
grupa ceramicii rudimentare, cu buza trilobată şi cu apucătoare simplă,
în poziţie orizontală. ln interior vas mic în formă de străchioară, de
import, grecesc, din pastă roşie, cu urme de angobă de aceiaşi culoare
1H{fig. 26/c, d, e).
Urna mormîntului nr. 9 a fost foarte distrusă de rădăcinile unui
copac. Este un vas de tipul clopot. cu apucători trapezoidale din pasEi
cu miezul negru, poroasă cu mult amestec de granule de calcar şi
cioburi pisate folo::;ite ca degresant. Nerestaurabil. Alăturat s-a descoperit un vas mic de ofrandă, în formă de cană, prevăzut cu tortiţă
şi ornamentat cu un briu în relief, realizată în forma şnurului, aplicată
sub buza arcuită spre interior. Pasta poroasă şi granulată, din grupa
ceramicii rudimentare. Dimensiuni : în. 7,5 cm, dm. max. 9 cm, gura
7 cm, fundul 6 cmffig. 26/f)~<~,!'· (e."f;/
Urna mormintului nr. 10 a fostctirfusă într-o groapă foarte mică,
în poziţie culcati.i şi protejatfl de un strat de pietre mici de formă neregulată. Este un vas autohton, de tipul vaselor-clopot sau bitronconic,
cu apucători mari în formă de potcoavă. Nerestaurabil.
In ceea ce priveşte construcţia movilei se remarcă faptul că în
muntaua de pămînt, ca şi printre pietre. s-au găsit foarte multe fragmente de amfore de origine thasiană şi un fragment de brăţară, mare,
groasă cu diametrul de 0,6-0,9 cm.

r

Datarea tumulului

Pe baza celor două vase din inventarul mormîntului principal
{fig. 25/b şi c), materiale cc pot determina o datare mai exactă, construcţia tumulului poate fi apreciată la jumătatea sec. IV ~"·
V .::isele urnă, ca şi inventarul de la mormintele secundare (exceptînd· m 7. 8, 9 şi 10), nu depăşesc limitele sec. IV î.e.n. Una din
amforele descoperite în stratul veget::i.l din centrul movilei,-menţionate
"" P. Alexandrescu, Necropola tumulară .. „ loc. c„ pag. 182, pl. 91, XXXIIJ/3 ;
idem, p. 188, pl. 92, XXXIV /19 - datează bdlul la mijlocul sau în al treilea sfert
al sec. IV î.e.n. (înainte de epoca lui Alexandru cel Mare). Bolsalul-idem, p, HIO.
pl. 90, XXI 3 - datat către 375 î.e.n,
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la m 3 şi m 4 este de ongma
26/b), se datează în a doua
jumătate a sec. IV.l;e.n. 45,
Movilele 3-B, 3/15 şi 4-B au constituit acelaşi grup cu M 2-B,
avînd aspectul unei movile prelungi, întrerupte acum de prezenţa
şanţului de protecţie a pădurii. Această unitate a constituit de fapt şi
cauza care a determinat cercetarea întregii suprafeţe cu aspectul descris
mai sus.
Săpăturile efectuate în acest loc atestă existenţa iniţială a două
morminte alăturate M 3-B şi 4-B, care au suferit o modificare stratigrafică prin construcţia între ele a unui al treilea ring numerotat de
noi M 3/b (Pl. XI).
De asemenea ele nu ne mai apar cu un aspect identic celorlalte,
în ceea ce priveşte prezenţa mantalei de pietre şi nici sub aspect stratigrafic. Nu ne putem încă pronunţa dacă ele au fost deranjate şi dezvelite de mantaua de pietre de către locuitorii satului, ori au fost
construite cu mai puţină grijă de către realizatorii lor.

M3B
La acest turnul, ringul se face prezent în milsură de numai 1/3
din circumferinţa lui. Mantaua de bolovani sau plăci ne apare destul
tie sporadica în extremitatea ringului, cu excepţia suprafeţei de S-V
(Pl., XI) unde s-a descoperit o cantitate foarte mare de fragmente
ce1·amice de amfore, utilizate în acelaşi scop ca şi pietrele.
În suprafaţa cercetată nu s-au mai descoperit decît cinci morminte,
situate în afara ringului, fapt ce ne determină să atribuim această lipsă
unei intervenţii anterioare.
Mormîntui nr. 1 se înscrie în tipul de morminte cu urnă cu
capac. Urna este un vas autohton, din pastă poroasă, cu miezul negru
încadrat în exterior de două linii de culoare galben-roşcate, cu pereţii
uşor arcuiţi şi gura lobată. Grupa ceramicii rudimentare. Nerestaurabil.
Alt inventar : un vas în formă de ulcică, de factură autohtonă, lucrat
în aceeaşi tehnică ca vasul-urnă ; o mărgea mare de patru per-cehi de
ochi albaştri pe fond galben.
Mormîntul nr. 2 se încadrează in acelaşi tip ca şi cel precedent.
urna este un vas autohton, foarte distrus, de mănme mijlocie, linga
care s-a pus ca ofrandă o străchioară, din pastă nisipoasă, culoare l"O!;)ie,
cu o toartă.
Vasul-urnă al mormîntului nr. 3 este o amorfă care a fost depusă
direct în pămînt şi din care nu s-au mai păstrat decît bucăţi din corpul
ei, fără părţi caracteristice şi fără alt inventar.
Mormîntul nr. 4 face parte din tipul celor cu urnă cu capac ~i
împachetată parţial din bolovani de piatră de formă neregulată. Urna
este un vas autohton, din categoria vaselor-borcan de formă bitronconică, de culoare roz-gălbuie, cu pete cenuşii, cu 4 apucători drepte
1,,;

Recipiente ceramice din Bosfor, Moscova 1960-MNA, 133, pl. V. 14/a -

determinare

generală

-

a doua

jum~ttaie

a sec IV

şi

încep. sec. 111-î.e.n.
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orizontale,

aşezate

pe linia de

maximă

(J3~>f'u1-

cm~(fig.

bomba\. Dimensiuni : în. 34 crn,

dm. corp. 36 cm, dm. gurii 29 cm, fundul 14
27/a).
Inventarul descoperit în interiorul urnei constă din două inele
de bronz cu figuri încrustate pe suprafaţa plată a verigii.
Mormîntul nr. 5 este de asemenea cu urna depusă direct în
pămint, fără capac sau casetă. Este partea inferioară a unei amfore
distruse, nerestaurabile şi fără alt inventar.
Datarea tumulului : Obiectele care pot să ne apropie mai mult
de o datare mai exactă sînt cele de origine grecească descoperite la
inventarul m 2 "6 şi urna amforă a monnîntului 3, de provenienţă thasrnnă, datate către jumătatea sec. IV î.e.n.
In cadrul ringului mic, numerotat M 3/b (Pl. XI), s-au descoperit
două morminte.
Primul mormînt s-a descoperit în interiorul ringului şi este reprezentat numai din partea inferioară a unei amfore care s-a depus direct
în pămînt, în poziţie culcată, fără casetă sau capac.
Sub pietrele mari ale ringului, într-o casetă din bolovani şi plăci
de piatră s-a descoperit m 2. Oasele calcinate au fost depuse în această
casetă, pe o placă mare din gresie nisipoasă, în jurul cărora s-a aşezat
o sabie de luptă - din fier, îndoită după forma pereţilor casetei, dar
care nu s-a mai putut salva, fiind foarte prost conservată. Peste oase
s-a depus o oglindă de bronz, de la care îi lipseşte minerul. Această
placă de bronz a suferit o reparaţie prin perforare pentru nituirea unui
alt mîner, fără ca acesta să ne parvină. Placa are un diametru de
14,5 cm, îndoită şi puţin deteriorată în partea opusă locului de miner
(fig. 27/bŢ;
In lipsa unor elemente de datare mai precise, aceste morminte se
încadrează totuşi în limitele sec. IV ).e.n., prin pr€zenţa amfor·ei şi prin
legătura de construcţie cu celelalte movile.
M 4-B

"

Descoperirea parţială a ringului, ca şi lipsa, aproape completă a
mantalei de pietre din movila nr. 4 situată în zona B, crciază posibilitatea naşterii unor discuţii asupra integrităţii ei, chiar din antichitate. Lucrul acesta se datoreşte prezenţei, în forme parţ.iale, a două
ringuri concentrice, ca şi prezentei mai multor morminte cu pachete
din blocuri de piatră şi urne din vase de dimensiuni mari, identice
mormîntului principal din M 2-B.
·
ormîntul rincipal (m 1) se înscrie în tipul de morminte cu urnă
cu capac ş1 ac et de pic re; fig. 11/a). Urna a fost aşezată în groapă,
peste gura căreia s-a pus o placă mare din gresie nisipoasă de culoare
gălbuie etanşeitîndu-i interiorul, unde n-a mai pătruns pămînt. In jurul
ei s-a construit un pachet din bolovani mari de piatră, de formă
neregulată, iar deasupra tuturor, lateral, s-a aşezat un bloc foarte mare.
Cupa roşie cu o toartă are analogie cu descoperirile de la Histria-Sect.
datate către jumătatea sec. IV î.e.n. Informaţii ca şi posibilitatea consultării materialului le datorez tov. M. Coja, pentru care îi aducem mulţumiri
şi pe această cale. Aceeaşi sursă de informaţii şi pentru amforele thasiene.
"6

Z 2 -
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F i g. 27. Obiecte din movila 3-B şi din ringul 3/ b.
a) urna m 4 din M 3-B ; b) placa o~linzii de bronz din m . 2
M 3/b ; c)
piesă de harna şament descoperită în mantaua tumuluQui M 3-B.

Urna se înscrie în tipul de vase autohtone, cu forma bitronconică,
cu pîntecu~ lang, cu pereţii netezi pe suprafaţa cărora se găs e şte un
sliip lustru~t(. Are o culoare neagră, cu p ete cenuşii şi roz-gălbui. Pe
linia de bombare maximă se găsesc două apucători trapezoidale, alternînd cu alte două aşezate în partea inferioară a corpului, toate orientate în poziţi e ob li că .
Pe umerii vasului sînt 4 butoni, reali zaţi prin modelarea pastei
din p ereţii vasului.
Dimen siuni : în. 37 cm, dm. maxim 39 cm, gura 32 cm, fundul
15,5 cm. Fără alt i nventa r~,([?~ . p.1f'JJ
Mormîntul nr. 2 se înscrie în ~rminte cu urnă cu
capac. Vasul este de provenienţă autohtonă , din pastă amestecată cu
nisip, pietricele şi ciobu ri pisate, de cull.oare gă\1.buie şi lustruit. P e
umerii vasului a fost re alizată din pasta per eţilor o ornamentaţie în
forma unei virgule. Face parte din grupul vaselor de tip clopot sau
bi tronconic. N erestaurabil. Alt inventar : o săgeată din bronz, descop erită imediat, sub capac, lîngă gura vasului. Ea este de forma celor
din gr.1 III, c,u trei dungi, cu feţe plane ş i lungimea de 2,1 cm '• 7 •
Mormîntul nr. 3 este cu urnă acoperită cu capac improvizat din
pietre şi cioburi de amforă .
Vasul are o formă bitro nconică, cu 4 apucători aşezate sub linia
de bombare maximă, ori ntate în p oziţie orizontală. Pe umerii vasului
alte d ouă ap ucători în formă de potco avă, arcuite în formă de semicerc.
47

D. Berciu, op. c., p. 68, fig. 48.
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Pereţii

~JYL

au culoare roz-gălbuie cu slip lustruit\(fÎg. 28/b). Dimensiuni :
în. 35,5 cm, dim. maxim 37 cm, gura 28 cm, fundul 15 cm. Inventar:
două lame de cuţit din fier cu dimensiunile :
a) lung. 8,5 cm şi lăţimea maximă 1,5 cm.
b) lung. 8 cm (lipsă o parte din vîrf), lat 1,3 cm.
Mormîntul nr. 4 a fost depus cu urnă cu capac din castron şi placă
de piatră, introduse în casetă construită din bolovani de piatră şi plăci
de gresie nisipoasă.
Urna este un vas-borcan cu pereţii arcuiţi şi gura uşor evazată.
Pasta neagră, poroasă, amestecata cu cioburi şi pietricele, are extremităţile gălbui. N erestaurabil.
ln interior s-a depus ca ofrandă o străchioară din pastă fină, de
culoare roz-cărămizie, cu urme de angobă roşie in interior, iar în
exterior numai pe partea superioai·ă a pereţilor. Este prevăzută cu o
toartă puţin suprainălţată. Dimensiuni : înălţimea 7,5 cm, dm. maxim
19 cm, cu toartă 22 cm, gura 18 cm, fundul 8 cm .og. 30 . Peste ,"i],.'
~)
această strachină au fost depuse oasele. Urna a fost acoperită cu un
castron de provenienţă autohtonă, lucrat în aceeaşi tehnică a ceramicii
fine, cum sint vasele de tip clopot sau bitronconice. Buza mare arcuită
spre interior. Sub linia de bombare maximă sînt două apucători în
poziiie orizontală cu colţurile rotunjite. Nerest<:i.urabil.
Mormîntul nr. 5 este de tipul celor cu urnă cu capac dintr-un
castron.
Vasul urnă face parte din categoria celor de tip clopot, cu pere~ii
lustruiţi cu un slip. Culoarea lor variază de la negru-cenuşiu la rozgălbui. Sub gura vasului se găsesc 4 butoni, iar sub linia de bombare
maximă 4 apucători oblice, cu colţurile rotun "ite. Dim. : în. 34,5 cm,
dm. maxim 30 cm, gura 25 cm, fundul 14,5 cm (fig. 28 c. (/)
((
Castronul capac este făcut la roată, din pastă gri, lustrui cu un
slip de aceiaşi culoare mai închisă, prevăzut cu două toarte uşor supraînălţate, cu buza canelată şi arcuită spre interior. A suferit o reparaFe
prin plombare, dar care nu s-a păstr.:it, rămînînd martori cele 11 găuri,
aşezate în perechi. Dimensiuni : in. HI cm, dm. maxim 39 cm, cu apucători 46 cm, gura 35 cm, fundul inelat 11 ~8/d). Fără alt
inventar.
U7M!i..J.f})
Mormîntul nr. G s-a descoperit sub ringul de pietre mari depus
fără capac şi fără casetă. Vasul-urnă se încadrează în grupul vaselorbol'can, tip clopot sau tronconice, cu pasta poroasă, a.mestecată cu
nisip, pietricele şi cioburi pisate, cu miezul de culoare neagră care
ajunge pînă la suprafaţ.a pereţilor. Nerestaurabil.
Inventarul constă dintr-o lamă de cuţit din fier cu dim. : lung.
10,5 cm, lăţ. 1, 7 cm ; o săgeată din bronz cu 3 dungi care se prelungeşte
cu berbeluri ascuţite şi tub de fixat tija. In L.c. referitor la săgeţi, ea
se încadrează în grupa I, cu dim. 3,6 cm ; şi o fibulă din bronz, de tip
tracic, cu arcada foarte groasă'.
Mormîntul nr. 7 este un mormînt dublu. Amîndouă vasele erau
acoperite cu capac. Prima avea o placă din gresie nisipoasă, iar a doua
urnă era acoperită cu un castron.
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Pl . XIII. Pla nul şi profilul tumulului M 7-B.
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Fig. 28. Tumulul M 4-B.
a) Urna mormîntu1ui principal (m 1) ; b şi b') inventarul m 3 ; c
şi capacul m 5 ; e şi f) urna şi capacul m 8.

şi

d) Urna

Primul vas urnă are forma tip clopot de culoare roz -g ălbui cu
Este prevăzut cu 2 apucători drepte, a şez ate în parL'a
inferioară. Dimensiuni : dm. maxim 33,5 cm, fundul 15,5 cm. Restaurat
parţial. ln interior s-a descoperit o fibulă foarte fragmentară ş i mărg ele
de sticlă de culoare verzuie, foarte sfărîmicio as e, din care s-a putut
reconstitui parţial numai una singură-{fig. 30/e).
A doua urnă este de aceeaşi factură aut o htonă , de tipul vaselor
clopot. N erestaurabil.
Capacul castron, este lucrat cu mîna în aceeaş i m ani e ră ş i tehnică, ca şi vasul urnă. N erestaurabil. Fără alt inventa r.
Mormîntul nr. 8 se înscrie în tipul de m orminte cu capac. Urna
este un vas autohton cu pereţii u ş or bombaţi şi buza dreaptă. Decorat
cu un brîu din alveole făcute cu spatula, întrerupte de 4 apucători
ascuţite şi orientate oblic în sus. Pastă gri, poroasă , nelustruită. Dimensiuni : în. 21 cm, dm . maxim 21 cm, gura 15-16 cm, fundul 10,5- 11 cm
~· 28/e).
nuanţe cenuşii.

~11t:r>c. 13
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Capacul are forma unui castron ţiig. ~8/f), din pastă gri, lucrat
la roată, neîngrijit, fără toarte. Dimensiuni : în. 8 cm, dm. 20 cm,
gura 18,5 cm, fundul inelat 7,5 cm. Fără alt inventar.
Mormîntul nr. 9 s-a descoperit între cele două ringuri mari, acoperit cu un capac din fragmente ceramice de la un vas autohton din
grupa ceramicii fine. Urna este un vas de dimensiuni mijlocii, din pastă
poroasă, amestecată cu mult nisip, pietricele şi cioburi pisate, de culoare
maronie-roşcată cu pete gri, nelustruit. Ceramică rudimentară.
Pereţii vasului sînt aproape drepţi, cu o apucătoare mare, dreaptă
GJ
/.'lr?i gura prevăzută cu un cioc tri'lobat, imitînd oinochoele greceşti
~/ ţ{fig. 30/a). Dimensiuni : în. 17 cm, 17,5 cm, gura 15,5 cm, fundul
12 cm. Fără alt inventar.
Mormîntul nr. 10 s-a descoperit sub cel de-al doilea ring al
movilei, cu capac. Urna este un vas autohton, de formă bitronconică,
de mărime mijlocie, cu buza mare, foarte uşor evazată. La baza ei,
vasul este decorat cu un cerc de crestături oblice realizate cu unghia
sau cu un instrument ascuţit. Pe umerii vasului s-au realizat 4 apucători rotunde, orientate în sus. Dim. : in. 18 cm, dm. 18,5 cm, gura
15,5 cm, fundul 10 cm tffg.:-SQ/bţ
In urnă, oasele calcinate au fost acoperite cu o străchioară
'(fîg.J"Otr) din pastă fină, roşie, fără angobă şi fără toarte. Buza arcuită
spre interior, fundul inelat. Dim. : în. 5 cm, dm. 13,5 cm, gura 12,2 cm,
fundul 7 cm.
Mormîntul nr. 11 era cu urnă cu capac din piatră fără casetă şi
cu obiectele de ofrandă aşezate în afara ei. Urna este un vas de tip
crater, din pastă fină, de culoare gri, cu toartele arcuite în afară.
Dimensiuni : în. 21,5 cm, gura 16 cm, fund~1l 10,5 cm~ 291.&_ A
avut cel mai bogat inventar în vase de ofrandă şi podoabe :'}'/~~
- Un Lekythos aryballic atic cu figuri roşii"~ ~fig :i9Zb, ~.
Dimensiuni : în. 8,7 cm, dm. 4,5 cm, fundul 3,5 cm.
- Un oinochoe cu firnis negru, fără decor, cu toartă lipsă.
Dimensiuni : în. 9 cm., dm. 6 cm., fundul simplu 3,5 ~fig.-~..V
- Kantharus cu firnis negru ;,u (lig. 29/d}: Dimensiuni : în.
6,5 cm, dm. 11,7 cm, fundul 5,5 cm, a fost acoperit cu un Bol cu firnis
negru şi model imprimat 51 (~ cu dim. : în. 3,5 cm dm. 9,5 cm,
gura 8 cm, fundul 5,7 cm.
1n Kantharus s-au descoperit foarte multe bijuterii din bronz şi
sticlă : o brăţară inelară, o verigă de mărimea unui inel, un inel cu
-.~ P. Alexandrescu, Necropola tumulară, Histria II, p. 179, pl. 90; M.C.A.
IV, p. 64, fig. 4-1 6. v : Corpus vasorum, Pl. 35 '6, 10. Se date~ză în al treilea
sfert de veac al sec. IV î.e.n., după 336 î.e.n.
t.!• David M. Robinson, Excavation at olinphus-part. XIII vases faund in
1934 and 1938, London 1950, p. 215, pl. 152/287.
Identică descoperirii de la Murghiol, v : Exp. Bujor în Dacia l. c„
p. 125-141.
'' 1 P. Alexandrescu, Necropola
tumulară, p. 188, pl.
92/XXXIV/19, datat
la mijlocul, sau în al treilea sfert al sec. IV î.e.n.

'°
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Fig. 29. Inventarul mormîntului 11 din M 4-B

figurină

imprimată, două fibule torsinate,
fragmentate, 2 inele de
garnituri de mărg ele în forma unor plăcuţe , un clopoţel de
bronz şi foarte multe m ărgel e de sticlă, dar care nu s-a mai putut
sa!va decît 3 fragmente şi una întreagă. Tot aici s-a descoperit şi lama
unui cuţita , din fier.
Ultimul m ormînt al movilei nr. 4-B (m 12) este o urnă ctintr-o
amforă (fig. 8/a şi 30/d) a şezată culcat, direct în pămînt, fără capac
sau casetă. D eşi spartă , ea s-a putut restaura, lipsindu-i doar fundul.
Pa stă fină, de culoare roz, buza rotunjită în afară, gîtul înalt ş i toartele
arcuite. Este d e prov enie n ţă din Thasos.
în interior s-a depus o farfurioară mică, s partă, incompletă, cu
firnis n egru degradat cu dim. : în. 3,8 cm, dm. 7 cm, fundul 5,3 cm,
gura 5 cm ; două fusaiole din lut şi două fragmente de la o brăţară
de bronz .
in mantaua movilei, izolate s-au d escoperit m ai multe fragmente
de amfore ş i de vase mai mici, din p;istă fină de culioare gri f:fig . 21/a).
De asemenea, în aceleaşi condiţii s-a mai descop erit un vas mic,
cu toartă şi două ur ec hiu şe lipite de umeri i corpului {fig. 21/b). El este
făcut din pastă fină de culoare roz-gălbuie, fără multă fineţe. Tot în
manta- s- a mai descoperit şi o parte dintr-un castron cu pereţi gro şi,
din p astă roşie -aspră -nisipoasă (fig. 61/ e).
tîmplă ,
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Datarea movilei : Obiectele greceşti destul de numeroase descoperi te la m 11, m 4 şi m 12 32 , datează movila în a doua jumătate a
sec.~.

Movila 5-B
A fost foarte mult distrusă de drumurile care s-au încrucişat pe
ei.
Sub mantaua ei nu s-a mai găsit decit un singur mormînt introdus
in pachet de bolovani de piatră.
Urna este un vas autohton, de formă bitronconică, de culoare
neagră, cu 4 apucători pe linia de maximă bombare.
Dimensiuni :
37,5 cm, dm. 35,5 cm, gura 25 cm, fundul 15,5 cm 1tfig. 2lfd).
Datarea ei este precară, fiind lipsită de material care să permită
o afirmaţie certă. Prin analogie cu alte vase asemănătoare se încadrează
în limitele sec. IV î.e.n.
suprafaţa

Movila nr. 6-B
Este situată în vecinătatea sudică a şirului de movile M 3-B,
M 4-B. Ea se profilează ca o unitate independentă. A suferit intervenţia omului pentru a{!) scoate piatra existentă în manta. Din această
cauză, observaţiile stratigrafice sînt sărace, neconcludente, iar mormintele descoperite se vor analiza fără observaţii de acest gen (Pl. XII).
Nu putem face o afirmaţie asupra situaţ.iei mormîntului principal.
In centrul movilei nu s-au descoperit decit puţine pietre mici. izolate.
Mormintele descoperite se înscriu în mantaua de pămînt din afara
ringului mare, dar totuşi în interiorul tumulului.
Mormîntul nr. 1 s-a descoperit sub mantaua de piatră a movilei
(Pl. XII) c3.re s-a găsit perforată de groapa mormîntului. Se înscrie
în tipul de morminte cu capac şi casetă de piatră. Urna este un vas
de tip sac, ornamentat cu brîu aplicat cu alveole realizate prin presiune digitală. Pastă poroasă cu miezul negru care în exterior devine
gălbuie. Nerestaurabil.
Ca inventar s-a descoperit în interiorul ei : o străchioară mică
din pastă fină, de culoare gri, un buton din bronz, cu un cuţitaş din
fier, un vîrf de săgeată din fier cu două muchii.
Mormintul nr. 2 face parte din aceeaşi categorie ca primul, descris
mai sus. Urna este un vas tip clopot, de culoare neagră, cu pereţii lustruiţi, ornamentat cu 4 apucători trapezoidale şi 4 butoni aşezaţi în
apropiere de gura vasului. A fost scos in situ (fig. 11/b}.
Ca ofrandă : un vas mic din pastă poroasă, gri, ornamentat cu
bandă aplicată cu alveole făcute prin presiune digitală. In interior :
o farfurioară cu firnis negru <Boi) cu buza rotunjită în interior, fundul

b."'-

5!

Pentru datarea m 11, vezi notele : 48,49,50
vezi mai sus nota 46.
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şi

51, iar pentru m 4

şi

m 12,

inelat, trecută prin foc. Dimensiuni : în. 2,7 cm, gura 7,5 cm, fundul
5,5 cm ; inelul unui fund de la un bol cu firnis negru ; 2 fibule din
bronz, un fragment de brăţară cu cap de şarpe, un inel de tîmplă, o
celor descrise mai sus - grupa a III-a ; o lamă de
cuţit ! ; 6 mărgele mici de culoare galbenă ; o mărgea mare din sticlă
colorată ; o mărgea din lut sau sticlă mată şi o mărgea din sticlă cu
ochi albaştri pe fond galben.
Mormintul nr. 3 se înscrie în tipul de morminte cu oasele calcinate depuse într-o casetă de piat ră şi fragmente de amfore. Printre
aceste fragmente s-a găsit buza unei amfore de tasos.

săgeată identică

-c
Fig. 30 . Obiecte de la mormintele din M 4-B : a) Urna m 9 ; b ş i c) inventarul
m 10 ; d) urna m 12 ; e) m ărgea de sticlă din m 7 : f) vas de ofrandă din m 4

Mormîntul nr. 4 este un mormînt dublu. Amîndouă urnele erau
acoperite cu capac şi au formatul tip clopot, de dimensiuni mari, cu
pereţii bombaţi şi ornamentaţi cu apucători
mici rotunjite. Miezul
negru, pastă poroasă, cu pereţii lus truiţi. Lîngă fiecare urnă s-a descoperit cîte un vas mic : unul din pastă grosolană, amestecată cu muit
nisip, pietricele şi cioburi pisate, cu apucătoare şi probabil gura prevăzută cu cioc trilobat. ~ig. 31/b). Se grupează în rîndul ceramicu
rudimentare, care imită vasele greceşti. Al doilea este lucrat la roată,
pastă fină, de culoare gri Efig. 31/c).
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Mormîntul nr. 5 este alcătuit din trei urne acoperite cu capac
din 2 plăci de gresie galbenă-nisipoasă şi intro use într-un singur
pachet de bolovani de piatră. Toate urnele sî
vase autohtone de
acelaşi tip ; sînt vase mari cu p ereţi i bomb aţ i (fig. 31 /d) cu apucă 
tori trapezoidale sau rotunjite, pastă p roasă amestecată cu pietricele.,
şi cioburi pisate, cu pereţi i lustru iţi, avînd culoarea neagră-cenu şi e care
altern ează cu nuanţe roz-gălbui.
In una din urne s-a găsit o singură m ărgea din sticlă de culoare
maroni e.

a

c

b

/--0

g'

g•

Fig. 31. Obiecte din morminte descoperite în M 6-B.

aJ

Va:; de

ofrandă

din m 1 ; b şi c) . Vase de ofrandă din mormîntul dublu
m 4 ; d, e, f , g, g' , h, h' şi h ") - inventarul m 5.

In a doua urnă s-au descoperit mai multe obiecte : o oglindă din
bronz, cu plaiea foarte distrusă, un fragment de fibulă din bronz de
tip trac'ic ; o brăţară din bronz foarte groasă şi ornamentată cu 4 grupe
perlate din cite 4 s[ere şi un bol atic (fig. 31 /e, f, g, g', h, h' şi h")
eu firnis negru, buza îngroşată şi în oarsă în exterior. cu ornament
imprimat în interior. Pe partea exiteri ară a V'a,s ului, la joncţiunea cu
piciorul, pe talpa piciorului şi în in eriorul lui, ornament din ben zi
circulare.
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Datarea tumulut pe baza celor mai concludente materiale des·

coperite în m 5 şi în special a bolului atic se poate stabili în limitele
celui de al treilea sfert al sec. al IV-lea î.e.n. 53,
Movila nrj
A fost :/mai mult deposedată de construcţiile alcătuite din piatră
de unul din drumurile pădurii.
In mijlocul ei s-a descoperit caseta mormîntului principal, construită din plăci mari de gresie şi bolovani ~flg. Hl/a}. In interior nu
s-a descoperit nici un fel de obiect şi nici oase. Mormîntul este
un cenotaf.
In afara ringului de pietre s-au mai descoperit în această movilă
alte două morminte secundare.
Mormîntul nr. 1 s-a descoperit cu urna introdusă în casetă de
piatră şi cu capac. Este un vas de dimensiuni mari cu pereţii bombaţi,
ue tipul clopot. Culoarea pereţilor este cenuşie, cu nuanţe roz-gălbui,
ornamentate cu apucători drepte. Nerestaurabil. Fără alt inventar.
Mormîntul nr. 2 a fost pus direct în groapă, pe o placă de gresie,
fără capac. Urna este un vas de tip bitronconic, de culoare neagră, cu
!?ereţii arcuiţi, buza înălţată şi uşor evazată. Sub linia de maximă bombare este prevăzut cu 4 apucători : două de formă patrulateră, cu colţurile rotunjite şi două în formă de potcoavă. Fără inventar.
Datarea exactă a tumulului este precară. Prin comparaţie se poate
aprecia o încadrare în limitele largi ale sec. IV _îg.n._
Pe lîngă observaţiile stratigrafice descrise la primii tumuli din
fiecare zonă, se mai adaugă încă o observaţie legată de raporturile stratigrafice dintre morminte.
La majoritatea tumulilor (M 2-A, M 3-A, M 4-A, M 1-B,
M. 2-B şi M 4-B) s-au descoperit morminte îngropate sub ring, fără
ca acesta să fi fost deranjat ulterior, şi care, în marea lor majoritate
sînt asemăn,1.toare sau aproape tot atît de bogate ca şi mormintele
principale. Legătura stratigrafică ne confirmă o contemporaneitate şi
deci o legătură între aceste morminte secundare şi cel principal. Analiza
comparativă a inventarului nu ne permite să facem o clasificare a
mormintelor de luptători şi de femei. Rămîne sub observaţie şi în discuţie dacă odată cu depunerea în turnul a mormîntului principal se
mai depunea şi un altul, cel de sub ring prin sacrificarea unuia din
membrii familiei.
şi deformată

*
In timpul lucrărilor de execuţie a şanţului de protecţie au mai
fost recuperate o serie de obiecte de către pădurarul Martin Tănase fig. 7/a, b şi c şi de brigadierul silvic Dumitrescu Gh., cît şi în perioada
P. Alexandrescu, Necropola tumulară, Histria II p. 182, XXXIII 4, pl. 91.
spre sfîrşitul celui de al treilea sfert al sec. IV î.e.n„ v : David M. Robinson. op. c., pl. 210/717.
!\J

datează
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cercetărilor făcute

de noi, au fost salvate d n
şi din
evacuat o serie de materiale ase năto e cu cele descrise
mai sus. Dintre acestea menţionăm vasul dindig. 7/
care a folosit ca
urnă a unui mormînt descoperit în pachet de pietre din necropola plană.
pămîntul

„

"'"'"'
Tipologia inventarului
Deşi sîntem la început, bogăţia şi varietatea materialului arheologic descoperit ne dau posibilitatea să facem o clasificare, atît în ceea
ce priveşte varietatea, cit şi provenienţa lui.
In necropola de la Enisala, procentul cel mai ridicat îl are ceramica, apoi obiectele din metal care se pot clasifica după număr în :
obiecte de podoabă, arme şi unelte. Originea lor în cea mai mare parte
~ste atribuită elementului local. înregistrîndu-se un procent destul de
însemnat al obiectelor venite pe calea schimbului de mărfuri.
A) Ceramica autohtonă ocupă primul loc în cadrul ac·2stor descoperiri. După tehnica de confecţionare o putem împărţi în trei
categorii :
a) Ceramica rudimentară, lucrată cu mina dintr-o pastă grosolană
poroasă amestecată cu nisip, pietricele şi cioburi pisate folosite ca degresant, arsă neomogen, incomplet, la temperatură jo::i.să, avînd ca
rezultat formarea unei game de nuanţe ce variază de la cărămiziu-roşcat
la negru-cenuşiu (fig. l-6fa ; 20/e ; 30/a , 31/b). ţ
în generai, această ceramică este lucrata neglijent, dar se întîlnesc
şi for1~e executate mai îngrijit. cu peretii bine neteziţi.
b) Ceramică fină este dominantă în cadruil descoperirilor noastre.
Ea este realizată dintr-o pastă mai aleasă, deşi continuă să fie amestecată cu pietricele şi cioburi pisate, însă în proporţii mai mici, fă
cînd-o mai puţin poroasă.( f 5}.... P J.
Vasele lucrate în aceasta fehnică sint foarte bine netezite şi acoperite cu un slip lustruit. Arderea lor este tot reductare, dîndu-le un
colorit variat cu diferite nuanţe ce alternează de la negru, sau cenuşiu-gălbui la cărămiziu şi brun-roşcat. Se intilnesc cazuri cu ardere
oxidantă, avînd o culoare roşie sau roşie-cărămizie, nu numai pe toată
suprafaţa vasului, ci şi în toată grosimea peretilor. Această ceramică
este reprezentată în general prin tipul de vase bitronconice şi clopot.
c) Ceramica gri din pastă fină, bine aleasă, lucrată la roată. La
marea majoritate a vaselor din această categorie se observă un strat
subţire de lustru, realizat prin efectuarea unei băi de argilă diluată
înainte de ardere (fig. i-7/e, g ; 18/9. , c,4-e-~--!91a--;--~. 1 ţi /t)).
Forma ceramicii autohtone este foarte variată, fiind prezente
aproape toate tipurile cunoscute în prima fază din evoluţia acestei
ceramici 5".

_

,r

rn I. H. Crişan, op. c., p. 65-99. Gruparea întregului material ceramic autohton din cadrul descoperirii noastre, după forme şi tipuri am făcut-o în ordinea
clasi\fitării ei, I. H. Crişan 1n Op. c. şi după materialul descris de M. Coja în
lucrarea citată mai sus : La ceramique autochtone d'Histria.
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In descoperirile noastre

menţionăm următoarele

forme :
hallstattiană. Ca tehnică, toate

1) Vasul bitronconic de tradiţie
vasele de formă bitronconică se înscriu în grupa ceramicii fine
pot menţiona două tipuri :
. l I
T ipu

(,~

"'1),· <J „

I

şi

se

A!J- z.J

A fost întîlnit mai ales la mormi)1.tele principale din tumuli (fig~
şr-- 28/,'a}, şi în necropola plană (fig.l~ Deşi ne apare sub o formă
ovoidală, se mai menţine totuşi linia profilului bitronconic, cu o uşoară
profilare a gîtului, care spre gură se evazează uşor în ~i.fară. Buza
este teşită în exterior sau în ambele părţi. Ca ornament s-au folosit
proeminenţele patrulatere aşezate pe linia de maximă bombare sau
imediat sub aceasta, alternînd cu 4 butoni situaţi in apropiere de gura
vasului.
La cel de-al treilea vas, m 36 din necropola plană, s-a realizat
f \ _în plus, ~pg._r'.Le_a superioară a corpului o ornamentatie in relief în
~ ,r-IOrmaunor virgule;,,dispuse oblic şi alte două proeminente în formă
de potcoavă ln acest grup poate fi inclusă şi urna m 2 din M 6-A
/'\ ig.g) _ . Putem adăuga că aceste vase constituie o nouă variantă
/ ' a tip· lui stabilit şi mai greu a fi încadrate în forma vaselor clopot
:
cu buza profilată şi :ăsfrîntă spre exterior;,;'. datorită păstrării în profil
a liniei bi tronconice. "ll.
I J •
Tipul II

·.J;y)

Se face prezent prin vasul urnă al mormîntului nr. 34 din necropola plană (fig„~6/d}. Corpul este bombat. păstrînd urmele bitronconicităţii. Gîtufl~urt şi gura hrg evazată. Ca formă el se apropie
-ca identitate cu descoperirea din Tara Bîrsei :-.i. Ornamentare~ se rezumă la 4 proeminenţe, patrulatere, orizontale, aşezate pe linia de
maximă bombare. Datarea lui este asigurată de prezenţa Bolsalul atic-în
al treilea sfert al sec. IV î. e. n. !iii.
2) Vasele în formă de clopot sînt cele mai numeroase. Ca tehnică,
ele aparţin categoriei de ceramică fină. Culoarea este variată, cu nuanţe
mai puţin contraste fată de tipul bitronco!1ic, mai dec;;chise, mergînd mai
mult spre o ardere oxidantă, care la unele vase se face simţită în totalitate. Ornamentarea este realizată prin proeminenţe (apucători) patrulatere alungite, (fig~ dreptunghiulare, trapezoidale cu colţurile ro(.~ tunjite___illg.. ~ ';rau 'semidiscoidale simple ~--3-l+at sau triflate
W-/--{.ffg.-22/e şi--M-fc-}„ dispuse orizontal pe linia de maximă
bombare
/ /;. (~, ori şi pe aceasta şi sub ea tfig.ţ~/a). şi 2-9--ffl-}:- In cele mai
multe cazuri aceste proeminenţe de pe lima de bombare maximă sau
din apropierea acesteia sînt dispuse simetric (2 cu 2 sau 4 cu 4) cu
altele de aceiaşi formă aşezate pe jumătate~ superioară a
vasului
I. H. Crişan, op. c„ p. 70.
:m Vezi mai sus nota 54.
~7 I. H. Crişan, op. c., p. 69, pl. XVII/3.
os Vez mai sus nota :~6.
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·}rr;,.

~ au cu aspect pe potcoavă (fig. ~. orl de
butoni (Fig. 28fe}.. S-au întîilnit şi cazuri unde proeminenţele patrulatere
dispar, rămînînd numai butonii, realizaţi în apropiere de gura vasului~

Vasele în formă de clopot din necropola de la Enisala au analogii cu descoperirile similare din Dobrogea, sudul Moldovei şi din
R. P. Bulgaria (Ravna şi Braniceva) m.
In situaţia prezentă, aC"eastă formă este datată la jumătatea sec. IV
î. e. n. prin ceramica rosie de import (jiJ din inventarul m 35 şi mai ales
de prez,enţa ceramicii de lux greceşti, cu firnis negru din urna m 5
descoperit în tumulul 6 1;1_
3) Vasul cu profil aproape drept sau în formă de sac.
Este forma de tradiţie hallstattiană care în cercetarea noastră
se face prezentă printr-un număr de exemplare destul de restrîns,
aproximativ în aceeaşi proporţie ca cele bitronconice. Majoritatea lor
se înscriu din punct de vedere tehnic in categoria ceramicii rudimentare. Se întîlnesc însă şi vase de tip s::tc, ce aparţin categoriei de -ceramică fină.

Tipul I
Vasele sînt făcute d_intr-o pastă poroasă cu un procent destul
de mare de pietricele, granule, calcaroase şi cioburi pisate. Au pereţii
groşi, ornamentaţi cu brîuri în relief cu alveole realizate prin presiune
d~gi_tală şi întrerupte de proeminenţe conice sau platizate (fig.~
~
7F-6;./
Tot din acest grup fac parte şi vasele care prezintă aceleaşi caracteristici tehnice (ceramică rudimentară) şi cu profilul peretilor aproape
drepţi, ornamentate însă cu un brîu de alveole adîncite, realizate cu
spatula în pasta crudă şi întrerupte de proeminenţe conice, orientate
oblic în sus (fig. ~ "ţ-

j 'f ].

I

Tipul II
In acest tip se grupează vasele care au aceleaşi caracteristici în
ceea ce priveşte forma, dar care diferă de primul tip din punct de
vedere al tehnicii de execuţie, ca şi prin varietatea ornamentării. Se
întilnesc vase ornamentate cu brîu în relief cu alveole (fig.~ şi
vase ornamentate cu proeminenţe în formă de potcoavă şi butd'n1 ~ea- - , ,
lizaţi însă foarte aproape de buza vasufoi (fig. 7/J)l Am1ndouă urnele
fac parte din grupa ceramicii fine.
. '1
Datarea acestor tipuri de vase se poate face prin analogii cu necropolele similare descoperite la Murighiol, Cernavodă, Satu Nou, Zimnicea, în a~ezările de la Alexandria şi din sudul Moldovei, la Boiana; la. Hi1 ~tria, ca şi în centrele din R. P. Bulgaria menţionate mai

(f /1

riR I. H. Crişan, op. c., Fig. 21 şi 22, cu bibliografia
nota 3.4,5,6,7.8 şi O.
GO M. Coja vezi mai sus nota 46.
i:i Vezi m'.li sus determinarea menţionată la nota 53.

citată

; vezi mai sus

sus. In cadrul cercetărilor noastre, un singur vas se poate determina
cu aproximaţie către jumătatea sec. IV î. e. n., datoritl prezenţei în
componenţa aceluiaşi inventar al m 8 din tumulul 2 a unei străchioare
de provenienţă grecească 62 • 1.Jipsa unor elemente anterioare sec. IV î.e.n.
în datarea acestui grup, ne determină să apreciem cu certitudine O'Trî::cadrare în li mi tele sec. IV î.e.n„ mai ales pentru vasele asemănătoare
descoperirilor de la Zimnicea (.Hg. 28/e)- şi cu rezerve pentru sfîrşitul
sec. al V- le::i î.e.n., a celorlallte materiale care au ana~ogii cu cele de la
Cernav.odă şi Satu Nou.
1

Oale cu aspect globular.
Acestea diferă în primul rînd prin dimensiunile lor mult mai m1c1
faţă de tip~. descrise mai sus, prin forma corpului care este aproape
.sferică (fig.~,! 22/ar-bt-sau puţin aJlungită ţfig. 30/b}-şi mai ales prin
forma buzei care este ma1i mu111t sau mai puţin înălţată, uşor răsfrîntă
în afară sau verticală.
Ornamentarea i;:i este cea tradiţională, întîlnită la vasele bitronconice sau clopot prin proeminenţe patrulatere şi în formă de potcoavă
cu capetele larg deschise, apropiindu-se de forma unui arc, aşezate pe
linia de maximă bombare~ sau asemănătoare celor de tip sac,
cu brîu în relief alveolat prin presiune digitală şi întrerupt de proemihenie patrulatere aşezate orizontal şi vertical ~fig. 20fa~ ori numai cu
brîu de alveole adîncite în pereţii vasului, sub linia de demarcaţie a
gîtului. întrerupt de ::isemenea de proeminente conice sau patrulatere,
orientate oblic în sus ~fig. 22fa-~0fb-)'.
Din punct de vedere al tehnicii de execuţie, vasele de formă
globulară sînt confecţionate atît din ceramică rudimentară, cît şi din
cea fină.
Datarea vaselor din această grupă se poate face cu certitudine prin
analogii cu descoperirile de la Histria încadrîndu-se în limitele sec. IV
î. e. n. fVi.
4)

,.------,.

Strachina
Acest tip de vas s-a folosit foarte puţin în mormintele necropolei.
Ea avînd o utilizare pentru capac la urne, unde s-a folosit cu precă
dere caistronul din pastă fină, gri, lucrat la roată. Putinele fragmente
lucrate cu mîna care s-au descoperit şi singurul vas care s-a putut res/,.; li... ~(fig. 16/b)., nu ne permit să facem o tipologie a acest.ei forme d~
~vas. Descoperirea noastră este mai degrabă un castron, din grup::i cera''
5)

62

M. Coja, vezi nota 46. Pentru vasele similare celor de la Zimnicea, v :
op. c., p. 74-75, fig. 23/2 şi 25/1.
r.~ I. H. Crişan, op. c., p. 77, paragraful 4 „Oale cu aspect globular" face afirmatia că la acest tip de vase ornamentaţia lipseşte cu desăvîrşire. Exemplarele cunoscute sînt neornamentate. Exemplarele descoperite în necropola de
la Enisala se încadrează în acest tip de vase şi sînt ornamentate. A se verifica
asemănarea dl" formă dintre cele de la Poiana publicate de I. H. Crişan în Op. c.
p. 77, fig. 27 't cu cele din prezenta lucrare (Fig. 20/a şi 22/a, b) şi cu Fig. 2
din lucrarea : M. Coja, L.c. - fig. 2 19, 10 şi 13 unde fi~urile sînt de asemenea, asemănătn'ire ca formă şi ornamentate.
r.i M. Co.ia - l.c. 1 fig. 2.
I. H.

Crişan,

12::J

formă tronconică, ornamentat cu 2 proeminenţe în f,orm~
potcoavă ce alternează cu doi butoni. Se datează în aceeaşi perioadă
şi. vasul de tip clopot pe c1re l-a acoperit, în limitele sec. IV î.e.n

micii fine,
de
ca

6)

Ceaşca

cu

toartă.

Deşi în număr mic, este şi ea prezentă în cadrul descoperirilor
noastre. Nu ştim dacă ceştile descoperite (fig. 26/e şi f) au avut toarte
supraînălţate sau de altă formă, se poate constata doar prezenţa lor cu
capetele prinse de buza şi de peretele uşor curbat al vasului. Ele sînt
făcute din ceramică specifică grupei rudimentare.

oenochoele grece.~ti sau ceştile cu cioc.
Aceste vase au mărimi diferite. re;ilizate din ceramică rudimentară
şi. destul de grosolane. Forma lor este simplă, cu pereţii uşor arcuiţi,
ornamentate cu o proeminenţă patrulateră, mult alungită, cu aspect
ublitar de apucătoare, iar spre gură au fost realizaţi doi butoni. In
partea opusă apucătoarei, gura se termină cu un cioc trilobat. Este
mai· degrabă o modificare a ceş'tii dadce după oenochoele greceşti cu
scop practic (fig. 30/a şi 31 b). Datarea se poate aprecia cu oarecare
certitudine, prin raportul dintre aceste vase şi celelalte descoperiri din
cadrul aceluiaşi turnul (M 4), adică spre jumătatea sec. IV î.e.n.
Dintre vasele mici, lucrate cu mina, din ceramică r11dimentară
este întîlnită şi cupa cu picior (Fig. 14/g).
7)

Imitaţiile după

Ceramica fină lucrată la roată.
Se. încadrează cronologic în ansamblul descoperirilor noastre, ca
şi" a celor similare de la Murighiol, Satu Nou, Cernavodă etc., amintite
în mai mul~e rînduri din prezenta lucrare. Este inutil a da n::i.ştere la
. un comentariu asupra provenienţei ei. Comunitatea de la Enisala se
afla destul de aproape de Histria, iar Argamum la numai cîţiva km.
Spre deosebire de ceramica lucrată cu mina. confecţionată în cadrul
familiei, aceasta presupunea neapărat prezenţa unui meşteşugar, care
în această zonă de influenţă grecească putea fi oriunde.
Posibilitatea însuşirii acestui meşteşug de autohtoni într-un timp
foarte scurt este un lucru verosimil.
Această ceramică ne este cunoscută într-o varietate de forme pe
care o putem grupa în următoarele tipuri :
1) Vasul de tip crater

Este prezent în mărimi diferite (fig.
.
,
cu oarecare diferenţieri în ceea ce priveşte poziţia toartelor,
forma buzei care poate fi dreaptă sau rotunjită spre exterior.

--2.91~ şi

2) Castronul

Are în general aceeaşi formă, cu pereţii oblici, puţin arcuiţi,
fundul inelat, bu~a lată, ornamentată cu cercuri orizontale canelate
şi arcuită spre interior şi prevăzut cu două toarte dispuse orizontal
cu aceeaşi lfi.ţime ca şi buza, sau puţin orientate în sus (fig.~ ~e-)

i~4
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~
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Se întîlµesc şi castroane de dimensiuni mai mici-străchioare

fără toarte (fig./-3Qfe şi 28,lff-. cu buza rotunjită spre in_terior sau cu
buza lată, larg evazată spre exterior (fig. 1-&fdŢ. /o
3)

., /f- ,(/ „ )

Cana

Forma lor este deasemeni destul de variată. Sînt căni asemanatoare ca formă vasului crater (fig.~ şi căni cu toartă supraînălţată (fig. lB/e). · 1' C / f tJ -/ z_)
f~/ ( i)
S-au descoperit doua căni din pastă fină, de culoare roz-gălbuie,
avînd una -0 formă cilindrică (Hg. 1~ şi a dou1 cu toartă şi două
urechiuşi pe umerii vasului (fig. 21 b)..

Ceramica de import
Este
din
cu

prezentă

prin diferite vase ca : amfore, oale de tip crater

pastă roşie, fină (fig.fftBLh) 2.- castroane de aceeaşi factură lustruite
angobă roşie cu două' toarte~ străchioare din ceramică

roşie cu angobă roşie sau fără~ şi obiecte din ceramică
de lux, cu firnis negru, cu figuri roşii sau model imprimat. toate
descrise şi determinate mai sus 65 .(fj· „ 1-:l) .
1

1

Obiecte din lut ars

Fusaiolele sînt singurele obiecte din lut. de utilitate practică,
care s-au descoperit în afară de vase. Ele sînt de mărimi diferite, def Jl.
la 2,4 la 3,6 cm, în formă bitronconică sau a unui trunchi de confr:J. lj,f,
.
·
4 c_..1
fT 1j
Figurme
C{~
In cadrul necropolei s-a descoperit ~ siHgt::W.i. figurinif d~_,e.:g_: /
mică fină, bine aleasă,V'"'âr'să oxidant de culoare roz-gălbuiec ~
într-o formă stilizată figura unui bou~ ~ J~
~
~
~
~o=.rti:!difU-PJ~ ~~ th~nW(f,.
I
ât

..

J,;...

'favti.7

!J!/ .

J'V

In mormintele din necropola plană sau tumulară s-au descoperit.
diferite obiecte din fier sau din bronz. Acestea pot fi împărţite în mai
multe categorii :
1)

Arme

Din această categorie se pot menţiona următoarele :
a) Săbiile scurte din fier descoperite sub urna mormîntului 36 din
necropola plană, ca şi în caseta nr. 2 din tumulul M 3/b. Datorită slabei
conservări, ele n-au putut fi salvate. Lungimea lor de peste 50 cm ne
este atestată de faptul că ele au trebuit să fie înconvoiate ca să poată fi
introduse în pachetul sau în caseta de pietre. (j3 f ") -11- r?)
.
1
Singura sabie care ne-a parvenit a fost saivată de pădurarul Martin
Tănase în condiţii pe care nu le cunoaştem cu exactitate (fig.\ 'Utj":' Lungimea ei este de 32,5 cm. şi lăţimea maximă de 2,5 cm.
J)/1>-)
b) Cuţitaşele de luptă, foarte diferite în primul rînd prin dimensiuni
şi apoi prin forma siluetei.

(IJ /477

G5

V : notele 44, 46, 48, 49, 50, 51.

125

Se întîinesc cuţite în formele următoareJ'?I ~k
- Asemănătoare celor de tip sica (~ dar cu dimensiuni
mici - lung. 19 cm, lat. 2,6 cm.
~
- Curbe - cu muchia concavă şi tăişul convex. (Bj IZ ,J if)
- Drepte.
l
(
c) Virfuri de săgeţi din bronz, toate de tip scitic (fig. ~1)
2)

Piese de

harnaşament.
singură

S-a descoperit o
nr. 3-B ~
3)

Podoabe de bronz

J
/6
1

piesă

din bronz.

în

mantaua

movilei

lfi·\· ~~)

a) - Fibule. Tipul mtrlnit este cel caract€risti-c local, tracic
.(fig; ~~ 1t I
b) - Brăţări cu capetele unite sau desfăcute cu secţiunea rotundă
sau patrată şi torsionată (din această ultimă formă s-au descoperit citeva
fragmente).
Se intilnesc brăţări cu terminaţiile plate peste care s-au schiţat
în linii săpate capete de şarpe. l~
c) Verigile. Ele sînt confecţton~te din sîrmă subţire cu capetele
sudate sau petrecute. ~
d) Inele din bronz ·î1i ·forma unor verigi simple sau cu o porţiune
plată în care s-au incrustat figurine antropomorfe (zeităţi).
e) Butoni din bronz. S-a găsit un singur exemplar în mantaua
movilei 1-B.
f) Oglinzi din bronz s-au găsit două bucăţi. Una fără miner şi
alta foarte distrusă de foc în timpul incinerării.
g) Ace. S-a descoperit un singur exemplar din bronz, întreg,
în m 8 din tumulul 1-B. \ fq.~j)I tţ)
h) Clopoţei din bronz. 'S-ali găsit 3 exemplare. (j) {~)
4)

Alte obiecte de

podoabă

de sticlă sint mai multe feluri : simple din sticlă
galbenă sau verzuie, cu ochi albaştri pe fond albastru, cu ochi albaştri
pe fond galben, din sticlă verzuie perlate şi mărgele din sticlă cu
dungi turnate.
~ \~. ~l~)
~
b) Mărgele de lut.
/
c) Mărgele de bronz.
"' .r.
d) Mărgele realizate prin perforarea cochiliilor de ghiocuriJ ~.~ f\Jl'r'iMC~
Atît armele cit şi podoabele menţionate mai sus, indi1etJnt că
sînt de factură locală sau de import provenite pe calea schimbului nu
pot reprezenta un indiciu cronologic. Ca şi ceramica autohtonă, ele
au o durată circulatorie destul de lungă şi în perioada la care ne referim, toate aceste categorii şi forme sînt în acelaşi timp în circulaţie .
a)

Mărgele

ct·

...

• ...

Deşi sintem la începutul cercetărilor, descoperirile de la Enisala
aduc o contribuţie deosebită la cunoaşterea culturii materiale şi spirituale a populaţiei geto-dace de la gurile Dunării într-o perioadă de
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o

o
1''1g. 32.

Vîrfuri de

săgeţi

şi

necro pola

obiecte de
geto -dacă

podo ab ă

de

la

descoperite î n mormintele din
Enisala.

mari prefac er~ sociale şi politice pe care le- a cunoscut istoria întregii
lumi a traco-geţilor.
Am descris amănunţit rezultatele acestor săpături pentru a pune
la îndemina specialiştilor fondul documentar, poate cel mai bogat şi
mai unitar în ac elaşi timp, ce .s -a descoperit în aceas tă zonă din perioada sec. IV ~
El constituie o singură v erigă în evoluţia culturii traco-getice din
această zonă, încadrîndu-se ca timp după d escoperirile de la Mahmudia 66, făcînd o l egă tură între p erioada numită p ro todaci că ti 7 şi
cea cunoscută prin cercetările de '1a Murighiol GS ş i T eliţa 69 .
66

Obiectele de la Mahmudia sînt vase de tip bitr oconic, caracteristice
fazei protoda cke, provenite dintr-un cimitir de incineraţie cu urne (material inedit).
67 I. H . Crişan , op. c., capit. :referitor la faza protodacică.
68 Ex . Bujor, Z.c.
69 G. Simion şi Gh. Canzacuzino, Z.c.
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Deşi sîntem direct în sfera de influenţă a lumii greceşti, tendinţa
conservatoare în păstrarea tradiţiilor traco-hallstattiene referitoare la
rit şi mai ales la ritualul înmormîntării prin folosirea turnului acoperit
w manta de pietre. apare evidentă. Acelaşi aspect îl surprindem şi în
ceea ce priveşte cultura materiaiă.
Observăm că populaţia acestei comunităţi nu este refractară la
ceea ce este nou, la ceea ce este superior şi frumos. Ea îl primeşte,
dar nu renunţă la tradiţiile ei, la fondul său cultural, pe care îl continuă, îl dezvoltă, fără să-şi însuşească cele venite din afară, decît
numai în măsura pe care o găseşte utilă. Acest lucru rezultă din varietatea formelor ceramice care evoluează, după cum am văzut în clasificarea făcută şi se multiplică din fondul şi formele vechi tracohallstattian.
Legătura acestui fond cultural geto-dacic de tradiţie hallstattiană
eu celelalte descoperiri din Dobrogea, din sudul Moldovei, din toată
zona intercarpatică şi balcano-dunăreană pe care le-am menţionat, apare
atît de evidentă încît orice comentariu este inutil. Rămîne de văzut
însă, în ce măsură, descoperirile viitoare vor putea ridica datarea acestei
necropole pe linia cronologică stabilită pentru necropola similară de
la Cernavodă 70 care a constituit jalonul de orientare în dabrea celorlalte descoperiri.

LA CULTURE GETO-DACIQUE AU NORD DE LA DOBROUDJA DANS LA
LUMIERE DES DECOUVERTES D'ENISALA

La communication presente le resultat des recherches archeologiques des
1111nees Hl68. l!Jli!J et 1970 entreprises dans le point denomme „Valea Netului" du
village Enisala, dt·p;u-tement de Tulcea. localite situee au bord du lac Razelm et
connue dans il's sources historiques grâce a la presence de la cite feodale du
meme nom bâtie par Ies Genois.
Dans Ies de11x zones. 1\ et 13, ont c'te decouYerts 39 tombeaux dans la
necropole plane et l():.J da11s Ies tumulus au rite d'incineration.
Sous l'uspect rituel on distingue quatre t,vpes de tombes:
I. Tombes it urne ckposee direc:tement dans la fosse;
2. Tombes a urne au couverc:le en pluque de gres sablonneux ou couverte
de pots cframiques en forme de bol :
3. Tomes a urne introduite en cassette ou ensevelie dans de grosses pierres. De ce type on remarque trois variantes ;
a) Urne a couvercle en pierre ou bol, deposee en cassette bâtie en plaques de gres sablonneux, associee ou non aux fragments ceramiques proven'l ;
d'amphores.
b) Urne avec ou sans couvercle, dC:·posee dans la fosse avec cassette ou
paquet, formt'S seulement en p<Jrtie des pierres ou accompagnc's de fragments
ccram1ques, ou, faute de cassette, !'urne a de mise dans un bol.
D. Berciu, Descoperirile getice de la Cernavodă (1954)
p. 298 şi
prima jumătate a sec. V i.e.n. La pag. 306,
sec. V î.e.n. ne găsim în sectl{)rul istro-pontic în faţa unei culturi, în care formele hallstattiene locale sînt încă destul de
puternice. dintre care unele (de ex. urna bitronconiră) nu vor mai apare totuşi
uHerior. In cazul nostiru urna m. 34 (vezi fig. 16 ·d şi nota : 26, 57 şi 20) este
determinată în a doua jumătate a sec. IV î.e.n. de către Bolsal-ul atic.
;u

datează descoperirile respective în
Le. se afirmă că „. „pe la jumătatea
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4. Tombes sans urnes, les os deposes dans un paquet de grosses pierres
ou dans une c.assette en plaques de p1erre, des fragments ceramiques etant aussi
ajoutes.
Dans le cadre de la description de chaque groupe de sl'.·pultures decouvertes dans la necropole plane et de chaque tumulus, l'auteur, pour aider â
leur datation, expose tout l'inventaire des tombeaux principaux et des plus
riches tombes secondaires.
A la fin, l'auteur fait une typologie de l"inventaire en le groupant selon
la variete et provenance :
A) La ceramique autochtone detient la majorite et on ra divise en trois
selon sa technique :
a) Ceramique rudimentaire ouvragee â la main, poreuse, grossiere, travaillee negligemment et cuite â basse temperature ;
b) Ceramique fine, realisee a la main dans une pâte superieure, bien lisse,
a glac;ure. Sa cuisson fut generalement toujours reductrice, mais parfois, la
cuisson, oxydante a ete aussi employee. Cette ceramique est surtout representee
par le type de pots bitronconiques et en cloche.
c) La ceramique travailee a la roue, en pâte fine, couleur grise, qui, avant
d'etre brulee, avait ete passe par une bain d'argile diluee.
Selon sa forme, la poterie travailee â la main est representee par Ies suivants groupements et types :
1. Pots bitronconiques de deux types : I et II ~
2. Le pot type cloche ;
3. Le pot au profil presque droit ou en sac, type I et II ;
4. Pots au co11ps globulaire :
5. L'ecuelle ;
6. La tasse a l'anse ;
7. Imitations des oenochoes greques.
B) Cerarnique d'importation : 1. Amphores ; 2. Pots de type cratere, bols
et terrines en pâte fine, tous enduits d'angobe rouge ; 3. Bols, bolsals, oenochoes, kantharus, lekytos, tous enduits de vernis noir ou peints.
Ceramique travaillee â la roue :
1. Le pot de type cratere.
2. Le bol.
3. Le broc.
C) Objets d'argile cuite. Fussaieules.
D) Figurines.

OBJETS MtTALLIQUES
1. Armes : sabres, dagues, harpons en bronze.

2. Pieces d'harnachement.
Bijoux en bronze : fibules, bracelets, anneaux pour Ies cheveux, bagues, boutons, miroirs en bronze, aiguilles a coudre et clochettes en bronze.
~-

OBJETS U'ORNEMENT .EN VERRE, GLAISE BRONZE, COQULLES

L'auteur conclut en etablissant des corelations avec d'autres decouverte11
s1milaires dans la Dobroudja, telles Murighiol, Telitza Cernavoda, Satu Nou,
Roudjak, Ostrov etc et ensuite avec celles du reste du pays, telles Alexandrie,
Zimnicea, Poiana etc, aussi bien qu'avec celles decouvertes sur le territoire de
la Bulgarie : Ravna et Braniceva.
Quant a leur age, l'auteur les place environ le 1ve siecle avant notre ere,
en gardant ses reserves pour la fin du V e siecle av. J.C.
______,
9-

c. 13

-
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CU PRIVIRE LA INCEPUTUL CELEI DE A DOUA EPOCI A FIERULUI
IN LUMINA CERCETARILOR DE LA MURIGHIOL - TULCEA
EXSPECTATUS BUJOR

Problema începutului epocii a doua a fierului a dat prilejul formulării unol'I ipoteze şi discuţii controversate, care se continuă încă; datorită puţinătăţii documentării arheologice. Deşi sînt numeroase descoperirile de materiale din aşezările şi cimitirele din această vreme,

t~tuşi încă mai lipsesc verigi care ar uşura înlănţuirea etapelor de
locuire de-a lungul celei de-a doua jumătăţi a primului mileniu dinaintea erei noastre. Şi astfel, începutul celei de-a doua epoci a fierului
e fixait cînd la începutul ,secolului al IV-lea, cînd în secolul al V-lea,
sau chiar în cel de-al VI-lea secol î. e. n. In cadrul argumentărilor au
fost utilizate şi rezultatele cercetărilor ce s-au făcut în Dobrogea, printre
care se află şi cele de la Murighiol. Pe acestea le aflăm fie menţionate
în textul lucrărilor .şi cu referirea bibliografică la rapoartele şi articolele
subsemnatului, fie trecute numai în josul paginii, sau chiar utilizate
rezultatele şi observaţiile, omiţîndu-se trimiterea la lucrarea de unde
au fost extrase. Pe lingă faptul că nu ne e indiferent modul utilizării
acestor rezultate, dar nu ne e indiferent nici faptul că ele sînt utilizate
mi de cite ori se discută etapa de început a celei de a doua epoci a
fierului. Aceasta denotă că observaţiile făcute în cursul cercetărilor
de pe teren, împreună cu materialul arheologic recoltat şi cu interpretările ce le-am dat pot fi din plin integrate în patrimoniul arheologiei, cum dovedesc publicaţiile de specialitate. Ar putea fi o satisfacţie pensonală, şi, de ·C-e să nu o recunoaştem, eiste şi aceasta. Dar
totodată ea este şi a tuturor celor ce se ocupă direct sau tangenţial
cu etapa de început a celei de-a doua epoci a fierului.
La Murighiol a fost găsită prima verigă pentru colţul de nordest al Dobrogei ; la aceasta s-a adăugat apoi cea de la Teliţa, iar recent
aceea de la Enisala. Şi încet, încet, pe pata albă din nord-estul Dobrogei, aşa cum am caracterizat-o cu cîţiva ani în urmă, apar dovezi
de vieţuire, chiar dacă primele documentări ni le dau cimitirele, dar
dovezi de vieţuire foarte necesare pentru o etapă nedezlegată încă.
Murighiol este o localitate azi cunoscută nu numai de localnici,
dar chiar şi de arheologii din Bucureşti, Iaşi şi Cluj. Dar dintre aceştia
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puţini

sînt cei ce s-au abătut din drumul lor să vadă cel puţin unde se

află localitatea, dacă nu şi cum arată terenul unde s-au găsit aceste
documentări în cele două cimitire nu prea depărtate unul de altul.
Căci, într-adevăr, cind ne referim la Murighiol, avem în vedere un
singur aspect aJl. aceleiaşi culturi materiale, afilat însă în două cimitire
contemporane, utilizate de aceeaşi populaţie locală geto-dacă, care era
stabilită în aşezările de pe malul sudic al braţului Sf. Gheorghe.

Ca pe întreg teritoriul ţării noastre şi aici ritul de înmormintare
era cel al incinerării, utilizat aproape cu exclusivitate, cu excepţia a
două inhumări din totalul de 60 de înmormîntări. Grija de a păstra
resturile incinerării se constată în depunerea lor în morminte, unele
simple gropi, altele numai cu o urnă, iar altele bogat dotate.
Materialul ceramic recoltat din cele două cimitire, foarte numeros şi variat, îl alcătuiau urnele, vasele-capac, s-au cele de ofrandă,
care, puteau fi dii factură locală, sau venite din mediul grecesc. Ca
urne erau folosite fie oale lucrate cu mina din pastă poroasă, sau la
roată din pastă cenuşie, fie amfore sau alte vase elenistice. Pentru
acoperirea urnelor se utilizau castroanele lucrate cu mina sau la roată,
mai rar alte oale, iar uneori cite o phtră şistuoasă.
Numărul mare de vase cu bogata varietate de forme şi decor ne-au
pus in' fa~a unui material extrem de interesant, atît prin el însuşi. cit
şi prin situaţiile în care se afla.
Ceramica poroasă lucrată cu mina este un produs local, ce iş1
continuă existenţa din prima epocă a fierului şi în cursul celei de a
doua epoci. Este o ceramică de utilitate curentă gospodărească, rezistentă la foc şi uşor de confecţionat într-un atelier simplu şi cu un cuptor
rudimentar.
Decorul oalelor cu brîu alveolat ne este cunoscut de asemenea din
epoca anterioară, iar fragmentele ceramice de la Garvăn, Babadag, Istria,
Tariverdi o documentează pentru pămintul Dobrogei. Din Hallstatt-ul
local, evolutiv, avem vasele de la Cernavoda cu apucători sub maxima de rotunjime, sau cu pereţii drepţi şi cu brîu alveolat, urmate
evolutiv de cele de la Zimnicea.
Cănile bombate sînt mult evoluate faţă de tipul de la Frumuşiţa,
care trăda o evoluţie spre cea de a doua epocă a fierului, sau faţă
de cel de la Cernavoda, care nu căpătase încă forma caracteristică
acestei epoci.
Castroanele tronconice cu buza înclinată spre interior, de asemenea, amintesc de tipul de la Frumuşiţa, aici avînd însă o formă
evoluată şi faţă de cel de la Cernavoda ; tortiţele încep să înlocuiască
proeminenţele şi cu timpul să se generalizeze.
La vasele de la Murighiol constatăm însă şi o oarecare linie de
supleţe, pe care o observăm şi pe vasele din nord-vestul Mării Negre,
unde în R. S. S. Moldovenească sînt exemphre aproape identice cu ale
noastre.
Dintre vasele lucrate la roată, în afară de cele lucrate din pastă
roşie, ne oprim pentru moment la cele din pastă cenuşie, cu făţuia~ă
de aceeaşi culoare - căni bombate cu gîtul înalt şi ~u toarta lata,
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uneori !naltA, împreună cu castroanele cu două tortiţe late încadrate
de proeminenţe ce întrerup decorul de caneluri orizontale, şi cu fructiern cu picior şi cu tortiţele răsucite, decorată în interior cu linii
în val. In mediul tracic din această vreme este întîlnită foarte frecvent
ceramica cenuşie care devine, alături de ceramica poroasă, o caracteristică a culturii geto-dace.
Apariţia şi dezvoltarea ceramicii cenuipii aici în Dobrogea a fost
înrîurită de centrele vechi producătoare de asemenea vase. Or, este
cunoscută prezenţa ceramicii cenuşii în lumea gracă din etapa anterioară, cum o dovedesc materialele de la Istria şi Tariverdi. Este foarte
posibil ca ceramica cenuşie aflată însă in această vreme la Murighiol
să fi provenit dintr-un centru local, elenistic, întrucît pentru confecţionarea ei pretenţiile erau mai mici decît pentru ceramica roşie. Şi
aceasta ar explica de ce din vremea elenistică ia o mare extindere
confecţionarea vaselor cenuşii care rămîn frecvente în epoca geto-dacă,
desăvîrşindu-şi cu timpul forma şi decorul. Această ceramică caracteristică celei de a doua epoci a fierului s-a dezvoltat mai întîi în zona
istro-pontică sub influenţa culturii greceşti. Introducerea roţii olarului
nu s-a făcut brusc şi nu marcheazcî de la început această epocă. Ea
este folosită într-o vreme mai tîrzie, iar generalizarea ei este desăvîrşită
în faza de plină dezvoltare a celei de-a doua epoci a fierului.
Vremea în care se dezvoltă acest aspect cultural la Murighiol este
indicată de ceramica roşie lucrată la roată, venită din mediul elenistic.
Anforele thasiene şi heracleene sînt specifice lumii elenistice de la sfîrşitul secolului al !V-lea şi din secolul al III-lea î. e. n. Micile vase cu
firnis - kylix, kantharos, skyfos - sînt întîlnite în aceeaşi vreme, cu toate
că un kantharos cu braţele înclinate în sus ar indica o vreme ceva anterioară. Prezenţa acestor vase în cele două cimitire ar putea înrîuri asupra
datării acestora, dacă le-am lua ca elemente aparte. Dar aceste mici vase
de import sînt parte integrantă în întregul complex şi ele pot data, după
cum pot fi şi antrenate în datarea situaţiilor în care au fost găsite.
Din prezentarea succintă pe care am făcut-o aici reiese că la Murighiol a fost identificat un aspect al culturii geto-dace caracteristic pentru
sfîrşitul secolului al !V-lea şi pentru secolul al III-lea î. e. n. Este o
verigă sigură şi bine venită. Aici avem un documentar bogat atît prin
materiale, cit şi prin situaţii, care poate fi utilizat din plin pentru partea
de început a celei de-a doua epoci a fierului, pe care o numim geto-dacă
spre a o caracteriza mai bine.
Alături de rezultatele cercetărilor de la Murighiol vin cele de la
Teliţa, iar acum şi cele de la Enisala. Pentru aceeaşi etapă, cu mici variaţii în timp, documentarul arheologic se îmbogăţeşte simţitor şi dă
prilejul cunoaşterii mai amănunţite a culturii materiale a populaţiei
geto-dace care a locuit în acest colţ nord-vestic dobrogean şi care îşi are
caractere cu totul distincte, specifice zonei nord-vest pontice. Iar acestea
împreună cu cele de la Cernavoda, Satu Nou, Beilic, Istria, Sinoe ş,a.
dau, o imgaine de ansamblu asupra primei părţi a epocii geto-dace lin
Dobrogea. Dar pe acestea toate nu trebuie să le privim într-o unitate
izolată, ci în strînsă legătură cu regiunile înconjurătoare, cu sudul Mol-
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dovei, unde avem lingă oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej recente ş1 interesante descoperiri tot într-un cimitir geto-dacic, precum şi în estul
Munteniei de unde cercetările de la Zimnicea ne pot da date preţioase ;
cit şi cu malul ,Dunării, unde descoperirile de la Ravna dau prilejul
cuprinderii mai largi a zonelor de dezvoltare a culturii materiale locale.
Intreg materialul ceramic lucrat cu mîna de h Murighiol, Teliţa,
Enisala, Cernavoda, Satu Nou, Zimnicea, după cum am văzut, este
strins legat evolutiv de formele întîlnite în prima epocă a fierului ; el
arată o continuitate de prelucrare, aceeaşi tehnică şi în oarecare măsură
aceeaşi ornamentare. Elementele de bază caracteristice culturii materiale
de la• sfîrşitul primei epoci a fierului se păstrează pe o linie evolutivă
pînă în cea de-a doua epocă. Ele caracterizează aceeaşi populaţie autohtonă, care a dăinuit vreme îndelungată, menţinîndu-şi caracterele specifice, iar în cadrul lor a evoluat lent, distingîndu-se net de populaţiile
veni te din afară.
Totodată se observă diferenţieri în cultura materială locală
ce
indică zone de influenţe diferite, dar şi eventuale organizaţii politicoeconomice locale, cum pare a reieşi din descoperirea unor monede locale cu efigia şi inscripţia unui basileos Moskonos din prima jumătate
a secolului al III-lea, precum şi menţionarea unui rex Histrianorum,
car'e in secolul al IV-lea î. e. n. opreşte înaintarea sciţilor lui Atheas.
Deasupra tuturor, însă, se constată caractere unitare în rit şi ritual
precum şi în traiul populaţiei locale, cu strînse legături pe spaţii
mult mai întinse.
Cercetările făcute asupra situaţiilor şi materialelor de la Murighiol cit şi datele obţinute din celelalte necropole sau aşezări dobrogene, fac să completăm tabloul dezvoltării culturii materiale getodace din această parte a ţării. Astfel, după aspectul Cernavoda din
prima jumătate a secolului al V-lea cu strînse legături cu zona nord
Dunăreană unde avem aspectul Zimnicea, după aspectul Satu Nou
de la sfîrşitul secolului al V-lea şi din secolul al !V-lea cu influenţele
tracice sud-dunărene, avem aspectul Murighiol din plin influenţat de
elementele nord-vest pontice de la sfîrşitul secolului al !V-lea şi din
secolul al III-lea î. e. n., constatat atît la Teliţa, cît şi la Enisala, precum
şi de-a lungul malului Mării Negre la Istria etc., un aspect distinct
al culturii materiale geto-dace din zona nord-vest pontică.

SARMAŢII ŞI

PATRUNDEREA LOR LA DUNAREA DE JOS
GH. BICHIR

Problema sarmaţilor, mult controversată în literatura de specialitate, a căpătat contururi noi datorită cercetărilor arheologice din
ultima vreme.
,
Dacă pînă nu de mult, studierea pătrunderii sarmaţilor la Dunărea de jos numai pe baza izvoar·elor literare şi a unor descoperki
de, obiecte izolate, adesea greşit datate şi atribuite etnic, era dificiaă,
astăzi graţie descoperirilor arheologice, antichităţile sarmate sînt bine
cunoscute, fapt ce limitează domeniul ipotezelor şi temperează pasiunea exagerată a unor cercetători.
In prezent nu se mai pot confunda de specialişti materialele
scitice cu cele sarmatice, lucru relativ frecvent în trecut.
. Incercări lăudabile de a separa antichităţile sarmatice de cele ale
altor populaţii au făcut învăţaţii ruşi V. A. Gorodţov, D. I. Samosvasov,
M. I. Rostovţev 1, B. N. Grakov 2 etc„ dar abia în 1929 arheologul Paul
Rau a reuşit să separe din rîndul monumentelor „scitice" un grup
aparte, caracteristic numai regiunilor de la Volga şi Uralul de sud, pe
care l-a legat de sauromaţii amintiţi în izvoarele antice :l.
Graţie cercetărilor făcute de P. Rau, B. Grakov, P. Rîkov, I. Siniţin, V. Şi'lov şi a altor învăţaţi", din
rîndul cărora remarcăm pe
s. Cf. M. I. Rostovtzeff. lranians and Greeks în South Russia, Oxford, 1922:
M. I. Viazmitina, BuB11enun cap.~wmuo na mepumopu .Yx:pa1111cb1>ou PCP, în Apxeo/lozrui
VJll, Kiev, 1953, p. 57 şi K. F. Smirnov. Boopy;>1ce1tue Coapo.HomoB, în MIA, 101, 19GI
pp. 6-8.
2.

Monuments de la culture scythique entre le Volga et les monts Oural,

în ESA, III, Helsinki, 1928, pp. 25---61.
3, Cf. K. Smirnov, Repartition des tribus Sarmates en Europe Orientale,
tn Les rapports et les informations des archeologues de l'URSS, Moskva, 1962,
prezentate la al VI-le:;1. congres internaţional de ştiinţe pre şi protoistorlce,
Homa, 1962, p. 3. Lucrarea lui Paul Rau
Die Griiber der frilhen Eisenzeit im
unteren Wolgagebiet, Pokrowsk, 1929, nu ne-a fost accesibillă.
"· Cf. note'le 1-3 şi B. Grakov, llepe:xcumx;u .1ttampuapxama y cap.1iamoo, în VOI,
3, 1947, pp. l 00-121.
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K. F. Smimov 5, s-au putut delimlita două zon1e care cuprind cele
mai vechi urme sarmatice, cunoscute pe teritoriul Uniunii Sovietice,
core.spunzînd ariei de formare a acestei culturi, a cărei rădăcini sînt
căutate de unii cercetători (arheologi şi antropologi) pînă în cultura
Andronovo din epoca bronzului 6•
Prima grupă de monumente vechi sarmate este cuprinsă între
Volga şi Don, iar a doua grupă între Samara şi Ural.
Grupa dintre Don şi Volga ar aparţine sauromaţilor amintiţi de
Herodot (IV 21) şi Hipocrate (24), şi în cadrul ei ar intra iasamaţii
şi sirmaţii. Din sinul lor se consideră că au ieşit mai tîrziu sirakii
şi iazigii 7•
Acest grup vestic (aparţinînd sauromaţilor) 8 s-a extins şi în stepele de dincolo de Volga, în Republica Autonomă Kalmucă, în regiunea
Astrahan, Volgograd şi Sara1tov. La sud, ei au pătruns în spaţiul dintre
fluviile Kuma şi Terek. Unele morminte aparţinînd acestei epoci se
cunosc chiar pe malul drept al Donului inferior.
Grupa mormintelor dintre Samara şi Ural se distinge de grupa
Volga-Don, printr-o serie de particularităţi. atît în ceea ce priveşte
ritul şi ritualul funerar, cit şi inventarul. Ea ocupă teritoriul regiunii
Orenburg şi se întinde în sud pînă în zona oraşului Aktubinsk, iar
în nord pînă în regiunea oraşelor Kuibîşev şi Celeabinsk ; limita estică
nu este încă precizată.
Mormintele acestui grup sînt atribuite în special sauromaţilor
orientali, respectiv proto-aorsilor (secolele VI-IV î. e. n.), genetic legaţi de lumea sako-mesageţilor de pe ţărmul Mării Aral.
In sinul acestui grup estic au apărut încă din secolul al V-lea
î. e. n. elementele constitutive ale culturii Prohorovo, cultură care în
secolul al IV-lea î. e. n. va fi pe deplin formată şi va dura pînă la
sfîrşitul secolului II î. e. n. 9. Creatorii ei sînt aorsii. care vor constitui
o puternică uniune de triburi de care sînt legate bogatele morminte
tumulare de pe valea rîului Ilek.
Mormintele, datate în secolele V-IV î. e. n„ conţin arme, obiecte
de lux aduse din Orientul apropiat şi schelete de cai cu harnaşamentul
5 în afară de lucrările citate mai sus vezi :
Cap.«ama;,ue
n.rte.«nta
ceBepHozo
llpunacnu11, ln KS. 34. 1950. po. 97-114 ; idem,
CTpo6.rteMa npoucxo:>1eamu11 paHHUX
Cap.uamoB. Tn SA, 3 ,1957. pp. 3-19 : idem. Cap.A1amc1me nozpe6eHUJ! 6 BacceuHe p.
'1'UHae/IJ! OpeH6ypzcKou 06.rtacmu. ln KS, 107, 1966, pp. 33-43.

6. Vezi datele la K.F. Smirnov, în SA, 3, 1957, pp. 3-14, 18 şi M.I. Viazmltina, op. cit., p. 59
7 Menţionăm că din punct de vedere istorico-cultural sauromatii sint con·
sideraţi de majoritatea cercetătorilor ca un grup de triburi sarmate timpurii, cu
o cultură arheologică unică şi ei nu trebuie rupti de sarmaţi aşa cum au făcut
M. I. Rostovtzeff, op. cit„ p. 113 şi J. Harmatta, care considera că conţinutul etnic
al numelui de sauromaţi şi sarmaţi nu este acelaşi şi sub numele de sarmaţi
trebuie să vedem un nou val etnic care a inundat sudul Uniuniii Sovietice
(V. Acta Arch„ II. 1952, 4, p. 355).
s. K. F. Smirnov, în SA, 3, 1957, p. 16 ; idem, Repartition des tribus Sar-

mates, „„ p. 3.
11. Idem, Repartition des tribus Sarmates, .. „ pp. 3-4.
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respectiv. Ele sînt atribuite de cercetători aristocraţiei
războinice
clanale 1o.
Sub inlfluenţa aorsilor şi a treptatei lor pătrunderi spre vest,
cultura sauromată din regiunea Volga-Don (secolele VII-V î. e. n.) este
înlocuită cu cea de tip Prohorovo, cultură care se va răspîndi parţial
şi în Caucazul de nord (regiunea Kuban) şi pe malul drept al Donului.
La nord de aorsi, în stepele de la Volga şi Ural, se află, după părerea
lui K. F. Smirnov, aria de etnogeneză a roxolanilor 11.
Culturii Prohorovo îi urmează în mod direct, în stepele de la Volga,
cultura Suslov, secolul I î. e. n. - secolul II e. n. 12.
In secolul I al erei noastre, apar în Caucazul de nord alanii. a
căror etnogeneză nu este suficient de bine cunoscută. Cercetătorii sînt
înclinaţi să creadă că ei apar din mediul roxolano-aorsic, în regiunea
cursului inferior al fluviului Volga şi în cîmpiile de la poalele munţilor Caucaz 13 • Spre sfîrşitul secolului II e. n .. ei reuşesc să formeze
o ptiiternică uniune de triburi, în regiunile centrale ale Caucazului de
nord şi la est de Kuban 1". Alanilor îi sînt atribuite de specialişti mormintele cu ,catacombe de pe malul drept al Kubanului şi cunoscuta „necropolă de aur" de la Alkan-Kala, săpată de N. I. Vese1ovski.
In secolele III-II î. e. n. sarmaţii vor pătrunde din aria lor de
' etnogeneză în stepele nord-pontice, regiuni stăpînite mai înainte de
sciţi, populaţii aparţinînd aceluiaşi mare grup iranian vestic ca şi
sarmaţii. Este interesant de subliniat că după E. Minns şi aria de etnogeneză a triburilor scitice s-a aflat tot în stepele din stînga Volgăi 15.
Din stepele nord-pontice sarmatii vor înainta treptat spre vest,
ajungîr1d în cîmpia Tisei şi la Dunărea de jos, deschizînd astfel un
nou capitol în istorie şi anume, acela al începutu!ui epocii migraţiei.
ln avangarda acestor mişcări de populaţii nomade se aflau iazigii.
Cam în aceeaşi vreme în care sarmaţii deveniseră stăpîni ai stepelor nord-pontice şi se îndreptau spre vest, romanii ocupau regiunile
tracice din Balcani, căutînd să stabilească frontiera imperiului la
Dunăre.

forţă

Primii care au ajuns la
au stăvilit, au dirijat,

Dunărea

şi

de jos au fost romanii, care prin
au înfrînt în repetate rînduri atacurile

sarmaţilor.
10.

Ibidem, p. 4.

tt. Pentru mormintele roxolanilor, vezi K. F. Smirnov. O no?pe6e11uRx Poi;eo1tott,

în VDJ, 1 (23), 1948, pp. 213-219.

12• In stadiul actual al cercetărilor periodizarea culturii sarmatice se preastfel : cultura Sauromată = secolele VII-V î.e.n. ; cultura Prohorova = secolele IV-II î.e.n. ; cultura Suslov = secolele I î.e.n.-II e.n. şi
etapa
tîrzie
a culturii sarmatice = secolele II-IV e.n. Pentru cronologia culturii sarmatice
a se vedea K. F. Smirnov, în KS, 34, 1950. pp. 97-114 ; idem în SA. 3, 1957.
pp. 3-19 ; idem. în MIA, 101. Hl61, pp. 1961. pp. 5-98 ; idem. Repartition
des tribus Sarmates„., pp. 3-7 ; idem, în KS, 107, 1966, pp. 33-43 ; B. Grakov,
în VDI. 3 (21). 1947 p. 100-121 ; M. I. Viazmitina, op. cit., p. 59.
13. K.
F. Smirnov, Repartition des tribus Sarmates,
pp. 5-6.

zintă

1~.

Ibidem.

15,

E. Minns, Scythians and Greeks, Caml;>ridge, 1913, p. 31.
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Descoperirile arheologice făcute de cercetătorii sovietici şi ro·
mâni arată că pînă în prezent nu se cunosc morminte sarmatice anterioare secolului I e. n. la vest de Nipru, lucru ce reiese şi din harta
lui Agrippa, care situează graniţa de vest a sarmaţilor pe Nipru.
în lumina acestor date teza existenţei unui „imperiu" sarmatic
ca~e s-ar fi întins între anii 125 61 î. e. n., din regiunea Donului
pînă în nord-vestul Bulgariei, sud-estul Transilvaniei, incluzînd desigur
şi teritoriile Olteniei, Munteniei şi Dobrogei rn, ar trebui să fie părăsită
de însăşi autorul care a emis-o.
După J. Harmatta presupusul „imperiu" sarmatic era compus
dintr-o confederaţie de triburi de sub conducerea sarmaţilor „regali"
şi a fost distrus de Burebista. Limitele lui au fost fixate în funcţie
de unele piese de argint, considerate sarmatice, în speţă falerele de
argint de la Galice din NV Bulgariei, Surcea, jud. Covasna, şi o serie
de alte falere descoperite în sudul Uniunii Sovietice (Severskaia Staniţa, Ianciokrak, Taganrog etc.).
Falerele de argint decorate cu busturi umane, cu protome de
animale .sau cu alte motive (geometrice sau vegetale) şi servind la
împodobirea harnaşamentului cailor, descoperite în teritoriu geto-dacic
(Galice, Sure-ea, Herăstrău) 17 , ca şi rythonul de argint de la Poroina,
obi-ede puse în legătură cu aminti.tul „imperiu" sarm::ttic 18 reflectă doar
o influenţă kaniană transmisă prin sarmaţi în arta geto-dacă din secolele II-I î. e. n. rn, şi nu dovedesc prezenţa efectivă a unor grupuri
de sarmaţi în regiunile respective aşa cum s-a presupus adesea~.
Falerele marchează începutul procesului de contact şi de presiune
reciprocă între sarmaţi şi geto-daci, pe care Burebista prin ocuparea
Olbiei îl rezolvă pentru un timp prin stăvilirea expansiunii sarmatice
spre vest în teritoriu geto-dacic 21.
Primul contact dintre sarmaţi şi neamurile traco-dacice a avut
loc în stepele nord-pontice, întrucît este ştiut că toponimia, onomastica
şi unele şti11i literare şi date arheologice îi atestă pe traco-daci în
această regiune, înainte de venirea sarmaţilor aici 22 • In drumul lor
16• J. Harmatta, Studies on the history of the Sarmatians, Magyar-Goro~
T<:.nulmanyok, 30. Budapesta. 1950, pp. 3-64 : şi recenzia lui J. Gy. Szilagyi-M.
Pnrducz. în Acta Arch, IJ. 1952, 4. pp. 354-355. 357-358.
i; D. Berciu, Arta traco-getică, 1969, p. 197.
' 8. J. Harmatta. op. cit. şi Acta Arch, II. 1952. 4, pp. 355-358. Tn legă
tură cu problema falerclor a se vedea şi M. Rostovtzeff. Cap.11amch-u.<1 u 1wao-Cnuifiecnu11
iJpermocmu, în Recueil - Kondakov, Prague, 1926, pp. 239-258 ; N. Fettich. Ar1.!haoloaische beitrage zur Geschichte der Sarmatisch-Dakischen beziehungen, în
Acta Arch. 3, 1953. pp. 127-178 <>i Dorin Popescu. Noi consideraţii asupra prelucrării argintului în Dacia, în Studii şi referate privind istoria României, I.
1954. pp. 89-104. Cercetătorul român combate pe Rostovtzeff şi Harmatta şi
consideră că falerele din mediu geto-dacic sînt produse ale artei acestora.
1
~. I. Nestor. în Istoria României, I, 1960, pp. 672-673.
2 Cf. nota 18.
21 . Cf. I. Nestor, în Istoria României, I .1960, p. 673.
22
• v. E. Minns, op. cit„ p
38 ; G. G. Mateescu. Nomi traci nel territorio
scito-sarmatico, în Ephemeris daco-romana, II, Roma, 1924, pp. 223-238 : V. Pârvan, Getica, pp. 242-247 : I. I. Russu, Elemente traco-getice în Sciţia şi Bosporul
cimerian, în SCIV, IX. 1958, pp. 303-335 şi Gh. Bichir, Cr;u·pii în istoriografia. română şi străin, în SCIV. 22, 1971, 2, p. 90, nota 63.

°
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spre vest triburile sarmate au împins pe geto-daci dincolo de Nistru
şi Prut.
La aproximativ o jumătate de veac după dispariţia marelui conducător al geto-dacilor, iazigii, presaţi continuu de alte triburi înrudite,
se vor deplasa spre apus, în teritoriul locuit de geto-daci.
Ovidiu, în timpul exilului său la Tomis (anii 9-17 e. n.), îi aminteşte adesea pe sarmaţi în ale sale Tristia şi Epistule ex Ponto 23 • Astfel
Ovidiu se plînge că se află într-o regiune înspăimîntătoare inter Sauromatas„„ Getasque (Trist. III, 3,6) sau Sarmaticis locis (Trist. IV 8, 16)
şi se teme că va muri aici şi sufletul lui va rătăci inter Sarmaticas.„
umbras (Trist. III, 3, 63). Deşi se întreabă dacă sarmaţii şi geţii îi vor
citi vreodată poeziile (Trist. IV, 1, 94). Ovidiu spune în altă elegie că de
nu va fi poet apreciat la Roma, el v~ fi totuşi poet de ta~ent printl'e
sarmaţi (Tric;t. V, 1, 74), pe meleagurile cărora trăieşte (Trist. V, 3, 8)
şi pe care i-a fost dat să-i cunoască cu arma în mînă (Pont. II, 2, 95)
şi să vorbească limba sarmatică Sarmatica cogor plurima more loqui
(Trist. V, 7, 55-56 v. şi Pont. III, 2, 40), pe care a învăţat-o dimpreună
cu limba geţilor : Nam didici Getice Sarmatice que loqui (Trist. V, 12,
58 v. şi Pont. III, 2, 40).
Ovidiu aminteste pe sarmaţi şi în jurul Tomic;ului (Trist. V, 7, 13).
,Ştirile transmise de Ovidiu au fost interpretate diferit de istorici. Astfel
V. Pârvan, pornind de la observaţia că geţii şi sarmaţii sînt cei mai des
amintiţi de poet, afirmă că pe timpul lui Ovidiu „Dobrogea a devenit o
o ţară tot atît de mult sarmată, pe cît fusese şi era getică" 2".
Alţi cercetători consideră că din relatările lui Ovidiu nu trebuie
trasă neapărat concluzia că în vremea sa, sarmaţii se stabi1ise în Dobrogea, ci mai degrabă, ar fi vorba de incurc;iuni prădalnice, iernarea
turmelor la baltă sau transporturi de .,mărfuri" cu carele peste Dun~rea îngheţată 25 . într-o lucrare apărută recent, prof. Radu Vulpe consideră că Ovidiu confundă pe sarmati cu sciţii şi deci nu poate fi vorba
de sarmaţi în Dobrogea în această perioadă 26.
Cu toate că pînă în prezent nu s-au descoperit în Dobrogea morminte sarmatice din prima jumătate a secolului I e. n., totuşi informaţiile lui Ovidiu nu pot fi respinse atît de uşor, cu atît mai mult, cu
23. Cf. N. Lascu, Pămîntul şi vechii locuitori ai ţării noastre în opera di11
exil a lui Ovidiu, în vol „Publius Ovidius Naso", col. Biblioteca antică - studii,
IT, Bu„uresti. 1957, pp. 156-158. 174, 181-184.
21,. V. Pârvan, op. cit., p. 93.
2:; I. Nestor, în Istoria României, I, 1960, p. 673.
26
. Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti. 1968, p. 39. Prof. Radu Vulpe spune :
„După geţi. locuitorii dobrogeni cei mai des pomeniţi de poet sînt „sarmatii". Totuşi nici un alt izvor nu atestă vreo enclavă sarmată în Scitia Minoră. Fără îndoială, Ovidiu se referă la scitii de pe litoralul de la sud de Tomis. vechi
de
secole, pe care, pe baza asemănărilor de aspect şi de limbă, îi dă drent „sarmaţi", în intenţia de a-i impresiona oe cititorii săi de la Roma, unde ecoul
invaziilor sanmate produse recent la Dunărea de jos era încă în actualitate.
Fapt e că din versurile sale reiese că respectivii „sarmaţi" ocupau în Dobrogf'~
tocmai părţile în care restul autorilor antici îi situează pe „sciţii plugari". (Se
citează Plinius Hist. Nat. TV, 11, 44). Mentionăm că Ovidiu îi aminteste pe sarmaţi de nouă ori. iar pe sciţi numai de trei o.ri.
'
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cît autorul tristelor şi ponticilor spune ci a invAţat limba sarmaţilor
pe care îi menţionează chiar în preajma Tomisului 27, Dar tot Ovidiu
ne lasă să înţelegem că pericolul cel mare venea de la sarmaţii care
locuiau dincolo de fluviu şi ale căror atacuri fulgerătoare erau de aş
teptat în orice moment al anului, dar mai ales iarna, cînd gerul dura
pod de gheaţă peste Dunăre, lăsînd cale liberă năvălitorilor prădalnici.
Cînd

crivăţul sălbatec,

cu aspra lui suflare,
ori Istru-nvălurat
cîmpia cea de gheaţă
Barbarii dau năvală pe caii lor cei iuţi.
Săgeţile lor zboară departe, pîn departe,
Şi toată-mprejurimea călări o pustiesc.
Fug oamenii, de ţarini nu-i nimeni să mai vadă :
A barbarului pradă e-al omului avut,
Nimica toată,carul ce scîrţie, vreo vită,
Şi toat-agonisita sărmanului plugar.
Cu braţele legate duşi unii în robie,
lşi mai aruncă ochii spre casa lor în van ;
Iar alţii cad, sărmanii, căci îi străpung îndată
Săgeţi încîrligate şi unse cu venin.
Tot ce nu pot să ieie cu dînşii, dau pieirii,
Şi focul duşman arde colibele pustii.
îngheaţă apa mării
Indată ce s-aşterne

(Trist. III, 1O, 51-66

2B

Pînă în prezent cea mai timpurie descoperire sarmatică din Dobrogea pare a fi cea din necropola tumulară de la Histria, unde Petre
Alexandrescu a descoperit două morminte. Astfel, mormîntul principal
din movila VIII, conţinea un vas sarmatic lucrat cu mina, iar mormîntul secundar XXX 2, care aparţinea unui copil, avea groapa cu prag
şi nişă, particularităţi nemaiîntîlnite la nici un mormînt din necropolă~ şi care-şi găsesc analogii în mediu sarmatic.
Ambele morminte pot fi datate în prima jumătate a secolului al
II-lea. ; mormîntul XXX 2 ar putea aparţine, după Petre Alexandrescu,
şi celei de-a doua jumătăţi a secolului I e. n. 30 •
Tot la Hi1stria, în cadrul sectorului condus de Maria Coja,
s-a identificat o necropolă plană de inhumaţie, din secolele IV-V
e. n. 31 • Printre mormintele aparţinînd fazei mai vechi, respectiv secolului

Cf. N. Lascu, op. cit., p. 156 şi I. Nestor, op. cit., p. 673.
Versurile sînt redate în traducerea lui Teodor Nawn (v. Ovidiu, Scrisori
din exil, ESPLA, Bucure.şti, ll.957).
:!9 P. Alexandrescu, în Histria, II, 1966, pp. 200, 209-210, 221, 281 şi Materiale, V, rpp. 303-304.
30 v. Histria, II, p. 281.
31 v. Em. Condurachi şi colab„ în Materiale, IV, rpp. 48, 50-53 şi H. Nubar,
Contribuţia săpăturilor din sectorul basilicii „extra muros" la cunoaşterea unor
aspecte din istoria Histriei în secolele I-VI e.n. Comunicare prezentată la Institutul de Arheologie în Secţia ele arheologie ~reco-romană la ll.XII.1965.
21

28
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IV 32, s-au descoperit şi cîteva morminte care conţineau schelete cu craniu
deformat 1(deformare accentuată) şi care sînt atribuite de autorii să
păturilor şi antropologi, sarmaţilor 33 • Rămîne de văzut în ce măsură
unele schelete cu craniu uşor deformat, descoperite în sectorul basilicii
„extra muros", cu posibilităţi de datare în secolul al V-lea, aparţin tot
sarmaţilor sau altui grup de populaţii.
Morminte sarmaHi·ce s-au identificat şi 1a Piatra Frecăţei (jud.
Tulcea), care după părerea lui Petre Aurelian ar aparţine epocii de
sfîrşit a secolului al Iii-lea e. n. şi celei de a doua jumătăţi a secolului al IV-lea e. n. 3". Asemenea descoperiri s-au făcut şi la Constanţa,
pe str. Cuza Vodă, unde s-a identificat o necropolă antică aparţinînd
oraşului Tomis. In cadrul ei s-au descoperit şi două morminte, care
prin rit şi ritual ca şi prin inventar, aparţin sarmaţilor. Datarea ambelor
morminte ca şi a necropolei în general este asigurată în secolele 11-111
e. n. 35 • De altfel, prezenţa sarmaţilor în această regiune pare firească,
întrucît Dobrogea, prin relief şi climă, oferea sarmaţilor condiţii de
viaţă oarecum asemănătoare cu cele din stepele nord-pontice.
Studierea şi publicarea detailată a mormintelor sarmatice existente, va perminte o mai bună cunoaştere şi datare a antichităţilor
sarmatice de pe teritoriul Dobrogei, iar noile descoperiri vor arăta în
a:e măsură relatările lui Ovidiu sîn t exacte sau sin t simple plăsmuiri
poetice, care urmărea să stîrnească îndurarea celor de la Roma aşa cum
s-a spus de unii istorici 36 • De altfel, mormintele sarmaţilor iazigi nu
sînt prea bine cunoscute nici în stepele nord-pontice şi abia în prezent
se lucrează la catalogarea şi publicarea lor de către arheologii sovietici.
In schimb, ele ne sînt bine cunoscute din pusta ungară, unde au
pătruns în timpul domniei lui Tiberius (anul 20 e. n.), aşa cum pare să
reiasă din Epitome de Caesaribus a lui Pseudo-Victor (c. 2) ::11. In anul
32

torul Z 2

Mormintele mai vechi se aflau în partea de vest a necropolei, spre sec•

şi comunicările : Dardu Nicolăescu-Plopşor, Contribuţii paleoantropologice la rezolvarea unor probleme privind necropola plană din sectorul
basilici „extra muros" de la Histria; Cantemir Rişcuţia şi Dardu Nicolăescu
Plopşor, Contribuţii la caracterizarea fizionomică a populaţiilor din necropola de
la Histria, sectorul basilicii „extra muros", comunicări prezentat la il.XII.1965,
la Institutul de Arheologie, în Secţia de arheologie greco-romană.
3" Petre Aurelian, Cîteva mărturii ale culturii Sîntana de 1'.1ureş-Cerneahov
fn Scythia Minor, 6:n SCIV, XV, 1964, 1, pp. 59-80 şi informaţii suplimentare de
33

fa

Cf. nota 31

acelaşi cercetător.
3;; Şi nu în secolul

IV e.n. (v. Gh. Diaconu, în SCIV, 1963, 2, p. 342, n. 2),
la aceste morminte (unul are cranil.il deformat) ne-a dat cu
Barbu. O primă dare de seamă asupra necropolelor antice
cunoscute pe teritoriu oraşului Constanţa a făcut V. Barbu în Studii Clasice, III,
1961, pp. 203-225. Prof. I. Nestor ne-a informat că schelete cu cranii deformate
a ide111tifioalt şi prof. F. l. Rainer, în catlrul necropolei din zona portului
Constanţa ; descoperiri făcute cu ocazia modernizării portului ffn
1899-1909
şi 1931.
36 Vezi mal recent la R. Vulpe, op. cit., p. 39.
87 Cf. C. Daicoviciu, Bănatul şi iazigii, în Apulum, I (1939-1942), 1942,
p. 99 şi M. Rostovtzeflf, în CAR, XI, 1936, p. 95.

Informaţii cu privire
multă amabilitate V.
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50 ai e. n., in timpul domniei lui Claudius, iazigii erau deja stabiliţi
între Dunăre şi Tisa &i.
Dacă în legătură cu data instalării iazigilor în cîmpia Tisei nu s-au
ivit controverse, în schimb calea pe care au pătruns este mult controversată 39 • Discuţiile sînt cunoscute şi nu vom insista asupra lor, ci
doar să arătăm că teza pătrunderii sarmaţilor-iazigi prin nordul Daciei,
susţinută de majoritatea cercetărilor români, dar şi de cercetătorii
1
străini .IJ, a fost acceptată în ultima vreme şi de sarmatologul K. F.
Smirnov t.t.
Cercetările arheologice făcute pînă în prezent, nu confirmă prezenţa sarmaţilor în secolul I e. n. în Muntenia şi în general în teritoriul extra-carpatic al României, aşa încît teza lui A. Alfăldi (îmbrăţişată
şi de alţi cercetători) 1i2, conform căreia în locul populaţiei getice din
Muntenia, transferată de Tib. Plautius Silvanus Aelianus în imperiu,
au pătruns aici sarmaţii roxolani, nu poate fi susţinută 1i 3 .
Pe teritoriul Munteniei se cunosc pînă în prezent peste 80 de morminte sarmatice, dar nici unul nu permite o datare anterioară secolului II e. n. De altfel, în secolul II e. n. nu pot fi datate decît mormintele
descoperite de Sabastian Morintz la Ulmeni lîngă Olteniţa""· Cit de
timpuriu sau de tîrziu pot fi datate aceste morminte, în cadrul secolului II e. n., este greu de precizat. In orice caz, aşa cum am spus şi în
1961, ele nu pot fi datate mai tîrziu de sfîrşitul secolului al II-lea e. n. 1i 5.
Deşi în funcţie de unele date istorice sîntem tentaţi să admitem
pătrunderea sarmaţilor în Muntenia după anii 117 /118 "6 (data reprezen,JS v, N. Vu1ic, Iazyges, în RE, IX, 1916, col. 1189-1191, unde se găsesc
adunate izvoarele cu privire la iazigi. Pentru descoperirile sarmatice din Ungaria,
v. M. Parducz, Denkmăler der Sarmatenzeit Ungarns, I, II şi III, în Arh. Hung.

XXV, 1941 ; XXVIII, 1944

şi

XXX, 1950.

Cf. C. Daicoviciu, op. cit., p. 99.
40 Ibidem, pp. 98-108, unde se găsesc toate datele acestei probleme ; v. şi
1. Nestor, în Istoria României, I, 1960, p. 67.J.
~ 1 v. Repartition des tribus Sarmates ... , p. 7, fig. 2.
"~ A. Alfiildi. Die Roxlanen in der Walachei, în Bericht ilber den VI. lnternationalen Kongress fiir Archăologie, Berlin 21-26 August 1939, Berlin. 1940,
pp. 528-538 ; J. Harmatta, op. cit„ p. 45 şi urm : Em. Condurachi, Tib. Plautius
Aelianus şi strămutarea transdanubienilor în Moesia, în SCIV, IX, 1958, 1,
pp. 1119-128.
~ 3 Cf. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti,
1958, prp. 150-156 : idem, ediţia 11-a, 11967, pp. 303-309 ; Sebastian Morintz,
HeKomopbre 60npocbl Cap.11n111o•ow 11ace.1ei-tu.<1. o ,UOJ1do6c u JlynmeHuu 6 c6.qJ1t </Jo1i11ţa11cx:u.1i
11ozpe6euue.u, in Dacia, N.S., III, 1959, p. 468 ; I. Nestor, in Istoria României, I, p.
:r.i

674.

Sebastian Morin tz ~i Barbu Ionescu, Descoperiri sarmatice în raionul
comunicare ţinută la sesiunea ştiinţifică a muzeelor din decembrie 1964
ev. Revista Muzeelor, an II, 1965, nr. special, p. 444).
45 v. Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti
din Moldova şi relatiile acestor necropole cu lumea sarmată,
în SCIV, XII,
4"

Oltentţa,

a

1961, 2, pp. 268-271 ; idem, Les Carpes
la lumiere des dernieres decouvertes
archeologiques de Moldavie, în Atti del VI Congreso Internazionale delle Scienze
Preistoriche e Protostoriche, III, Roma, 1966, p. 78.
" 6 Gh. Bichir şi Eug. Popescu, Cercetările arheologice de la Mătăsaru şi
contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale a dacilor liberi, în Studii şi
comunicdri, I, Piteşti, 1968, p. 95.
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tind parasirea de către romani a castrelor din regiunea subcarpatică) t,7,
trebuie să subliniem că nu avem dovezi arheologice suficiente care să
susţină o asemenea teză.
In schimb, în Moldova sînt unele date arheologice care permit să
postulăm o pătrundere sarmatică mai timpurie decît în Muntenia, probabil începutul secolului al II-lea. Ne referim la unele morminte de la
Ştefăneşti şi Probota (faza timpurie) '•8 şi 1:3. mormîntul de la Vaslui
publicat de Al. Andronic ti!.l. Pătrunderea unor grupuri de sarmaţi în
Moldova a fost favorizată de înfrîngerea dacilor de către trupele lui
Traian la începutul secolului al II-lea e. n.
Dar şi în Muntenia şi în Moldova majoritatea mormintelor se da1lează în secolul al III-lea e.n. Cei mai mulţi sarmaţi au pătruns în
în această vreme împinşi de goţi, noii stăpîni ai stepelor nord-pontice 50 •
Unii dintre sarmaţii--roxolani, fără a mai poposi pe teritoriul extracarpatic
al României, s-au îndreptat spre fraţii lor iaiigi din pusta ungară. Se
pare că în Muntenia sarmaţii s-au limitat la zona estică şi centrală a
provinciei, căci la vest de rîul Vedea nu constatăm decît pătrunderi
izolate, la Păuleasca pe cursul inferior al Vedei şi la Bogdana pe Urlui ;-,i.
Mormintele de la Păuleasca şi Bogdana, care se datează în prima jumătate a secolului III e. n., arată că în momentul pătrunderii sarmaţilor
aici, exista limesul translutan, dar nu mai funcţiona „Brazda lui Novac
de sud", ambele localităţi, Păuleasca şi Bogdana fiind situate la sud
de „Brazdă" 52 •
Nu este lipsit de importanţă să amintim că în stadiul actual al
cercetărilor mormîntul de luptător de la Vădastra nu mai poate fi
sigur sarmatic (alanic), ci mai probabil hunic ;,;i_ Tot hunilor a aparţinut
probabil şi tezaurul de la Coşoveni-Dolj 5 \ considerat şi el sarmato-alan.
Aşa încît, acei cercetători care au susţinut că sarmaţii au trecut
în· pusta ungară prin Cîmpia Română, Oltenia şi Banat, atît în jurul
v. Gh. Ştefan, Le camp Romain de Drajna de Sus, în Dacia, XI-XIT
pp. 140-,14-l şi D. Tudor, Oltenia Romană, ed. III-a Bucure~ti 1968,
pp. 170-172.
' 8 La Probota Emilia şi N. Zaharia au descoperit 22 morminte sarmatice,
unele timpurii şi altele tîrzii (secolul III e.n.). In 1961 am datat mormintele timpurii de la Probota în secolul II e.n., specificînd că ele „nu permit o datare
maJ tî'rl!ie de sfîrşitul secolului II e.n." (v. SC/V, XII, 1961, 2, pp. 268-271 ;
idem, in Atti del VI Congreso ... , III, Roma, J.966, p. 78). Mormintele 8Înt inedite
şi vor fi publicat~ de autorii săpăturilor (v. şi Ma.t<?:,Tiale, VIII, pp. 601-605).
49 SCJV, XIV, l!l63, 2, pp. 347-360. Al. Andronic 'a datat motimintul fo
secolele II-III e.n. (v. p. 358). Vezi ::;i Gh. Diaconu, op. cit., p. 3;39, n. 2.
5o Gh. Bichir, în Atti del V I Congreso ... III, Roma, 1966, p. 7ll.
61 Cf. Gh. Bichir, Les relations entre Daces libres et Romains aux II -IV
siecles de n.e. a la lurniere des recherchcs archeologiques, comunicare prezentată
la Congresul internaţional de ştiinţe pre şi protoistorice, Praga, 1966, şi care va
apare în actele congresului.
'.1

l 948.

52

Ibidem.

Cf. Gh. Bichir şi Eug. Popescu, op. cit., p. 96.
M Ibidem.
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anuiui 20 e. n., cît şi la mijlocul secolului III e. n. 55, nu-şi pot găsi
spnJm în descoperirile arheologice ; la fel ca şi informaţia lui Iordanes (Getica, XII, 74), după care roxolanii ar fi fost separaţi de iazigi
prin rîul Olt.
Mormintele sarmatice din zona extracarpatică a României, datate
în secolele II-III e. n., aparţin roxolanilor şi nu pot fi legate de alani.
După cum este ştiut, în literatura de specialitate predomină pă
rerea conform căreia încă din timpul lui Marc Aureliu, alanii au atins
cursul inferior al Dunării 50 • Ocupîndu-se de sarmaţi, cercetătorul maghiar J. Harmatta 57, respinge această teză şi demonstrează că la venirea goţilor în stepele nord-pontice, ei au dat aici de roxolani şi nu
de alani. După ce analizează izvoarele literare care vorbesc de alani la
vest de Don, în secolele I-II e. n., Harmatta conchide că aceste informaţii sînt „rezultatul unor reproectări în urmă a unor vremuri mai
tîrzii". Căci, pe drept cuvînt, învăţatul maghiar se întreabă de ce Dia
Cassius (LXX, 19, 1) vorbeşte de relaţiile dintre iazigi şi roxolani şi nu
de cele dintre iazigi şi alani. Sînt aduse în sprijinul tezei sale, pe care
noi o considerăm justă, şi argumente de ordin arheologic şi lingvistic
(onomastk!) 58 •
Alanii constituie ultimul val sarmatic pătruns la Dunărea de jos,
dar pentru identificarea culturii lor materiale în această regiune, mai
sînt încă necesare cercetări.
Sarmaţii pătrunşi la vest de Nistru au convieţuit cu geto-dacii 59 şi
cu timpul parte din ei s-au contopit în sînul populaţiei autohtone
dacice 60 , iar parte au trecut în imperiu, aşa cum demonstrează şi descoperirile sarmatice din Dobrogea, făcute la Histria, Piatra Frecăţei
şi Constanţa.

Chipurile acestor fii ai stepei au rămas dăltuite în piatră pe teritoriul Dobrogei la Adamclisi.
Monumentul de la Adamclisi are semnificaţia unui omagiu adus
atît învingătorilor cit şi învinşilor şi el a stigmatizat în piatră alianţa
dintre daci şi sarmaţi într-un moment de răscruce al istoriei acestei
regiuni.
55 A. Alfoldi, Daci e Romani in Transilvania, Budapest, 1940, p. 14 ; Idem,
Die Roxolanen .•. , p. 532 şi urm. ; J. Harmatta, op. cit., pp. 53-54 ; Idem,
A. MagyarorsziLgi Szarmatcik Tărtenentehez, în AE, 77, 1950, 1, pp. 13-15, 18 ;
Acta Arch, II, 1952, 4, p. 355 şi urm. ; M. Pârducz, in Laureae Aquincenses,
II, p. 321 şi urm. ; Em. Condurachi op. cit., pp. 123-124.
06 M. Ebert, Sildrussland
im
Altertum,
Bonn-Leipzig, 1921, p. 376 ;
M. Rostovtzeff, în CAH, XI, r1936, p. 95 şi F. Altheim, Die Krise der alten Welt,
I, Berlin-Dahlem, 1943, p. 97.
s7 J. Harmatta, op. cit., în AE, 77, 1950, 1, pp. 10-18.
r.s Ibidem. Pentru istoria europeană a alanilor v. Lucien Musset, Les tnvasions : Les vagues Germaniques, în „Nouvelle clio", 12, Paris, 1965, pp. 78-79.

59 Convieţuirea

dintre daci şi sarmaţi a fpst subliniată aproape de toţi cercare s-au ocupat de istoria şi cultura dacilor liberi (vezi ultimele date
ia Gh. Bichir, în Dacia, N. S., XI, 1967, rpp. 203-224 şi SCIV, 20, 1969, 2,
pp. 219-236.
60 cf. Gh. Bichir, In legătură cu riturile funerare la carpi, în SCIV, 20,
1969, 2, p. 223 şi urm.
cetătorii

144

LES SARMATES ET LEUR PENETRATION DANS LA RE:GION
DU BAS-DANUBE

Re sume
L"auteur s·occupe, apres le tour d"horizon de la civilisation sarmatique
dans l"aire de son ethnogenese, de la penetration sarmatique dans la region du
Bas-Danube, partant des donnees archeologiques corroborees par celles fournie<;
par Ies sources litteraires. Un fait a retenir est que dans la zone extra-carpatique
de la Roumanie on ne connaît pas de vestiges archeplogiques qu'on puisse attribuer aux jazyges. Pour cette zone, les decouvertes sarmatiques Ies plus anciennes
sont 'celles appartenant aux Roxolans, datees du ne siecle de n.e. : Histria la Necropole tumulaire (depart. de Constanţa), Probota (dopart. de Jassy), Vaslui
(depart. de Vaslui) et Ulmem (depart. d'Ilfov).
Les decouvertes sarmatiques de Dobroudja et les relations d'Ovide sur Ies
Sarmates sont traitees ensuite par l'auteur. Il conteste Ies theses affirmant
l'existence d'un soi-disant Empire sarmatique (125-61 av.n.e.) qui aurait englobE>
aussi Ies regions du Bas-Danube et il montre qu'il ne saurait s·agir du Sarmate5
dans ces regions aux 11e - Jer siecles av. n.e. Les pieces archeologiques (phaleres
de Galice, Herăstrău, Surcea et rython de Poroina) qui ont donnc lieu a cette
hypothese sont en realite le produit de l'art geto-dacique : elles refletent certaines
influences etrangeres, l'influence iranienne par exemple, subie indirectement par
Ies Geto-Daces a travers leurs contacts avec Ies Sarmates.
Une autre opinion que l'auteur conteste dans cette etude est celle avancee
p91-r A. AW:ildi, J. Harmatta, etc. qui pretendent qu'au ier siecle de n.e. apres
le transfert de 100.000 Transdanubiens effectue par Tib. Plautius Aelianus dans
l'Empire - la plaine roumaine aurait ete occupee par Ies Roxolans.
Enfin, contrairement aux opinions plus anciennes, le territoire roumain
n'offre pas de vestiges archeologiques qu'on puisse attribuer avec certitude aux
Alains. Et l'on ne saurait accepter pour fondee l'hypothese que Ies Alains auraient
penetre dans la region du Bas-Danube des l'epoque de Marc-Aurele.

10 -

c. 13

DACI

ŞI

ROMANI LA GURILE .DUNARll
Prof. Dr. doc. GHEORGHE ŞTEFAN
Membru corespondent al Academiei
R. S. România

Teritoriul de la Dunărea de jos, de o parte şi de alta a bătrî
nului fluviu, este cunoscut în antichitate ca o ţară prin excelenţă getodacică. ln adevăr, încă din secolul al VI-lea î. e. n., geţii, importantă
r"'mură a tracilor indoeuropeni, se individualizează din marea masă
tracică. Istoricul Herodot din Halicarnas, referindu-se la expediţia lui
Dariu al lui Hystaspe din 514 î. e. n., vorbeşte cu destule detalii despre
geţi, situîndu-i între Haemus, Dunăre şi Pontul Euxin. Ei locuiau însă
şi pe. malul stîng al Dunării dovadă faptul că izvoarele secolului al
IV-lea îi înregistrează ca populaţie de bază atît în dreapta cit şi în
stînga fluviului ce păstrează pînă în zilele noastre numele său
geto-dacic.
Din punct de vedere etnic, geţii erau fraţi buni cu dacii din
Carpaţi. Înrudirea strînsă dintre cele două ramuri ale grupului getodacic a fost sesisată şi de istoricii şi etnografii antici. Astfel Justinus
scria : Daci quoque suboles Getarum (şi dacii sînt din neamul geţilor) 1,
iar geograful Strabo vorbeşte despre comunitatea de limbă dintre daci
şi geţi : op.6yJ..wrroL o'dcrtv iX ~ocxot xoct rE-rocLc; 2 • Pentru geograful amintit
singura deosebire între daci şi geţi constă în aşezarea lor geografică.
Geţi (rhocL, Getae) erau numiţi cei ce locuiau în părţile extracarpatice,
în Muntenia, Moldova şi Dobrogea, întinzîndu-se spre răsărit pînă la
mare, în timp ce triburile ce locuiau către germani şi izvoarele Istrului
erau cunoscute sub numele de daci 3•
Appian arată că geţii de la nord de Dunăre sînt numiţi daci li, iar
Criton vorbind despre războaiele dacice, şi-a intitulat lucrarea sa Getica
(re·nx~). iar nu Dacica, ceea ce dovedeşte că pentru el dacii şi geţii sînt
tot una.
1

Trogus-Justinus XXXXII, 3, 16.
Geographia, VII, 3, 13.
J ibid, VII, 3, 12 : re-tcxc; µtv '!"01)c; Ttpoc; '!"OV Jl6vTOV xe:x:ALµtvouc; xixt Ttpoi; T1jv E:w.
~cbwuc; i'>E: '!"Ou~ e:lc; TocvcxvT(cx 7tpoc; '!"~V I'e:pµo:v(ixv xixt -:c:l:c; Tou "IcrTpou mJYcic;.
4 Appian, Prooem. 4 : re:'!"wV 'l"WV U7tEp "lcrTpov. oi.Ic; ~cixouc; XIXAOUO"LV.
2
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Indiferent de denumirile ce li se atribuie, un lucru este neîndoieinic,
anume că geto-dacii reprezintă prima mare unitate etnică şi lingvistică
făurită pe teritoriul Daciei preromane, între Haemus, Carpaţii nordici,
Tisa, Tyras şi Marea Neagră. Evident, pentru primele secole ale istoriei
geto-dacjlor (sec. VI-II i. e. n.) putem vorbi de o unitate etnică şi
lingvistică, dar nu şi de unitate politică. Aceasta din urmă nu s-a realizat
decît în secolul I î. e. n. fiind precedată şi pregătită de o etapă destul
de înpelungată, aceea a uniunilor de triburi, de tipul celei condusă de
Drom1haites de pe la sfîrşitul secolului IV şi începutul secolului al
treilea, în Muntenia răsăriteană şi Moldova meridională.
In adevăr, ca urmare a dezvoltării social-economice, în prima jumătate a secolului I i. e. n., Burebista a unit triburile geto-dace într-o
mare arhe 5, realizînd pentru întîia dată unitatea politică a Daciei sub
înfăţişarea unui stat începător sclavagist. Refăcut şi consolidat sub regele erou Decebal, statul dac a fost desfiinţat în 106 e. n., în urma a
două războaie crîncene. Dar, dacă statul dac şi-a încheiat existenţa în
mod violent, n-a dispărut şi poporul geto-dac. Fie că au fost înglobaţi
în imperiul roman ca învinşi, fie că au rămas în afara graniţelor provinciei romane sub numele de daci liberi, daci mărginaşi, prin Crişana,
Maramureş şi Slovacia sau de carpi în podişul Moldovei - şi de
costobaci - prin Bucovina, - geto-dacii au continuat să locuiască în
ţara lor băştinaşă, constituind unul din factorii fundamentali ai etnogenezei românilor.
După cum am arătat, cele dintîi menţiuni despre geţi se referă
la triburile din Dobrogea, datorită desigur faptului că aici s-au produs
primele contacte cu lumea mediteraneeană reprezentată de coloniştii
greci, în deosebi cei din Istros. Aceste contacte au avut ca urmare nu
numai o activizare mai timpurie a forţelor creatoare autohtone, dar au
şi prilejuit cele dintîi cunoştinţe despre popwaţia băştinaşe.
Influenţa culturală greacă a pătruns adînc în teritoriul getodacic, în deosebi în Muntenia şi Moldova. Rolul principal în acest proces
l-a avut regiunea Dunării de jos. Corăbiile histrienilor au urcat pe Dunăre, întemeind factorii de comerţ nu numai pe malul dobrogean, ca cea
de la Carsium, dar şi pe malul stîng, ca, de pildă, cea de la Barboşi. Prin
intermediul acestor factorii, produsele greceşti s-au răspîndit pe văile
rîurilor Prut, Siret, Ialomiţa, Argeş şi Dîmboviţa, pînă în nordul Moldovei şi în trecătorile Carpaţilor Meridionali.
Dar, cu toate că influenţa grecească a fost puternică, cu toate
că geţii au avut contacte active şi cu alte grupuri etnice (sciţi, celtobastarni, sarmaţi etc.), care s-au infiltrat şi în Dobrogea, regiunea de la
gurile Dunării a rămas în principal geto-dacică.
ln prima jumătate a secolului I î. e. n., peste acest ţinut şi-a întins
stăpînirea Burebista Getul cum se exprimă Strabo - care a ajuns
să ocupe ţărmul vestic al Pontului Euxin, cu oraşele Odessos (Vama),
Histria, Tomis şi Callatis, iar pe ţărmul nord-vestic oraşele Tyras de la
gura Nistrului, şi Olbia, marea colonie milesiană situată la gura Bugului.
6
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Strabo, loc. cit.

Regiunea.· sudiicâ a Moldovei era de asemenea geticl. Rezultâ din şti
rile geografului Strabon, după care în acest ţinut, între Prut şi Nistru,
pare a se fi situat acea pustietate a geţilor (~ ~pe:µ(cx -rwv re:-rwv ), unde
oştile lui Dariu, mai apoi ale lui Zopyrion şi Li:idimaich au sufer1t ounoscutele lor eşecuri.
Geto-dacii reprezintă, aşa dar, substratul etnic autohton, peste care
s-a suprapus, începînd din a doua jumătate a secolului I î. e. n., civilizaţia romană.

începuturile îndepărtate ale pătrunderii romanilor la gurile Dulupta pentru desăvîrşirea unităţii mediteraneene,
Marea Neagră cu salba sa de oraşe greceşti. Planurile Romei de a face din Mediterana o ,.mare nostrum" cereau neapaJ1at şi stăpînirea anexei acesteia, Pontul Euxin. Or, politica lui Mi'tridate Eupator, regele Pontului, care realizase sub conducerea sa, fără
voia şi împotriva Romei, prima unitate a Mării Negre, contrazicea şi
putea compromite planurile acesteia.
De aceea, expediţia din anul 72 î. e. n. a lui Lucullus Varro, a urmărit ruperea oraşelor greceşti din alianţa cu regele Pontului, impunîndu-le „alianţa" cu Roma. Litoralul vestic al Mării Negre pînă la gurile
Dynării a căzut sub dominaţia Romei. Oraşele greceşti au fost obligate
să accepte „alianţa•· cu Roma, aşa cum se dovedeşte şi printr-o inscripţie
fragmentară descoperită la Callatis. Zece ani mai tîrziu, oraşele greceşti
în frunte cu Histria s-au răsculat şi, cu ajutorul triburilor autohtone, au
infrînt oştile lui C. Antonius Hybrida, guvernatorul Macedoniei, într-o
bătălie ce s-a dat în apropiere de Histria. Pentru moment pericolul
roman a fost deci înlăturat.
Curînd după aceea, oraşele greceşti au fost cucerite de Burebista,
dar moartea marelui rege întîmplată în 44 î.e.n. a avut ca urmare eliberarea lor odată cu aceea a întregei Dobroge. Teritoriul acesteia era
împărţit prin anul 29 î.e.n. între trei căptenii (Roles, Dapyx şi Zyraxes),
ultimii conducători ai Dobrogei getice libere.
în adevăr, în anii 29-28 î.e.n., M. Licinius Crassus, guvernatorul
Macedoniei, profitînd de conflictul dintre Roles şi vecinul său din centrul Dobrogei, Dapyx, cucereşte teritoriul acestuia, după care, sub pretextul că în cet::J.tea Genucla, situată pe Dunăre. în nordul Dobroizei se
păstrau steagurile capturate de la romani în bătălia de lingă Histria din
61 î.e.n., a atacat şi pe Zyraxes, căpetenia daco-geţilor din tentoriul
muntos din nordul Dobrogei, silindu-l să se refugieze la nord de Dunăre,
cu scopul de a se întoarce cu ajutoare de la geţii din Moldova, de unde
însă nu a mai revenit. Astfel întreaga Dobroge şi-a pierdut independenţa,
oraşele greceşti de pe litoral au intrat din nou în „alianţă" cu Roma
ca oraşe foederatae, iar mai tîrziu au fost puse sub jurisdicţia unui
praefectus Orae Maritimae, în timp ce teritoriul getic a fost dat în grija
regelui clientelar al odrizilor.
Se stabilea, aşa dar, un regim de tranziţie, care a durat pînă în
anii 45-46, cînd romanii au anexat Dobrogea la provincia Moesia,

nării sînt legate de
căreia îi aparţinea şi
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odată

cu

desfiinţarea

regatului odrizilor

şi

crearea provinciei romane

Traci a.

In perioada dintre anii 28 î.e.n. şi 46 e.n. configuraţia etnică a
Dobrogei a rămas în esenţă neschimbată : pe litoral greci şi geţi, în
interior geţii autohtoni sub dominaţia odr'izilor traci. Dincolo de Dunăre, în Muntenia şi Moldova. locuiau în continuare geţii,
care nu
înţelegeau să le fie întrerupte legăturile tradiţionale cu cei din Dobrogea şi făceau eforturi repetate să recucerească ma:lul drept al Dunării.
Situaţia militară şi etnografică din perioada slabei stăpîniri a
odrizilor este descrisă de poetul P. Ovidhrs Naiso, în perioada relegării sal-e Ia Tomis între ani 8 şi 17 e.n. Ştirile lui Ovidius au o mare
valoare tocmai pentru că ele se datoresc unui martor ocular, uneori
participant direct la apărarea oraşului, în orice caz avînd posibilitatea
să fie informat asupra evenimentelor de la Dunăre. Merită să fie relevate mai cu deosebire informaţiile poetului privitoare la eforturile
geţilor din stînga fluviului pentru recucerirea cetăţilor Aegyssus (Tulcea) şi Troemis (lgliţa-Turcoa!ia) în anii 12 şi, respectiv. 15 e.n. Astfel,
în elegia a VIII-a din Ex Ponto I, Ovidiu descrie evenimentele de la
Aegyssus : „oraş vechi de pe malul Histrului cel cu două nume, greu
de cucerit din cauza poziţiei şi fortificaţiilor sale".
Stat vetus urbs, ripae vicina binominis Histri,
Moenibus et positu vix adeunda loci.
Cu toate acestea geţii l-au cucerit şi au măcelărit garnizoana odrizilor. Deşi regele acestora sosise în grabă cu oaste numeroasă (innumero milite), situaţia n-a fost restabilită decît prin intervenţia unei
legiuni romane din Moesia.
Î'n anul 15 geţii cuceriră Troesmis-ul. Numai intervenţia ostilor
romane condusă de L. Pomponius Flaccus, legatul Moesei. i-a silit s:-i
se retragă după lupte sîngeroase, aşa cum arată Ovidiu, Ex Ponto IV,
9, 75 şi urm. :
Pe aceste locuri Flaccus a comandat cîndva :
Sub dînsul n-aveai teamă la Istrul cel barbar.
(= et illo ripa ferox Histri sub duce tuta fuit)
Căci el ţinu supuse a Moesiei popoare
Si-nspăimîntă pe geţii ce se încred în arc.
Cu apriga-i virtute luă-napoi Troesminul
Şi Dunărea cu sînge barbar o înroşi
(trad. T. NAUM).
Nesiguranţa ce stăpînea în Dobrogea în perioada dominaţiei odrizilor, stînjenea dezvoltarea economică atît a satelor autohtone cit şi
a oraşelor greceşti de pe litoral, Armata romană era obligată să intervină mereu pentru a suplini slăbiciunea dominaţiei odrizilor. In iures
nebun, geţii nord-dunăreni, bastarnii şi sarmaţii treceau fluviul pe
ghiaţă, pustiau satele, decimau populaţia şi nu se oprea decît în faţa
zidurilor ceăţilor greceşti. De aceea, în anul 46, romanii au instaurat
propria stăpînire pînă la Dunăre, iar mai tîrziu, în timpul domniei lui

150

Nero, au început sl controleze şi teritoriile de la nord de fluviu, de
unde au strămutat, sub guvernatorul T. Plautius Silvanus Aelianus, o
sută de mii de „ transdanubieni" la sud de Dunăre.
sub Traian au fost alipite şi teritoriile din sudul
la Tyras. Instaurarea stăpînirii romane în ţinutul de la
Dunărea de jos, pe ambele maluri ale fluviului, aducea în aceste părţi
ale lumii liniştea şi siguranţa propice unei dezvoltări liniştite. La adă
postul liniei fortificate (limes-ul) dunărene s-au întemeiat numeroase
cetăţi şi aşezări civile, cele mai multe pe locul unor aşezări autohtone.
Soldaţii şi coloniştii romani au intrat în legături nemijlocite cu populaţia autohtonă, convieţuirea devenind din ce în ce mai strînsă.
Aşezările întemeiate au jucat rolul unor focare de răspîndire a
limbii şi culturii romane, nu numai în Dobrogea ci şi pe malul stîng al
Dunării, unde de asemenea s-au înfiinţat centre importante. Astfel. in
jurul castrului de la Barboşi - al cărui nume antic, din păcate nu se
cunoaşte cu siguranţă (Dinogetia ?) s-a dezvoltat o viaţă romană
intensă, ca prelungire a celei din Moesia, cu care alcătuia o unitate
culturală şi administrativă, pe un territorium rural mai larg, condus de
un ordo decurionum avînd în fruntea sa un quinquennalis. Procesul
de romanizare se reflectă aici în inscripţia descoperită la Sendreni, p{istrată la Muzeul din Galaţi, a lui L. Iulius lulianus qui et Rundac'lo.
Porecla Rundacio indică numele băştinaş, purtat înainte de romanizare de către L. Iulianus.
Toponimia autohtonă, onomastica scoasă din inscripţiile dobrogene ca şi materialele arheologice, din ce în ce mai bogate, dovedesc
că populaţia geto-dacă
a continuat să vieţuiască în timpul stăpînirii
romane.
Astfel, în ceea ce priveşte toponimia, ea este în cea mai mare
parte preromană, autohtonă. Pe lîngă numele cunoscutelor centre întă
rite de pe malul dobrogean al Dunării - Carsium, Troesmis, Arrubium,
Dinogetia, Aegyssus, evident preromane - izvoarele păstrează numeroase nume de localităţi terminate în sufixul dacic - dava, cum sînt
Giridava, Sucidava, Capidava, Muridava, Buteridava, etc. La nord de
Dunărea de jos, vestitul geograf Claudius
Ptolemaios menţionează,
între fluviile Borystene şi Hierasus (Siret) pe Tyragetai (geţii de pe
rîul Tyras), pe Harpi (poate Carpii getici), iar pe lingă rîul Hierassus
situează lodalităţi'le Zargidava, Tamasidava şi Piroboriclava (=Poiana
Tecuci?).
Continuitatea populaţiei autohtone în cursul stăpînirii romane rezultă de asemenea din numeroase inscripţii. Cea mai importantă ni se
pare ounascuta inscripţie găsită la Tropaeum Traiani, din care aflăm
că un grup de daci numiţi aşa, iar nu geţi încălcaseră hotarele
unei civitas Ausdecensium (traci colonizaţi în Dobrogea), probabil cu
prilejul năvălirii costobocilor de prin 170. Autorităţile provinciale au
fost nevoite să ia măsuri pentru a restabili bornele teritoriului amintitei civitas şi să scoată pe dacii rebeli din acel teritoriu „jussu Helvii
Pertinacis consularis nostri". Foarte importantă este şi inscripţia care
se referă la hotărnicia dintre proprietatea Messiei Pudentilla şi vicani

Sub
Moldovei

Domiţian şi

pînă
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Buteridavenses, mai cu seamă că ea se referă la regiunea din nordul
Dobrogei, unde deci se afla un vicus cu numele dacic Buteridava.
Alte inscripţii conţin, alături de nume romane ce dovedesc procesul rapid de romanizare, nume caracteristice traco-dace cum sînt
Decibalim, Seicipere şi Mamutzim - în regiunea Durostorului - D;iizus Comozoi, Crescens Rigozi - la Tropaeum Traiani - Iulius Dizzace - la Troesmis - Zudecitulp - la Cuzgun, Rundacio - la Şen
dreni, un Decibalus la Salsovia şi altele.
Este vorba, aşa dar, nu de elemente izolate ci de un număr important de autohtoni, care trăieşte laolaltă cu coloniştii romani şi
adoptă treptat cultura romană şi limba latină vorbită, necesară în relaţiile lor cu coloniştii şi cu autorităţile statului roman. Ca urmare a
acestor legături, ca şi în Dacia, se formează şi în Moesia inferioară o
populaţie daco-romană care stă la temelia poporului român.
Concluziile de mai sus sînt confirmate amplu de descoperirile
arheologice. In adevăr, cercetările de teren au dovedit prezenţa continuă a geto-dacilor atît în perioada preromană, cînd cultura este de
caracter predominant autohton, cit si în perioada romană. Pentru a
ne limita numai la nordul Dobrogei, teritoriul dintre Troesmis şi Murighiol se întăţişează, înainte de venirea romanilor, ca un teritoriu de
civilizaţie geto-dacică. Ceramica din a doua epocă a fierului la Troesmis arată caracterul getic al acestui important centru, în care romanii
au aşezat legiune:;\ a V-a Macedonica şi care a devenit în !timpul Uui
Marcu Aureliu municipium Troesmense. In apropiere
de Arrubium
(Măcin}, la Sulucu, s-a descoperit ceramică getică şi tot de acolo provine un tezaur de monede istriene din secolele V-IV î.e.n., ceea ce dovedeşte relaţii de schimb cu oraşul grecesc de la Marea Neagră. Colectivul arheologic de la Dinogetia (Bisericuţa-Garvăn) a descoperit numai
pe teritoriul acestui sat numeroase urme getice. Este de menţionat că
la punctele „La Chetricea" şi „La Nisip", pe lingă cioburi getice s-au
descoperit şi denari republicani romani, printre care unii cu efigia lui
Caesar, Marcu Antoniu şi Augustus.
Un important centru dac a existat la Somova, unde, pe lingă o
mare cantitate de ceramică getică, s-au găsit numeroase fragmente
elenistice, printre care şi torţi de amfore cu stampilă. Aici, în regiunea
muntoasă dintre Niculiţel şi Somova, se afla unul din centrele getodacice cele mai importante din nordul Dobrogei. Dar aşezări sau necropole din aceiaşi perioadă se cunosc în tot lungul malului înalt dobrogean, la Isaccea, la Tulcea, Mahmudia, Murighiol etc. 6
Reţinem deci că Dunărea curge printr-o ţară getică. Situaţia este
similară pe ambele maluri ale fluviului. Se confirmă deci şi arheologic
concluziile pe care le-am tras din toponimie şi din analiza izvoarelor
literare şi epigrafice.
Cercetările arheologice confirmă însă şi cel de al doilea aspect
al analizei noastre : continuitatea geto-dacică şi procesul de asimilare
6 Gh. Ştefan, Contribuţii arheologice la cunoaşterea dacilor din Dobrogea
de nord, în Studii şi referate privind istoria veche a României, I, p. 29-40.
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ttl autohtonilor de elementul Mfi'l.ărt, aHt
tiobrogea cit şi în Moldova meridională. Datele cele 111ai importante în această privinţă ni le
oferă unele descoperiri de ia Dinogetia-Garvăn. Aşezarea romană de
acolo s-a format peste o aşezare autohtonă ale cărei resturi formează
nivelul arheologic cel mai de jos. Aceasta nu înseamnă că populaţi.a
băştl'fl.aşă a fost alungată sau extirpată de romani. Dovada o constituie
de-scoperirea într-o locuinţă datată în secolul II e.n. printr-o monedă
li lui Antoninus Pius, alături de ceramică si obiect<:> t'omane, a unor
vase de tip şi de factură dacică. Prin urma{·e. get0-dacii continuau ~ă
fie prezenti şi, cu toate că adoptaseră elemente ale culturii maledale
romane, ei nu părăsiseră complet traditiile culturii proprii. U1t('1;ior
convieţuirea cu romanii va şterge deosebirile dintre cec două element<:'
constitutive ale poporului nostru. Ca urm:'lre a asimililrii m1tohtonilor
de către romani st~ va forma o cultură unitarrt si o porubţ.i0 rhC'o-

tn

romană.

Este adevărat că unele
reapar în secolele al III-lea

manifest~ffi tîrzii ale culturii dacilor mai
şi al IV-le::i. înmormîntări de incineraţie.

f'eaşcn-afumătoare dacică CC' se întîlncstc în necropolele de tip Sînt:rna
de Mureş, deocamdată în stîn~a Dunării, poate datorită aportului dacilor liberi şi carpilor care au coborît prin ~ doua .iumt\htc a secolului
al III-lea la Dunăre şi unii au fost chiar colonizaţi în DobrogE''.'l roman1.
în ans~mblu. însă, gurile Dunării deveniseră nu num'."ti diri. ptlri( t
ele vedere politic ci şi etnic daco-romane. Antagonismele el.intre autohtoni si romani se şterseseră. Geto-dacii şi rom8-nii alcătui.1u un hlor
rom~mic în fata popoarelor germanice şi a celor de călftrcti nomazi de
stepă : hunii, avarii şi bulgarii.
Din cele expuse pînă aici rezultă că în procesul complex de for~
mare a poporului român, tinutul Dunării de jos a juC'::tt un rol tot aşa
de mare ca şi provincia Dacia. Aportul Moesiei este cu atît m8i mare
cu cît aici convieţuirea substratului autohton cu romanii a avut o nurată mai lungă. Faptul că la gurile Dunării prezenţa romanilor esto m~d
veche şi a continuat în forme organizate pînă Ia începntul seco1u1ui
al VII-lea e.n„ a avut ca rezultat că în momentul pierderii ci, nopulaţia devenise romanică, exoepUe făcînd numa.i oraş·ele grec.eşti de pe
litoral. reduse, de altfel, la limitele zidului de ap:l.r:tre.
De aceea, cu toate greutăţile inerente migraţiilor popoarelor bnrbqre, resturi importante ale populaţiei daco-romane s-au menţinut. în
deosebi în mediul rural şi în locurile mai puţin accesibile, balta, muntele
şi pădurea oferindu-le condiţii prielnice de vietuire. Numai aşa putem
explica faptul că, în momentul cînd începe să se vorbească din nou
despre aceste ţinuturi, apar şi mentiuni despre ,,vlahi", nume sub care
sînt cunoscuţi românii în izvoarele bizantine. Cea mai semnificativi'1
în. acest sens ni se pare informaţia lui Cinnamus, secretarul împăratu
lm _M~nuel Comnenul. care arată că armata bizantină ce ataca pe unguri dmspre Pontul Euxin cuprindea şi un mare număr de vlahi .. despre care se spune că sînt colonişti din Italia", cu alte cuvinte urmasii
colonişlti1or romani, căci nici o altă colonizare de elemente rom'.lni~e
n-a mai avut loc de la ocuparea Dobrogei de romani.
1
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DIN NOU DESPRE CIL III 14 447
ALEXANDRU SUCEVEANU
Viaţa Dobrogei romane, deşi în aparenţă bine cunoscută, continuă
încă să fie susceptibilă de noi precizări. Şi aceasta nu numai într-un
domeniu relativ nou, ca acela al arheologiei moderne, dar chiar şi în
cîmpul epigrafiei, mai exact acela al localizării inscripţiilor antice. Din
rîndul acestor lucrări de o importanţă cu totul ieşită din comun este
demonstraţia Emiliei Doruţiu-Boilă, după care inscripţia CIL III 14 447
provine nu de lîngă Isaccea ci din teritoriul histrian, mai exact de la

Mihai Viteazu.
Reluînd aşa dar istoricul cercetărilor, inscripţia CIL III 14 447,
publicată în mai multe rînduri de Gr. Tocilescu 1, este înregistrată în
Corpus ca provenind de lingă Isaccea. V. Pârvan, în relativ ampla sinteză dedicată problemei teritoriilor cetăţilor dobrogene, localizează inscripţia noastră în teritoriul noviodunens 2 • La scurt timp el avea să-şi
nuanţeze însă părerea graţie descoperirii celui de al doilea exemplar
în zidul cetăţii tîrzii de la Histria 3 . Autoritatea editorilor Corpus-ului
îl face pe Pârvan să adopte o atitudine de compromis, arătînd că din
moment ce al doilea exemplar a ajuns tocmai la Histria, vicus-ul menţionat în inscripţie ar fi de localizat între Histria şi lacul Halmyris "·
Incertitudinea planează şi în localizarea pe care o oferă R. Vulpe
'in Histoire ancienne de la Dobroudja, unde Buteridava, deci satul menţionat în inscripţie, e de plasat între satele Horia şi Agighiol 5 . Tot aşa
o localizează şi autorii volumului I din Istoria României, chiar dacă
1 Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumaine, Bucuresti, 1900, p. 206 nr. 31 ; idem, RIAF, IX, 1903, p. 56, nr. 82 ; An. Epigr.,
1901, p. 52.
2
V. Pârvan, Descoperiri noi în Scythia Minor, IV. Ştiri noi din Noviodunum, pp. 502-609 şi p. 504.
3
V. Pârvan, Histria IV, p. 633, nr. 30.
4 Ibidem, p. 637.
5
R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, hartă iar
în text la p. 195,
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între timp I. I. Russu propusese includerea respectivului nt în teritoriul histrian 6,
Dubiile sînt înlăturate definitiv prin ~Etr-~etarea Emiliei Doruţiu
Boilă care, pe baza unei indicaţii din manuscrisele foi P. Polonic, localizează cu certitudine primul exemplar ca provenind de la Mihai Viteazu
deci din teritoriul histrian 8 •
PJină de consecinţe, această locaHzare merită o atentie cu totu]
speciaiă, nu inaînt~ in~i'l de a cita textul inscripţiei - şi a~esta foarte
disputat după cum se ştie - care în noua versiune a lui I. I. Russu se
citeşte dupf! cum urmează : [I]ussu et ex dee1'eto v(iri) c(larissimi) Ovini
(Sariurt)

7,

Tertulli co(n)s(ularis) termini positi inter [?M]esgiam Pude[ntil]lam et
Hat"nns But('!)eridavenses per Vindium Verianum praef(eetum) cl(assis) 9.

h di"icl ~~o'~seeinţâ a acestet localizări este fixarea foarte plauzibilă
a vicus-ului Buteiidd1h!rl.<ii.~ în teritoriul hic;trian, după indicaţia concordantă a exemplarului du la Mihai Viteazu şi "l celui de la Histria,
poate chiar în acest sat, aşa cum p1c.icedează R. Vulpe 10. Am avea de
ad~ugat doar observaţia că nu vedem imposibilă denumirea satului
pur şi simplu ~uteridava, aşa cum avem jestule indicii în Dobroge1
şi Dacia:
tn ~1 doilea tind avem documentată, pentru prim<1 pară, o encLavă
Ei\gur• claco-geiica îfi frtforiorul histrian. Ca urmare a cercetărilor 'iui
\TJ. GPo_rgiev te~·minaţ1a ~dava indică clar apartenenţa ei la teriroriul.
lo~'liit de ge'fd-d:1ci 1_1: Sub rezc-rva unei menţineri tradiţionale a m:Jli.'t'l.'2~
lui, locuitorii t:'i ţJLlthicl fî fo acest caz şi de la alt neam decît daco-getiÎG:,
credem că avem astfel cf~tig.tit titî argument în plus pentru continuitat~a .populaţiei getice pe teritdriu1 i)dbt·ogei şi în special în teritoriul histrian. Contestată în general de unil istoirici, ca urmare a depla:c;ărilor de populaţii ce au loc în secolul I e.n. ea este infirmată indirect
p~ii{rU toritoriul histrian şi de
cercetările prosop<>grafico-lingvistice,
care, cil începere de:' la V. Pârvan recunosc în toate numele negreceşti
~au heroriiarle e1emeri.te onomastice tracice, mai exact bes&~ 1:.!. Lăsînd
1. ilussu, tJrt litigiu de hotărnicie în Scythia Minor, SCIV, .VI, 1955,
75-86 şi pentru localizare p. 81.
; Em. Doru\iu. Precizări topografice despre unele inscripţii dobrogene, SC.IV,
XV. 1. Hl64. p. 132 nr. 2. Manuscrisul lui P. Polonic poartă nr. 5132 f. 202.
0

I.

1--....2, pp.
9

Fie că admitem hotarele teritoriului

histrian stabilite

de V.

Pârvan;

Histria IV; pp. 580-583, fie pe cele stabilite de P. Nicorescu, fotr-un studi11"
inedit (cf. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti 1968.
ed. II-a, pp. 362-365), aşezarea de la Mihai Viteazu intră în teritoriul Histriei.
Vezi însă şi scepticismul, justificat, al lui D. M. Pippidi, op. cit„ p. 365, care
socoteşte că problema limitelor exacte ale teritoriului în discuţie este în stadiul

actual al
9

documentării irezolvabilă.

I. I. Russu, op. cit„ p. 80. Anterior se dau toate lecturile care au prece-

dat-o pe cea prezentată a.ici.
10
R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti, 1968, p. 193 şi harta TT.
11 Vl. Georgiev, Raporturile dintre limbile dacă, tracă şi frigiană, Studii
Clasice. II, 1960, pp. 39-58 şi harta de la pp. 44-45.
12 O utilă punere la punct, cel puţin pentru Histria, o datorăm lui I. I. Russu
CSCIV. IX, 1, 1958, pp. 39-59) care, reducînd la justa proporţie ponderea elementului tracic, se abţine a atribui unuia sau altuia din ramurile acestui popor
diversele nume întilnite în jnscripţiil~ hiştriene, calificîndu-le constant drept
„traco-getice".
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la o parte faptul că mc1 m zilele noastre distincţiile între diverseie dialecte ale limbii traco-getice nu au încă o bază solidă 13, aşa numitul
criteriu „topografic" trebuind să pornească de la realitatea etnică demonstrată pe baza izvoarelor literarie şi a materialului arheologk, şi nu
invers, ne întrebăm în ce măsură comunităţile de bessi şi lai, cunoscute
pînă în prezent, pot justifica generalizarea elementuilui sud-tracic în
toată Dobrogea şi cu precădere în teritoriul histrian.
Discuţia merită, după părerea noastră, o atenţie specială, tocmai
pentrucă cu excepţia comunităţii de Ausdecensi de la Cetatea (Azarlîc) 1\ bessii şi laii sînt menţionaţi drept consistentes doar în teritoriul
histrian sau în imediata sa vecinătate. Astfel cunoaştem comunităţi de
Bessi la vicus Quintionis 13, lodalizat la Sinoie rn şi la Ulmetum 11 , aşe
zat la graniţa dintre teritoriul histrian şi cel capidavens ui. Limitele
de tim'p se încadrează între 139 şi 177 e.n. Laii sînt atestaţi în ricus
Secundini 1!l nelocalizat încă dar desigur în teritoriul histrian, şi la
vicus Turris Muca (poris ?) de la Anadolkioi, lîngă Tomis :!o, între anii
198 şi 246. Vor mai fi existat desigur şi elemente răzleţe ca cei pe care
IJ Cu exceptia convingătoarei demonstraţii a repartiţiei toponimelor datolui Vl. Georgiev în articolul citat în nota 11.
H Este vorba de menţionările cuprinse în inscripţia CIL III 14437 2 a cărei
lectură a fost sensibil 'Îmbunătăţită de D. Tudor, AUB, Ist, 5, 1956, pp. 50 şi urm.
Tot aici se găseşte şi bibliografia anterioară asupra provenienţei Ausdecensilor
dintr-o strategie sud tracică demonstrată pentru prima oară de G. G. Mateescu,
BCMI, IX, 33, 1916, pp. 38 şi urm. nr. 14.
s~ V. Pârvan Histria IV, p. 617 nr. 24 (139-161) ; Histria VII, p. 55, nr. 46
(149 e.n.) ; p. 62 nr. 49 (169 e.n.) ; p. 67 nr. 50 (175 e.n.) : p. 71 nr. 51 (176 e.n.) ;
p. 74 nr. 52 (177 e.n.)
tG Localizarea se datorează 'lui D. Tudor Vicus Quintionis (Trei inscripţii
latine inedite), S.C.Ş., Iaşi, II, 1-2, 1951, p. 512.
17
CIL 'lII 14214 26 (140 e.n.) ; V. Pârvan Ulmetum, II, 2, p. 365 nr. 116
(163 e.n.) ; p. 344 nr. 8 (172 e.n.).
Dubiile provocate de apariţia numelui de vicus Ultinsium, pe ac<>astt1 ultimă
inscripţie, ceea ce l-a făcut pe V. Pârvan să creadă că e v,orba ele altă localitate,
au fost înlăturate de I. I. Russu SCIV, VIII, 1-4, J.957, pp. :nl-315, care arată
că e pur şi simplu o coruptelă pentru Ul(me)tensium.
18
Localizarea Ulmetum-ului la Pantelimonul de sus nu mai necesită comentarii. Ne întrebăm doar în ce măsură un argument iot atit de puternic ca
acela care l-a făcut pe Pârvan (Ulmetum, I. p. 469), pe baza inscripţiei quinquenalului teritoriului Capidavenses C. Iulius Quadratus CIL III 12491 - , să
anexeze Ulmetum-ul la teritoriul Capidavei, nu rezidă şi în existenţa aici a unei
inscripţii menţionînd pe senatorul histrian Aelius L„. (V. Pc'i.rvan. Ulmetum, T,
p. 530, nr. 2) ceea ce ar putea pleda rpentru apartenenţa lui la teritoriul Histriei.
Oricum este cert că viicus-ul de la Pantelimonul de Sus era undeva pe graniţa
dintre ·cele două teritorii cită vreme două ·inscripţii de aici fac aluzie lri aceasta.
(V. Pârvan, Ulmetum, II, 2, p. 389 nr. 26 şi p. 394 nr. 31).
19
V. Pârvan, Dacia, li, 1925, p. 241 nr. 41 (198-211 e.n.) Se. Lambrino,
Melanges Marouzeau, Paris, 1948, p. 322 nr. 9 (202 e.n.) ; Ibidem, p. 323 nr. 10.
(220 e.n.) ; V. Pârvan, Histria VII, p. 96 nr. 61 (237 e.n.) ; Idem, Dacia, II, 1925,
p. 246 nr. 43 (238 e.n.) ; S. Lambrino, REL, XI, 1933, 2, pp. 457-463 (246 e.n.).
20
CIL III 7533 (fie Marcus Aurelius împreună cu Lucius Verus
fi~
Septimius Severus împreună cu Caracalla, fie mai probabil, Maximin cu Max'imus.
cf. I. Stoian, Tomitana, Bucureşti, 1962, p. 71, nr. 4).
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trebuie să-i presupunem ca locuind acel cunoscut Laicos pyrgos 21, ca
besii menţioniaţi de Ovidiu lîngă Tomis 22 şi infine, cei de la Durostorwn :n. Cit de preeminentă va fi fost situaţia acelor consistentes 2'•
o vedem din faptul că la 30 de ani de la promulgarea constituţiei Antoniniene ei nu primiseră încă cetăţenia romană 25 •
Aşa stînd lucrurtle e mai prudent, credem, cel puţin în stadiul actual al cercetării, să facem o distincţie între primele menţiuni de populaţii sud-tracice în Dobrogea 26 şi atestările lor în forme organizate din
secolele II-III, atestări circumscrise şi spaţial şi temporal, ceea ce ne-ar
duce mai curînd la ipoteza fixării lor în aceste sate în vederea unor
scopuri pe care nu le putem încă preciza 27 , nici unele nici altele nepermiţîndu-ne a vorbi despre
o „colonizare masivă'· cu elemente sudtracice. O probă în acest sens ni se pare a o constitui însăşi prezenţa
unei Localităţi sigur geto-dacică în plin teritoriu histrian, dovactă a
continuităţii populaţiei autohtone într-o zonă, unica de altfel, pe care
am văzut-o totuşi bogată în mărturii ale prezenţei unor populaţii sudtracice.
2 1 Inscripţia în care se face această menţiune a fost publicată de I. Stoian
în Dacia, NS, III 1959, pp. 369-390. Pentru bibliografia ulterioară vezi R. Vulpe,
op. cit., pp. 143-146.
22 Vezi la N. Lascu, Pămintul şi vechii locuitori ai ţării noastre în opera
de exil a lui Ovidiu, în volumul Publius
Ovidius
Naso,
Bucureşti,
1957,
pp. 160 şi urm.
2J V. Pârvan, Municipium Aurelium Durostorum (Extras din Rivista di Filologia e d'Istruzione classica, N.S., II fasc. III) Torino, 1924, pp. 6-8. Cit
priveşte ipoteza lui Se. Lambrino ( Rev. Phil., V, 1931, pp. 251-267)
reluată de
R. Vulpe (op. cit. p. 63), după care pretinsul bes Romaesta Spiurus, încorporat
in ala Gallorum et Thraecum Antiana, s-ar fi reîntors ad lares suos la Sarsînlar,
lingă Durostorum, reamintim că începind
cu reeditorul diplomelor militare,
H. Nesselhauf (CIL XVI, nr. 3), această diplomă care datează din anul 54 e.n.
nu mai este considerată ca referindu-se la trupele Moesiei.
2 \ Opinie dominantă în istoriografia romină. Vezi in ultimă instanţă
la
R. Vulpe, op. cit., p. 39, nota 65 şi pp. 199-200.
2
~ Em. Condurachi, La costituzione antoniniana e la sua applicazione nell'
lmpero Romano, Dacia NS, II, 1958, pp. 291 şi urm. E drept că numai laii apar
menţionaţi ca atare, alături de cives Romani, şi după promulgarea constitupei
din 212 (a se 1vedea nota 19) dar de aici nu avem dreptul să credem măcGr şi
ipotetic, că bessii ar fi primit cetăţenia romană pentru simplul motiv că nu mai
apar inscripţii din vicus Ulmetum şi Quintionis posterioare anului 212. Vezi discuţia la R. Vulpe, op. cit., pp. 199-200.
26
Pentru ipoteza aducerii lor în Dobrogea cu forţa, ca urmare a conflktelor puternice ce au loc între armata romană şi populaţia bessilor, culminind
cu conflictul din 13 i.e.n. vezi Em. Condurachi, B. St. Ac. III, 1!)51, pp. 31-36.
lmpotriva evidenţei textului din Florus, Epitomae, 11, 27 (pentru celelalte texte
referitoare la acest episod cf. D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, Bucureşti,
1965, p. 305 nota 89) R. Vulpe (op. cit., p. 39 nota 65) reluind de alLfel o idee
mai veche (SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 741) susţinută şi de D. M. Pippidi (op. cit.,
p. 321 nota 1156), arată că prezenţa bessilor in Dobrogea poate fi si rezultatul
unei „colonizări pacifice şi cu privilegii ... făcută de regii odrişi ··.
·
7
.
: . An:iintim, cu .titlul de pură ipoteză, informaţia din Vegetius, Epitomae
rei militaris, II, 24 după care bessii erau excelenţi minieri. Concentrarea lor în
jurul zonei cuprifere de ia Altin-Tepe ar trebui să dea, poate, de gindit. Cf.
S. Casson, JRS, XVI1, 1927, p. 100.
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de loc secundară, este înmulrurale în teritoriul histrian. Chiar dacă
cuvîntul villa dispare, în întregirea lui I. I. Russu 28, proprietăţi de
acest tip trebuie să fi avut Messia Pudentilla în jurul actualului Mihai
Viteazu, tot aşa cum o va fi avut L. Pompeius Valiens la Nistoreşti 29 ,
un sen;ator histrian pe lîngă Ulmetum sau un altul la Vadu :io. Că şi
proprietara noastră trebuie să fi avut legături cu cetatea de pe malul
lacului Sinoe o dovedeşte, măcar şi ipotetic, D. M. Pippidi, atrăgînd
atenţia asupra unui Messius prezent la Histria cam în acelaşi timp :ii.
Reînviorarea agriculturii dobrogene, şi în contextul acesteia a aceleia
din teritoriul histrian, se datorează desigur în primul rînd organizării
şi siguranţei oferite de stăpînirea romană, la care se adaugă fără îndoială şi înmulţirea populaţiei Dobrogei cu noi elemente, în special de
la nordul Dunării :n. Avem numeroase dovezi să susţinem că în comparaţie cu decadenţa agriculturii din perioada elenistică 33 , în perioada
romană se constată un reviriment deosebit 34 concretizat în prezenţa
unor asemenea vmae, din păcate cele mai multe atestate epigrafie :r;,
unele chiar mari 36 , cum ar fi aceea a Messiei Pudentilla. Căci în justificata concepţie a lui I. I. Russu, numai o mare proprietate se putea
A treia

consecinţă,

de o

importanţă

ţirea numărului proprietăţilor

28 Atît editorii din CIL III 14447 cît şi V. Pârvan, Histria IV, p. 633 nr. 30
au întregit vil]lam ceea ce a generat o întreagă literatură despre posesiunea rurală
a bessului Ampudus. Cf. I. I. Russu, SCIV, VI, 1955, 1-2, loc. cit.
w CIL III 12489 (157 e.n.).
Jo V. Pârvan, Ulnnetum, I, rp. 530 nr. 2 (sec. 11) şi respectiv CIL 14449 cu
localizarea la Vadu a Em. Doruţiu Boilă, op. cit., p. 133 nr. 8. Adaugă CIL III
7526 dar care după Em. Doruţiu Bpilă, op. cit„ p. 123 n-a:r proveni de la Vadu
ci de la Sibioara.
31 D. M. Pippidi, Studii Clasice, VII, 1965, p. 301 nr. 3 şi p. 304.
J~ Ne referim în special la acţiunile lui Aelius Catus şi Plautius Aeltanus
pentru care vezi\ în ultimă instanţă R. Vulpe, op. cit., pp. 40 şi urm. şi respectiv 55 şi urm. cu bibliografia anterioară.
:ia Cf. D. M. P1ppidi, Contribuţii ... , ed. II-a, p. 50 cu referire speciala
la Histria.
3
.
_ " Semnalăm, ca o situaţie care a atras prea puţin atenţia, numărul surprmzator de inscripţii dionisiace în Histria (cf. D. M. Pippidi, Dionysische Inschriften aus Histria aus dem II-III Jh. v. Z., Dacia N.S. III, 1959, pp. 391-413)
datind numai din perioada romană în contrast cu lipsa totaJă, pentru perioada
anterioară, a vreunei dovezi despre cultura .viţei de vie în partea de nord a
Dobrogei. Cf. V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 153. Vezi de altfel şi consideraţiile lui S. Lambrino, lstros, I, 1934, pp. 119-121.
35
.
_ „Lăsînd la o parte deducţiile care se pot face pe baza prezenţei, prin
mscnpţn a unor orăşeni în ·teritoriu, cunoaştem pînă în prezent sigu.r atestate
următoarele proprietăţi rurale : CIL III 770 (Tomis) ; IGR 627 (între Constanţa i;;i
Cern~vodă) ; CIL 11! 13737 (Carpidava) ; CIL III 14214~ (Capidava) ; CIL III
14214-1 (C1us), V. Parvan, AA, 1914, col. 442 şi Em. Doruţiu-Boilă, op. cit.,
p. 132 nr. 5 (Ulmetum) ; V. Pârvan, Ulmetum, I, pp 555 nr. 12 (Ulmetum)
ArheoLogic vorbind, singura indicaţie mai fermă o oferă rezultatele săpăturilor
de Ia Moşneni (cf. Em. Condurachi, SCIV, I, 1, il.950, pp. 90-92).
3li E de avut in primul rînd
im vedere posesiunea senatorului roman
L. Aelius Marcianus de la Urluia, lingă Tropaeum Traiani (CIL, III 12463).

159

bucura de însăşi atenţi.a guvernatorului provinciei J7. Alta este problema de a şti în ce formă juridică vor fi trăit acei vicani Buteridavenses. De la atitudinea, oricum nuanţată, a lui I. I. Russu, care nu
exclude posibilitatea unei forme de obşte 3ti, sau aceea, şi mai prudentă,
a lui Em. Condurachi, care vede o delimitare „mai probabil... în raport
cu ogoarele şi păşunile ţăranilor din acel sa t" 39 , temnenul de vicani
indicînd totuşi un v~cus, şi pînă la opinia categorică a lui R. Vulpe
care exclude aprioric orice formă de obşte în acest caz, este o distanţă
destul de mare tio. Am fi dorit să fim mai bine informaţi asupra accepţiei pe care, de la caz la caz, o căpătau anumiţi termeni, între care
şi acela de vicus, ordine de idei din care nu-i poate inutil de reamintit
că, urmare a unor cercetări recente r. 1, quinquennalul teritoriului capidavens, „romanul·' Caius Iulius Quadratus este suspectat a fi fost la
origine un indigen, conducător al unei unităţi de tip neroman, eventual o obşte, în care calitate îşi şi păstrează titlul de princeps loci 42 •
Oricum ar fi fost este unanim admis că izbucnirea acestui conflict de hotărnicie este o reacţie întîrziată, eventual ca o stare de lucrări rămasă nerezolvată, a efectelor destul de grave provocate de invazia costobocilor ~:i. Pentru rezolvarea lui a fost necesară hotărîrea
guvernatorului provinciei din anii 198-202 Caius Ovinius Tertullus r.r.,
adusă la îndeplinire de Marcus Vindius Verianus, prefectul flotei. Chiar
dacă nu-i greu să ne închipuim că acesta din urmă îşi exercita auto1

Jî Argumentul celor două borne nu este deci singurul adus în discuţie de
Je I. I. Russu aşa cum lasă să se înţeleagă R. Vulpe, op. cit., p. 194.
;;.-; I. I. Russu, op. cit., pp. 83 şi urm.
J~• Em. Condurachi, Istoria României, I, 1960, p. 509.
'•° K Vulpe, op. cit., p. l!J4 atribuie gratuit lui Em. Condurachi ideia că
proprietatea vicanilor ar fi fost în devalmaşie citind lucrarea indicată in nota
precedenta la p. 506 .5i 558 unde nici măcar nu apare o asemenea formulare. In
.schimb omite să citeze singurul pasaj unde se face realmente o discuţie în acest
sens şi care în kxtul lui Bm. Condurachi, la p. 509 sună astfel 11 Documentul nu
îngăduie să precizăm dacă e vorba de o proprietate obştească a sătenilor din
Buteridava sau, ceea ce e mai probabil, hotarele noii proprietăţi se stabileau în
raport cu ogoarele ş1 păşunile \aranilor din acel sat"'.
r,i CL Em. Pupe.seu, Aspecte ale colonizării şi romanizării în Dacia şi Scythia
în lumina unor inscripţii din muzeele bucureştene, Studii Clasice, IX, 1967,
pp. 18-!-l!JU cu bibliografie.
"~ O interpretare apropiato. de cea a lui Em. Popescu se găseşte de altfel
şi la M. Rostuvtzev, Storia economica e sociale dell'lmpero Romano, Florenţa,
193:l, p. 2!ll în legăturo. cu un princeps loci de lingă Singidunum. Şi aici ca şi
în general Rostovtzev evidenţiază existenţa unor forme administrative ancestrale
menţinute şi incurajate în imperiu, realitate pe care trebue să o presupunem cu
atit mai validă într-o zonă unde avem documentată o intensă viaţă anterioară
penetraţiei romane. Apariţia, rarefiată oarecum, a proprietăţii private în mediul
indigen nu_ este de natura .să elimine asemenea „reminiscenţe", viabile, şi tocmai
de aceea 11_1curaJate chiar de către autorităţile romane. In D.obrogea de pildă,
titlul de princeps (loci), în afară de cel al lui Quadratus mai apare de trei ori :
CIL III 772 (Tekirghiol) ; CIL III 7481 (Floriile) ; CIL III 14210 (Fundeni).
r.J Vezi bibliografia la I. I. Russu, op. cit., p. 82.
4r. Cf. R. VuLpe, op. cit., p. 191.
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ritatea µsupra flotei dunărene, o inscripţie a venit să înlăture dubiul,
clar cu titlul de praf(ectus) clas(sis) Fl(aviae) Moes(icae) "5 .
lată-ne deci în faţa celei mai surprinzătoare consecinţe a acestei
localizări şi anwne intervenţia centrului militar de la Noviodunum 1i.u,
prin însuşi conducătorul acestuia, în problemele administrative ale teritoriului oraşului grec Histria. Cîtă vreme exemplarul respectiv se localiza Ungă Isaccea, intervenţia prefectului flotei dunărene într-o localitate mai mult sau mai puţin depărtată de centrul de la Noviodunum
_părea a fi în firea lucrurilor. Nici acum nu avem motive să abandonăm
ideia după care teritoriul novioclunens va fi fost mai degrabă un teritoriu militar, atribuţiile administrative ale centrului de la Noviodunum
:fiind de presupus chiar mai intense în propriul său teritoriu, din moment ce avem dovada peremptorie că raza sa de acţiune se extindea
şi asupra altora, sigur în cazul celui histrian li.î. Nu avem elemente pentru a preciza şi mai multe caracteristicile acestei intervenţii, altfel
.spus în ce măsură poate contribui această realitate la nuanţarea cunoş
tinţelor noastre despre statutul juridic al cetătii în raport cu reala
posesiune asupra propriului ei teritoriu. Această posesiune i-a fost con-

menţionîndu-1

'5

Cf. G. Bendinelli, IZ tesoro di argenteria di l\'Iarengo, Torino, 19:17 şi
după R. Vulpe. op. cit„ p. 103 nota 64). Evident
.nu este cu totul exclusă posibilitatea ca Vindius Verianus. nemenţionîndu-se în
nici unul din cele două exemplare decît titlul de praef(ectus) cl(assis), să fi
fost praef(ectus) cl(assis) Ponticae, flota cu una din statii în Crimeea la Charax
·(azi Ai-Todor) pentru care cf. B. V. Farmakovski, A.A„ 1911. col. 23·1-2:rn. Cu
toate acestea ni se pare mai greu de crezut ca Vinidius Verianus, care a fost
.sigur prefectul flotei moesice din moment ce pe placa de argint din tezaurul
de la l\farengo ~se citeşte clar acest lucru. să se fi reîntors pentru a prelua
comanda flotei pontice. Vezi de altfel, în acelaşi sens, şi interpretările concordante ale lui I. I. Russu, op. cit„ p .76 şi R. Vulpe, op. cit„ p. 193.
t.G Pentru Noviodunum
vezi V. Pârvan. Scythia Minor,
pp.
50'.!-309 ;
E. Polaschek, RE, XVII 1937, col. 1191 s.v. : Gh. Ştefan. Dacia IX-X. 1!}41-1944,
. pp. 473-483 ; D. Tudor, S.C.S. Iaşi, IV 19.):J. pp. 467-47:3 : I. Barnea, Enciclopedia
-ddl'artie antica, V, 1963, pp. 56Ci-567 : Este sigur că aici avem o staţie a flotei
dunărene, dacă nu cumva chiar principala. Cf. în general Fiebigcr. RE,
III,
1899, col. 2647, sv. classis. Reamintim că prima diplomă care menţionează classis
Flavia Moesica datează din anul 92 (CIL XVI. 37). In diplomele din anii 99
(CIL XVI, 45) 105 (CIL XVI, 50) şi 138 (CIL XVI, 83), nu se menţionează decît
An Epigr„ 1937, nr. 176 (citat

classici.

„„

Em. Condurachi, op. cit., p. 507. Contra V. Pârvan, op. cit., p. 509, care
vedea mai curînd o apropiere de organizarea teritoriului capidavens decît de cel
pur militar (territorium legionis) de la Troesmis. Să amintim doar că V. Pârvan
(Histria, IV, pp. 636-637) care inclină de această dată pentru organizarea mai
mult militară a teritoriului noviodunens, ezită să fixeze inscripţia CIL III 14-147
în teritoriul histrian, ci cum s-a mai spus, pe lingă lacul Halmyris" unde dară
jurisdicţia praefectului avea şi pe mal rostul ei".
De altfel, nu cunoaştem din Dobrogea decît două hotărnicii făcute manu
militari, una în teritoriul capidavens (V. Pârvan. Ulmetum. II, 2, p. 389 nr. 26.
Un al doilea exemplar a fost găsit de Gr. Florescu, SCIV, VIII. 1.-4, 1957,
pp. 317-321. Hotărnicia datează din anul 229 şi este adusă la 'îndeplinire de
centurionul de legiune Iulius Vitales) alta la sud de Tropaeum Traiani (CIL III
14437 ~ cu bibliografia mai nouă indicată la nota 14. Hotărnicia datînd din anii
177-179 e.n. este adusă la îndeplinire de tribunul cohortei I Cilicum. Ante;:nius
Antoninus) deci oricum în teritoriile unor oraşe romane. unde autoritatea miliî:ară trebuie să fi fost, indiferent de forma de organizare a acestor teritorii,
preponderentă.

:11 -

c. 13
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testată de toţi cîţi
menţionînd o regio

s-au ocupat de inscripţiile, nu ID3.i puţin de cinci,
Histriae, în două din ele chiar explicit deosebită de
cetate, ca un organism de sine stătător 'ii'_ Discutată din punctul de
vedere al dependenţei ei de cetate sau nu, nu ştim ca ea să se fi bucurat şi de o atenţie specială în ceea ce priveşte circumscrierea ei teri torială. Vicus-ul Secundini nefiind
localizat singurele puncte relativ
ferme răm.'în Sinoie şi Nistoreşti 49 , ambele aflate la nord de Histri':l.
Din punctul de vedere care ne interesează aici reţinem doar că loc3.litatea Mihai Viteazu aflată şi mai la nord, p3.re a fi făcut parte din
regi0 Histriae. Ce parte anume va fi rămas în posesiunea exclusivă a
cetăţii, dacă admitem într-adevăr o independenţă administrntiv-teritorială a regiunii, ne e m:i.i greu s-o spunem cită vreme proprietăţile,
sigur atribuibile unor histrieni se află una la Nistoreşti deci în însăşi_
această regio, alta pe lingă Ulmetum, a treia la Vadu 511 , oricum destul
de depărtate de un nucleu pe care trebuie să-l presupunem în acest
caz în jurul cetăţii ~' 1 •
1os Cele cinci inscripţii, în ordinea lor cronologică, sînt următoarele : 1)
St. Constantinescu, SCIV, IX, 2., 1958, pp. 349-355 : Gîrliciu (deci sigur adusă
aici de undeva din teritoriul histrian), sec. II e.n. ; 2) CIL III 12489 : Nistoreşti,
157 e.n. ; 3) D. Tudor, S.C.Ş. Iaşi 1-2, II, 1951, p. 502 nr. 3 cu comentariul la
pp. 509-511 : Sinoie. după 167 e.n. ; 4) V. Pârvan, Dacia II, 1925, p. 2-11 nr. 41 :
vicus Secundini, nelocalizat, între 198-211 e.n. : 5) Gr. Florescu. SCIV, IX, 2,
1958, pp. 342-348 : Girliciu (deci în aceiaşi situaţie, oricum curioasă, cu inscripţia de la nr. 1) între 2.f.1-249, poate 244-246 e.n. Pentru ideia independenţei
teritoriului în general şi regiunii în mod special de cetate, în afara comentariilor ce însoţesc inscripţiile de mai sus, vezi : V. Pârvan, Histria, VII, p. 57 ;
cu referire specială la discordanta dintre gradul de cultură al viei-lor învecinaţi
şi cetate (invers însă în lnceputurile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti,
1923, passim) ; R. Vulpe, H.A.D., p. 197 cu privire la aspectul general al organizării teritoriilor : cu insistenţe speciale la problema teritoriului hist··ian, ajungînd chia.r la concluzia că neavînd un teritoriu propriu Histria. ca şi Tomis-uI
de altfel (?) va fi fost o cit•itas stipendiaria, la R. Florescu. SCIV, VIII 1--!,
1957, pp. 160-16J.
Singura reacţie, după cite ştim, aparţine lui D. M. Pippidi, Dacia, N. S.
III, 1959, p. 393, nota 15 care afirmă că regia
territorium civitatis
Xwp J.
lntr-alt loc D. M. Pippidi (Contribuţii la Istoria veche a României, ed. II-a,
pp. 378-379) se sprijină pe textul horothesiei histriene pentru susţ!nerea ideii
că Histria a posedat fie statul de civitas foederata, fie de civitas libera et im-

=

=

munis.
l!l

D. Tudor, SCŞ laşi, 1-2, 11, 1951, p. 502 nr. 3 şi respectiv CIL TJI

12489.
--~, CIL III 12-189 ; V. Pârvan, Ulmetum, I, p. 530 nr. 2; CIL III 14449 (cf.
Em. Doruţiu Boilă, op. cit„ p. 133 nr. 8).
:.t Ideia unei zone mai restrînse care să ap:irţină cetăţii în exclusivitate
apare la R. Florescu, op. cit., p. 160. Singurul punct, relativ ferm, H constituie inscripţia de la Sinoie (AEM XVII, 1894, p. 88 nr. 12), menţionînd tribul
Ai~ikoreis care înalţă, probabil aici, un altar Nimfelor (cf. Se. Lambrino, lstros.
I, 1, 1934, pp. 117-121, c:ire loc:ilizează însă inscripţia la Sarighiol). E oare
de considerat în acest caz Sinoie o graniţă între teritoriul afectat cetăţii, din
moment ce un trib al acesteia înălţa aici un altar Nimfelor si regia mentionată, după cum am văzut, într-o inscripţie găsită chiar în ~ceastă }~calitate?
I~efa nu este de exclus dar nici nu poate fi susţinută cu hotărîre cită vreme
n!c1 altarul Nimfelor nu-i precis localizat, nici nu avem certitudinea că cercetanle pentru localizarea inscripţiilor antice nu ne vor aduce noi surprize. Cu
ace-leaşi rezerve ne întrebăm dacă vicus-ul grecizat de la Istria-sat (!GR I 599}
nu poate aduce un argument in plus pentru circumscrie::ea acestei zone.
şi
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Tot ceea ce putem afirma deci, cu o relativă certitudine, este că
comandantului flotei dunărene de la Noviodunum din
198-202, a avut loc într-un moment cînd regio Histriae era deja constituită, judecind după indicaţia fermă a inscripţiei de 'la Nistoreşti,
regio din care trebuie să fi făcut parte şi aşezarea de la Mihai Viteazu,
fără a putea afirma dacă şi de cînd era curentă practica unor asemenea
intervenţia

intervenţii.

Strîns legată de acest aspect se arată a fi o altă problemă relala componenţa flotei dunărene cu centrul la N oviodunum. O inscripţie mai de mult publicată de Gh. Ştefan, provenind chiar de la
Isaccea, suna în versiunea primului ei editor : B +C Domino et Dominae l(ibens) a(nimo) posuit; A : Libttrna A(u)r(elii serva ? a)mata
Zoila Helidori (serva?):,:!_
Reluînd-o cîtiva ani mai tîrziu Gr. Florescu îi dădea o lectură
ameliorată, de citit după cum urmc3.Ză : Domino et Dominae l(ibens)
a(nimo) posuit. Liburna Armata (centuria) Quinti lul(i) Heliodori .-,;;_
Cu regretul de a mai fi pierdut încă două sclave, din numărul
şi aşa restrîns al sclavilor dobrogeni de epocă romană .-,:i, recuno:i~tcm
superioritatea lecturii lui Gr. Florescu. Acest:! precizează că Liburna
Armata era numele unei nave maritime, fă.cinci parte din flota de la
Misenum. Staţionînd aici mai mult timp, dovadă închinare2. făcută unor
divinităţi locale, Dominus et Domina, nava trebuia să fi patrulat cu
precădere pe litoral, asigurînd securitatea coastelor c,~,. Fără a avea posibilitatea să evidenţiem interdependenţa între activitatea maritimă a
flotei dunărene, confirmată de altfel şi de alte descoperiri .i(j, şi Classsis
Pontica, în a cărei sarcină trebuie să fi căzut patrularea coastelor Mării
Negre, dacă nu cumva a părţii de est a acesteia''', reţinem că, alt'.lrul
în discuţie fiind găsit la Noviodunum, avem toate motivele să constatăm că o parte din flota de aici şi anume aceea constituită din vase de
mare, patrula de-alungul coastelor. Or Histria, al cărei port era încă
tivă
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Gh.

Ştefan,

Monuments

inedits de

Noviodunum,

Dacia,

IX-X, 19-11--!-1,

p. 475 nr. 2.

Gr. Florescu, Un nou document privitor la flota romană de pe Dunărea
R.I.R., XIV, 1, 1946, pp. 10-18.
''~ în secolele II-III e.n., dacă se exceptează interpretarea ca sclavi a numelor „cu rezonanţă servilă" sau a liberţilor, evident la origine sclavi dar neatestaţi ca atare, nu cunoaştem î;1 Dobrogea cu exce,:iţia acelora pe care trebuie
să-i presupunem p:·ezenţi în serviciile publice, decît doi sclavi atestaţi în procesul de producţie şi anume doi servi vihci unul la Gîrliciu-Cius (CIL III
14214 21 ) altul la Urluia (CIL III 12463). Această constatare confirmă, măcar :;;i
parţi~ll. afirmaţiile de la nota 42, în sensul că raritatea menţionării sclavilor în
general, poate constitui un argument pentru existenţa în continuare a unor
forme de organizare acestrală a indigenilor, eventual în obsti neafectate de
sistemul sclavagist.
· '
&j Gr. Florescu, loc. cit.
:iG E vorba de un comandant de navă m:uitimă, trierarhul flotei dunărene
care ridică un altar lui Commodus în Chersones (CIL III 1421-! J1).
'
57
Judecind după faptul că una din staţiunile ei era la Charax (Ai-Todor)
in Crimeea pentru care vezi nota 45.
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Moesică,

1G3

activ în a doua jumătate a secolului II e.n. 58 , dacă nu cumva chiar şi în
prima jumătate a secolului IIP9, pe baza unor mărturii sigure, trebuie
să fi constituit unul din obiectivele principale ale acestei :flote, cîtă
vreme un trierarch al acesteia. deci probabil un comandant de vas maritim, îşi va fi găsit moartea la Histria, sau mai curînd în împrejurimile ei 60 •
Considerînd că această prezenţă militară activă de-alungul coastelor teritoriului histrian este de natură să motiveze, fie şi parţial,
intervenţia în problemele administrative ale acestuia a prefectului flotei dunărene, ajungem însă la discuţia prezenţelor militare romane în
cetăţile greceşti de pe litoral.
Clar demonstrată pentru. Tyras 61 şi ipotetic pentru Tomis 6 ~, ea
nu avea nici un început de documentare pentru Histria G:i şi cu atît
mai puţin pentru Callatis !Vi. Chiar dacă numeroşi veterani vor fi în:,;; V. Pârvan, Histria, IV. p. 623 nr. 27 şi 28. E vorba de o inscripţie în
dublu exemplar menţionind meritele unui
i.oy~a-.f;~ care printre alte operaţii
a făcut-o şi pe aceea de refacere a portului. între 160 şi 180 e.n. Datarea ca
şi interpretarea inscripţiei sînt confirmate de curînd şi de D. M. Pippidi, Studii
Clasice IX, 1967, pp. 228-2:30.
:.!i Pe două din
monedele ora5ului, una de la Elagabal cealaltă de la Severus Alexander apare turnul-far al oraşului. Cf. G. Severeanu, BSNR, 25/26,
1930, 31, pp. 16-19.
w V. Pârvan, Dacia, II. 1925, p. 221 nr. 22 datată în secolul II e.n. Adaugă
CIL III 7552 şi IGR I 623 din Tomis.
i;i P. Nicorescu, ARMSI. III, XIX, 16. 1937. pp. 217-222.
1 •~ W.
Wagner, Die Dislokalion de1· Rămischen Auxiliarformationen, Berlin, rn:rn, p. l·U face ipoteza că la Tomis ar fi staţionat cohors VII Gallorum
K. Kraft, Zur Rekrutierung der .4.len und Kohorten am Rhein und Donau,
Berna, 1951, p. 47 nu insistă a5Upra acestei localizări.
.Nu este exclus, aşa cum presupune şi T. Sauciuc-Săveanu (SCIV. VIU,
1-4, 1957, pp. 205-213) ca Vibius Severus să-şi fi exercitat misiunea de speculator pontic chiar la Tomis, funcţie atestată de altfel mai de mult aici (cf. CIL
III 7546). Infine şi I. Sloian (Tomitana, p. 46 şi nota 4) admite ipoteza existenţei
unei garnizoane romane aici. Ada:.1g[1 descoperirea recentă la Tomis a
unei liste de milit<iri. cf. A. R[1dulescu. SCIV, XIV, 1. 1963, p. 101 nr. 19 şL
tot a~ci (p. 90 nr. lll) presupunerea cf1 ala (l Flavia) Gaetulorum să fi staţio
llat la Tomis. Tot la I. Stoian, op. cit. p. 2:12, nota 7, să găseşte o listă a veteranilor de la Tomis.
63 Nu ştim să se fi făcut în scris ipoteza prezenţei unei trupe romane la
Histria. Cu atît mai surprinzătoare apare informaţia pe care a binevoit să ne-o
ofere Prof. D. Tudor, după care la Histria au apărut căr:1mizi cu ştampila legiunii a V-a Macedonica. Dacă informaţia se va putea verifica, deşi de 20 de ani,
timp în care s-au făcut intense săpături, n-au mai apărut. asemenea vestigii,
ar trebui să admitem că pînă la plecarea ei în Dacia legiunea a V-a Macedonuoa va fi jucat rolul pe care avea să-l deţ.ină mai tîrziu flota dunf1t·2ană.
r1. O indicaţie curioasă se citeşte totuşi în IGR I 656 unde este pomenit
ur. strateg M]onianos, apoi după o l<lcună cuvîntul xe:v't'op [o:c;. Acest cuvînt a
rost interpretat de Se. Lambrino. Hommage Alb
Grenier,
Bruxelles. 1962,
pp. 928-939, CLI referindu-se la acţiunea de centuriatio, ilustrată în opinia aceluiaşi de inscripţia. CIL III 14214 :i:i, dar Emilia Doruţiu Boilă vede mai curînd
ln acest cuvînt (xe:v-rop (o:c;)
simpla redare în greacă a termenului militar latin
centuria, cu atJît mai mult cu cit pe o altă inscripţie callatiană apare de data
aceasta clar traducerea acestui termen : E:zo:Toviipz[ wv
(IGR, I, 652). Doar o sin~ură inscrip~ie menţionează veterani aici : IGR I, 653.
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groşat

rîndurile populaţiei Histriei 6.1, nu avem nici un element pentnt
atestarea activităţii vreunei garnizoane, fie cit de mici, în oraşul el_· p~
malului lacului Sinoie. Mai mult chiar, cunoaştem de la Histria o ir.scriptie în care se pomeneşte un necunoscut, a cărui funcţie va fi fost
după D. M. Pippidi aceea de cr-:-pry:]'r·r.y6:; „funcţiune de caracter militar
extrem de răspîndită în cetăţile din Grecia metropolitană şi... într-o
nu mai mică măsură în coloniile de pe ţărmurile de vest şi de nord
ale Mării Negre", care respinge atacul pe m::i.re al unor duşmani care
au adus prejudicii cetăţii "6 . Chiar dacă legătura pe care am încercat
s-o facem altădată între această luptă, justificată de datarea inscripţiei
în a doua jumătate a secolului II, şi marea invazie din al treilea sfert
al aceluiaşi secol tiî, este ipotetică., rămîne cîştigat că în a doua jumă
tate .a veacului al II-lea, un strntegos, functie tipică pentru un oraş
grecesc, este ceJ. c'.lre conduce operaţiunile împotriva atacanţilor cetătii.
Desigur nu este exclusă o colaborare de moment a garnizo~nelor romane cu forţele militare locale, dar în stadiul ::i.ctual al documenlării,
mai concret, prin însăşi data inscripţiei recent localizate la Mihai Viteazu, ne întrebăm dacă nu cumva slaba apărare a cetăţilor, Histria,
Callatis, eventual Tomis-ul avînd de suferit mult la această invazie tis,
va fi determinat autorităţile provinciei să întăre:i.scii paza oraşelor greceşti, în cazul nostru a Histriei, destul ele expusă, prin afilierea ei
eventual statornică tutelei militare a centrului de la Noviodunum.
Ajungem aslf el a discut:i ultima consecinţă a acestei fructuoase
localizări şi anume problema limes-ului dobrogean. Multă vreme noţiu
nea de limes a fost înţeleasă ca referindu-se în special la linia Dun:1rii.
Primul care a căutat să extindă acest concept şi la zona litoralului a
fost Em. Condurachi pentru care însăşi existenţa organismului de
praefecîura orae nwritimae, constituia o formă incipientă de limes w.
Desigur şi în această noţiune trebuie admisă o istoricitate, de la forma
restrînsă de praefectura, necesară într-o zonă incomplet supusă autorităţii romane, la cea organizată de mai tîrziu. Dacă presupunerile noatre se apropie de adevăr, odată cu restabilirea situaţiei după tulburările
din jurul anului 170, preocupările pentru apărarea litoralului se reînteţesc n-ar fi decît prin numeroasele refaceri, în special la zidurile de
15:; V. Pârvan, Histria, IV, p. 664 nr. 44 : ala (?) şi leg XI Claudia ; p. 668
nr. 45 : leg I Italica ; p. 671 nr. 46 : XI .Claudia : p. 675, nr. 47 : ala II Arbacorum; p. 678 nr. 48 : ala II Arabacorum ;V. P:irvan, Dacia, II, 1925, p. 221,
nr. 22: classis Flavia Moesica ; p. 223 nr. 2-1: leg. V-a ,;,\Iacedonica.
(j(; D. M. Pippidi în Histria, I, Bucureşti, 1954, p. 540, nr. rn.
r.; Al. Suceveanu, SCIV, 18, 2, 1967, p. 251, nola 27 ~i mai recent, într-un
context mai larg în Dacia, N.S„ XIII. 1969 (sub tipar).
us Din punct de vede1·e istoric cf. R. Vulpe, DID, II, pp. 158-163. Arheologic am încercat să prezentăm unele aspecte în articolul citat din Dacia, N.S.
XIII, 1969 (sub tip::ir).
60 Em. Condurachi, în comunicarea, încă inedită, ţinută cu prilejul conferinţei internaţionale de b Tcl-Aviv despre limes-ul roman. Pentru praefectura
vezi D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, Bucureşti, 1965, pp. 299-301.
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incintă,

constatate în cetăţile vest pontice ;o. Completată, cel puţin în
cazul Histriei cu subordonarea ei, probabil permanentă unui centru
militar, această preocupare, izvorîtă tocmai din constatarea vulnerabilităţii litoralului, ca urmare a faptului că b3rbarii încep să folosească
marea în atacurilor lor, confirmă, credem, ideia că cel puţin din acest
moment, zona de vest a Mării Negre trebuie consid€rată ca o parte integrantă a limes-ului dobrogean.
Încheiem cu nădejdea că ipoteza subordonării militare a unei părţi
din teritoriul histrian centrului de la Noviodunum împreună cu toate
consecinţele pe care le implică, poate contribui la o mai bună înţele
g\'re a unora dintre cele mai importante aspecte 3.le vieţii romane din
Dobrogea.

.
.'
Pentru zidul de incintă de la Histria cf. Gr. Florescu şi G. Cantacuzino
H~stna, I, pp. 285-293 ; pentru cel callatian, refăcut integral acum, cf. Se. Lam~
brnJo .. RIR,. V-VI, PP: 321-332, pentru cel de la Tomis cf. V. Pârvan, Zidul
cetaţu Tomis, Bucureşti, 1915, p. 431. Ad~lllgă bibliografia de la nota 68.
0

TEZAURUL DE MONEDE ROMANE IMPERIALE DESCOPERIT LA
ISACCEA ŞI ATACUL GOTIC DIN VREMEA LUI GALLIENUS
C. PREDA 5i G. SJ:\llON

Cu prilejul arăturilor de toamnă făcu te in octombrie 1960, la
ciro'l 3 km spre sud de oraşul Isaccea, la punctul numit „Pepiniera
veche", ţăranii Iancu Ioan şi Ştirbu Gheorghe au descoperit in urma
plugului un număr însemnat de monede. După toate datele de care
dispunem, se pare că. monedele, care fuseseră depuse într-o căldăruşă
de bronz, erau îngropate la o adîncime de circa 0,40 m. A5a se explică
faptul că o mare parte a monedelor, împreună cu recipientul, au fost
scoase de plug la suprafaţa terenului.
Cei doi descoperitori, după ce au adunat toate mondele aflate la
suprafaţa terenului, în număr de 1040 exemplare, au prezentat întreg
conţinutul descoperirii lor, împreună cu vasul de bronz, autoritătilor
locale din Isaccea. Acestea, la rîndul lor. au pred;i.t muzeului din Tulcea monedele descoperite, împreună cu vei.sul in care fuseseră ele depozHate. La scurt interval de timp de la data de<>coperirii, conducerea
muzeului a făcut o anchetă la faţa locului. iar în decembrie, acela5i
an (1960), a întreprins o săpătură de verificare în punctul unde avusese loc descoperirea. Săpăturile au constat din executarea a două sC'ctiuni, una orientată N-S, iar cealaltă E-V, perpendiculare una pe cealaltă, fiecare fiinid lungă de cite 20 m şi lată de cite 3 m. De pe urma
cercetărilor făcute au mai fost recuperate încă 31 monede. Astfel s-a
ajuns la un număr total de 1071 de monede.
După curăţire, care n-a necesitat multe eforturi, dată fiind buna
conservare a pieselor, întreg tezaurul a fost identificat şi apoi clasificat în ordinea cronologică a emisiunilor. Tezaurul cuprinde în totalitatea lui monede rnmane emise în timpul imperiului, în cursul primelor şase decenii ale sec. III e.n.
Am amintit că monedele au fost depuse într-un vas de bronz.
El s-a pălltrat în stare fragmentară, fiind distrus de plug în timpul
lucrărilor amintite. El a avut
forma unei căldăruşe, cu fundul uşor
albiat şi pereţii înclinaţi oblic spre interior. Pe pereţii şi fundul lui
se văd linii paralele uşor incizate, cu rol decorativ. Din motivele ară167

tate, dimensiunile recipientului nu au mai putut fi stabilite. Din cît
se mai păstrează, se poate totuşi presupune că el avea o înălţime de
circa 0,11 m şi diametrul bazei de circa 0,29 m.
Identificarea şi examinarea tuturor monedelor din tezaurul des-·
coperit la Isaccea-Noviodunum în 1960 permit, înainte de toate, să se·
facă unele observaţii cu caracter numismatic asupra întregului depozit şi să se scoată în evidenţă unele particularităţi ale acestuia. Totodată s-a putut ajunge la obţinerea unor date însemnate, menite să
permită formularea unor ipoteze sau concluzii de ordin istoric mai
general.
Incă din momentul curăţirii şi identificării monedelor s-a constatat că toate piesele sînt bine conse1·vate, ceea ce a îngăduit o uşoară
identificare. a lor. Timpul cît au stat îngropate nu a făcut decît să se
aştearnă, peste unele dintre ele, o crustă subţire de oxizi, înlăturată
destul de lesne la curăţire.
Monedele din tezaur se întind pe o perioadă de timp relativ
scurtă. Ele cuprind intervalul de timp dintre domnia împăratului Caracalla şi cea a lui Gallie!lus. O împărţire şi o grupare a lor pe împăraţi
se prezintă astfel :
1Caracalla
Elagabal
Severus Alexander
Maximinus
Balbinus
Gordian III
Filip Arabul
Otacilia
Filip Junior
Traianus Decius
Consecratio
Etruscilla
Herennius Etruscus
Hostilian
Trebonianus Gallus
Volusian
Aemilianus
Valerian
Saloninus
Salonina
Macrianus
Quietus
Gallien11s

1
1

3
1
1

181
164
33

28
71
G
18
12
5
64
42
6
49
5
43
4
2

331
Total

fie
de
168

. 1071

Din felul în care se repartizează emisiunile în timp se poate stabili,.
şi cu aproximaţie, perioada de acumulare a tezaurului. Se constată,
pildă, că de la primii cinci împăraţi documentaţi în depozitul nostru

monetar, nu posedăm decît un număr foarte redus de piese. In afară
de Severus Alexander, de la care se păstrează trei monede, ceilalţi
împăraţi (Caracalla, Elagabal, Maximinus şi Balbinus) sînt reprezentaţi
doar prin cite o emisiune fiecare. Numărul monedelor creşte însă simţitor o dată cu domniile împăratilor Gordi:m III şi Filip An-lbul. De
Ila primul împărat întîlnim 181 de piese, iar de la următorul, 168 de
monede. De la Filip Arabul şi pînă la Gallienus, emisiunile împ;lraţilor cuprinşi în acest interval de timp sînt mai
puţin
numero::ise.
Faptul se explică în bună parte p1·in aceea că cei mai mul\i împăraţi
din această vreme au un timp de domnie scurt sau chiar foarte scurt,
încît numărul de monede acumulate în perioada respectivă este relativ
proporţional cu perioada de domnie a fiecăruia. De la Gallienus, care
este şi ultimul împărat documentat de tezaur, s-au păstrat 331 de
monede, număr de piese care nu-l atinge nici unul din ceilalţi împăraţi
menţionaţi.

După cum ne indică aceste cîteva date statistice referitoare la
felul cum se grupează emisiunile pe împăraţi, procesul de acumubi'e
a monedelor de la Isaccea a început în timpul domniei lui Gordian III
şi s-a încheiat o dată cu domnia lui Gallienus. Acest proces se întinde
astfel pe o perioadă de timp de aproximativ trei decenii, situîndu-se
între limitele anilor 238-268 e.n. Monedele anterioare domniei lui
Gordian III reprezintă emisiuni mai vechi, aflate încă în circulaţie la
data începerii procesului de acumulare a tezaurului, fenomen frecvent
întîlnit aproape la toate depozitele monetare din epoca romană. Lucrul
acosta îl dovedeşte nu numai diferenţa dintre numărul foarte mic al
monedelor din depozit emise în vremea împăraţilor anteriori domniei
lui Gordian III, ci şi starea lor de conse1·vare, evident mai proastă
decît a celorlalte emisiuni din timpul cuprins între anii 238-268 e.n.
Tezaurul cuprinde aproape în totalitatea lui numai antoniniani.
Printre cele 1 071 de piese întîlnim doar 6 denari ; unul este emis în
vremea lui Caracalla, trei în timpul lui Severus Alexander, iar ceilalţi
doi provin, unul de la Maximianu<>, iar altul de la Gordian III. O asemenea situaţie se explică prin faptul că în vremea în care are loc
procesul de acumulare, denarul se emite în număr foarte redus sau
deloc, în timp ce antoninianul devine moneda curentă în întreg Imperiul roman. Totodată se poate constata că denarii emişi în epoca ~mte
rioară vremii la care ne referim nu-i mai întîlnim în circulaţie decît
în cantităţi foarte reduse 1, ei fiind retraşi de autoritatea imperială
pentru a fi transformaţi într-o nouă monedă sau tezaurizaţi de persoane particulare, în cele două secole precedente, pentru valoa1·ea lor
intrinsecă.

O particularitate a tezaurului de la Isc.ceea o constituie prezenţa
unor monede deosebite, emise pe la mijlocul secolului al III-lea e.n„
pe care le întîlnim foarte rar prin descoperirile monetare. Este vorba
de acele emisiuni monetare cunoscute sub numele de „Restitutionsmiin1

D. Protase, Tezaurizarea antoninianuiui

în

Dacia, în

SCN,

II,

1953,

p. 253-266.
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zen"

2 care au p e avers capul sau bustul împăratulw, radliiat, înconjurat
de legenda DIVO şi numele suveranulu i respectiv, iar pe r evers
CONSECRATIO in jurul unui vultur sau a unui altar (fig. 2). Monedele
în discu ţ ie , t oate cu valoare de antoniniani, au fost emise în amintirea
celor mai de s e amă împăra ţi din secolele I-II şi prima jumătate a
secolului al III-lea. Printre ace ş tia întîlnim în tezaurul de la Isaccea,

Fig. 1. Isaccea. Fragm nt di n vasul de b r on z în care s-a descop erit t ezaurul.

p e Titus, T raian . An toninus P ius, Marc Aureliu, Septimiu Sev er ş i
Sever us Alexander.
A sup ra da tei lor de emitere nu s-a ajuns încă la un con sens
unanim. Unele p ăreri tind să pl a s ~ze începutul baterii lor pe vremea
lui T raianus Decius :i. Dup ă al ţii , monedele în discu ţie par să ap a rţină
m a i d egrabă timpului de domnie a lui Trebonianus Gallus. Deocamdată
cr edem că est e greu s ă n e fi xă m asupra împăratului în timpul c ă ruia
s- au emis aceste m on ede. D u p ă stil, n ominal şi din datele furnizate de
descoperi ri , putem totu ş i stabili limitele de timp în care ele au fos t
b ătute . P are să fie sigur, de pildă , faptul că ele nu sînt emise m ai
devrem e d e domnia lui T rai anu s Decius ş i nici nu ating domniile lui
V alerian ş i Gallienu s. în acest caz, ar urma să admi tem ca timp de
batere a lor p erio:.:lda c up ri n să aproxim3tiv între anii 250-253. Num ărul
relati v m are al împ ăl·a ţilor care domnesc în acest interval de timp n u
ne îngăduie să ş tim preci s în vrem ea căruia dintre ei are loc proces ul
2 Max Bernhart, H and buch zur Miln zkunde d er romisch en Kaiserzeit, Halle.
1926, p. 265-267.
3 Solon e Am brosoli, A p r oposito d elie cosi d ette „restituzioni"
di Gallieno
o di Filippo, in Riv. i tali ana d i n u mis. XVI, 1903, p. 195, cf. M . B ernh ar t, op. cit „
p. 2G7 .
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<l€ emitere a acestui tip m onetar. Descope1~irile de pîn ă acum n e da u
indicatii doar asupra perioadei lor de batere. De exemplu, în tezi-lurele
descoperite pînă acum în ţara noastră, care se înch eie cu monede cie
l a F1ili(p Arabul, nu se întîlneşte nici o astfel de piesă, ceea ce indică
un terminus post quem p entru data emiterii l or. într-un depozit de

Fig.

2. Isaccea.

Antoniniani

romani

emi şi

c::itre

mijlocul

sec.

III

e.n.

antoniniani descoperit în Serbia, ale cărui ultime piese sînt din vremea
lui Aem\ilianus, au apărut şi mon ede de tipul celor asupra cărora ne
referim, printre care una cu l egenda DIVO ALEXANDRO 4 . Această
descoperire ar putea, eventual, să n e indice pentru acel eaşi monede
un terminus ante quem , încît fixarea lor cronologică între anii 250-253
.ar ap ărea ca foarte prob abilă.
" W . Kubi tsch ek , Ein Fund rămischer Antoniniane aus
XXXII, 1900, p. 185-194, cf. M . Bernhart, op. cit., p . 267.

Serbien,

în

NZ,

Nu este de loc exclus ca ele să fi fost emise în vremea unui
singur împărat din această perioadă de timp, poate în cursul domniei
lui Trebonianus Gallus, şi să aibă astfel o dată fixă de b3.tere. Tipul,.
nominalul, titlul şi trăsăturile lor comune în ce priveşte reprezentarea
efigiilor imperiale, par să sprijine o atare ipoteză. în legătură cu felul
în care sînt redate efigiile împărnţilor, se poate observa că în fiecare
caz s-a ales înfăţişarea pe care au avut-o suveranii respectivi în ultimii
ani ai vieţii sau ai domnii lor. Totodată, se po:i.te urmări cum gravorii
au îrrwrumutat înfăţişării lor anumite trăsături comune, pe care leputem uşor identific:i pe monedele emise pe la mijlocul secolului al
III-lea. Cu toate că noua descoperire nu soluţionează problema emisiunilor Restitutionsmiinzen, e::l aduce elemente noi în plus, care ajută
la lămurirea unor aspecte legate de cronologia lor şi care pe viitor ar
putea servi la rezolvarea definitivă a tuturor întrebărilor ridicate de
aceste monede.
Credem că nu este lipsit de interes să prezentăm unele din ohservaţiile făcute asupra evoluţiei greutăţii şi titlului monedelor din tezaurul
nostru. Referitor, mai întîi, la titlul monedelor, se poate vedea că
procentul de argint scade trept::it si simtitor de la primele piese emiseîn vremea. lui Gordian şi Filip Arabul şi ~înă la Gallienus. Acest proces
este de altfel bine cunoscut şi mai de mult semnalat în lucrările de specialitate, unde se face precizarea că aproximativ pînă în anul 256·
antoninianul are un procent de 500/0 argint, în timp ce în vremea lui
Gallienus, el scade la 25 şi ~0°, o::;_
Cit priveşte evoluţia greutăţii antoninianului, în această vreme,_
cunoaşte 5i ea unele schimbări. pe care le putem urmări relativ uşor·
în cadrul depozitului monetar în discuţie. Se constată. de pildă, că
numărul monedelor din vremea împăraţilor Gordian III şi Filip Arabul,_
care au o greutate cuprinsă între 4 şi 5 g, depăşeşte cu aproape jumă
tate numărul antoninianilor care cîntăresc între 3 şi 4 g. Amintim, de
exemplu, că din cei 180 de antoniniani emişi în timpul lui Gordian III,
51 de piese cîntăresc întn~ 3 şi 4 g, 112 piese între 4 şi 5 g, iar celelalte 17 monede depăşesc greutatea de 5 g. O situaţie asemănătoare o·
întîlnim şi sub Filip Arabul. Cei 164 de antonini1ni emişi sub domnia.
acestuia se împart astfel : 57 piese au o greutate cuprinsă între 3-1 g,.
99 între 4 şi 5 g, iar restul de 8 monede cîntăreşte peste 5 g fiecare.
De la acea'Stă dată şi pînă la Trebonianus Gallus raportul se schimbă
treptat, devenind nu numai egal, ci şi înclinînd în favoarea monedelor
cu o greutate sub 4 g. în continuare, în timpul împăraţilor cuprinşi
între Trebonianus Gallus şi Gallienus inclusiv, asistăm la o nouă schim-bare de situaţie. De data ace2.sta. numărul antoninianilor care cîntăresc·
sub 4 g creşte simţitor în dauna celor care au o greutate mai mare
de 4 g, raportul fiind de 2/3 în favoarea primei categorii. Pentru a da
şi a~ci cîteva exemple, menţionăm faptul că din cele 64 de monede
emise sub T11ebonianus Gallus, 47 au o greutate sub 4 g şi numai
16 exemplare depăşesc această greutate. Şi mai evidentă apare această.
5
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Max Bernhart, op. cit., p. 2L

<iiferentă

si scădere a antoninianului în vremea lui Gallienus. Cele 331
de mo~ed~ se împart astfel : 18 piese cîntăresc sub 3 g, 235 între 3
şi 4 g, 73 între 4 şi 5 g, iar celelalte 5 piese au o greutate de peste 5 g.
Exemplele date - credem noi - sînt suficient de concludente pentru
a demonstra că antoninianul emis în perioada de timp cuprinsă între
domnia lui Gordian III şi Gallienus, cel puţin aşa cum ne indică tezaurul
,de la: Isaccea, cunoaşte nu numai o scădere treptată a titlului, ci şi o
reducere evidentă a greutăţii lui. Şi unul şi altul dintre aceste două
_procese se produc treptat şi în timp. ele mergînd paralel şi cu o strînsă
legătură între ele. Observaţiile noastre par să fie cu atît mai valoroase
-cu cît ele au fost făcute pe un material relativ numeros şi bine conservat, cele mai multe piese fiind „fleurs de coins•:.
Asupra originii etnice a posesorului acestui mare depozit monetar
nu putem să facem decît unele presupuneri. Credem că. în cazul de
faţă nu poate fi vorba de un băştinaş. Ţinînd seama de componenţa
„etnică a Dobrogei romane din secolul al III-lea e.n. şi mai ales de locul
unde s-a făcut descoperirea - destul de aproape de Noviodunum .am putea considera că posesorul tezaurului a fost, fie un militar sau
veteran din armata romanii, fie un colonist-negustor.
Una din problemele pe care le pune descoperirea unui tezaur,
, în general, este aceea a c::i.uzelor care au dus la ascunderea lui. Cauzele
în asemenea situaţii sînt multiple şi cu explicaţii diferite. La baza tuturor
se află grija posesorului de a-şi pune la adăpost comoara, fie sub presiunea unor evenimente, fie numai cu gîndul de a o şti în siguranţă.
Muilte din aceste îngropări de tezaure se leagă între ele în timp şi
spaţiu. în astfel de situaţii pare să avem de-a face cu o cauză majoră
şi anume cu unele evenimente de ordin istoric, despre care documentele scrise ale vremii respective vorbesc destul de limpede. Vom
încerca să vedem în ce măsură depozitul monetar de la Isaccea se integrează sau nu în cadrul unei asemenea categorii de descoperiri. Pentru
:aceasta, este nevoie să cunoaştem data îngropării lui, dacă mai există
sau nu ascunderi de tezaure din 3.ceeaşi vreme şi din aceeaşi regiune
şi, tot()dată, dacă se cunoaşte sau nu vreun eveniment istoric cu care
să poată fi pusă în legătură.
Data îngropării tezaurului, în linii generale, poate fi uşor stabilită,
dacă ţinem seam:i de faptul că cele mai recente emisiuni dintr-un
depozit monetar indică cu suficientă aproximaţie data în jurul căreia
a avut loc ascunderea. Pornind de la această observaţie generală şi
ţinînd seama că, în cazul de fată ultimele monede din tezaur sînt emise
în vreme:i. lui G<cllienus, putem stabili că ingroparea tezaurului de la
Isaccea s-a f<icut în cursul domniei împăratului amintit. In acest sens,
ni se par deosebit de grăitoare cele m:ti n'c2nte monede din tezaur,
care sînt în număr de 21 exemplare. Acestea sînt de tipul RIC, 554,
'ti03, 607 şi Cohen 2 , 297 şi au fost emise în anul 267. Ca urmare, socotim
că îngroparea tezaurului poate fi plasată către sfîrsitul domniei lui
Gallienus, după cum ne indică data de emitere a c.elor mai recente
_monede, chiar în, cursul anului 267.
.
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Aşa cum ne dovedesc descoperirile de pînă acum din Dobrogea„
tezaurul de la Isaccea pare să nu rămînă izolat. De el se leagă şi alte
descoperiri monetare, îngropate tot pe vremea lui Gallienus. Unul din
aceste depozite a fost descoperit în 1911, Î!1 partea de nord a Dobrogei,
în apropiere de Măcin, la poalele dealului Suluc. El constă dintr·-un
număr de patru monede de aur, emise, Lm:.:l în timpul lui Hostilian, iar
celelalte trei în vremea lui Gallienus. Monedele sînt perforate şi acest
fapt pune totuşi sub semn de întrebare data îngropării. fixată de
C. Moisil în timpul domniei lui Gallienus (j.
Din aceeaşi perioadă fac parte trei depozite monetare găsite la
Mangalia. Unul dintre ele, descoperit prin anul 1935, cuprindea un
număr de circa 200 de monede şi din acestea se mai păstrează doar
17 antoniniani în colecţiile cabinetului numismatic al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România (inv. 406). Cel de-al doilea tez~rnr
a fost descoperit întîmplător în primăvan :tnului 1959, în afara zidurilor cetăţii Callatis. El se compunea, la data descoperirii, din circa
300 monede. Din acest depozit, 70 de piese au intrat în colecţiile aceluiaşi cabinet (inv. 1588), iar alte 100 monede în colecţiile Muzeului de
arheologie din Constanţa. In ambele cazuri, cele mai recente emisiuni
aparţin domniei lui Gallienus. Imprejurarea însă că cele două depozite
se păstrează doar parţial nu ne îngăduie să putem stabilli cu certitudine
anul ascunderii lor. Se po::i.te face doar afirm:i.ţia generală că ele au
fost ascunse în timpul domniei lui Gallienus.
Al treilea tezaur monetar descoperit la Mangalia este cel găsit
în anul 1960, pe locul unde ~stăzi se află casa de cultură a oraşului,
într-o locuinţă incendiată din secolul al III-lea e.n. Acesta se compune
din circa 9000 piese, dintre care aproape 7000 sînt emisiuni ale or'l.şelor vest-pontice din secolele II-III e.n., iar restul de peste
2000,
monede romane imperiale. Cele mai multe monede şi cele mai recente
în acelaşi timp, sînt emise în vremea lui Gallienus. Descoperirea se
datează însă, după indicaţiile pe care ni le dau cele mai recente monede,
in prima parte a domniei lui Gallienus, în anii 258-9.
Poate că nu este lipsit de sens să amintim aici ş1 1mprejur::i.rea
că în cursul săpăturilor executate în anul 1959 la Barboşi (Galaţi), cele
mai recente monede scoase la iveală datează din vremea lui Gallienus ~.
Urmărind descoperirile monetare din aceeaşi vreme. în direcţie
nordică, de-a lungul zonei imediat învecinată a Mării Negre, constatăm
situaţii similare cu cele semnalate în Scythia Minor. De exemplu la
Tyras, seria monedel01· descoperite întîmplător sau prin săpături, se
încheie cu monede emise în vremea lui Gallienus. In aceeaşi ordine de
idei menţionăm că pe coastele Crimeii multe din tezaurele monetare
găsite in regiunea respectivă se opresc în timpul domniei lui Valerian !l.

r; Const. Moisil, Tezaurul de la Suluc, în CNA. III, 1923, 9-10. p. 6G-70.
C. Preda, Date şi concluzii preliminare asupra tezaurului descoperit Za
Mangalia în anul 1960, în SCIV, XII, 1961, 2, p. 2-!l-249.
~ N. Gostar, în Ma~eriale, VIII, 1962, p. 509.
~ 1 A. N. Zograf, A11r111111b1e Mo11eTbI, în MIA, 16, p, 117.
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O situaţie asemănătoare poate fi remarcată ş1 mspre sud. Ne
referim la faptul că în R. P. Bulgaria se cunosc destul de numeroase
tezaure monetare, care au fost îngropate în timpul domniei lui
Gallienus 10 .
Amintirea pe scurt a tezaurelor îngropate pe vremea lui Gallienus
în regiunea de azi a Dobrogei şi în zonele învecinate spre sud şi spre
nord, ne dă posibilitatea să facem o legătură între unele din acest0
descoperiri şi tezaurul de la Isaccea. Socotim că nu facem o greşeală şi
nici nu supunem materialul numismatic la o interpretnre forţată, dacă.
admitem că îngroparea unora dintre aceste depozite, care s-3 făcul în
aceeaşi vreme, se datoreşte unei cauze comune, ce trebuie căutată în
evenimentele vremii repective. In această privinţă desluşiri importante
ne aduc informaţiile cu caracter literar, care vin nu numai să întregească documentarea numismatică şi arheologică, ci şi să precizeze
situaţia politică din Dobrogea din aceasE1 perioadă de timp.
A doua jumătate a sec. al III-lea c.n. se caracterizc0tză în Moesia
Inferior printr-o sporire a at:tcurilor întreprinse de populaţiile gotocarpice şi sarmatice, însoţite de multe ori şi de alte tl'iburi. Luptele cu
diversele unităţi militare romane sînt din ce în ce mai dese şi mai
înven;;unate. Cu greu, şi nu întotdeauna, acestea din urmă reuşesc
să facă faţă at3.curilor nestăvilite şi în multe carnri şi bine organizate,
ale triburilor din nordul Dunării. In această parle, graniţele imperiului
roman se dovedesc a fi mai vulnerabile. Eforturile, adesea disperate,
pe care le face imperiul, nu dau rezultate decît de moment. Dobrogea
se resimte de pe urma acestor hărţuieli. În urma marelui atac al goţilo1·
din anul 250-251, întreprins în regiunea Balc:rnilor si în Tracia. în
care Decius îşi pierde viaţa, Dobrogea rămîne într-o st;:H"e de completă
nesigllranţă. Âcordul încheiat între romani şi goţi în vremea lui
Trebonianus Gallus se dovedi a fi de scurtă durat§.. deoarece numai
după un an, triburi de goţi şi carpi trec din nou Dunărea, dar sînt
respinşi de trupele romane de sub conducerea lui Aemilianus, guvernatorul Moesiei 12.
O dată cu venirea la conducerea imperiului a împăraţilor Valerianus şi Gallienus se întreprinde în Dobrogea o operă de întărire a
limesului dunărean şi de restaurare a unora dintre oraşele Moesiei
Inferior. Pentru această ultimă operă, de pe urma căreia vor profib
probabil şi oraşele Tomis şi C:i.llatis, Gallienus aduce din Bizanţ pe
cunoscuţii comandanţi, probabil şi arhitecţi, Cleodamus şi Athenaeu::;.
Şi în această perioadă de timp atacurile populaţiilo1· transdanubienccontinuă să se ţină lanţ. In anii 258, 263, 264 şi 266 au loc atacuri porN. A. Muşmov, în Izvestiia-Institut, III, 1923. p. 253 si IV, 192C-i-1927,
p. 324 ; Th. Gerasimov, în Izvestii::i.-lnstitut, XI, 1936, p. :319
şi XII,
1938,
p. 451-452.
11 Jordones. Getica, XVIII, 101-lO:l ; cf. R. Vulpe, Histoire ancienne ci!?
Za Dobroudja, Buc., 1938, p. 268-269 ; idem, Din istoria
Dobrogei, II, 1968,
p. 2-15-250 ; Em. Condurachi în Istoria României, I, 1961, p. 363 ; B. Gc'l"OV,
în Studia Historica et Philologica, Serdicae, 1963, p. 127-146.
1
~ Ibidem.
10
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nite din nordul

J.n truntea lor sltuindu-se, aproape de fiecare
carpi şi sarmaţi. Ţinta lor rămîne în prinPropontida şi Asia Mică, însă nici Sciţia
Mică nu este scutită de primejdii şi neajunsuri 13 .
în penultimul an al domniei lui Gallienus, respectiv în anul 267,
are loc, după cum ne informează ştirile literare antice, o mare invazie
<lin nordul Dunării, condusă de goţi şi heruli. îmbarcaţi pe 500 corăbii
aceştia pătrund pe fluviu în sus, prădînd, malul nordic al Sciţei Minore.
(Istrum ingressi, multa gravia in solo Romano fecerunt). Apoi se îndreaptă spre sud, navigînd de-a lungul coastei dobrogene şi a celei
trace, pînă în Propontida şi Marea Egee. După unele prime încercări
fără succes, o flotă romană aflată sub conducerea celor doi comandanţi
Cleodamus şi Athenaeus reuşesc să distrugă navele duşmane. Pe uscat
Galliem's repurtă o victorie asupra herulilor, cu care căzu apoi la
învoială. Exemplul său este urmat ap<Ji de Macrianus, care ajunse la
înţelegere cu goţii. Astfel. celor rămaşi din coaliţia goto-herulică li se
dădu posibilitatea să se înapoieze în nordul Dunării 14.
Datele de ordin numismatic oferite de tezaurul de la Isaccea, care
coincid în timp cu acest eveniment, ne îndreptăţesc să admitem că
unul din primele obiective ale acestui atac l-a constituit principalul
centru roman de la Noviodunum. Tezaurul de 1071 monede de la Isaccea,
eventual \Şi cel de la Suluc, legate de informaţiile literare, care aşa
cum am arătat, înregistrează prezenţa goţilor şi a herulilor la gurile
Dunării, unde aduc prejudicii însemnate malului dobrogean, pot servi
ca argumente în susţinerea unei atare teze. Dacă mai ţinem seama că
la Noviodunum se afla unul din cele mai accesibile puncte de traversare a Dunării, concluzia noastră po~te căpăta mai multă consistenţă.
Relatarea lui Trebellius Pollio, care vorbeşte despre devastarea
ţărmului dobrogean de la gurile Dunării, trebuie deci înţeleasă şi admisa ca atare. Nu se adevereşte deci interpretarea, potrivit căreia,
expresia „Istrum ingressi·· a autorului latin amintit, s-ar referi la
„golful cetăţii Istros'· 1 ~·. Deşi deocamdată rezultatele arheologice nu
sînt în măsură să ne ofere date suplimentare, avem convingerea că ele
nu vor întîrzia să completeze documentaţia noastră în acest sens.
Dacă cu prilejul acestor evenimente au mai fost atacate şi alte
oraşe de pe coasta dobrogeană a Mării Negre, nu putem face nici-un
fel de afirmaţie. De pildă, nu ni se pare îndeajuns de convingătoare
concluzia, recent exprimată, după care Histria ar fi suferit o distrugere
Uunăn1,

dată, goţii însoţiţi uneori de
cipal sudul, cu oraşele din

13 Zosimus. Hist. I, 31-34 ; cf. R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja,
1938, p. 272-273, şi Din Istoria Dobrogei, III, 1968, p. 250-257 : Emilia Doruţiu. Zur Frage der Zerstărung Histrias în 3.Jh.u.z„ în Studii Clasice. VI, 1964,
p. 253-254.
1' SHA. XXIII, 13. 6-10, Georgius Syncellus, ed. Bonn, p. 717 ; Zonaras,
Annales. XII. 26 : Cf. şi R. \'ulpe, Dobroudja, p. 272-3, idem, Din Istoria Dobrogei. II, 1968, p. 258-9, Em Condurachi, op. cit., p. 263-264, Em. Doruţiu,
-Op. Cit„ p. 254-255 şi 257.
1
~ Cf. R. Vulpe, Din Istoria Dobrogei, II, 1968, p. 258.
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totală

tocmai în 267, ca urmare a atacului goto-herulic 16 . Din acest
punct de vedere r3.mîne semnificativ faptul că la Histria nu s-a descoperit nici-un tezaur monetar din această vreme şi nici descoperirile
arheologice, epigrafice şi monetare în general, nu ne dau nici-o indicaţie de acest fel. Ar fi greu de crezut că Histria, expusă mai mult
decît toate celelalte oraşe pontice, a reuşit să reziste pînă în anul 267.
Situaţia nu este suficient de clară nici la Callatis. Cu prilejul
publicării primelor date asupra marelui tezaur monetar descoperit la
Mangalia în 1960 consideram că zona „extra muros" a cetăţii a suferit
o distrugere totală ca urmare a atacului goto-herulic din 267 17 • Reluarea
studiului monedelor emise în timpul domniei lui Gallienus a dus la
constatarea că cele mai recente piese datează din anii 258-9. Deci
îngroparea tezaurului, cît şi distrugerea oraşului trebuiesc plasate
aproape cu un deceniu mai devreme.
Desigur aceasta nu exclude posibilitatea unor atacuri sau a unor
încercări repetate de a pătrunde în cetate, de mai mică amploare, dar
pe care deocamdată nu le putem surprinde. Datele oferite de tezaurul
de la Mangalia se referă la una din cele mai însemnate lovituri pe
care o primeşte oraşul în vremea lui Gallienus. în acest caz nu putem
fi de aco11d cu afirmaţia că acelaşi atac de mari proporţii asupra Cal' Jatis-ului ar fi de plasat în vremea lui Claudiu Goticul, respectiv în
anul 269, atunci cînd are loc şi asediul oraşului Tomis 18 •
O ultimă problemă pe care o ridică tezaurul de la Isaccea, împreună cu celelalte trei descoperiri de la Mangalia, este aceea a circulaţiei monetare în Dobrogea, în secolul al III-lea î.e.n. Este cunoscut
faptul că în caJrul crizei generale a sclavagismului roman. economia
monetară, care cunoscuse o mare extensiune în primele două secole
ale erei noastre, în secolul al III-lea începe să decadă, cedînd treptat
"în favoarea economiei natulare. Dobrogea, situată la graniţele de nordest ale imperiului, unde atacurile populaţiilor din nordul Dunării devin
din ce în ce mai frecvente, cunoaşte şi ea urmările crizei amintite. Cu
toate acestea, tezaurele de la Isaccea şi Mangalia aruncă o lumină nouă
.asupra circulaţiei monetare în aceste părţi ale imperiului, la mijlocul
secolului al III-lea e.n. Numărul foarte mare de monede din aceste depozite stau mărturie a existenţei unei intense circulaţii monetare, la
data menţionată. O explicaţie a unei atare situaţii poate fi însuşi faptul
că Imperiul roman se afla într-un moment cînd făcea anumite eforturi de redresare şi întărire a graniţelor şi provinciilor sale serios
ameninţate. Deosebit de semnificative ar fi, în acest caz, măsurile luate
-tle Valerianus şi Gallienus, în vederea întăririi oraşelor din Dobrogea.
Ca urmare a unei asemenea politici poate că ar trebui să înţelegem
prezenţa în tezaur a unui număr aşa de mare de monede de la aceşti
împăraţi.
10
17

111
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Ibidem.
C. Preda, op. cit., p. 249.
R. Vulpe, Din Istoria Dobrogei, II, 1968, p. 258.
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LE TRESOR DE :\IONNAIES ROMAINES IMPERIALES DECOUVERT A.
ISACCEA {DISTRICT DE TULCEA) ET L'ATTAQUE DES GOTHS SOUS LE.
REGNE DE GALLIEN
-

Resumc

Certains travaux agricoles effectues en automne 1960 au sud du Danube,.
dans le voisinage de la ville d'Isaccea, ont amene au jour un tresar de monnaies:
romaines imperiales. Les pieces de monnaies etaient deposees dans un petit
chaudron de bronze et leur nombre montait a 1071. A l'heure actuelle, celles-ci
font partie des collections du musee districtuel de Tulcea.
Les monnaies en question s'echelonnent dans le laps de temps delimite par·
les regnes de Caracalla et de Gallien, les cmissions les plus riches app:i.rtenant
aux empereurs Gordien III (81). Philippe l'Arabe (164) et Gallien (331). Sur les
1071 pieces du tresor, seulement 6 sont des deniers, pendant que le reste de·
1065 sont toutes des antoniniens. 11 y a parmi ces derniers.
26 monnaies
de la si:·rie dite des „Restitutionsmiinzen", probablement frappces durant le
regne de Decius Trajan ou de Trebonianus Gallus (fig. 2). Les monnaies respectives etaient frappees a la memoire de quelques empereurs anterieurs, portant sur !'avers les legendes suivantes : DIVO TlTO, TRAIANO. PIO, MARCO,.
SEVERO et ALEXANDRO.
Selon tous les indices fournis par ranal~·se du trcsor. ces pieces ont cte
accumulees depuis le rebne de Gordien III, pour etîe enterrees vers la fin du
regne de Gallien. probablement en 267. D'autres depâts monetaires decouverts
en Dobroudja sont toujours dates du regne de Gallien, par exemple un trouv.!a Suluc, dans le nord de la Dobroudja et trois autres i1 Mangalia, l'ancienne
Callatis. Le fait de cacher ces tresors prouve selon toute vraisemblace que de
graves cvenements politiques troublaient la Dobroudja i1 cette epoque. Certaines sources ecrites montrent que durant le regne ,de Gallien a eu lieu une
attaque des Goths allies aux Herules. Ces derniers sont d'abord mentionnes aux
bouches du Danube. d'ou ils se sont embarqu(·s sur 500 embarcations pour atta-·
quer Ies cites du littoral. Il n'est pas absolument impossible que cette expedition'
fit une incur:>ion i1 Noviodunum (le centre romain d'Is:.iccea), dans le voisinage
de laquelle on a d0couvert le tresor en question.
Le chiffre important des monnaies comprises dans le depât d'Isaccea jette
une nouvelle lumiere sur la circulation monetaire en Dobroudja, vers le milieu
du IIIe siecle de n.e. Bien que nous soyons en pleine crise economique dw
systeme esclavagiste romain qui commence a decliner pour faire place <\
l'economie naturelle dans cette partie de l'Empire nous constatons a cette·
cpoque un abondant circuit mondaire.

CERCETARI PE MALUL LACULUI RAZELM, EPOCA ROMANA
ŞI ROMANO-BIZANTINA
MARIA COJt\
Cunoaşterea vestigiilor antice de pe m::i.lul dobrogean se rezumă,
în general, datorită cercetărilor mai restrînse sau mai ample, la cele
trei centre : Tomis şi Callatis de pe malul Mării Negre, şi Histria,
aşezată pe malul actualului lac Sinoc, fost golf m2.ritim în antichitate.
In afara acestora există un şir de aşezări mai mici, nefortificate în
cea mai mare parte, necercetate şi în consecinţă neindentificate, deşi
unele ipoteze s-au făcut mai mult pe baza altor izvoare decît cercetările arheologice. Printre acesteq n-a scăpat atenţiei specialiştilor a!;>ezarea fortificată de pe malul bcului Razelm, situată pe un promont<>riu
calcaros, înalt, numit capul Dolojman, din raza comunei Jurilovca,
jud. Tulcea.
Acest promontoriu impresiona uşor ochiul specialistului prin existenţa unor fortificaţii frumos şi clar reliefate. Primul care, pe baze
arheologice a atras atenţia asupra acestei aşezări a fost V. Pârvan L,
care în urma descoperirii horotesiei şi prin lectura dată unui pasaj al
documentului, făcea ipoteza identificării locului cu anticul Argamum.
ln mod cert apoi, îndemnat si de loc şi de ipoteza lui V. Pârvan, Paul
Nicorescu începe aici cercetările în 1926, pe care le continuă mai mult
de zece ani, descoperind importante monumente.
Din aceste cercetări ne-a lăsat informatii sumare într-un studiu
consacrat celor două basilici c1·eştine, cu care ocazie se referă, în puţine
cuvinte. la sistemul de fortificaţie şi foarte lapidar, la descoperil'ile
curente 2. După o întrerupere de peste treizeci de ani, ne-am permis
reJuarea cercetărilor în acest punct în anul 1965, deoarece prin situarea
sa şi puţinele date cunoscute din cercetările menţionate, oferea posibilităţi nu de neglijat pentru îmbogăţirea cunoştinţelor noastre asuprn

V. Pârvan, Histria IV. p. 38j.
P. Nicorescu, Les basiliques byzantines de DoLojman, in Bulletin de la
Section Historique, t. XXV, 1, Buc. 19-14, pp. 95-101.
t
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limes-ului maritim, cu .atit mai mult cu cît litoralul de vest al Mării
Negre oferă prea puţine aşezări, libere de construcţii moderne 3 .
Cercetările noastre din anii 1965-1968, executate pe scară foarte
modestă, nu ne pot oferi decît citeva informaţii preliminare asupra
epocii romane şi romano-bizantine. Deşi sîntem în posesia unor date
şi pentru epoca greacă, ele nu sînt în măsură să facă obiectul unei
discuţii.

O parte din documente privind epoca romană timpurie le-am
prin cercetarea terenului la sup:cafaţă. în malurile recent pră
buşite ale falezei de est. lnsă pentru obţinerea unor date stratigrafice
am practicat un mic sondaj S. III (19 X L25 m) pe suprafaţa de la
n-vest de zidul de apărare şi de valurile sale, la circa 300 m distanţă.
Rezultatul a fost descoperirea unui sh·at de cultură din epoca romană,
compus din trei - chiar patru nivele, documentate prin resturi de locuire.
Sub stratul roman se află un strat mai subţire din epoca preromană. Materialele ceramice descoperite par a aparţine epocii elenistice
de sfîrşit şi începutului celei romane. În acest context s-a găsit şi o
monedă, nu prea bine conservată, susceptibilă de a reprezenta un denar
roman republican ".
Următoarele două nivele din secolele al II-lea şi al III-lea ale e.n.
nu s-au separat clar prin urme de construcţie. Fragmente ceramice şi
rare dărimături din pietre de calcar pot reprezenta un nivel din secolul
al II-lea al e.n. Mai clar. s-a p~istrat un nivel - poate al III-lea din care s-au păstrat urme din podele de lut ars şi un chiup căruia îi
lipseşte buza. Cenmica fină nu a fost abundentă însă are similitudini
cu cea de la Histria. dintr-un complex din aceiaşi vreme, cercetat de
noi în ultimii ani (fig. 1).
Ultimul nivel, al !V-lea (0,45-0,50 m) este documentat prin resturi de construcţii din piatră de calcar legată cu pămînt negru. S-a
păstrat un segment de zid (lung. 0,80 X 0,54 X 20 înălţime) şi o mică
suprafaţă pavată din partea lui de sud, executat din lespezi cioplite
neregulat, de proporţii nu prea mari. Ceramica de la acest nivel
sugerează o încadrare în ultima parte a secolului al III-lea şi probabil
prima jumătate a secolului al IV-lea. Două monede găsite printre :ruinele
menţionate sînt de la împăraţii Constci.ntin I (313-317) şi Valentinian
(27 sept. 365-27 mai 366).
Deşi sondajul a fost foarte redus ca proporţii, datele obţinute
atestă, prin cele de mai sus, existenţa unui strat roman destul de bogat
în resturi de locuire, care luat în consideraţie şi prin plasarea lui topografică poate însemna ori întinden~a asezării romane mult mai în
afara incintei tîrzii, ori că avem de-a fa~e cu un cartier situat poate
obţinut

3

Reluarea săpăturilor în acest obiectiv arheologic a fost posibilă prin încătre G. Simion, dire::torul Muzeului Delta
îi aducem şi aici mulţumirile noastre căldu

ţelegere.a şi sprijinul acordat de
Dunării din oraşul Tulcea, du·uia

roase.

4
Aducem mulţumirile noastre colegei Mariana Chitescu
carea monedelor de la Jurilovca, din camp:rnia anului 196!1.
·
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Fig. 1. Sectorul III.

C erami c ă romană .
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în afara fortificaţiilor. Ruinele construcţiilor, ceramica şi monedele ne
indică sistarea locuirii aici, într-un moment din secolul al IV-lea, ceea
ce este deosebit de semnificativ prin faptul că situaţia din acest punct
cercetat este aceiaşi ca în anumite zone de la Histria. Şi aici ca şi acolo,
după această dată, un întreg cartier locuit este abandonat şi afectat
unei necropole plane, folosind ritul inhumaţiei şi cu tipuri de morminte
asemănă to are.
Ne vom permite să introducem aici în discuţie cele cîteva date
asupra necropolei. după c::lre ne vom ocupa de perioada tîrzie, legată
de cetatea propriu zisă.
Pînă în prezent, cercetate sistematic, avem patru morminte, toate
avînd corespondenţe ca tipuri în necropola plană de la Histria. Un
mormînt cu sarcofag din ţigle şi pietre de c::i.k::i.r, aşezate pe cant,
înconjurînd scheletul aşezat pe spate. Alături se suprapune scheletul
unui adolescent, în aceiaşi poziţie, avînd ca semn de mormînt un şir
de pietre aşezate pe mijlocul gropii.
Aceste morminte le-am recuperat pe locul unde la un moment
dat s-au făcut, de către un profesor de la liceul din comună. săpături
pentru a cerceta galeriile unui animal. Cu acea ocazie a distrus o serie
ne schelete, între care unul avea o cataramă de bronz destul de bine
păstrată. al cărei studiu ne va ajuta la cronologia acestor morminte.
In sondajul executat de noi în anul 1968 s-au descoperit alte două
morminte, unul de copil în poziţie chircită, lipsit de inventar, însă
n'lcă o m~mdibulă de ovină şi cîteva oase sfărîmate nu provin din
~tratul de cultură. atunci se poate ridica
problema depunerii unor
ofrande în timpul ritualului înmormîntării ce va trebui urmărită
în viitor.
Al patrulea mormînt descoperit este un adult depus într-o groapă
cu nişe. Săparea gropii s-a făcut de sub humusul actual. străbătînd
întreg stratul de cultură, adîncindu-se în roca de calc:w de unde s-a
practicat nişa în care a fost depus scheletul. cu capul la vest, întins pe
spate. Din păcate. mormîntul a fost lipsit de inventar, dar datele ob\ inu te prin celelalte elemente ne permit încadrarea acestor morminte
in decursul secolelor IV-VI e.n., adică într-o vreme în care cetatea
era în plină viaţă.
Pe capul promontoriului se află aşezarea fortificată unde s-au
fi E'>Chis pînă în prezent douJ. sectoare. Sectorul I plasat în imediata
<:1propiere a bazilicii mari, cunoscută din săpăturile vechi înspre partea
e1 de nord-vest şi sectorul II deschis pe terasa de sud în afara zidului
de apărare.
Sectorul I a fost început printr-o secţiune perpendiculară pe zidul
de incintă, direcţie apropiată de axul bazilicii 5, lărgit apoi cu suprafeţele A-B în aşa fel încît să se poată face conexiunea cu vechile
săpături. Urmele de locuire descoperite pină în prezent aparţin ulti~
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Vezi mai sus nota
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rnului strat divizat în trei nivele ce par a începe la sfîrşitul secolului
al V-lea şi acoperind întreg secolul al VI-lea din e.n.
1n capătul dinspre interior al secţiunii s-au surprins zidurile de
colţ ale unei locuinţe cu podeaua arsă păstrată (-1.95) pe care s-a
găsit o monedă de la Justinian. Peste ruinele acestui nivel s-a descoperit
-0 parte dintr-o încăpere mare a cărei latură are 8 m şi după relief
p3.re a fi pătrată. Nivelul ei s-a reperat printr-o podea de lut care
pare a fi postamentul unui pavaj din lespezi neregulate din care a
rămas ici colo cite un martor. lncă un segment de zid de la altă construcţie se alătură acestui nivel. Un ultim nivel, al III-lea aşezat peste
aceste ruine a apărut alături în suprafeţele A-B, care pare a fi şi
ultimul cronologic (fig. 2). S-au recuperat din el un segment de zid,
cu un rest de pavaj şi baza unei încăperi rectangulare, toate aşezate pe
dărîmăturile nivelului penultim (fig. 3). 1n toate cele trei nivele ceramica aparţine secolului al VI-lea, iar monedele sînt emise de împăraţii
.Justinian I (2 ex.), Iustin I, Iustin şi Sofia şi Mauriciu Tiberiu li.
Tot în această suprafaţă cercetată s-au cules date noi asupra
zidului de apărare. Aşa cum spuneam la început, incinta a fost degajată
pe întreg perimetrul ei, printr-un şanţ îngust practicat de-a lungul
.ambelor paramente, al cărei traseu este publicat în planul de situ:lţie
·din Bull. de la Section Historique, XXV, 1, 1944, fiind datat în secolul
.al VI-lea atît pe baza izvoarelor antice dar mai ales prin monede şi
.studiul celor două bazilici creştine. In urma d:itelo1· culese în decursul
.săpăturilor noastre ni se pare că vor interveni unele modificări cronologice. Deocamdată dispunem de următoarele date : de la nivelele
amintite mai sus, aparţinînd secolul al VI-lea, terenul coboară într-o
pantă repede spre zidul de incintă reperat între dărîmăturile construc-:ţiilor de sus ce se îngemănează cu cele ale zidului, dar care nu mai sînt
·.astăzi uşor de descifrat, mai întîi din cauza intervenţiilor de scoatere
.a pietrei şi în al doilea rînd datorită şanţurilor efectuate pentru degajarea paramentelor. Oricum, constatăm că talpa zidului în exterior spre
lac se află mult mai jos decît nivelele de locuire surprinse în interior.
·Că zidul a avut el însuşi unele remanieri în urma vreunei distrugeri
sau poate din alte motive, se observă chiar în mica porţiune din pa.ramentul exterior redegajată de noi, reparaţie sesizabilă prin diferenţa
"de mortar. Totodată pare că s-a folosit acest prilej pentru a se practica
o deschidere în zid, avînd aspectul unui mic canal de scurgere cu un
mic arc, ce ar corespunde unui nivel înălţat la un moment dat faţă
de vechiul nivel de călcare al zidului în această parte. Dar toate acestea
s-ar fi putut petrece în decursul unui secol şi deci n-ar afecta cronologia monumentului, iar nivelul plintei, mult inferior în exterior spre
lac ar putea fi consident normal ci.vînd în vedere construirea pe un
teren stincos cu denivelările inerente. Situaţia însă ni se pare că se
prezintă diferit datorită descoperirii unor ruine de clădiri mai vechi
G Monedele
descoperite în campania din anul 1966 au fost identificate
..de 'colegul Gh. Poenaru Bordea, căruia îi aducem şi aici mulţumirile noastre.
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Fig. 2. Sectorul I.
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în afară de actualul zid de apăra re, care a trebuit probabil din
m o Li ve tactice, ori mo dificări geomorfologice, să se plaseze m ai spre
interior faţă de faleza înaltă din a ce astă p arte a terenului. Este foarte
posibil ca apariţia u n or fisuri în roca de calcar friabil să fi a meninţat
-cu prăbuşirea . În fi n e, ruin ele ce rămîn în afară sînt repre zentate de
o clăd ire cu m ai mul te încăperi, ale căre i zid m edian este tăiat d e zidul
-Oe apărare. Clădire a c o ntinuă spre lac, unde face colţ cu alt zid, repre-
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:Fig. 4. Sectorul I, Pl anul
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profilul ruinelor a nterioare construirii zidului de
apă rare .

zentînd rămăşiţele unei foste camere pavată cu c ărămizi pătrate (latura
0,30 m) al cărei nivel se află cu circa 0,60 m după p rofil, m ai jos de
nivelul plintei, deci sub nivelul de construire al zidului. La n ivelul tălpii
s-au s urprins resturile unor c o nstruc ţi i şi d o uă cuptoare în formă de
potc oavă al c ăror soclu de p iatră ni s- a p ăstrat.
Am avea deci indic a ţia ca să fi existat cel puţin d ouă nivele distincte de locuire, p oate chiar trei cu cuptoarele, dacă ar fi să ţinem
seama de difere nţa de ti puri de con s trucţii şi funcţiunile lor, care nu
pot ap arţin e d ecit epocii r omane (fig. 4) . Dup ă m aterialul ceramic descoperi1t în foarte m ic ă prop orţie ne-am afla aki în secolele II-III
. i cu mul tă probabilitate în secolul al IV-lea. Nu dispunem d eo camd ată
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·de monede sau ceramică care să aparţină clar secolului al II-lea, dar
nu este greu de presupus. Ar mai fi posibilitatea ca cele două cuptoare
de aici să fie posterioare construirii zidului, ceea ce n-ar afecta cu
nimic modificarea cronologiei propusă de noi. Putem adăuga că în
apropierea bazilicii zidul este prevăzut aici cu un bastion destul de
;mare, neconsemnat în planul vechi, lîngă care s-au descoperit
alte ruine de construcţii, aflate în aceiaşi situaţie ca cele abia menţio
nate. dar a căror cercebre nu este terminată. urmînd a fi degajate
odată cu bastionul.
Din cit s-a cercetat pînă acum, aceasta cir fi în linii mari situaţia
în partea cea mai înaltă a terasei dinspre lacul Razelm. In scopul cunoaşterii situaţiei dinspre sud, unde se află o terasă sensibil mai joasă ·care foarte probabil să fi dat spre portul antic, astăzi devenit stufăriş,
am deschis o secţiune perpendiculară pe linia zidului din această parte,
spre exterior, pornită din curtina a treia de la colţul de sud-vest. Secţiunea a atins o lungime de 84 m şi o lăţime de 2 m, urmrnd a fi
·epuizată în campania viitoare.
Stratigrafia din exteriorul zidului s-a putut urmări pe o lungime
·de circa 8 m, de unde în continu8.re s-a constatat existenţa a două
·şanţuri de apărare cu valul la mijloc, a căror construire a deranjat
-depunerile anterioare. La sud de şanţul II urmează o terasă orizontală
pe care se află destul de importante resturi de locuire cu ruine de
·clădiri construite în pia1i-ă de calcar legată cu pămînt negru, cronologic
.aparţinînd secolului al VI-lea al e.n. Tot din ace'.l.stă perio::i.dă probabil
sînt şi construcţiile ale căror ziduri destul de m~ri se află pe panta
.abruptă.

Rezultatele în legătură cu perioada de funcţionare a zidului de
sînt oarecum mai clare, dar ele nu ne permit încheieri definitive. Pornind de la parametrul exterior al zidului, care se păstrează pe
·O înălţime de 1 m de la plintă, este format din şase asize, construite
·din blochete ceva mai mari decît în partea de nord, iar emplectonul
·Compus dintr-un blocaj cu mortar alb se mai înalţă cu peste 1 m.
Aspectul paramentelor acestui zid şi folosirea cimentului alb se
apropie în mod izbi tor cu zid ul roman Z de la Histria, deşi acesta de
.aici este construit cu două secole mai tîrziu şi rezistă pînă la sfî.rşitul
·secolului al VI-lea al e.n. 7.
Stratigrafic, s-a constatat următoa1·ea situaţie : primul nivel de
·călcare al zidului, constituind şi nivelul de construire,
este format
dintr-un strat de pietriş de calcar pe care l-am numit herma I. Cu
·circa 20-30 cm m:i.i sus se află un strat subţire de lut, care în plan
orizontal era destu~ de rezistent, constituind al doilea nivel = herma II.
Aici se pare că ac2st ni\'el este posterior unei distrugeri a zidului, după.
care şanţurile ar fi fost umplute, poate nu în întregime ; în orice caz
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' Gr. Florescu şi G. Cantacuzino. Zidul-incintă de pe platoul din vestul
în Histria I, 1954, p. 205-293, pl. XXXI şi fig. 123-126.
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par a nu mai fi fost întrebuinţate ca atare, dacă interpretăm corect
profilul. O monedă. găsită în pămintul căzut pe panta şanţului într-un
strat alunecat, format din chirpic ars aparţine împăratului Valentinian,
din anul 364.
Urmează apoi un strat de cîţiva cm de pămînt, pe care este aşezat
praf de mortar gros de 8-10 cm (berma III). Şi aici este posibil a
interpreta un 2lt moment de distrngere prin avHrierea zidului,_ după
care prin operaţia de curăţire a dărîmăturilor a rămas numai praful
de mortar. In sus de acesta, se afla o altă depunere, nu prea groasă,
peste care a avut loc ultima şi marea disti·ugere din cc.re a rămas pe
loc un masiv de dărimături. Oricum apare destul de clar, după cît
putem interpreta profilul, fa'.ptul că la acest moment şanţurile cu valul
nu mai funcţionau de timp destl.ll de îndelungat.
Secţionarea valului ne-a permis observaţia că el a fost înălţat
din pămintul de strat arheologic prin săparea şanţurilor de o parte şi
de alta a sa. Această operaţie a făcut ca în partea superioară a valului
pămîntul să conţină cel mai vechi matedal ceramic existent începînd
cu epoca hallstattiană, greacă şi romană peste care prin adîncirea şanţu
rilor în roca de calcar s-a realizat o întăritură a pantelor şi desigur şi
a vîrfului valului din vremea funcţiunii lui.
Este de remarcat faptul că pe întreaga secţiune straturile ce aparţin diferitelor epoci sînt subţiri, în cuprinsul lor aflîndu-se resturi deconstrucţii decît din perioada tirzie. Revenind la observaţiile rezultate
din secţionarea valului şi mai ales a şanţurilor, alături de degajarea
complexului de clădiri de pe terasa adiacentă am ajuns, cum am spus.
mai sus, la constatarea că şanţurile au fost astupate la un moment dat,
operaţie prin care şi valul s-a aplatizat, renunţîndu-se deci la acest
sistem de apărare de pe terasa sudică într-un moment ce impune încă
cercetări pentru a-l fixa în timp cu oarecare şanse de veridicitate.
Deocamdată constatăm că materialul
ceramic descoperit pe fundul
şanţului I este în general reprezentat prin fragmente de amfore, alte·
obiecte de tipuri ceramice care ar apC1.rţine secolului al VI-lea (fig. 5).
Aceasta ar demonstra că el a mai funcţionat în acest secol cel puţin în
parte, dacă nu cumva umplerea s-a petrecut în etape şi nu s-ar putea
interpreta stratigrafia şanţului deja umplut.
E lesne de înţeles că precizarea momentului în care s-a petrecut
operaţia de umplere a şanţurilor e greu de realizat. Oricum, pe terasa
din imediata apropiere. ruinele clădirilor ajunse pînă la noi arată că
au suferit şi ele la rindul lor o distrugere, desigur concomitent cu zidul
şi refăcute apoi, refacere clar determinată prin suprapuneri de ziduri,
cu mici devieri de la planurile şi orientările anterioare. Este posibil ca
locuitorii ultimei faze să fi contribuit la astuparea şanţurilor.
Ceea ce mai trebuia stabilit în această parte a cercetărilor noastre
era fixarea momentului construirii zidului, lucru ce nu s-a putut realiza,
aşa cum ne-am aşteptat, deoarece, în afară de suprafaţa restrînsă cer188
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cetată lingă zid, ni se pa1·e că în această parte a terenului s-ar fi prac-ticat o nivelare pentru crearea unui pkn orizontal, în vederea construirii cartierului extra muros constatat aici, nivelare prin care s-a1·
fi curăţat urmele de locuire ce ar fi aparţinut epocii elenistice şi romane·
timpurii, epoci din care ceramica ci.pare sporadic şi în teren umblat.
In acest sens mai concludent apare specificul terenului, care conţinea
în special ceramică greacă din secolele VI-IV î.e.n., fără urme deconstrucţii.

Observaţiile noastre, demne de semnalat, limitîndu-se la cele spuse
aici, nu le putem încheia fără a atrage atenţia că ele sînt cu totul
preliminare şi că în mod deliberat n-am procedat la studii, analogii, interpretări, chiar într-un cadru micro-regional, deoarece considerăm că_
ar fi prematur.

pînă

DESPRE LOCALIZAREA ONGLOS-ULUI
PETUE Jll.\CONU
PătrundereE\ bulg2rilor conduşi de Asparuh la Dunărea de
jos, s-a efectuat în două etape distincte : într-un prim moment ei au
ocupat o regiune numită Onglos ca, după oarecare vreme, să se aşeze
în părţile de nord-est ale Bulgariei de astăzi .
Apariţia lor în Onglos este reb.t::ită în chipul următor de către
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şi a ocupat Onglos-ul şi rîurik ele la miazănoapte de Dunăre, s-au
aşezat (sic) între acesta (Dunăre) şi acelea (rîurile), după ce au observat
că locul este nepericlitat şi prielnic pentru apărare din toate părţile, deoarece din faţă e mlăştinos, iar din celela1te părţi este înconjurat de rîuri).
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rîurile Niprul şi Nistru şi s-a aşezat lingă Istrn. El a ocupat un loc
prielnic pentru aşezare numit în limba lor Onglos care era inaccesibil
şi de necucerit de către inamici. In faţă este apărat de locuri de nestră
bătut pentru că este mlăştinos, iar în spate este înconjurat ca de un zid
de rîpe inaccesibile).
Data apariţiei bulgarilor în Onglos constituie şi astăzi subi~ct
de discuţie. V. N. Zlatarski, socotind că aceasta „nu poate fi deocamdată precizată", crede totuşi că ea trebuie plasată nu „mai devreme
1 Theophanes. Chronographia, I, Bonn. rn:rn, p. 546-547. :'-Jumele de Onglm
mai apare la Theophanes în următoarele variante : oi.yr_,v, 01;-.i.r,v, (,;_i.w iar la
Anastasie Bibliothecarul, Onglon şi Honglon.
2
Nicephori patriarchae, Opuscula historica, Leipzig, 1870, p. 34.
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de anui 60 al secolului al VII-lea" ş1, m orice caz, „pînă în anul 668,
înainte de moartea lui Constans al II-lea" 3 • P. Mutafciev, după ce
subliniază şi el că venirea bulgarilor în Onglos „poate numai cu aproximaţie să fie precizată", crede că ea a avut loc între anii 60 şi 70 ai
sec. al VII-leat..
în ce ne priveşte, întemeindu-ne pe descoperirea, în imediata
vecinătate a malului stîng al Dunării, a unor tezaure cu monede din
vremea lui Constantin al IV-lea Pogonatul (668-685), tezaure îngropate - după părerea noastră - în preziua venirii bulgarilor, opinăm
că pătrunderea acestora în Onglos s-a produs după anul 668, dar
îruainte de 681. Din izvoarele literare, rezultă limpede că în anul 681
bulgarii erau în Onglos. Dacă se tine seama şi de faptul că-n 681 apariţia bulgarilor L1 Onglos era privită de către împărat ca o surpriză,
{e~cl.mvo:) :,, se poate avansa ipoteza că cetele lui Asparuh au sosit
acolo cu puţină \Teme înainte de 681 - poate chiar prin anii 677-678.
în încercarea de a se desluşi originea şi înţelesul cuvîntului Onglos s-au emis mai multe păreri. Astfel. P. Schafarik credea că onklos
sau onglos din fraza lui Nikiphor Patriarhul este vechiul slav >KfbJib
{ag'l) 6. O asemenea etimologie se întemeia, între altele, pe convingerea că regiunea in care s-au aşezat bulgarii fusese locuită anterior de
slavi. Opinia lui P. Schafarik a fost acceptată, fără nici o rezervă, de
multi dintre savanţii din secolul trecut, între care se numără A. Hilferding 7, K. Jfrecek ~. Iv. Sokolov u etc.
N. Iorga 10 şi N. Bănescu 11 derivau cuvîntul onglos din latinescul
angulus, iar Soloviev J'.! lega numele onglos-ului de numele tribului
ulicilor.
V. N. Zlat::.irski, Jlcmopu:i

3

1ta uu.l;!apc1;ama abp:>1caoa

npea cpeunume oen6olle

I, 1, 1938, p. 138.

" P. Mutafcie\', J/rmnp11.'I 11a

1);,.1r/japc1~u
:iz:ixS·r;zw~,

11apou I, Sofia, 1948, p. 104.
0:-t ~~iimvx ~6voc; p'Jmxpov ZXL cix.ct6XpTOV,
Eze:IOE:V
E'Jâ,vwcrzv z!XL -;~ 7t'Al)3tii~onx Tei} ~xvo'J~l0 EY.TpE:xe:t
x!XL ).urixlvo:Txt (Theophanes, p. 5-!7). După cum lesne se poate observa E:!;iimvx se
referă la fox.~vwcrE:V şi nu la i::c:;;E:zzt şi i.'J[L:x lvs-::xt cum credea Zlatarski, op. cit.,
p. ;)90.
G P. Schafarik, C.u111.q11r1<.'I dpea11ocmu
(trad. O. Badeanskov), II, 1, p. 263;
ap. Zlatarski, fJp. cit„ p. 126, nota :3.
; A. Hilferding, Ilc111opu.'I cepuoo u 60.izapb. Co6pa1t e co'Luueubiu I, Petrograd,
1863, p, 2-i.
8 K.
Jirecek, Ilcmopu.'I 60.1.10pb (trad. Brunn-Paleuzov, Odessa, 1878, p. 153.
!J Iv. Sokolov,
/fa apeauu ucmopuu 60.1iapb , Petrograd, 1879, p. 76 ; ap.
Zlatarski, op. cit„ p. 126.
1'1 N. Iorga. Istoria Românilor, II, Oamenii pămîntului (pînă Za anul 1000),
Bucureşti, 1936, p. 301.
11 N. Bănescu, Or.\OI:-OGL'L Le premier habitat
de la horde d'Asparruch
dans la n~gion du Danube, în Byzantion, XXVIII, (1958), Bruxelles, 1959, p. 433·
12 Soloviev, Ilcmopn.<t Poc.<t ai, apeoueumeu ope.uettu I, p. 46. Punctul de vedere al lui Soloviev a fost combătut de către O. Lambin, O c11ao1me na ce6eptto.ţt l/ epHo.1topi,u, ;J1cyp1ta.i J.twwcmepcmoooo HapodftOi!O npocobUţettue, CXCI, 1878, p. 50 sq.;
ap. A. Decei, Românii
din veacul al IX-Zea pînă în al XIII-Zea, în lumina
izvoarelor istorice armeneşti, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională - Cluj,
1936-1938, nota de la p. 455.
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Toţi istoricii amintiţi pînă aici au considerat că Onglos este numele regiunii de la Dunărea de jos - ocupate de bulgarii lui Asparuh.
V. N. Zllatarski, respingînd orice analogie între onglos şi slavul
_)lffbJib, susţinea că forma corectă a numelui ar fi fost oyf.eic; şi că, în
acest caz, oyf.oi; nu este altceva decît transcrierea corectă în greceşte
a cuvîntului tiurco-bulgar agl, ogl, care la rîndu-i înseamnă curte, gard,
.Zoe întărit 1:1• în plus, V. N. Zlatarski socotea că prin onglos era designat
în cronkele ~ui Thephanes şi Nikiphor Patriarhul nu un 'ţinut (şi cu
atît mai 1puţin un rîu 1'•), ci un loc întărit, o fortij'icaţie.
Pentru a-şi impune afirmaţia, acelaşi istoric a apelat la un pasaj
din cronica lui Theophanes referitor la retragerea bulgarilor în 681 pentru
.scurtă vreme într-un ox_upwµoc i.i. Iată ce notează Zlatarski plecînd de
la datele acestui pasaj : „[întrucît cuvîntului] oxupwµoc (întăritură) Theophanes îi adaugă -ro 7tpeiAEx_6E:v (sus amintită), iar el (Theophanes) nu
vorbeşte mai sus despre nici o altă întăritură sau vreun alt punct în
afară de Onglos reiese de la sine că prin această expresie el (Theophanes) indica nu locul aşezării ci însăşi fortificaţia" w.
Finalmente, Zlatarski conchidea că întăritura (ozupwµoc) este Onglos-ul şi că prin aceasta trebuie să se înţeleagă lagărul lui Asparuh
„care a fost înconjurat cu un val lat, înalt, la fel ca ringurile avare din
cîmpia maghiară şi la fel ca acelea pe care le găsim azi la Aboba'' 17
·c0nstruit cîţiva ani mai tîrziu. Istoricul bulgar facea - aşa dar - o
netă distincţie între regiunea ocupată de oamenii lui Asparuh şi on_gws. în concepţia sa, Onglos era centrul fortificat al regiunii de la
Dunăre cucerite de bulgari.
Părerea lui Zlatarski a fost combătută cu vigoare de către N. Bă
nescu 11'. Ilustrul bizantinolog român atrăgea atenţia că în cronica lui
Nikiphor Patriarhul, mai explicită în privinţa aceasta decît cea a
lui Theophci.nes l!l, se menţionează că bulgarii lui A~paruh, 1retrăgîndu-se
in 6i81 din faţa bizantinilor, s-au închis nu într-o întăritură ci în întăriturile lor (XOC70CJ,::J.YEv7oc; ;rpoc; 70C bun'°;)'J oxupwµoc-roc Ei:puyvcuv) 20 • Ci tind
fraza lui Nikiphor Patriarhul, Nicolae Bănescu, pe de o parte, scotea în
·evidenţă necesitatea interpretării analitice a izvoarelor literare atunci
cînd se discută probleme controversate - iar pe de altă parte, sublinia
caracterul factice al demonstraţiei lui Zlatarski.
i:: Zlatarski, op. cit., p. 132. P. Mutafciev, op. cit„ p. 105 emite părerea că
ţmutul

ocupat de bulgarii lui Asparuch ar fi putut să se numească Onglos încă
din sec. V-VI, adică din vremea primelor incursiuni bulgare în regiunile bizantine de la Dunărea de jos.
g Cf. V. Besevliev, Zur Chronographie des Theophanes,
în Byzantinische
Zeitschrift, XXVI, 1927, p. 36.
1~. Theophanes, p. 548.
11 ; Zlatarski, op. cit„ p. 131.
1
'

Ibidem.

N. Bănescu, op. cit., p. 346 sq.
rn Că - de multe ori - Nikiphor Patriarhul este mai precis în relatările
;sale decît Theophanes o recunoaşte însuşi Zlatarski, op cit„ p. 97 cînd afirmă :
„ ... Nikiphor în numeroase locuri nu numai că se deosebeste de Theophanes dar
.este chiar mai exact..."
·
20
Nikiphor Patriarhul, p. 34.
'
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lntr-adevăr,

angajîndu-ne pe linia judecăţii lui Zlatarski, ar trebui_
admitem că la Dunăre existau mai mmte onglos-uri de vreme ceNikiphor Patriarhul îl pune pe o;xupwµoc la plural.
în concluzie, bizantinologul român împărtăşea părerea savanţilor
dinaintea lui cum că prin onglos era designat în izvoarele bizantine
numele unei regiuni.
Din cele expuse pînă aici rezultă că încă nu s-a conturat un
punct de vedere comun relativ la originea şi semnificaţia cuvîntului
onglos. Evident, aceasta este, în primul rînd, consecinţa directă a apre-cierii, mai mult sau mai puţin, subiective a izvoarelor bizantine. Altfel,
măcar în privinţa originii cuvintului onglos trebuia să se ajungă la
un consens şi anume, că el este tiurco-bulgar, întrucit Nikiphor Patriarhul scrie fără echivoc că onglos aşa era numit în limba lor ( oy:Aw
Tij acpw'J xoc:Aouµe:vov ?W'J?i ) 2 1• Dacă însă cuvînitul onglos înseamnă fortificaţie, iar din analiza tuturor pasajelor în care este menţionat reiese că
aceasta era nwnele unei regiuni, sîntem tentaţi să presupunem că Theophanes şi Nikiphor Patriarhul (sau ·cronicarul din ca re s-au informat
ei):!:!, au luat un substantiv comun (onglos) şi ·l-au atribuit ca nume
propriu unei regiuni întregi.
Dar unde anume se afla Onglos ?
Cei mai mulţi l-au identificat cu zona de la nord de gurile Dunării, cunoscut astăzi sub numele de Bugec..c .O asemenea identificare
se întemeia, în principal, pe faptul că bugeac înseamnă în limba tătară
colţ, unghi, adică exact ceea ce ar însemna şi onglos în măsura în care
derivă din slavul brbllb sau din latinescul angulus. Şi, pentru că în
i:.1voarele literare se menţionează că Onglos era înconjurat de riuri, rîpe,
mlaştini, toate acestea au fost identificate cu Prutul, Nistrul. valurile·
din jumătatea sudică a R. S. S. Moldoveneşti şi Delta Dunării. Amintind
în treacăt părerea lui K. Skorpil care - într-un prim moment - plasa
Onglos--ul în zona circumcisă de Prut, Siret şi valul de la Tuluceşti 2:1,
vom consemna şi opinia lui Zlatarski potrivit căreia Onglos-ul s-ar fi
găsit în norduil. Dobrogei 2t..
Istoricul bulgar ajungea la o astfel de concluzie punînd cel mai
mare preţ pe următoarele menţiuni din celebra geografie armeană~
atribuită de către unii lui Moise Chorenaţ : „il y a des montagnes et
un fleuve, le Danube, lequel se divise en six afluents et forme un lacsă

1

21

Ibidem.

că atît Theophanes cit şi Nikiphor Patriarhul s-au
folosit de unul şi acelaşi izvor în relatarea evenimentelor de la Dunărea de
jos, din a doua jumătate a veacului al VII-lea. In plus, Zlatarski, op. cit„ p. 96
crede că Nikiiphor Patriarhul - scriindu-şi opera - a avut sub ochi şi cronografia lui Theophanes.
2J K. Skorpil, în r111apo61,.11?apc1w na.41J!JnltUCU C6. Ilo6pyr).ra Sofia, 1916, p. 227
-229, „găseşte" o contradicţie între datele lui Theophanes şi cele ale Nik:phorPatriarhul ; în timp ce din primele ar rezulta că Onglos era în cotul Gal3ţi
lorl din celelalte ,ar reieşi că Onglos se afla în nordul Dobrogei. 1n realitate,
între cei doi cronicari nu există nici o contradicţie. Cf. Zlatarski, op. cit.„
22

In general, se admite

p. 387-393.
2"
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Zlatarski, op. cit., p. 127 sq.

et u,n île du nom Peuce. Dans cette île habit Aspar-Hroug, le fils de
Khroubrâtha, fugifiv de Chassuari du mont des Bulgares qui chassa
les Avares") 25 •
Fiind convins că informaţiile din Geografia armeană privind existenţa cetelor lui Asparuh în Peuce sînt în desăvîrşită concordanţă cu
realitatea istorică. Zlataski a susţinut că reşedinţa lui Asparuh (onglos-ul,
în concepţia sa) se afla pe locul circumvalaţiei de la Nicuiliţel 26 •
Ineditul poziţiei lui Zlatarski consta nu atît în identificarea circumvalaţiei de la Niculiţel 2 i cu Onglos, cit, mai ales, în aducerea în
discuţie a datelor Geografiei armene potrivit cărora bulgarii lui Asparuh locuiau în Peuke, deci la sud de Dunăre. Dar pentru că menţiunile Geografiei armene intrau în vădită contradic\ie cu referinţele
lui Theophanes şi ale lui Nikiphor Patriarhul, Zlatarski a trecut, pe de
o parte, la interpretarea forţată, iar pe de altă parte, la subestimarea
valorii informative a ştirilor din cronicele bizantine referitoare la poziţia
topografică a Onglos-ului ; după opinia sa, rîurile de la nord de Dunăre
~o pEtO'îEpot Tou ~ocvou~lou (Theophanes) care mărgine3.U dinspre miază
noapte regiunea ocupată de bulgari ar fi braţele de la vărsarea fluviului
în mare 2s. Cît priveşte arătările lui Nikiphor Patriarhul, istoricul bulgar
1

25 Geographie de Moise de Chorene, 1'apres Ptolemee, texte armenienne
traduit en frarn;ais (par Arsen Louky), Veneţia, 1881 ; ap. A. Decei, op. cit.,
p. 431. Zlatarski, op. cit., p. 127 foloseşte o traducere făcută de K. P. Patkanov,
Ha noGaao cnucHa reoeparfiiw u npun1tcb16ae.Atoii l\Jouce10 Xopcllclio.Ary, în /H'..M.H. lip.
227, 1883, p. 21-32.
2° Zlatarski, op. cit., p. 132-133. P. Mutavciev, op. cit., p. 105 respinge
identificarea circumvalaţiei de la Niculiţel şi Onglos. Vezi planul acestei circumvalaţii la Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie,
Bucureşti 1900, har,ta de la p. 118. Săpăturile întreprinse în 1953 şi 1954 la Niculiţel nu au putut
lămuri
datarea valului de-acolo. Deocamdată, sigur este
că acesta nu daitează din epoca romană cum înclina să creadă I. Barnea, în
SCIV, V, 1954, 1-2, p. 187, ci dintr-o vreme ulterioară acesteia. Afirmaţia noasţră se întemeiază pe două elemente : a) la construirea valului s-au refolosit
materiale de construcţie romane (Studii şi cercetări de istorie veche, V, 19:J-l,
1-2, p. 187 şi SCIV, VI, 1955, 3-4. p. 736-737) ; b) în umplutura aceluiasi v<il
s-au descoperit două fragmente ceramice (ibidem, p. 740, fig. 27, 2-3), care pot
fi datate în secolele VII-VIII şi nu în secolul IV cum crede autorul săpăturilor.
După opinia noastră, valul de la Niculiţel nu aparţine bulgarilor. In privinţa
aceasta ne întemeiem pe observaţia că el este circular spre deosebire de valul
sigur bulgar din jurul Pliscăi, care urmează un traseu rectangular. Nu
este exclus ca circumvalaţia de la Niculitel să fie opera unor avari sau a unor
populaţii germanice din slujba bizantinilor.
27 N. Iorga, op. cit., p. 301, admiţînd că Onglos-ul se afla în Bugeac crede
că bulgarii au trecut de aici în nordul Dobrogei unde „ar fi rămas într-un cerc,
un ring de val închis, ale cărui urme s-ar fi descoperit la Niculiţel în vii". Cu
alte cuvinte, savantul român socoate că cetele lui Asparuch, pînă a ajunge în
nord-estul Bulgariei, au sălăşluit, succesiv, în două locuri diferite ambele la
Dunărea de jos. O părere asemănătoare vezi şi la C. C. Giurescu, Istoria românilor, I, Bucureşti, 1935, p. 251. care admite că bulgarii au locuit mai întîi în
Bugeac şi apoi în Peuce sau la Niculiţel. Dintr-un anumit punct de vedere pă
reri1e celor doi istorici români sint în concordanţă cu cele ale lui Zlatarski.
Spre deosebire însă de primii, acesta din urmă plasează Onglos-ul în nordul
Dobrogei.
2
8 Zlatarski, op. cit., p. 127.
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pare nici a nu le lua în seamă, mulţumindu-se doar a nota că din ele nu
decît că „Asparuh s-a aşezat lîngă Dunăre" w.
O a doua dificultate căreia Zlatarski trebuia să-i facă faţă consta
din faptul că bulgarii lui Asparuh numărînd cîteva zeci de mii de inşi,
nu puteau găsi condiţii prielnice de sălaşluire - fie şi pentru o vreme
scurtă într-o insulă din Deltă cum ar fi aceea a Peukei :IO. Drept
urmare, istoricul bulgar s-a străduit să demonstreze că Peuke din
Geografia armeană ar fi fost nu o insulă din Deltă, ci porţiunea de
teren' din nordul Dobrogei. mărginită la miazănoapte de Dunăre şi
braţul Sf. Gheorghe~ iar la miazăzi de un alt braţ al Dunării azi dispăirut, ( ! ?) care ar fi început „ceva mai la răsărit de Isaccea... şi
s-ar fi vărsat în limanurile Goloviţa şi Zmeica, între lacurile Sinoe şi
Razelm" :11. Ne grăbim să adăugăm că şi o sumară cercetare a geografiei fizice a Dobrogei de nord este de natură să contrazică total părerea
lui Zlatarski despre existenţa în antichitate a unui asemenea braţ al
Dunării şi, implicit, al unei insule în zona Isaccea Galoviţa Zmeica ; în consecinţă, datele Geografiei armene trebuie puse sub
semnul celei mai mari îndoieli. La toate acestea trebuie adăugat că nici
pînă astăzi nu se ştie cînd şi de către cine a fost redactată aşa zisa
Geografie a lui Moise Choren::iţ :i 2. După toate probabilitătile, Geografia - în forma care ::i ::ljuns la noi - a fost elaborată la sfîrşitul
secolului al IX-lea ::::. In sfirşit. nu trebuie să ne scape din vedere
nici posibilitatea ca pasajul referitor la Asparuh să fie o interpolare :l\
Se ştie doar că această operă este impregnantă de numeroase pasaje
interpolate. Pe de altă parte. nu este exclus ca ajutorul Geografiei. (sau
au torul paisajului) vorbind despre aşezarea bulg::irilor la sud de Dunăre să fi fost nevoit a indica regiunea d.in această parte a Europei
prin numele insulei Peuke devreme ce singurul reper geografic de la
Dunărea de pos, cunoscut lui. era acesta :i:;.
Prin urmare, încercare::! de a opune preciziunii şi logicii faptelor
din cronicele lui Theophanes şi Nikiphor Patriarhul inanitatea şi caracterul cu totul labil al inform3ţiilor Geografiei armene nu are nici
un temei.
rezultă

~"

J2

Ibidem, p. 126.
Vezi, în primul rînd obiecţiile lui P. Mutafciev, op. cit., p. 105.
Zlatarski, op. cit., p. 129.
Cf. A. Decei, op. cit., p. 415 sq.

:i:i

Ibidem, p. 436.

Jo

31

:v, Despre

interpolările

din

Geografia

armeană

vezi,

A.

Decei,

op.

cit.,

p. 431.i-438.
3
·• împrejurarea că dintre toate „insulele" de la gurile Dunării. redactorului Geografiei armene îi era cunoscută numai Peuke se explică prin faptul că
el s-a informat din Geografia lui ?tolemeu (Zlatarski, op. cit., p. 129) unde dintre toate insulele danubiene este menţioantă numai Peuke.
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Theophanes afirmă în termeni categorici că Onglos-ul era (ex: tOe:\I
-rou D.ocvou~(ou, :u; dincolo (adică la nord) de Dunăre. Din spusele acclui·1şi
cronicar mai aflăm că bulgarii, venind dinspre răsărit, ca să a jung:t în
Onglos, au traversat Niprul şi Nistru! dar nu şi Dunărea.
Onglos-ul se afla, aşa dar. în stînga Istrului.
Pornind de la această constafre noi nu-l identificăm, însă, cu
Bugeac-ul - cum au făcut cei mai mulţi cercetători - şi nici cu zon:i
din „Cotul Galaţilor" cum credea într-un prim moment Karel
Skorpil - ci cu Muntenia :ri.
Dealtfel, particularităţile geografice ale Munteniei corespund datelor atribuite Onglos-ului de către cronicele bizantine. Bunăoară,
Theophanes susţine că Onglos este mlăştinos din fată (-re:'AµoC"dio-r6
yocp E:µ itpocr0:::,1) :itl, iar Nikiphor Patriarhul subliniază că Onglos estţ
apărat din .faţă de locuri de nestrăbătut, mlăştinoase :J!J. Or, Muntenia
este flancată la sud de un şir întreg de lacuri la care se adaugă Băl
ţile Ialomiţei şi Brăilei.

vom aminti că termenii din .faţă (zµrtpocr-rOz v) şi din
folosiţi
de cei doi cronicari bizantini, rapodaţi
la direcţia de înaintare a bulgarilor, significă sudul şi
respectiv
nordul. Temeiul unei atari afirmaţii r,o îl găsim în pasajul din cronica
lui Theophanes în care se descrie aşez31·ea bulgarilor în zona de nordest a Bulgariei ele astăzi : Ol oe: Bo1)),yocpoL... xocl c'A66v't'e:c; de; 't'"~V ).e;yoµ1h-'i
T
t
B ocpvet.v 1tr(fjGL0'J '0~o!JQ'O'OU X:XL 't'OU EXZLO':
µ:::cro"(:::LOU 'XIXL 't'OV 't'OîtOV e:c.upocxo-r:::c;
E:'J
In

spate

I

treacăt

(omcr6:::v)

Î

I

I

\

-

'

I

\

\

I

I

'

-;(;w omcr(k:v od -rou D.ocvou~(ou r.owµrJiJ zµ::po
y(c.u\I oloc x/,wrn•Jp(-;1\1 x:xl -;~c; Ilov'rLX~c; ~:x)./.occr1Tfjc; 41 -

no}J,'(j &i:pock[~ or.ocxdµe:vov 'e:x µE'J

afb, OE xet.l. h

7tt·,1X&

:m Theophanes, p_ 547. Pentru Zlatarski. care localiza Onglos-ul în nordul
Dobrogei. ~x i::\Oe:v -rou ~cxvou~lou înseamnă regiunea de la nord de cel mai suchc
braţ ~1 Dunării, iar, după opinia acestui istoric cel mai sudic braţ s-ar fi numit 'l!,:6v şi că s-ar fi desprins din Dunăre lu apus de Isaccea şi mergîncl
spre sud-est s-ar fi vărsat între Sinoe şi Razelm cam în dreptul gurii Portiţa.
l!:ste limpede că Zlatarski căuta prin astfel de afirmaţii să-şi susţină teza potrivit căreia Onglos-ul ar fi fost regiunea clin nordul Dobrogei. In cc ne priveşte, amintind că din datele scriitorilor antici rezultă cum că 'Je:p6v ar fi fost numille actualului braţ Sf. Gheorghe, găsim nimerit să atragem
atenţia şi aici
despre imposibilitatea existenţei în vechime al unui braţ dunărean între Isaccea şi Sinoe-Razelm. Dealtminteri, chiar K. Skorpil, (op. cit„ p. 195) neagă existenţa unui atare braţ_
3i P. Schafarik, în Slawische Alterthiimer, II, p. 163, notează că „Asparuch
3etze stch zwischen den Siebenbi.trgischen Alpen und der Donau" dar în not<i
susţine că Onglos-ul era „Landwinkel-ul dintre Prut,
Dunăre şi Mare" : <lp.
A. Decei. op. cit„ P- 455, nota 1. Localizării Onglos-ului în Muntenia i s-ar putea
aduce obiecţia că atît Theophanes cit şi Nikiphor Patriarhul, descriind mişcarea
de la est spre vest a bulgarilor. notează că aceştia au traversat Niprul şi NistnrJ dar nu şi Prutul. Eventuala obiecţie nu poate fi luat[1 în seamă dacă se
are în vedere că nici unul dintre cei doi cronicari nu consemnează numele Bugulm, cu toate că şi acest fluviu a trebuit sf1 fie traversat de bulgari.
J~ Thoephanes, op. cit., p. 5-16.
39 Nikiphor Patriarhul, p. 43.
40
După ştiinţa noastră, primul care a sesizat ~i a lămurit această problemă a fost Zlatarski, op. cit., P- 130 şi, în special, nota 2.
41 Theophanes, p. 549.
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Cu alte cuvinte, bulgarii - ocupînd nord-estul Bulgariei - erau ocrola nord (Cbncr(kv - la Theophanes) de Dunăre, iar la sud (E:µ7tpocr6e:v
- la Theophanes) de clisurile munţilor şi de Marea Neagră.
Theophanes mai adaugă şi amănuntul că Onglos-ul este înconjurat
din celelalte părţi ca de o coroană de rîuri ( X()(L &/,/,o6e:v "ro'i:c; r.oT()(µo'i:c; crTe:qJocvouµe:voc; 42 ) Evident, şi din acest punct de vedere Muntenia corespunde
detaliilor geografice ofet'ite din croni<::a bizantină ; căci ce aUceva este
ea dacă nu o veritabilă coroană de irîuri.
Nikiphor Patriarhul notează că Onglos este ocrotit din spate „ca
de un zid din ripe inaccesibile" 'u. ln măsura în care în expresia
.,.
"
ae:v xp'Y]µvoLc;
- cxl-'()(ToLc;
•(.l. '
'
-ret., o'I'' ouv
07tLcr
"re:"re:L)'..Lcrµe:vet.
avem d e-a f ace cu un eu f emism, rîpele inaccesibile pot fi identificate cu zona colinară din nordul
Munteniei sau chiar cu munţii Carpaţi.
Alte informaţii despre Onglos nu se mai găsesc în izvoarele
literare.
In schimb. localizJ.rea acestuia în Muntenia este sugerată şi de
aprecierea la dreapta valoare a puţinelor elemente arheologice de care
dispunem. La începutul articolului nostru am făcut aluzie la unele
tezaure monetare din stînga Dunării. Aveam în vedere atunci un tezaur descoperit la Galaţi"'• şi un altul descoperit 1:3. Priseac:'l (Olt) t,5,
ambele conţinînd ca ultime emisiuni monede de argint
din
vremea lui Constantin al IV-le3. Pogonatul. Din punctul nostru de
vedere aceste tezaure au. o dublă importanţă : în primul rînd, ele marchează un termen postquem al d::ttei venirii bulgarilor la Dunărea de
jos, iar în al doilea rînd, ele determină limitele zonei (Onglos) în care
s-au aşezat oamenii lui Asp;i.ruh.
Tot de pătrunderea bulgarilor în Muntenia se leagă - credem
noi - îngropa1~ea celebrului tezaur dela Coşoveni "6 cum si încetarea
bruscă a culturii materiale reprezentate de necropola slavă de la
Monteoru r.;.
De notat, că în Dobrogea nu s-a găsit pînă în momentul de fată
nici un tezaur de monede analog acelora din stînga Dunării. Această
observaţie dacă nu constituie un argument pentru localizarea Onglosului în Munteni3.. în schimb. oferă prin ea însăşi dovada că Onglos nu
se identifica cu regiunea Bugeacului ; dealtfel, dacă Onglos-ul s-ar fi
tiţi

1,2 Ibidem. p. 5-17. Cf. Athanasie nibliothecarul (Historia Ecclesia.~tica, Bonn,
lU-11, p. 11:10) care foloseşte expresia coronatus„. fluminibus.
i3 Nikiphor
Dimian. Citel'a descoperiri monetare bizantine pe teritoriul
R.P.R„ în Studii şi cercetări de numismci.ticfl. I, 1957, p. 196-197.
"" Irimia Dimian. Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R„
in Studii şi cercetări de numismatică. I. l!.l3î, p. l!lG-1!17.
4 5 Mihai Butoi. Un tezaur cu monede şi obiecte de podoabă din secolul
al VII-Zea descoperit la Priseaca-Slatina, în Studii şi Comunicări, I, Piteşti,
UlCi8, p. 97-104.
4G I.
Nestor, şi C. S. Nicolăescu Plopşor, Der Vălkerwanderungszeitliche
Schatz Negrescu în Germania. 2:2, l!l:l8, p. 33-41.
4; I. Nestor. La ni'cropole slave d'epoque ancienne de Sărata-Monteoru,
in Dacia, N.S., I, 1957, p. 289-295.
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aflat în sudul R. S. S. Moldoveneşti şi dacă bulgarii lui Asparuh ar
fi plecat de aici, aceştia, ca să ajungă în nord-estul Bulgariei, ar fi
trebuit să străbată toată Dobrogea, ceea ce, pe de o parte, s-ar fi
reflectat în cercetările arheologice şi numismatice, iar pe de altă parte,
ar fi .provocat încetarea oricărei autorităţi bizantine ,la gurile Dunării
.şi în nordul Dobrogei. Or, investigaţiile arheologice n-au scos la lumină nici cel mai neînsemnat indiciu despre vreo trecere a bulgarilor
îrţ Dobrogea necum despre o stăpînire a lor asupra acestei regiuni,
1a capătul secolului al VII-lea 4".
Iată deci, pe scurt, motivele care ne determină să respingem lo,ca:lizarea Onglos-ului în zona Bugeacului şi, în acelaşi. timp, să postulăm dl el se afla în Muntenia. lntr-o atare situaţie, însă. înseamnă
că luptele din 681 dintre bulgarii lui Asparuh şi oştile lui Constantin
al !V-lea Pogonatul s-au desfăşurat aici şi nu la gurile Dunării, cum se
admite în general.
Mobilul războiului l-a constituit repetata jefuire a regiunilor bizantine de la Dunăre de către bulgarii din Onglos. Că bizantinii stă
pîneau către anul 680 anume tinuturi la Dunărea de jos rezultă însăşi
din menţiunile cronicarilor bizantini. Astfel, Theophanes, referindu-se
la aceste regiuni, scrie : TOUT' Ecr't'LV T~\I \luv u7t'ocuTwv xpocTouµEv"t)v xwpocv,
u7to xpLcrnixvwv TOTE xpoc-rouµev"t)v 11 !l. Prin urmare, regiunea despre care
-este vorba era stăpînită de bulgari la data cînd scria Theophanes (prima
Jumătate a sec. al !X-lea) dar atunci, adică în 681, cînd bizantinii se răz
boiau cu bulgarii ea era stăpînită de creştini. Creştinii din fraza lui
'Theophanes sînt, desigur, bizantinii sau niscaiva populaţii care recunoşteau autoritatea bizantinilor. Nikiphor Patriarhul, vorbind despre aceleaşi regiuni le consideră ca fiind în 681 ţinuturi ale romeilor (u7to
"'Pwµoclwv &p:(tji; xwp(oc) 50 • Este lesne de înţeles că ţinuturile de la Dunănea de jos controlate în 681 de către bizantini erau acelea care corespund Dobrogei .-,1.
~~ Referindu-ne la tratativele din anul 705 dintre hanul Tervel si Justinian
.al II-iea Rinothmetul (Petre Diaconu, Realites archeologiques et considerations
historiques. în Revue Roumaine d'Historie, V, 3, 1966, p. 488) am admis o stă
pînire bizantină asupra nordului Dobrogei chiar pentru începutul secolului al
VIII-lea. Vezi de asemenea şi nota următoare.
'•li Theophanes, p. 547. Cf. N. Bănescu, op. cit., p. 436 ; Zlatarski, op. cit.,
,p. 140; P. Mutafciev,,Z706pyrJ.J1ca C6op111mom 1"Jny1Juu, IV (ed. Haemus), Sofia, 1946,
_p. 283 ; Petre Diaconu, op. cit., p. 483.
so Nikiphor Patriarhul, p. 34.
"' Nu este exclus ca pînă la venirea bulgarilor, bizantinii să fi controlat,
tntr-un fel sau altul, chiar şi unele teritorii aflate la nord de Dunăre. In sen·sul acesta interpretăm următorul pasaj din Cronica lui Zona ras. ( Epitome historiarum, Bonn, 1897, p. 226) : „ To oE: -r:wv Bo•1).ycipwv ~6voc; de; -r:cic; 'Pw1.1.1Xtxcic; x6.ipocc;
-ccic; m!:pixv -r:oi::i "Icr-r:pou ye:v6µe:vov -r:ocu-r:~w; cizpix"":"<7l~ E:).uµoc lve:-ro" Din textul citat ar mai
rezulta că bulgarii devastau aceste teritorii (de la nord de Dunăre) şi nu cele de
la sud de fluviu. Desigur, avem de-aface cu o confuzie a lui Zonaras care i-a conspectat greşit pe Theophanes şi Nikiphor Patriarhul.
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Fireşte, stăpînirea bizantină în Dobrogea nu se mai exercita în.
secolul al VII-lea prin mijlocirea unor garnizoane organizate în sis-temul subordonării piramidale rezidind în centre fortificate. ln.
acest veac de adînci transformări etnice şi de rurializare a vieţii economice, autoritatea imperială reprezentată probabil în persoana unor
funcţionari civili, nu putea funcţiona dccit în condiţiile permanenţei
unei populaţii autohtone romanizate sau pe cale de romanizare, iar
acea.stă populaţie de cîte ori era ameninţată se va fi menţinind, la
adăpostul unor alte populaţii (clientelare) de dincolo de Dunăre 5 ~.
Oricum ar fi, existenţa în Dobrogea a elementelor de cultură materială bizantină este atestată pentru prima jumătate a veacului al
VII-lea prin vase de tip Hinog :,:i, podoabe 5". monede 5j. De h cercetăi~le viitoare se aşteaptă determinarea şi a acelor documente arheologice care se datează în a doua jumătate a veacului al VII-lea~
Deocamdată, pentru această epocă singurele mărturii de ordin material, bizantine, sînt citeva monede.-.,;, ceeace - trebuie s-o recunoaştem
- constituie încă prea puţin.
Despre o stăpînire bizantină - la acea dată - şi în nord-estul
Bulgariei nu poate fi vorba:,;_ Această regiune era locuită, în a doua
jumătate a veacului al VII-lea de faimoasele şapte triburi slave. Prezenţa slavilor în secolul al VII-lea în nord-estul Bulgariei este documentată de izvoarele literare, iar în ultima vreme şi de aşezări şi
necropole de tip Popina, d'2scoperite - mai cu seamă - în zona Silistra-Turtucaia. Tocmai această împrejurare ne-a determinat să susţinem, cu alt prilej, că în timp ce „stăpînirea bizantină din nord-estul
Bulgariei şi, probabil, din anumite regiuni ale Dobrogei de sud [a fost
înlăturată] la începutul veacului al VII-lea.'" ea a continuat să se menţină în „Dobrogea de nord, inclusiv, gurile Dunării... în tot secolul
al VII-lea'' ·'8 .
:,~

Petre Diaconu, op. cit., p. 4118. nota 6.
Id., Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină, in SCIV, X, 2,
1959, p. 487-490. O asemenea ceramică s-a descoperit şi în alte părţi din DoLlrogea, de exemplu, la Axiopolis (I. Barnea, Date noi despre Axiopolis, in SCIV,.
XI, 1960, l, p. 73, fig. ~ 1,2,4, p. 75, pl. I, 1.), la Histria (informaţie P. Alexan1escu) Despre datarea ceramicii de tip Hinog de la Axiopolis vezi şi Petre Diaconu, Realites arcl1cologiq11es ... p. 491, nota 13.
:.i Petre Aurelian (Quelques donnees arch~;ologiques concernant la conti:,;J

nuite de la population et de la culture romano-byzantine dans la Scythia Mineure au:r \'1-e et Vlll-e siectes de notre ere, în Dacia, N.S. 1963, p. 346-347)
publică unele piese databile în secolul al VII-ea, provenind de la Piatra-Frecăţei (jud. Tulcea). Menţionăm aici şi o cataramă de tip Syracuza din aceeaşi
vrEme descoperită într-un mormînt din necropola bazilicii (extra-muros) de
la Histria (informaţie H. Nubar).

I. Dimian, op. cit., p. l!l5 sq. Cf. Petre Aurelian, op.
oG Irimia Dimian, op. cit„ p. 197 sq.

cit., p. 347-348.
·
:;; Noi avem în vedere o stăpînire efectivă şi nu una nominală. Deailtfel,
bizantinii s-au considerat stăpinii de ju1·e ai nord-estului Bulgariei nu numai
atunci (vezi Zonaras. p. 2:W (xixt "TOV "'Icr-rpov 7te:pixtw6tv-:-e:c; 'e:v "T"ij 'Pwt.Lix(wv ~7t~;ixv"To -:-ii~
crx1Jvcic; ci chiar în epocile de maximă autoritate a hanilor de la Pliska.
:xi Petre Diaconu, op. cit„ p. 488.
j;,
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A<;;a dar, din cele spuse mai înainte rezultă că în secolul al
VII-lea bizantinii mai stăpîneau încă Dobrogea. ln consecinţă, aceasta
este regli.unea limitrofă Dunării pe care o devastau cetele lui Asparuh
aşezate în Onglos. Dovezi despre atacurile bulgare se găsesc nu numai
în cronicele lui Theophanes şi Nikiphor Patriarhul, ci şi într-o scrisoare adresată în 678 de către Constantin al IV-lea Pogonatul papei
Domnus .-,g. ln această scrisoare împăratul îşi mărturiseşte neliniştea
p~ care o încercă în faţa unor populaţii străine. lntrucît la acea dată
arabii încetaseră a se mai lupta cu bizcmtinii, iar scl'avii nu sînt menţionaţi în izvoarele literare ca unii care tulbură liniştea Imperiului
este de presupus că populaţiile de care se temeJ. în anul 678 Constantin al IV-lea Pogonatul, erau bulgarii lui Asparuh no.
Pentru a lichida pericolul bulgar din Onglos, împăratul a organizat o vastă expediţie pe uscat şi pe mare. Flota, clupă ce a pătruns
pe la gurHe Dunării, a navigat în amonte pînă ce a ajuns într-un Joc
unde oprindu-se a facilitat transbordarea pedestraşilor şi că
lăreţilor de pe malul sudic pe cel nordic ii 1.
Cercetătorii care admit că Onglos se afh la nord de gurile Dunării socotesc că traversarea Dunării de către bizantini s-a făcut prin
dreptul Isaccei. Dar dacă Onglos-ul se găsea în Muntenia - asa cum
postulăm noi este de crezut că flota bizantină a urcat pe Dunăre
pînă în regiunea Silistrei şi că trecerea fluviului de către armata de
uscat s-a făcut printr-unul din vadurile din apropierea amintitului
oraş. Conjugarea în zona Silistrei a acţiunilor flotei lui Constantin
al IV-lea Pogonatul (care venea dinspre mare) cu cele ale armatei de
uscat (care venea din Thracia) nu constituie un caz sin.~ular în analele
războaielor bizantine la Dună1·ea de jos. Asemenea operaţii tactice au
mai avut dăţi : de pildă, în timpul domniei lui Ioan Tzimiskcs (971) li'.!
şi a lui Alexie Comnenul (1088) ti:I.
w Fontes Historiae Bulgaricae, VI
Gn

G. Tzankova-Petkova.

60Jl1tapc1<amo
mucop u.q,

apma6a

Df'.1c:>1c1<1t

(III), Sdia,
m •• 1t

V, 1954, p. 345-346, în

l!l60,

p. 193.

1111 11fl.11tuR 11c111w<J om uc11101mR111a 11a
ll.JflCCl/W.'I, na ll1tcl/lU///YlllO ;)fl 60.IWflCHa

ut Theophanes. p. 7· 54!l. Pentru o înţelegere mai deplină a faptelor. reproducem următorul pasaj : (şi Constantin a armat nota şi s-a îndreptat împotrÎ\«1 Io:·
(a bulgarilor) pe uscat şi pe mare cu intenţia ele a-i izgoni (pe bulgari) prin răzlioi
şi cînd a îndreptat în linie de bătaie armata de uscat spre aşa zisul Onglos '.'Î Dunf1t·e
şi a poruncit corăbiilor să ancoreze pe malul \·ecin). Zlatarski, pentru a clo\·ecli L·ă
această acţiune a avut loc în nordul Dobrogei, dă o traducere forţată textului ele mai
sus. Spre exemplu. istoricul bulgar, op. cit., p. 38!1. traduce ultimele l·m·inte ale pasajului astfel: ..iar corăbiile au ajuns la malul apropiat maritim"! ?(l1:111:11;11H )10]'r1m
GpHr). Insă Yerbul rcA·1ptii~!J) înseamnă între altele a fi vecin. Aşadar, din textul
lui Theophanes rezultă că flota a ancorat pe malul de vis-a-vis al DuM1rii (cum
era şi firesc, devreme ce ea a construit podul peste care au trecut o:;;tile r:·~
uscat) şi nu pe malul apropiat de mare.
62
Leon Diaconul, Historia. Bonn. 1!1~9. p. 14.J-144.
63
Anna Comnena, Alexiada, II, (V-IX), ed. B. Leib, Paris, l!J-1:3, p. 92.
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Ciocnirea dintre bizantini şi bulgari car·e a avut loc în Onglos
s-a soldat cu un penibil eşec pentru primii. Drept urmare, hoardele lui
Asparuh au trecut Dunărea în urmărirea inamicului şi au ocupat
nord-estul Bulgariei.
Nu este exclus ca bulgarii să fi traversat fluviul prin acelaşi vad
prin care s-au retras şi bizantinii, adică prin dreptul lui Genesios.
Iată ce ne spune în legătură cu acest eveniment cronicarul bizantin :
'
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xoct ·t'ljc, Muaf.occ, "(Z'(E'rtJ-:o" 64 ) (iar conducătorul bulgarilor (trăgîndu-se din
avari şi hazari şi purtînd numele de la stăpînitorul său Bulgar cînd
romenii l-au lăsat să se aşeze în Dorostolon şi în Moesia) ... Lăsînd la o
parte încercarea lui Genesios de a găsi o explicaţie onorabilă pentru pierderea Dorostolon-ului şi Moesiei de către bizantini se cuvine să subliniem
că menţionarea Dorostolon-ului într-un text în care se vorbeşte despre
aşezarea bulgarilor în nord-estul Bulgariei constituie credem noi un indiciu că traversarea fluviului s-a făcut prin dreptul celebrului ora.ş
danubian.
Pe deasupra, menţionarea Dorostolon-ului în acest context sugerează ideea că stăpînirea lui Asparuch s-a întins spre nord şi nord-est
nu mai departe de zona amintitului oraş.
lin orice caz, pînă în momentul de fată, nu există vreun motiv
pentru a admite că bulgarii lui Asparuch, trecînd la sud de Dunăre,
au luat în stăpînire şi Dobrogea de nordu.·,.
Este posibil ca după o oarecare vreme autoritatea lor să se fi
extins pînă în zona Cernavoda-Constanţa adică pînă la linia determinată de traseul valului mic de pămint.
Ocuparea Dobrogei de nord de către bulgari se va înfăptui mai
tîrziu şi anume în timpul domniei puternicului han Krum.
Unii cercetători admit că aşezarea bulgarilor lui Asparuh în
nord-estul Bulgariei s-a făcut cu consimţămîntul bizantinilor uu. O atare
afirmaţie nu numai că nu se întemeiază pe vreo dovadă, dar pe
deasupra - ea contrazice însăşi logica desfăşurării evenimentelor din
anul 681. Despre un consimţămînt bizantin nu poate fi vorba decît
V

Genesios, ed. C. Lachman, Bonn, 1834, p. 85-86.
sfîrşitul secolului al Vll-lea stăpînirea lor s-a întins cel mult
pină la linia valului mic de pămînt dintre Cernavoda şi Costanţa. Datarea şi
atribuirea etnică a acestui val constituie încă problemă în discuţie. Nu există
nici o siguranţă că valul este opera lui Asparuh aşa cum ne lasă să credem a ştire din Vedeniile lui Isaiia (\·ezi Zlatarski, op. cit., p. 139). Tot acolo,
istoricul bulgar afirmă că valul mic de pămînt a fost construit de către supuşii lui Asparuh încă de pe vremea cînd aceştia se aflau în nordul Dobrogei.
In ce ne priveşte, credem că ştirea din Vedeniile lui lsaiia - operă fantasmagorică, confuză şi contradictorie în măsura în care conţine un sîmbure de
adevăr se referă la valul mare de pămînt. Dar şi în acest caz se cere o circumspecţie desăvîrşită întrucît valul mare de pămînt a fost construit de bulgari, dar nu pe vremea lui Asparuh ci. mai tîrziu. prin secolul al IX-lea. Vezi
şt părerea noastră despre datarea şi atribuirea etnică a valului mic de pămînt
în Realites archeologiques ... p. 439.
liG V. N. Zlatarski, op.
cit., p. 136.
G',

t>:. La
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:in măsura în -care conshntinopolitanii au fost puşi m faţa unui fapt
împlinit. Cu lucrurile se prezintă întocmai o dovedeşte însăşi împrejurarea că pătrunderea bulgarilor în nord-estul Bulgariei a avut efectul
unui şoc - resimţit chiar de cetăţile de pe malul vestic al Pontului 67 •
Mai important este de a se şti de ce bulgarii }ui Asparuh, învin_gători în 681, au ocupat nord-estul Bulgariei regiune locuită atunci
ele slavi - şi nu alte teritorii controla.te în chip direct de bizantini.
Este posibil ca acţiune::\ lui Asparuh să fi fost determinată de poziţia
strş.tegică
a
nord-estului
Bulgariei care facilita în
perspectiva viitoruiJ.ui extinderea stăpînirii bulgare în toate direcţiile.
Pe de altă parte, prin ocuparea nord-estul Bulgariei, Asparuch a urmărit credem noi - pedepsirea slavilor din această regiune care
.au permis ca în 681 trupele bizantine, în drumul lor spre Dunăre, să
le străbată teritoriile fără a li se opune vreo rezistenţă. Mai mult decît
atît dată se va dovedi că slavii au fost de partea bizantinilor în conflictul acestora cu bulgarii, se va putea înţelege şi motivul pentru care
prima măsură a lui Asparuh - după ce a ocupat nord-estul Bulgariei
- a fost aceea de a-i evacua pe slavii de aici.

SUR LA LOCAUS1\TION DE L'ONGLOS
L"auteur reprend dans cet nrtide Ie probleme de la Iocalisation de !'On.g!os, en le discutant dans la lumiere des sources littC·raires et des donneE=s
archeo!ogiques.
Dans la premiere partie de l'article sont pn;sent(·es toutes Ies opinlons
exprimees jusqu'a l'heure actuelle concernant la Jocalisation de l'Onglos. En
~unsiderant ces opinions, l'auteur montre leur inanit6.
L"auteur est d'avis que l'On~los - la contree ou Ies Bulgares d'Asparouh
-.unt habite autrefms, a\'ant Jeur passage vers le sud du Danube (en 1081) - se
. trouve dans la Valachie.
Par consequent. Ies luttes entre Ies troupes d'Asparouh et l'arm(• byzantine commandee par l'empereur Constantin IV Pogon~tt !1e se sont pas dcrou"lees a l'cmbouchure du Danube. tel qu'on l"a suposc jusqu'u prcsent, mais devant Silistra.
Pour soutenir ses opinions, Lrnteur s'appuie <;Ur des obsen·ations archcoJogiques (la cesse de la culture de type l\lonkorou) et numism<1tiques (l'enfouis-sement des trC:•sors mondaires. justement en t:e tc•mps-l<"t).

u; Noi credem că tezaurul compus din 9 mon0de ele aur (conţinînd exemplare de la Constantiu al Ii-lea si Constantin al IV-iea Po~onatul) descoperit la
.Nesebăr
(Mesembria) (vezi Iordanka Iurukova, La cil'culation des monnaies
oyzantines en Bulgarie. IV-e X-e siecles.. în I. I\1ieclzynyrodowy
kongres
archeologii slowianskiej, Warszawa, 1-l-13, IX, 1958. VI, Ossolineum, Wroclav·warszawa-Krakâv 1968, p. noa a fost îngropat în momentul în care au pătruns bulgarii în nord-estul Bulgarie1.
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DOBROGEA IN SECOLELE VII-X
ION BARNEA

In lipsa izvoarelor scrise. o serie de descoperiri arheologice şi
îndeosebi unele monede şi sigilii bizantine, de care ne-am ocupat in
.altă parte, arată că, după căderea frontierei Dunării de jos, la înce' putu~· secolului al Vll-lea şi pînă la întemeierea primului stat bulgar
(681), viaţa şi legăturile fostei provincii Scythia Minor cu Bizanţul
au slăibit foarte mult, dar n-au încetat cu totul 1• Un sigiliu de plumb
,de la împăratul Heraclius (610-641), găsit mai de mult, dar publicat
în ultimul timp, şi alte descoperiri mărunte se adaugă la cele cunoscute
.mai dinainte:!.
După crearea primei formaţii statale bulgare la sud de Dunăre,
pe teritoriul imperiului bizantin, ţinutul Dobrogei de azi, cunoscut în
.secolele IV-VI sub numele de provincia Scythia (Minor), continuă
încă să fie considerat ca parte integrantă a imperiului, cu toate că
.situaţia e mult schimbată faţă de trecut. cînd exista aici o administraţie şi o armată permanentă. Lips:l unei organiz::i.ţii administrative
şi a unei armate stabile au dat posibilitatea noului stat bulgar ca între
.anii 681 .şi 971. cînd imperiul bizantin a revenit la frontiera Dunării
de jos, să-şi întindă stăpînirea şi asupra teritoriului Dobrogei, dar
.această stăpînire n-a fost nici totală, nici continuă.
în secolele VII-X imperiul bizantin trece printr-o mare criză
politică şi culturală, denumită „perioada secolelor întunecoase" :1• Această
epocă de criză, în care au loc adînci transformări etnice, social-politice
şi culturale, este .asemănată de un istoric din zilele noastre cu un co1 I. Barnea, în R. Vulpe I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti,
1968, p. 442-445.
2 I. Barnea, Plombs byzantins de la collection M. Soutzo, 'în Revue des
etudes sud-est europeennes, 1/1969, p. 28-32.
3 K. Krumbacher, Die griechische Literatur des Mittelalters : Die Kultur
·Gegenwart, I, VIII, 19!12 p. 350 şi urm„ apud D. A. Zakythinos,
La grande

breche dans la tradition historique de l'hellenisme du septieme au neuvieme
..siecle, în X'X?L•n·+i?tov e:(i; 'A. IC '0?/,r.lvâov t. III, Atena, 1966, p. 300 şi urm.
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ridor întunecos ce face trecerea de la antichitatea sclavagistă grecoromană la epoca feudală, de la „era bazilicii paleocreştine" la „era
bisericii cruciforme''"· ln comparaţie cu irealismul lui Iustinian I
(527-565), perioada de decădere la care ne referim are însă meritul
că, în contactul dur cu realitatea, a stimulat imperiul la o viaţă nouă,
superioară, sub toate aspectele .;_
Pentru a face faţă situaţiei grele în c:::.re se afla, Bizanţul găseşte·
în sine însuşi forţa necesară pentru a proceda la o radicală reînnoire
socialâ, politică şi culturală. Reacţia faţă de pericolul ameninţărilor
din afară duce la organizarea themelor, circumscripţii administrativomilitare în care cele două puteri - civilă şi militară - emu încredinţate
unui singur conducător, strategul, dependent direct de împărat şi ale
căror începuturi sînt atribuite împăratului Heraclius i;. Regimul themelor nu constituia numai stîlpul noii administraţii şi baza noului
sistem de apărare bizantin, ci el a exercitat o influenţă asupra întregei
evoluţii sociale a imperiului.
Pe teritoriul provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagră se desfăşoară acelaşi proces de adînci transformări social-economice şi culturale ca şi în restul teritoriului european al imperiului bizantin.
Populatia locală este mult rărită. Noile popufaţii şi în primul rînd triburile slavo-bulgare poposesc aici cu felul lor specific de viaţă, căutînd
în acelRşi timp să-şi însuşească modul de viaţă şi cultura superioară
pe care le-au întîlnit la populaţia locală. Oraşele se ruralizează poate
chiar în totalitatea lor. ln secolul al VIII-'lea, Tomisul, fosta capitală
a provinciei, este amintit de Nichifor, patriarhul Constantinopolului~
cu numele său antic (T6µt;), dar ca „sat" (Zwplov), în timp ce ,acelaşi
cronicar foloseşte de exemplu pentru Mesembria termenul de ,,oraş"
( 7toAtc;) 7 •

în oeea ce priveşte situaţia militară şi administrativă a fostei
provincii Scythia, merită să fie amintite, în primul rind, două informaţii ale lui Constantin Porfirogenetul. Referindu-se la evenimentele
petrecute în jurul anului 680 la Dunărea de jos, împăratul şi scriitorul
bizantin arată reacţia imperiului împotriva pcrkolului slavo-bulgar :
„După ce blestematul de Dumnezeu neam al bulgarilor a trecut Dunărea, împăratul a fost silit să înalţe acest teritoriu la rangul de themă
şi să numească acolo un strateg, din cauza atacurilor sciţilor şi bulgarilor. Trecerea Duniirii de către barbari a avut loc către sfîrşitul
" D. Zakythinos, op. cit., passim şi îndeosebi p. 304, 323-324.
P. Lemerle, în Actes du XII Congres international d'etudes byzantines,
Belgrad, 1963, p. 280.
6 I. Barnea, în Din istoria Dobrogei, op. cit., p. 440, unde şi bibliografia.
A se vedea în ace:istă privinţă rezervele lui A. Pertusi, La formation des themes byzantines, în Berichte zum XI. Jnternationalen Byzantinisten-Kongress,
Milinchen, 1958, p. 1-40 şi precizările lui G. Ostrogorsky, Korreferat etc., ibidem,
p. 1-8 ; idem, Geschichte des byzantinischen Staates :i, Mi.inchen, 1963, p. 80-84,
83, 111.
7 Nicephorus, 'fo'toplcx crl.iv"toµo~,
Leipzig, 1880 (Teubner), p. 41, r. 16-17 şi P35, r. 8.
5

206

domniei lui Constantin Pogonatul I'_ Independent de unele deosebiri
de părerii ale specialiştilor cu privire la formarea themelor bizantine,
în general, 9i a themei Traciei, în special, cel mai probabil este că
dioceza Traciei a fost transformată în themă în ultimii ani ai împă
răţiei lui Constantin al IV-lea Pogonatul, între 681-685, şi că creaţia
acestei theme, prima din Europa - a fost o măsură împotriva pericolului bulgar, după cum crearea la scurt timp după aceea a themei
Helladei, va fi o contramăsură împctriva pericolului slav ri.
Acelaşi scriitor împărat ne dă de ştire cu privire la thema Traciei că a fost împărţită în trei : Bulgaria, Istros şi Haemus 10 • Deşi neluată în seamă pînă în ultimul timp, informaţia pare de mare importanţă pentru faza de început a istoriei themei bizantine cunoscute mai
tîrziu sub numele de Paristrion (Paradunavon). Ea constituie o dovadă
că imperiul n-a renunţat la frontiera Dunării de jos şi la teritoriul
dintre acest fluviu şi Pontul Euxin, lucru ce se v:i desprinde şi din
alte acţiuni ale sale în aceste regiuni.
Astfel, în anul 688, împăratul Iustinian II rupe pactul încheiat de
Constantin al IV-lea Pogonatul cu bulgarii (681), refuzînd să le mai
plătească tributul anual şi dînd ordin ca trupele să treacă în Tracia,
pentru a ataca „Sclaviniile şi Bulgariile" (~x/,auL'Jt:>:i:; x.:x!. Beiu:Ay:xp(ai:;) 11 •
' Cele două denumiri arată că bulgarii trăiau în aşezări deosebite de ale
slavilor, unindu-se însă întl'e ei pentru lupta comună împo'triva Bizanţului. Imperiul continua să menţină anumite centre întărite în
deosebi pe ţărmul mării, iar în interior pe cursul şi la gura marilor
rîuri. ln jurul acestor centre se grupau teritoriile neocupate de „barbari", locuite în continuare de populaţia locală tracă romanizată, amestecată sau nu cu cea grecească. Astfel de teritorii erau cunoscute sub
numele de „Romanii" (Romaniae). Pe ele viaţa s-a menţinut datorită
populaţiei autohtone însăşi,
adesea fără ajuto!·ul „imperiului, prin
8

Costantino Porfirogenito, De thematibus, ed. A. Pertusi, Citta del Vaticano, 1952, p. 1, r. 1-30, p. 85 şi 156--160. A se vedea cu privire la acest „eveniment, I. Barnea, op. cit., p. 441-442. Sub numele de .,sciţi'· în cazul de faţă

trebuie probabil să-i înţelegem pe slavi.
9
P. Lemerle, Philippes et la Macedoine orientale a l'epoque chretienne
et byza~tine, texte, Paris, 1945, p. 120-122 : idem. Inuasinos et migrations dans
les Balcans depuis la fin de l'epoque romaine jusqu'au VIII sieclc, in Reuue
historique, 78 annee, t. CCXI, avril-juin 1954, p. 308 ; A. Pertusi, La formation
des themes, op. cit. ; G. Ostrogorsky, Korreferat., o;J. cit., p. 1-8 ; idem, Geschichte .... op. cit., p. 111.
lO Cost. Portirogenito, op. cit., p. 84, r. 19-23 : ~loccroc7tdcrl)c; Se "t"'ijc; crocy1Jvl)c;,
dn-oµEv, xoct "t"wv ElocpMpc.lV E:xn-oplJr.c(v,MV -:-:ic ;:6).n.:;, d: !.Hxpd: ,µ~µoc-:oc 8l·(lptfh1 -~ -:'ij;
0pci.xl)c; cipz~ ljn: yd:p Bo•J/.yCt'.p[oc xocl Ct'.u-:-oc 6 "lu-:-poc; zoct -:o :-:Eplc:NJµov opo; -:-o 8l'7,xcJV Cizpl
"t"0\3 Il6v,ou. "t"O xocAouµEvov Alµoc;. -:'ijc; 8;;'*zr,c dd !J.t~·r,. vwt 8i: ci.1-Ar'..Tploc zpriµCt'.Tl<;oum.
Cf. Peut-on localiser la Petite Preslav a Păculul lui Soare ?, în Revue des
etud~s sud-est europeennes, III, 1965, p. 34, nota 84 şi Em. Condurachi, I. Barne::i,
P. Diaconu, Nouvelles recherches sur le „limes·' byzantin du Bas-Danube
aux
Xe-Xre siecles, în Thirtheenth International Congress of Byzantine Studies,
Oxford, 1966, p. 3.
11
Theophanes, Chronographia, I. Bonn. 1839, p. 557, r. 10-18 (= De Bo0r,
1, Leipzig, 1883, p. 364, r. 11-12). Cf. P. Lemerle, Invasions ... , op. cit., p. 306 ;
P. Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century
in Dumbarton Oaks Papers, 13, 1959, p. 42.
'
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mijloacele şi puterile proprii locale 12. Un prim indiciu pentru identificarea unor astfel de centre pe teritoriul Sciţiei Mici de altă dată îl cons-tituie păstrarea pînă în zilele noastre, fie sub forma lor originală,
-evoluată în decursul timpului. fie traduse mai tîrziu în limbile slavă
sau turcă, a mai multor denumiri de localităti antice 13 _
Un control aproape continuu a exercitat flota bizantină pe Mare
şi pe Dunăre. Dunărea este, ca şi mai înainte. mai curînd o mare arteră
de comunicaţie decît o linie de frontieră H. Gurile Dunării continuă să fie
stăpînite de „creştini" (bizantini) '~'. Astfel se explică de ce la începutul
secolului al VIII-'lea, împăratul Justinian II şi-a găsit refugiul tocmai aici,
de unde, prin trimişi speciali, ducea tratative cu hanul Tervel, pentru
a fi ajutat de acesta la redobindirea tromrlui Hi. Mai tîrziu cu cîteva decenii, în anul 756, răspunzînd unui atac al hanului Kormisoş (739-7!16)
asupra Traciei, împăratul Constantin al V-lea Copronim (741-775) a
trimis o flotă de 500 de corăbii. care înaintînd pe Ma1·ea Neagră şi de-a
lungul Dunării, a ajuns pină la ţinuturile locuite de bulgari, incendiindu-le şi făcînd mulţi prizonieri. In acelaşi timp, împăratul bizantin a
pornit spre graniţa de sud a sl:tvo-bulgarilor, înfrîngînd şi punînd pe
fugă armatele acestora 1'.
în anii 762-763, abcurile hanului Telet (761-763) asupra regiunilor de frontieră ale Bizantului au dat prilej lui Constantin al V-lea
Copronim să pornească o nouă expediţie împotriva Bulgariei. O flotă de
800 corăbii, încărcată cu armată de cavalerie, a pornit către gurile Dunării, în timp ce împăratul străbătea Tracia, îndreptîndu-se spre nord.
Cavaleria a coborît către sud, de-a lungul ţărmului de vest al Mării
Negre, întîlnindu-se cu trupele de uscat la Anchialos. Aici a avut loc,
la 30 iunie 763. o cruntă bătălie, care s-a terminat cu zdrobirea bulgarilor 11-1. Cu zece ani mai tîrziu. (773), o flotă alcătuită din 2000 de corăbii ( z.::i.iXv8t:z) pornise din nou spre Dunăre. Ea a mers însă numai
l! N. Iorga.
Relations entre l'Orient et l'Occident au Moyen Age, Paris,
1923, p. 79 ; G. Ostrogor:;ky, Tlle Byzantine Empire in the World of the Seventh
Century. în Dum barton Oaks Papers, 13, 1959, p. 20.
n I. BarnPa. op. cit.. p. 445, la care trebuie adăugate : Oltina = Altina,
Mangalia = Pangalia, Callatis şi Enisala = Novovicus.
1" N. Iorga, La Danube d'Empire,
în Melanges G. Schlumberger, I, Paris,
1924, p. 13-22 ; idem, Histoire des Roumains, II. Bucureşti. 1937, p. 365 ;
N. Bănescu, La domination byzantine SUT - les regions du Bas-Danube, în Bulletin
de la Section Historique de l'Academie Roumaine, XIII, 1927, p. 10.
i:. Theophanes, Bonn, p. 547 ( = De Boar, I, p. 358, r. 15). Cf. P. Diaconu,
R~alit~s archeologiques et ccnsiderations historiques, în Revue roumaine d'histoire,
V, 1966, p. 488 şi R. Vulpe - I. Barnea, op. cit., p. 441 şi 445. Asupra sensului
<:avîntu,lui ol ZPLcrnctvol , a se vedea V. Besevliev, Die pl'Otobulgarischen Inschriften (Berlincr Byzantinische Arbeiten, 23), Berlin, 1963, p. 113.
16 Theophanes, op. cit., p. 572 ( = De Boar, I, p. 373-374) ; Nicephorus,
op. cit .. p. 41, r. 2:3-25. Cf. P. Diaconu, Zoe. cit.
17 Nicephorus, op. cit., p. 66, r. 21-25. Cf. N. Iorga, Le Danube d'Empire,
vp. cit., p. 21 ; Ifcmopu.q na E•w<'apu.q, t. I, Sofia, 1954, p. 69.
18
Ibidem, p. 69, r. 10-16. Cf. llcmopu!i Ha Bo.1zapu!i, I. p. 70 ; G. Ostrogorsky,
Ceschichte ... , op. cit., p. 140.
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pma la Varn3., deoarece între timp solii slavo-bulgarilor au

cerut

}J.'.lCe J!l.

In secolul al !X-lea un detaşament special al flotei imperiale ave::1
în pază ţărmul de vest al Pontului Euxin. Un funcţionar anume, cunoscut sub numele de „arhonte al Bulgariei" ( ocpzcdv BouAytxp(txc;) şi care
putea să poarte gradul de komes ( x.6µYJc; ), era comandantul acestei
flote. Oentrul com3.ndantului flotei din Pontul Stîng se afla în acest
timp la gurile Dunării şi anume, la Lykostomion (Lykostomo, Lykostoma),
tradus mai tirziu în limba slavă cu „Vîlkov'·), pe braţul Chilia. Aici
întîln~m în plin secolul al !X-lea pe un discipol al patriarhului Fotie
.,Toma, proto-spătar şi arhonte de Lykostomion"(0c'1µ~:; 7tpcd1'00"7ttx&ocpwc;
:.xe1.l oc pzcu'' -:oCî Auxocr-roµ(ou ), căruia fostul lui profesor, apoi renumitul
patriarh al Constantinopolului, îi închină o cunoscută lucrare (,.Lexikonul lui Fotie") 20.
·ln anii 837-838, flota biz:intină a transportat în patria lor pc
-cei ce mai rămăseseră din vreo 10 OOO de locuitori ridicaţi cu vreo 25 d~
ani mai înainte de către hanul bulgar Krum din regiunea Adrianopo1ului şi deportaţi în „Bulgaria de dincolo de Dunăre'', adică în a5a numitul Ong·l, Bugeacul de la nord de Deltă, patria de altădată a Bulgarilor, sau1 undeva nu prea departe de gurile Dunării :n. Către sfirşitul
, secolului al !X-lea, pe la anii 895-896, cînd bizantinii i-au chemat
împotriva bulgarilor lui Simeon pe maghiarii stabiliţi temporar între
N}pru şi Dunăre, aceeaşi flotă imperială bara gurile Dunării:.!:.!.
Cu prilejul luptelor din anul 917 dintre bulgari şi bizantini, flota
imperială sub comanda drongarului Romanos apare din nou în apele
Dunării :.!:l. Nu întîmplător şi cea mai veche menţiune a braţului Sulina,
denumire de origine greacă ( ~o:Aw&c;--ucu/.-~,,, c::i.nal, tub sau „ uw/,=ij,n,
·crou),=ijvtx, scoică în formă de tub), după cum este şi cea a braţului Kilia,
. o datorăm penei împăratului Const:-rntin Porfirogenetul. Descriind delta
Dunării şi litoralul de vest al Mării Negre. el aminteşte despre existenta
pe la mijlocul secolului al X-le:=t a oraşului Constanţa (Kwvu-rcX.,,n tx şi a
.cr.

10 Theophanes, op. cit., Bonn, p. 691, r. 1-16 (=
De Boor, p. 4-16-4-lî) .
llcmopzui „., op. cit., p. 71 : G. Ostrogorsky, op. cit., p. 141.
w H. Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris, 1966, p. 57, 87-83, 89, 90 şi 101 ;

nevue des etudes sud-est europeennes, IV, l066, 3-4, p. 6-!9-651.
21 N. Bănescu, op. cit., p. 14-15 : idem. L'ancien dat bulgare et les pays
roumains, Bucarest 1947, p. 29-:rn : N. lorg'.:. Histoire. o). c;t.. p. :nrn : Is! nia
României, I, Bucureşti, 1960, p. 759-760 : I. B;lrnea. op. cit., p. 4-ll. CL Gyula
Moravcsik. Sagen und Legenden iiber Kaiser Basileios, I. în Dumbarton Oa/,·s
.Papers, 15. 1961, p. 70 şi urm .. 117 şi urm.: I. Venedikov, La population buzantine en Bulgarie au debut du lXe siecLe, în Byzantinobulgarica, I, 1962,
p. 275 : Besevliev, op. cit., p. 174.
2 2 Leon VI Filosoful, Tactica, în Migne, P. G., t. 107, col. 956, C-D ; Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, cap. 51, r. 80-128, ed. II,
Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, Washington, 1967, p. 230-252 ; Theophanes
Cont!nuatus, II, Bonn, 13'.33, p. 3:J8-359 : Georgius Monachus. ibid., p. 854,
r. 14. Cf. G. Ostrogorsky, op. cit., p. 213 şi H. Ahrweiler, op. cit., p. 88.
2:1 Theophanes Continuatus, op.
cit., p. :mo, r. 20-22 : Simeon Magister,
ibid., p. 72-1. r. 12-24 ; Georgius Monachus, ibid., p. 882, r. 3-5. Cf. H. Ahrweilcr,
op. cit., p. 87.
14 -
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unei localităţi cu numele Konopas (Kcuvor=oc~ <xwv@p, ţînţar), situată_
undeva între Deltă şi acest oraş 2". Acelru;;i împărat şi scriitor vorbeşte
despre SiJi'Ska (~(cr-rpx) ca despre un oraş cunoscut, dindu-l ca punct de·
reper pentru ţinuturile de dincolo de Dunăre locuite de pecenegi
Oi llcn~Lvrxx(x) 2.-•• Tot el arată că prin ,.pămîntul Bulgariei" ( ylj T=tjc;:
Bou /;yo:p(rxc;), pentru care cu un secol mai în3.inte am înitîlnit un comando.nt (ocpxcuv), bizantin (v. mai sus), trebuie să înţelegem litorah.l'l dintre
gurile Dunării şi Mesembria (-Nesebăr. în Bulgaria), la nord de Deltă,
aflîndu-se ţinuturile cutreerate de pecenegi (IT :x-:-:L'J:XX°i:1'rxL), iar la sud deMesembria teritoriul imperiului bizantin ('Pc•Jµo:vto:) 20 .
Referindu-se la evenimentele petrecute în a doua jumătate a secolului al X-lea la Dunărea de jos, cronica de la Kiev sau „Cronica
lui Nestor'· ne infonnează, după cum se ştie, că în anul 968. cneazul
Sviatoslav al Kievului. chennt de împăratul bizantin Nichifor Focas
împotriva bulgarilor, a luat de la aceştia „80 de oraşe de la Dunăre şi
s-a aşezat să cnezească în Perei3slavet, luîmi dări de la greci". Silit 'sa
părăsească Bulgaria pentru a merge împotriva pecenegilor care atacau
Kievul, în anul 969 S\·iatoslav revine în regiunea Dunării de jos, spunînd mamei sale, bătrîna şi bolnava Olga, şi boierilor cunoscutele
cuvinte : „Nu-mi place să stau la Kiev. vreau să trăiesc în Pereiaslaveţul de pe Dunăre. Acolo este inima ţării mele, acolo se adună toate
bunurile : din Grecia aur, ţesături, vin şi tot felul de fructe ; din Cehia
şi Ungaria argint şi cai ; din Rusia blănuri, ceară, miere şi robi" 2 7).
Cu privire la cele „80 de or::tşe pe Dunăre", expresia cronicarului
nu trebuie înţeleasă în sensul strict al cuvîntului, ci în sensul de un
număr mare de „urnşe·· existente atunci în regiunea Dunării Inferioare.
Printre ek desigur că o bună parte, dacă nu majoritatea, se vor fi
aflat pe actualul teritoriu al Dobrogei ln felul acesta se poate spune că,
în prima sa expediţie împotriva Bulgariei, Sviataslav a cucerit Dobrogea şi parte din nord-estul Bulgariei de astăzi. Cît despre „Pereiaslaveţul de pe Dunăre". acesta a fost si tu::i.t rînd pe rînd de unii cerct~
tători la Prislava (cum. Nufărul) pe braţul Sf. Gheorghe, la 10 km est
de Tulcea, de alţii la Isaccea. Niculiţel, Capidava, Kadichiăi (R. P _
Bulgaria) etc .. iar de curînd la Preslavul Mare, capitala din secolul X.
~'• Const. Porphyrogcnitus, op. cit., cap. 9, ed. cit., p. 60, 62 ; Cf. Note
sur la geographie historique de la Dobroudja chez Constantin Porphrogenete, în
Polychroniun. Festschrift Franz Dălger zum ÎS. Geburtstag,
Heidelberg, 1966,.
p. 382-386.
25 Ibidem, cap. -12, ~l. P. Diaconu, Les Petchenegues du Bas-Danube au xe
siecle, în Dacia. N. S. XI. 1967, p. 265 şi urm. (
Studii, 18, 1965. 5, p. 1124

=

şi

urm.). contestă pătrunderea pecenegilor în cîmpia munteană înainte de sfirşitul
secolului X sau înccputÎll secolului XI.
~,; Ibidem,
cap. fi. 93-104. l 13. şi vol. II (Commentary), London, 196Q,
p. 57-58. Of. H. Ahrweiler, op. cit., p. 88.
~• N. S. Derjavin. Slavii în vechime, Bucureşti. 1949, p. 209-211 ; G. PopaLisseanu. Izvoarele istoriei românilor, VIII ; Cronica lui Nestor, Bucureşti, 1935,
p. 71-n : I. Barnea, Relaţiile dintre aşezarea de la Bisericuţa-Garvăn şi Bizanţ
în secolele X-XII, în Studii şi cercetări de istorie veche, IV, 1953, 3--1, p. 64L
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a statului bulgar 2". Acestei ultime localizări i se opune însă faptul că
mărfurile din Cehia, Ungaria şi îndeosebi din Rusia, cu greu pul'.:'':.lll
ajunge pînă la Preslavul Mare. Mult mai uşor se puteau întîlni ma1·furile din ţinuturile menţionate de cronică în vreunul din centrele situate chiar de-a lungul Dunării, undeva către gurile fluviului. Cuvintele lui Sviatoslav către mama sa constituie o confirnnre a informaţiilor
izvoarelor greceşti amintite mai înainte despre traficul comercial intens
ce exista în secolul al X-lea de-a lungul Dunării şi îndeosebi în regiunea
Deltei. Aici se încrucişau drumurile comerciale care veneau din eelc
patru puncte cardinale şi în primul rînd cele două mari căi comercinle
care v1eneau una dinspre Mn.rea Baltică. trecea prin Kiev şi continua
pe coasta de vest a Mării Negre, pînă la Constantinopol, iar ce;:i,laltă
urma cursul Dunării, întîlnindu-se cu ceR clintii h gurile fluviului. In
primăvara anului 971, în vederea luptelor împotriva lui Sviatoslav, flota
bizantină condusă de drongarul Leon înaintează pe Dunăre pînă la
Dorostolon (Silistra) pentru a veni în sprijinul ::lrmatei de uscat avînd
în frunte pe însuşi împăratul Ioan Tzimiskes :!!I. Inainte de a porni campania contra cneazului de Kiev, Tzimiskes îi ceruse acestuia „să pără
sească Moesia, căci aceasta aparţine romanilor şi de la început face
parte din Macedonia" :Jt>, cuvinte care vădesc cit se poate de clar concepţia stăpînirii bizantine despre ci.partenenţa provinciei dintre Dunăre
şi Marea Neagră. Cu patru ani mai înainte, în 967, împăratul Nichifor
Focas îi scria lui Petru, „conducătorul'' Bulgariei, să împiedice pe maghiari să mai treacă Dunărea. pentru a jefui teritoriile „Romeilor)" :io.
Nichifor continua să vadă în bulgari nişte „federaţi" şi să considere Dunărea frontiera de nord a imperiului, pe care aceştia erau obligaţi s-o
păzească !
Puţinele informaţii ale izvoarelor scrise despre relaţiile Dobrogei
cu imperiul bizantin între anii 681-971 sînt completate de unele desco·periri arheologice, al căror număr foarte redus mai înainte, a crescut
simţitor în ultimul timp. Dintre acestea cele mai elocvente sînt o serie
de sigilii bizantine de plumb, descoperite la Durostorum (Silistra) (R. P.
Bulgaria) şi la Constanţa. Aceste sigilii arată nu numai o continuit;;i.te de
viaţă, ci şi menţinerea legăturilor cu Bizantul, dacă nu măcar
pentru anumite intervale de timp dintre secolele VII-X chiar o
supremaţie politică a imperiului bizantin asupra regiunilor în care ele
au fost găsite. Indemnul b o astfel de ipoteză îl dau în primul rînd
cite un sigiliu aparţinînd împăraţilor Vasile I (867-886) şi Constantin
al VII-lea Porfirogenetul (913-959), ambele descoperite la Durostorum2 ti P. Diaconu, Autour de la localisation de la Petite Preslav
în Revue rles
etudes sud-est eumpc'ennes, III, 196.5, 1-2, p. 37-5Ci şi, în acelaşt sens. Peut-on
localiser .... op. cit., p. 17-36. Primul dintre cei doi autori fixează Preslavul Mic
la Tar Krum (R. P. Bulgaria), iar cel de-al doilea, la Păcuiul lui Soare.
w Leo Diaconus, Historiae, IX, 2, Bonn, 1828, p. 144 ; G. Cedrenus, Historiarum compendium, II, Bonn, 1838, p. 392-393. Cf. G. Schlumberger, L'epopee
byzantine a la fin du dixieme siecle, Paris, 1896, p. 87-B!J.

Jo G. Cedrenus, II, p. 372, r . .5-7 : ... zyp1Xtji.: I lhFl;> T<"i"> llou),y1Xpt1X~ iXpxovTt µ'fi "o·)~

Toupxou~ otca;e:r:;&v •ov "Icr,..pov xcd. -:-0: 'Pw1.L1X[wv ),uµixlve:crU-~t.
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Silistra :11. Lor li se adaugă sigiliile unor demnitari bizantini găsite în
regiunea Silistra-Călăraşi, care mai mult decît nişte simple relaţii comerciale sau politice de prietenie, presupun o stăpînire militară şi
politico-administrativă asupra ambelor maluri ale Dunării, din regiunea
în care au apărut micile obiecte. Ele dovedesc existenţ:i în secolele
VII-X a unor conducători loc3li, care foloseau sigilii de plumb în corespondenţa pe care o purtau sau prime:iu o atare corespondenţă în limba
greacă. Astfel este sigiliul lui ,.Focas, spătar şi strateg", atribuit secolelor
VIII-IX şi descoperit pe malul stîng al Dunării, la est de Călăraşi.
Deşi nu se poate preciza thema al cărei strateg era Focas, totuşi se
pune întrebarea dacă el n-a fost comandantul (guvernatorul) themei
ce avea să fie mai tirziu cunoscută sub numele de Paristrion (Paradunavon) şi deci dacă această themă nu va fi existat mai înainte de sfîrşitul secolului al X-lea, ca parte componentă a themei Tracia, sub
denumirea de „Istros", după cum am văzut că ne informe::lză Constantin Porfirogenetul (v. mai sus, p. 207), fie şi în c3.drul unor frontiere mai reduse decît în secolele X-Xl şi cu întreruperi de stăpînire
care nu pot fi precizate :l:.!. In plus, locul de descoperire al sigiliului
arată legăturile existente între cele două maluri ale Dunării şi posibilitatea ca şi în acel timp regiune3. din zona oraşului Călăraşi să fi
aparţinut themei ce se întindea în dreapta fluviului. Alte două sigilii
descoperite pe malul drept al Dunării, în regiunea sau chiar în cuprinsul oraşului Silistra, (R. P. Bulgaria). aparţin unul lui Anatolios,
~pă tar imperial şi turmarh CA 'n:-:-6/,toc;, 6:xc;t/,Lx.o; c;;w:&ocpwi:; x.'.'l.t ToupµocpX:'li:;)
iar celălalt lui .. Nichita. spatharocandidat imperial şi turmarh"
(N Dclj-:-x;::, o:xGti.LxrJi:; c;-;::z~}:xp'JX'.'l.'J~tooc-:-oi:; X.7.~ -ro•Jpµ&.pz·'ii:;) şi datează de asemenea din secolele VIII-IX :n. Turmarhul (o -roupµ&.pz·r,i:;) era un înalt
funcţionar militar. subalternul imedit şi direct al strategului şi comandantul cite unei turma O; -:o•)p1J.:z), prima subdiviziune a themei ca unitate militară :Vi. În secolele VIII-IX, aceşti comandanţi erau cinstiţi cu
titlul onorific de .,spatharocandidat imperial" (t;::un/.txoi:; cr;r:xU-:xpox.:x'JotM-ro;)
sau „spătar imperial·' (o:x1nhxoi:; c;;;-7.&ocptoi:;), titluri pe care le poartă
şi cei doi comandanţi amintiţi mai sus. Despre aceştia, în cazul de
faţă, este de presupus că-şi indepline3.u functi::l în centrul unde au fost
găsite sigiliile care le aparţin. În schimb, despre un oarecare „Ioan (?),
şef al vamei de la Chersones'" ( 'lw&.'rJ·r,c; ( ?) , o:xm/..txoi:; x.ouµe:px.tocp ~oi:; x.spcrwvoi:;),
al cărui sigiliu atribuit secolului IX s-a găsit de asemenea la Silistra 3;-,,
I. Bamea, Noi sigilii bizantine de la Dunărea de jos, în Studii şi cerde istorie veche . 17, 1966, 2, p. 281-282 : idem, Sigilii bizantine inedite
din Dobrogea, în Studii şi cercztdri de numismatică, III, 1930, p. :32-1-325 şi
V. L(aurent), în Byzantinische Zeitschrift, 54. 1961, p. 490.
32 I. Mititelu, I. BJ.rnea. Sigilii de plumb din regiunea Dunării de jos, în
Studii şi cercetări de istorie veche. 17. 1966. 1. p. 43-44.
33 Ibidem, p. "14-45 ; V. L(aurent), in By::antinische Zeitschrift, 60, 1967,
31

cetări

1, p. 238.
iv. G. Schlumberger, Sigillographie de l'empire byzantin, Paris, 1884. p. 99
371-372 : E. Hanton. Lexique e:rplicatif du Recueil des inscriptions g;·ecqucs
chretiennes d'Asie Mineure, în Byzantion, IV. 1927-192~:. p. 131-132.
J 5 I. Barnea, Noi sigilii bizantine. op. cit., p. 283.
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avem ştirea precisă că-şi exercita înalta funcţie pe care o deţinea, nu
aici, ci în cunoscutul centru bizantin de pe ţărmul de nord al Mării
Negre. De acolo unde se afla, el trimitea probabil o scrisoare personală
sau oficială vreunui coleg şi compatriot al său din portul şi punctul
de vamă Durostorum-Silistra (R. P. Bulgaria). Alţi demnitari din capitală sau din diferite centre 3le imperiului bizantin întreţineau le~ături de aceeaşi natură cu diferiţi demnitari din străvechiul oraş
de la Dunărea de jos, unde s-au găsit încă vreo cîteva sigilii bizantine
din secolele VIII-X x.
Sigilii bizantine de plumb din aceeaşi perioadă de timp s-au descoperit şi la Constanţa. Ele nu poartă însă decît nume ca : Ioan, Theodor, Gheorghe ş. a„ ascunse sub cite o monogramă cu litere greceşti
dispuse cruciform pe una din feţele sigiliului, fără să arate şi funcţia
sau titlul pe care posesorii lor le deţineau :i 7_
După sigilii, un loc aparte îl ocupă monedele bizantine. Se ştie că
intre a doua jumătate a secolului al VII-lea şi prima jumătate a secolului al X-lea, numărul monedelor bizantine scade foarte mult peste
tot unde ele mai înainte şi după aceea au circulat din abundenţă. R:iritatea monedelor bizantine în această perioadă de timp constituie un
fenomen economic general, iar cauzele crizei monetare bizantine sint
complexe. Ele stau în strinsă legătură cu criza economică generală şi
cu transformările adînci pe care le suferă imperiul în to:ite domeniile :
politic, administrativ, social şi spiritual. înaintarea arabilor la frontierele din spre sud-est şi cea a slavo-bulgarilor din spre nord-est,
împreună cu marile frămîntări interne, ameninţă însăşi viaţa imperiului. Pe de o parte societatea se bazează pe o economie închisă, naturală, evoluînd către noua organizaţie, de tip feudal. Pe de alta, in
. anumite regiuni ale imperiului începe să circule monede arabă. Pentru
Peninsula Balcanică, unul din factorii principali c~re au contribuit la
această criză, au fost invaziile avaro-slavo-bulgare şi stabilirea pe teritoriul imperiului, la sud de Dunăre, a acestora din urmă 38.
In ciuda înrăutăţirii situaţiei generale, în secolele VII-X mom'dele bizantine continuă să apară mult mai rar, dar aproape fără întrerupere pe teritoriul Dobrogei, confirmînd că legăturile acestui tinut
cu imperiul n-au fost întrerupte nici în această perio::tdă de mare criză.
Mai mult, ele nu exclud chiar ipoteza că anumite centre mai de seamă
situate pe ţărmul Mării şi de-a lungul Dunării, au continuat să fie în
au Ibidem, p. 28:3-2[]7 ; N. Bănescu, Les sceaux byzantins trouves a Silistrzc,
în Byzantion, VII, 1932, p. 322, I, şi p. 330-331 ; idem, O colecţie de sigilii
bizantine inedite, în Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Istorice,

seria IÎI, t. XX, 1938, p. 116-120, 123-126.
37
W. Knechtel, Plumburi bizantine, extr. din Buletinul Societăţii Numismatice Romane, XII, 1915, nr. 24, p. 1-15 ; passim ; I. Barnea, Plombs byzantins
de la collection Michel C. Soutzo, în Revue des etudes sud-est europeennes,
1/1969, p. 31-32.
8
:1 D. A. Zakythinos, op. cit„ p. 309 şi urm. Irimia Dimian, Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R„ in Studii şi cercetări de numismatică, I, 1957, p. 204-214.
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efectivă a imperiului bizantin, şi în anumite etape ale periodei dintre secolele VII-X :l!J.
Dintre descoperirile monetare la care ne referim este de amintit
în primul rînd cea din hotarul satului Urluia, corn. Adamclisi, jud.
Constanţa. Aici, nu departe de marea cetate romană Tropaeum Traiani,
s-au găsit 25 monede de bronz şi patru de argint, din secolele VIII-X.
Cronologic, monedele de la Urluia se repartizează după cum urmează :
Constantin V şi Leon IV Chazarul (751-780), un exemplar de bronz ;
Leon IV Chazarul şi Constantin VI (776-780), 3 exemplare de argint şi
8 de bronz ; Constantin VI şi Irina (780-797), 1 exemplar argint şi 4
bronz ; Leon V şi Constantin (813-820), 2 exemplare bronz ; Vasile I
(867-887), un ex. bz. ; Constantin VII şi Zoe (913-919), 2 ex. bz. ;
Roman I (919-921), 6 ex. bz. : Constantin VII şi Roman II (945-959),
1 ex. bz. "0 • La Constanţa au fost descoperite : o monedă de bronz de la
Leon IV Chazarul şi Constantin VI " 1, o monedă de aur emisă în timpul
lui Roman I şi fiul său Cristopher (921-927) şi un follis de la Ioan
Tzimiskes-Vasile II (969-989). surfrapat pe un follis al lui Nichifor II
Phocas (936-969) "1 • S-au mai găsit la : Rasova, 3 monede de bronz de
la Teofil şi Constantin (832-842) 1,:i ;Galiţa, corn. Gîrliţa, jud. Constanţa,
un follis de brnnz de la Leon VI cel Înţelept (882-912) ti'i ; Esechioi,
aceeaşi comună, o monedă de aur de la Constantin VII şi Roman II
(949-959) 1,:; ;Greci, jud. Tulcea, un tezaur de circa 50 monede bizantine de aur, descoperit în 1961, din care parte datează înainte de mijlocul secolului X, iar parte din a doua jumătate şi începutul secolului X '• 1;. Alte exemplare provin din localităţi necunoscute precis, de pe
teritoriul Dobrogei : o monedă de argint de la Tiberiu Apsimaros
(exemplar foarte rar din primii ani ai secolului VIII) ; trei monede de
aur de la Vasile I, Teofil (829-842) şi fii săi ; două de bronz de la
Vasile I (877-886) : opt de bronz de la Leon VI cel Înţelept (886-912) H,
un.a tot de bronz de la Roman I Lecapenos (920-944) '·~ şi un isolidus
din timpul lui Constantin VII şi Roman II (945-959) rn.
:J" Cf. I. Jurukova. Particalarites dans la circulation des monnaies byzantmes du VIe-VIIe siecles sur le littoral occidental de la Mer Noire, în Byzantinobulgarica, II, 1966, p. 227.
(O

Irimia Dimian, op. cit., p. 199.

u Ibidem, p. 197.
t.~

Studii

B. Mitrea, în Dacia, N. S., VII, 1963. p. 597. nr. 49 ; XI, 1967, p. 389
de istorie i·ec/Je, 18, 1967, 1, p. 201, nr. 72.

şi

în

şi cercetări

1943, 2. p. 193.
• 3 I. Dimian, op. cit., p. 198.
tt, P. Diaconu, în Studii şi cercetări de istorie veche, XI, 1964, 1, p. 143 ;
B. Mitrea, în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 500, nr. 74.
1,; n. Mitrea, în Studii şi cercetări de istorie veche, 20, 1%0, I. p. 171. nr. G6.
~G Idem, în SCIV, 16, 1965, 3, p. 618.
1,; N.
Bănescu, La vie politique des Roumains entre les Balcans et le
Danube, în BuLletin de la Section Historique de l'Academie Roumaine, XXIII,
1943, 2. p. 193.
'·H Gh. Poenaru-Bordea, Monede bizantine din Dobrogea ... , in Studii şi cercetări de numismatică, IV. 1968, p. 406, 407.
t.!i B. Mi1.rea, în Studii şi cercetări de istorie veche,
XIV, 1963, 2, p. 472,
nr. 51 şi în Dacia, N. S., VII, 1963, p. 597, nr. 51.
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Cu privire la teritoriul Dobrogei se admite în general o stăpîni1·e
a primului stat bulgar începînd de la întemeierea acestuia şi pînă la
revenirea provinciei dintre Dunăre şi Mare S'..lb dominaţie bizantină
{971). Din puţinele mărturii ale izvoarelor scrise rezultă însă că această
:stăpînire n-a fost nici integrală, nici permanentă. Astfel, după cum s-a
văzut (p. 208 sq), gurile Dunării împreună cu o porţiune ce nu poate fi
,delimitată precis, din cursul inferior al acestui fluviu, au fost aproape
fără întrerupere în stăpînirea sau sub controlul flotei bizantine. Pentru a circula liber, desigur că flota avea nevoie de anumite centre de
spriijin atît pe litoralul de vest al Mării Negre, cit şi pe malurile Dunăriii. Din păcate, deocamdată nu există mărturii în acest sens decît
pentru Tomis, Lykostomo şi Durostorum-Silistra (v. mai sus).
Singura informaţie scrisă privind o eventuală stăpînire a primei
-formaţii statale protobulgare, în perioada ei de început, asupra unei
unei porţiuni din Dobrogea, are caracter legendar. Aceasta este măr
turia cu cîteva secole mai tîrzie decit evenimentul la care se ,referă
..a aşa numitei povestiri a proorocului Isaia, că oraşul Drăstăr (Silistra)
..ar fi fost recomtruit de Asparuch 50 • O astfel de ştire n-a fost confirmată în nici un fel pînă în prezent, ea meritînd tot atîta încredere
-cîtă şi informaţia aceluiaşi izvor legendar despre construirea tot de
·către Asparuch a unui mare zid între Dunăre şi Marea Neagră, zid care
ar fi „valul de piatră" dintre Axiopolis şi Tomis. despre care acum
ştim ,sigur că datează de la sfîrşitul secolului X şi începutul secolului XI '' 1•
Abia cu prilejul expediţiei din anul 756 a împăratului Consbn- tin Copronim împotriva Bulgariei, aflăm că flota înaintînd pe Dunăre,
bizantinii au incendiat ţinuturile bulgarilor şi au luat mulţi prizonieri 52 •
Nu mult mai tîrziu, în anul 763, armatele bizrtntine pătrunzînd în Bulgaria, unde izbucnise o nouă ceartă pentru tron, hanul bulga1· detronat
_s-a refugiat împreună cu ceilalţi fugari credincioşi ai săi în „pădurile
de pe malul Dunării" ;,:i. Deşi nu s.e precizează în ce loc anume se
întindeau ţinuturile şi pădurile menţionate, e de presupus că, îndeosebi
în primul caz, ele se vor fi aflat un'deva în regiunea Dobrogei ,de astăzi,
în cel de-al doilea putînd fi şi m'.3.i departe în susul Dunării.
so P. Mutafciev, Bulgares et Roumains dans l'histoire des Pays Danubiens,
.Sofia. 1H32. p. 191 ; Velizar Velkov, Durostorum-Drăsta1'-Silistra, în Antike und
Mittelalter in Bulgarien, Berlin, 1960, p. 216 ; V. Besevliev, Die protobulgal'ischen
lnschriften, op. cit., p. 259.
r.1 P. Diaconu, Despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi localizarea
,evenimentelor din nota toparhului grec, în Studii, XV, 1962. 5, p. 1215 şi urm.
şi îndeosebi p. 12Jl7~1220 şi 1233 (=
Dacia, N. S., VI, 1962, p. 317 şi urm.,
textul german) : I. Barnea, Ceramica din cariera de cretă de la Basarabi (reg.
Dobrogea), în Studii şi cercetări de istorie veche, XIII, 1962, 2. p. 366 ;
•C. Cihodaru, Precizări necesare în legătură cu datarea valului de piatră din
Dobrogea şi însemnările toparhului bizantin, în Studii, XVI, 1963, 5, p. 1128-1130.
!i2 Nicephorus,
cit., p. 66, r. 24-25. Cf. P. Mutafciev, op. cit., p. 191.
~ 3 Ibidem, p. 71, r. 1-2. Cf. P. Mutafciev, op. cit., p. 191-192.
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O stăpînire efectivă asupra Dobrogei era de aşteptat să fi exercitat
statul bulgar în perioada de mare expansiune din timpul hanilor Krum
şi Omurtag. Totuşi, probabil din cauză că atenţia acestor conductori era
îndreptată spre noi anexări de teritorii, către celelalte
frontiere. în
primul rînd spre nord-vest şi sud-est, nu întîlnim pentru fiecare din
ei decît slabe dovezi a unei stăpîniri asupra provinciei dintre Dunăre
şi Mare. Din timpul lui Krum se cunoaşte numai mărturia despre deportarea numărului mare de prizonieri din regiunea Adrianopolului în
„Bulgaria de dincolo de Dunăre", regiune sub care arătam că trebuie
înţeles Bugeacul .de la nord de Deltă""· Pentru o astfel de deportare
era necesară străbaterea teritoriului Dobrogei de la sud la nord şi mai
departe trecerea Dunării cel mai probabil pe la străvechiul vad de la
Noviodunum-Isaccea, ceea ce presupune o stăpînire, fie ea şi numai
nominală, a ţinuturilor respective. Acelaşi lucru se poate afirma în legă
tură cu expediţia din timpul lui Omurtag împdtriva maghiarilor de la
nord-est de Deltă, pînă la Nipru, unde s-a înecat conducătorul de oaste
bulgar Okorses 55.
Epocii lui Omurtag îi este atribuită o inscripţie fragmentară în
limba greacă, descoperită la Silistra. care glorifică fapte de vitejie dintre anii 808-813, împotriva bizantinilor, ale tatălui său Krum ;,6 . Cît
despre informaţia unei renumite inscripţii protobulgare, descoperită la
Pliska şi refolosită drept coloană în biserica sfinţilor 40 de mucenici din
Tîrnovo, că „Omurtag a înălţat o măreaţă casă la Dunăre", nu exista
însă nici un temei sigur pentru a o pune în legătură cu Silistra. Dimpotrivă, se poate spune că dacă Silistra a deţinut într-adevăr „rolul de
a doua capitală a primului stat bulgar", era de aşteptat ca
hanul Omurtag să fi menţionat numele acestui important centru în care
se 1presupune că el şi-a clădit noul palat. Este demn de observat de
asemenea că numele oraşului Silistra n-apare în nici o inscripţie protobulgară. De altfel, toate cele aproape o sută de inscripţii „protobulgare" au fost descoperite în localităţile sau în regiunea Pliska-MadaraPreslav. în sudul Dobrogei au apărut pînă în prezent numai două inscripţii sigur proto-bulgare cea de mai sus de la Silistra şi alta descoper~tă la Şabla iar în restul acestei provincii nici una "8 . Silistra
apare ca fiind sub stăpînire bulgară la sfîrşitul secolului al IX-lea, cînd
ţarul Simeon s-a refugiat în fort.ă1·eaţa de aici din faţa maghiarilor c::i.re,
.-.; V. mai sus p. 200.
:.:; Ibidem, p. 3ti ; V. Besevliev, op. cit„ nr. 58.
x V. Besevliev, op. cit„ p. 136-145 (nr. 3).
:;; Ibidem, p. 246-260 .
.-., Dintre alte patru fragmente apartinînd la două inscripţii date ca provenind ele la Silistra (V. Besevliev, op. cit„ Fundortkarte", primele trei (nr. lll,
2, L. el ~-au g:J.sit în realitate la Pop' na şi unul singur (nr. 35) la Silistra. Toate
patru sînt însă atît de fragmentare, incit pe baza lor nu se poate deduce nimic
sigur. In aceeaşi situaţie se c:flă două fragmente acum pierdute (nr. 82.
şi 86), descoperite cu prilejul săpi':turilor din 1954 de la Popina. Inscripţia de la
Şabla, cunoscută încă de la sfirşitul secolului trecut (AEM, 17, 1894, 208), în
limba greacă, după cum sînt şi toate celelalte, datează probabil de asemenea
din timpul lui Omurtag, menţionînd pe un oarecare „comandant care avea în
total 53 de platoşe şi 45 de coifuri". V. Besevliev, op. cit„ p. 48.
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aţîţaţi de bizantini, pătrunseseră în Dobrogea,
devastînd-o şi ducînd
populaţia în captivitate (895) ;,q_ Merită să fie amintit aici şi faptul că
ţarul Simeon în răspunsul său la una din scrisorile împăratului Romanos
Lekapenos, ca exemplu pentru afirmaţia acestuia că ţinuturile bulgare

au fost odinioară bizantine,. citează numai Silistra, nu şi Pliska sau Preslavul 60. 1n cursul secolului al X-lea, pînă la recucerirea ei de către
Ioan Tzimiskes (971), Silistra a fost aleasă ca reşedinţă a patriarhului
bulgar 61, probabil pentru trecutul său creştin mai vechi, pentru caracterul bizantin mai pronunţat şi pentru legăturile mai stri:-ise cu Ccnstantinopolul decît alte oraşe bulgăreşti.
în domeniul culturii urmările crizei generale din secolele VII-X
s-au resimţit cel mai mult. Abia în ultimul timp ce1·cetările arheologice
au început să aducă la lumină o serie de descoperiri. mai ales ceramice,
pe baza cărora s-a formulat ipoteza că în această perioadă de sărărie
a vieţii, în regiunea Dunării de jos a avut loc procesul de formare a unei
noi culturi, denumită „cultura Dridu" ti:! sau „cultura balcano-dunărea
nă" !i3 . Noua cultură îşi are originea in cultura mai veche romano-bizantină sau romană provincială de epocă tîrzie (secolele IV-VI). Ea constituie o continuare a acestei culturi şi în acelaşi timp o dovadă de netă
găduit pentru continuitatea de viaţă a populaţiei locale traco-dacă romanizată, care a păstrat-o şi tr:msmis-o mai departe triburilor în migr3ţie cu care a venit în contact. Se ştie că dintre aceste.a cele mai numeroase au fost triburile slave, care la începutul secolului al VII-lea au
trecut şi s-au aşezat în masă la sud de Dunăre. Lor le-au urmat, în
ultimele decenii ale secolului al VII-lea, triburile protobulgare. In urma
convieţuirii populaţiei locale romanizate cu slavii, pe teritoriile de la
59 Theophanes Continuatus, op. cit., p. 359, r. 1 ; Leo Gramrnaticus, Chronographia, Bonn, 1842, p. 238, 10-11 ; G. Cedrenus, op. cit., p. 255, nr. 20-21.
Cf. P. Mutafciev, op. cit., p. 183, 192 şi V. Besevliev, op. cit., p. 259.
(j() V.
Besevliev, op. cit., p. 259. N. Iorga, Le Danube d'Empire, op. cit.,
p. 21, presupune că fortăreaţa Durostorurn a fost făcută dar de împăratul Bizantului
Mihail III (842-867), cu prilejului botezului ţarului Boris-Mihail (86'5), .. fiului"
şi

aliatului

său.

V. Velkov, op. cit., p. 216; P. Mutafciev, op. cit., p. 19~ şi V. Besevliev,
op. cit., p. 259, exagerează afirmind că Silistra a fost reşedinţa patriarhilor bulgari
pe toată durata primului ţarat bulgar. De asemene~. P. Mutafciev. op. cit.,
p. 193', vrea să lase impresia că cei „20 OOO de bulgari" puşi în lanţuri de
Gt

Sviatoslav, pentru siguranţă, înainte de începerea luptelor pentru Silistra, prove..'1.eau din acest oraş. ln realitate ei erau prizonieri aduşi de c;1eazul rus la
Silistra, din diferite părţi ale Bulgariei. Cedrenus, II, p. 400, r. 12-16 ; Zonaras,
Epitomae, vol. III, Bonn, 1897, p. 530, r. 12-15.
62 I. Nestor, Contributions archeologiques au probleme des Proto-Roumains.
La civili.sation de Dridu. Note pre.Jiminaire, în Dacia, N. S. III, 1958, p. 371-382 ;
idem, Les donnees archeologiques et le probleme de la formation du peuple
Toumain, în Revue roumaine d'llistoire, III, 196-1. 3. p. 407 şi urm. : Eugenia
Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de
formare a poporului român, Bucureşti, 1967, Introducere şi passim.
63 Maria Comşa, La civilisation balkano-danubienne (IX-XI siecles) sur
le ter.ritoire de la R. P. Roumaine (origine, cvoluUon et appartenance c:thnique),

în Dacila, N. S., VII, 1963, p. 413-438 ; idem, Cu privire la evoluţia culturii
balcano-dunărene în secolele IX-XI (studiu preliminar), în Studii şi cercetări
de istorie veche, XIV, 1963, 1, p. 107-122.
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nordul şi sudul Dunării de jos, a avut loc, în secolele VII-X, procesul
de formare a noii culturi şi a poporului român. Ţinutul de la sud de
Dunăre şi în primul rînd teritoriul fostei provincii Scythia Minor, puternic bastion al romanităţii la Dunărea de jos, a jucat un rol de mare
importanţă, influenţînd din punct de vedere. cultural şi regiunile ce se
întindeau la nord de fluviu.
Rolul fundamental al populaţiei şi culturii locale mai vechi în
formarea culturii primului stat bulgar este recunoscut de unii din cei
ma,i de seamă istorici şi arheologi bulgari. Astfel, unul dintre aceştia
cor.j~tată că. în afară de clasa stăpînitoare de origine turanică şi de
marea rnulţime a populaţiei slave, cel de al treilea element etnic care
a intrat în componenţa statului protobulgar, îl constituie populaţia
locală traco-dacă romanizată, stabilită din vechime pe acest teritoriu.
Această populaţie va fi fost mai numeroasă îndeosebi în oraşele de
origine romană, ea fiind aceea care trebuie considerată purtătoarea tradiţiilor culturale mai vechi greco-romane. „Istoriografia mai nouă oooervă acelaşi învăţat bulgar a luat prea puţin în consideraţie
această pătură a populaţiei statului bulgar. Nu există însă nici o îndoială că ea a exercitat o înrîurire importantă asupra evolutiei artei
şi culturii bulgare de mai tîrziu". Influenţa culturii bizantine propriu
zise s-a exercitat asupra bulgarilor îndeosebi după creştinarea oficială
a acestora (865) •Vi.
Alt corifeu al arheologiei bulgare este de părere că proto-bulgarii
au învăţat tehnica construcţiei în piatră pe teritoriul Dobrogei 6 :-; şi
admite totodată că „al treilea component în formarea poporului bulgar, tracii şi unele resturi ale populaţiei romane şi greceşti şi Peninsulei Balcanice, au fost păstrătorii unei culturi bogate, alcătuită din
nenumărate elemente ale culturii antice greco-romane, inclusiv a tradiţiilor greco-romane în domeniul ceramicii, deşii caracterele ei etnice
erau deja şterse'· "';·
Fireşte. nu trebuie contestat faptul că slavo-bulgarii, după ce s-au
aşezat la sudul Dunării şi au adoptat cultura superioară a populaţiei
pe care au găsit-o aici, au participat ei înşişi la dezvoltarea şi răspîn
direa acestei culturi materiale, fără a-i schimba însă trăsăturile ei fundamentalei;;_ Astfel se explică diferitele aspecte locale ale uneia şi acelejaşi culturi. În felul acesta se poate vorbi despre o cultură
şi o
populaţie mai mult sau mai puţin omogenă, pe baza descoperirilor din
1

G~ Bogdan Filov, Der Ursprung der altbulgarischen Kunst, în Byzantinische
Zeitschrift, 30. 1929/30, 'P· 5~3-524 şi 528. Cf. N. Iorga, Histoire des Roumains,
II, Bucureşti, 1937. p. 379-380.
c;:; Krsto Miatev, Der grosse Palast in Pliska und die Magnaura von Konstantinopel, în Izvestiia - Bulletin de l'Institut archeologique bulgare, X, 1936
( Actes du Ve Congres international des etudes byzantines, II), p. 143-144.

Cf. N. Iorga, op. cit„ p. 380.
r.u Idem, Die mittelalterliche Keramik in Bulgarien, în Prăhistorische
Zeitschrift, XXXVII. 1939, Heft 4, p. 219-220. 224-225 şi 226.
o; I. Nestor, Les donnees archeologiques„., op. cit., p. 4i19 ; Eug. Zaharia,
op. cit„ p. 165.
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-cimitirele de la Satu Nou 68 şi Castelu 69 şi despre o populaţie amestecată din punct de vedere etnic, înmormîntată în cimitirul de la Istria-Capul Viilor 70 şi pe cît se pare şi în cel de la Nalbant 71 •
Despre o populaţie diferenţiată din punct de vedere etnic, în
deosebi în cimitirul de b Istria-Capul Viilor, stă ca mărturie şi ritul
diferit de înmormîntare din cuprinsul acestuia. Pe baza ritului de înmormîntare, mormintele de incineraţie ar putea fi atribuite slavilor,
iar cele din inhumaţie populaţiei locale, creştinate mai înainte, sau protobulgarilor. ln acest caz, cimitirele de incineraţie de la Satu Nou şi
Castelu ar trebui considerate exclusiv slave. Unei astfel de atribuiri i
se împotriveşte însă atît ceramica folosită cei. urne, cît şi anumite pracHci legate de ritualul de înmormîntare, ca de exemplu cea a depunerii
urnelor sau a resturilor incinerării în casete (cutii) de piatră sau cără
midă, practică a cărei vechime urcă pînă în epoca romană. Ritul incinerării însuşi era ~olosit atît de daci şi romani, cît şi de populaţia
daco-romană. Folosirea lui în continuare de
populaţia
daco-romană
-creştinată şi apoi de populaţia
străromân[1.
rezultată
din simbioza
populaţiei daco-romane rcu slavii, nu poate fi admisă decît ca o revenire la anumite practici mai vechi păgîne, mai ales în urma contactului cu slavii, care, după cum se ştie. înainte de creştinare practicau
ritul incinerării 7'!.. Oricum, chiar într-o perioadă de slăbire a disciplinei
bisericeşti, o astfel de practică este gr~u de admis pentru o populaţie
creştină. De aceea deocamdată presupunem că această populaţie rurală
:sau nu îmbrăţişase creştinismul cu cîteva secole mai înainte. sau l-a
părăsit între timp. Rămîne ca descoperiri arheologice viitoare să aducă
noi date pentru lămurirea acestei probleme pe cit de importante, pe
atît de greu de rezolvat în stadiul actual al cercetării.
i;s B. Mitrea, Cimitirul de incineraţie din comuna Satu Nou, în Studii, II,
1949, 1, p. 146-151 ; B. Mitrea şi N. Anghelescu. Săpăturile de la Satu Nou, în
Materiale şi cercetări arheologice, V, 1959, p. 535-542 ; B. Mitrea. Săpăturile de
la Satu Nou, în Materiale şi cercetări arheologice, V, 1959, p. 579-592 ; ibidem,
VII, 1961, p. 551-560 şi VIII. 196~. p. 6-1:3-647. Cf. M. Comşa, Cu privire la
-evoluţia culturii balcano-dunărene ... , op. cit., p. 110 şi passim ; 'Idem, La civilisation balkano-danubienne .... op. cit., p. 420 ; Eug. Zaharia, op. cit., p. 110-112.
Un cimitir de incineraţie din secolele VII-IX, cu urne asemănătoare cu ce[e
de la Satu Nou, s-a descoperit în ultimul timp la Gîrliţa-Ostrov, jud. Constanţa.
-C. Cî~jan, în Pon•ice, 1, 1968 (Muzeul de Arheologie Constanţa), p. 409--4125.
9
G A. Rădulescu N. Harţuchi, Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu,
Constanţa 1967, (Muzeul Regional de Arheologic Dobrogea) : Eug. Zaharia, op. cit.,
p. 113-114.
70
Em. Condurachl şi colab., Santierul arheologic Histria, în Materiale şi
·Cerc. arh., IV, 1957, p. 69-76: D. l\1. Pippidi si colab .. Raport asupra activităţii
şa_nt~e.ru.lui· HLstria. în campania 1956, ibidem. V, 19:19, p. 311-317; VI. Zirra,
Cimitirul feudal timpuriu de la „Capul Viilor" Istria sat, ibidem, VI. 1959,
P. 299-300 ; idem, /(ayoupRao111,11'i .1w<'UJLb1tu10 pa1t11crfieor)r1.11>1101i :moxu a Hany/! Buu/!opJfnnpu:i, în Dacia, N. S., VII, 1963, p. 355-412 : Eug. Zaharia, op. cit., p. 112-113
71
Gavrilă Simion, Necropola feudal-timpurie de la Nalbant, în Revista
Muzeelor, II, 196.'5, p. 447-448.
72 Eug. Zaharia, op. cit., p. 116-117.
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NECROPOLA FEUDAL-TIMPURIE DE LA NALBANT
(JUDEŢUL TULCEA)
G. SIMION

La sesiunea de comunicări a muzeelor organizată de
C.S.C.A.
in 1964 s-a prezentat comunicarea asupra cercetărilor făcute în 1961 şi
1962 la necropola ce formează subiectul şi al actualei lucrări 1.
Nepublicarea încă a acelor comunicări, ca şi rezultatele unei alte
campanii din 1967 ne-au determinat să reluăm tema într-un nou documentar, în scopul de a contribui, alături de ci.ltc asemenea descoperiri,
la elucidarea problemelor majore ce preocupă ştiinţa românească, referitoare la etapele formării poporului român.
Descoperirile de la Nalbant se încad!·ează-după cum vom vedea prin prezentarea materialului arheologic, în aria acelei culturi Dridu,
cultură care prin analiza conţinutului său a elucidat problem3 genezei
poporului român în etapa finală şi a jalonat verigile acestei evoluţii,
.atît pentru perioadele ante sau proto-Dridu, ca şi pentru post-Dridu 2•
Necropola feudal-timpurie de la Nalbant este situată la 2 km,
N-V de comuna cu acelaşi nume, pe o pantă ce coboară lin din
punctul numit „La Taptîc" în direcţia vest. spre sat (Pl. J/2).
Spre partea de est, panta se accentue3ză şi firul văii este udat
de un afluent al Taiţei, denumit de loc~lnici cu numele comun de
„derea". Pe versanturile ce se profilează de o parte şi de alta ale
derelei, din imediata vecinătate a Taptîcului se găsesc la suprafaţă
materiale arheologice ce aparţin mai multor epoci istorice. Locul a fost
numit de locuitorii Nalbantului „La comoară:..
1 Gavrilă Simion. Necropola f cudal-timpurie
de la Nalbant, rezumat în
Revista Muzeelor - II, număr special 1!JG:'i, p. -!-17--1-!8.
~ I. Nistor, Les donnees archeolofJi(Jllcs et le probleme de la formation d1J.
peuple roumain, în Revue roumaine d"I-listoire. 3. l!lf4. p. :38:3-420 : Eug. Zaharia,
Săpăturile de la Dridu contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare
a poporului român, Buc. 1967, p. 10. U5-Hi:i. Dan Gh. Teodoru, Contribuţii la
cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în S.C.I.V., tomul 19, nr. 2,
p. 227. Buc. 1968, Bucur Mitrea. Unele pmbleme în legătură cu necropola feudală
de la Izvorul (r. Giurgiu), în S.C.I.V., tomul 13, nr. 3, Buc. 1967, p. 444 şi urm.,
unde se găseşte şi bibliogrnfia referitoare la prezentarea acestei probleme de pe
poziţii deosebite de d1tre M. Comşa, ca şi observaţiile lui P. Diaconu şi contribuţiile ::illor cercetători.
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L a începutul secolului, în aceste puncte bine î mp ădurite atunci.„
materialul arh eologic era mult mai bogat şi formele locuinţelor se mai
conturau încă la suprafaţă, fiind men ţionate de preotul Ursăchescu.
în paginile monografiei sale despre comuna Nalbant (ti pă rită în 1910),
ca rămăşiţele unei a şez ări distrusă în războiul ruso-turc de la sfîrş itul

PL.

1.

1) H arta

j udeţului

Tulcea.

secolului al XVIII-lea. „La Taptîc ' şi La comoară" erau locurile de
unde oamenii au luat în pe rmanenţă pia tră p entru diferite construcţii
şi unde cu ocazia diferitelor lucrări agricole, se scoteau foarte multe·
materiale arheologice sub formă de vase, cărămizi etc.
Ară turile adînci care s-:rn efectuat în toamna anului 1961 la•
Ta p tîc, execu tate pînă la adîncimea de 40 cm , au scos la suprafaţă num eroase fragmente ceramice ce prezenta u un interes deosebit pentru
p erioada în care se cristaliza procesul de formare a poporului rom ân ..
Concomitenent a fost scos ş i un fragment de inscripţie, scris pe o coloană de piatră (fig . 1).
Caracterul urm ătoarel o1· lucră ri agricole, ce aveau să se facă în
acest loc, au impus o intervenţie imed iată. Săpăturile efectuate în cadrul a trei campanii : 1961 ( I, S II, S III, S IV, S V, S VI ş i S VII) ,
196'2 (S VIII şi S IX) şi în 1967 (S X şi S X I) , (PJ.. II) au av u t un ca222
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racter de salvare, dar în acelaşi timp şi de documentare. Prin secţiunile
săpate s-a urmărit cercetarea terenului cu plantaţie de pomi, unde dezvoltarea ulterioară a acestora avea să sisteze şănţuirea pămîntului, cît
şi stabilirea ariei acestui punct arheologic.
·
Prin investigaţiile făcute s-a putut stabili că foarte multe morminte
au fost distruse în decursul timpului prin sădirea viţei de vie. a pomilor fructiferi şi tot datorită acestor cauze, cca. 500/o din suprafaţa
necropolei nu mai poate fi cercetată. Cei 2 540 m 2 cercetaţi (Pl. II)
printre rîndurile plantaţiei si în afara ei constituie cca. 200/o din suprafaţa ce mai poate fi încă cercetată.
Observaţiile stratigrafice făcute în timpul cercetărilor ne permit
să facem afirmaţia că gropile mormintelor de incineraţie au fost fă
cute în solul arat ce a depăşit pe cel vegetal şi în cel de culoare cenuşie
care continuă din arătură pînă la 0,80 m, iar gropile pentru cei inhumaii
ajung în stratul steril-galben pînă la 1,10-1,20 m.
Faptul că urnele se află îngropate la o adîncime mică, între cc1..
20-25 cm şi 80 cm. faţă ele suprnfaţa actuală a solului (Pl. III/1 şi 3),
a determinat ca majoritatea lor să fie distruse sau deranjate de ultima arătură (1961), contribuind astfel la nereuşirea întocmil'ii unei
stratigrafii precise, atît de necesară unei asemenea situ~ţii (PI. III/2,
3, 4 şi 5).
' Pe suprafaţa săpată au fost descoperite 141 morminte (M) (Pl. II)
Acest prim rezultat nu po:ite stabili o concluzie definitivă asupra întregului aspect cultur:il. dar aduce o lumină bine pronunţată asupra
evoluţiei acestui facies ce aparţine unei maj01"ităţi de populaţie bine
definită din punct de vedere etnic.
Aspectul ritual este intîlnit în ambele forme : a) morminte de incineraţie şi b) morminte de inhumaţie, sisteme cunoscute cu anumite
particularităţi în mai multe localităţi din Dobrogea 3 şi în alte zone din
sudul Dunării", precum şi restul ţării .-,_
3 Vlad Zirra, ::lByo6pn!1.06b1i'1 ~1orn.11>1111 K pa11ecjico.'la,1h11oii 3nox 11 6Kantt.r1B1111.nop-Hc1p11ll
(Cimitirul dublu ritual din epoca feudalismului-timpurii de la Capul Viilor-Istria).
Tn Dacia, N.S„ VII, 1963. p. 355-412 ; Em. Condurachi şi colaboratorii. Şantierul
arheologic Histria, în M.C.A. IV, 1957, p. 74 : D. M. Pipidi şi col. Raport. în
M.C.A. V, 1959, p. 312-317; Em. Condurachi şi col., Şanierul Histria, în M.C.A.,
VI, 1959, p. 299-300 ; M. Comşa, A. Rădulescu şi N. Harţuchi, Necropola de incineraţie de la Castelu, în M.C.A„ VIII. 1962, p. 649-658 ; Eug. Comşa, Citeva descoperiri arheologice din raionul Medgidia, în M.C.A„ IV, 1957, p. 325, 334 : Bucur
Mitrea şi Niţă Anghelescu, Săpăturile de la Satu Nou, în M.C.A„ V, p. 535~540 ;
B. Mitrea, Săpăturile de la Satu Nou, în M.C.A„ VI, p. 579-592. Idem !VLC.A.,
VIII, 1962, p. 643-648 ; Idem 1\11.C.A„ VII, p. 5:34-558 : M. Chişvasi-Comşn. Unele
concluzii istorice pe baza ceramicii din sec. VI-XII, în S.C.I.V„ tom VIII,
nr. 1-4, 1957, p. 267-294 ; M. Comşa„ Cu privire la evoluţia culturii balcanodunărene în sec. IX-XI, în S.C.I.V„ XIV, 1961, 1, p. 107-.120 : C. Cir.ian, Cimitirul feudal-timpuriu de la Cîrliţa-Ostrov, în Pontice-I, Muz. de Arheologie C-ţa
p. 409-425.
" Dimitrie II. Dimitrov, Pmrnocpe.no6cK06e11 I-leK ponoJJ npH rapo Pa3Jl,l'.111a,
Arheologia-Sofia, 3-4 . 1959, p. 55-60 ; M. Comşa, Contribuţii la cunoaşterea culturii străromâne, în S.C. T.V. 2, tom. 19, 1968, p. 87 şi urm.
5 D. Berciu şi col. Săpăturile de informare de la Costinu şi Ghizdaru, în
M.C.A„ VII p. 294 ; C. Preda, Săpăturile de salvare de la Olteni, M.C.A„ VII,
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Cele mai numeroase sînt mormintele de incineraţie, în număr
de 137 (97 în campaniile din 1961 şi 1962 şi 40 în 1967), din cuprinsul
cărora se pot remarca mai multe forme rituale, distingîndu-se 2 tipuri de morminte şi fiecare cu mai multe variante.
1) Morminte în grnapă 6 , cînd oasele incinerate au fost depuse :
a) direct în groapă. fără nici un alt inventar (M 13, 86, 92, 97
şi 104) sau cu inventar (M 47 şi 137. Pl. IV/1. Inventarul este foarte
sărac, alcătuit dintr-un singur obiect. La M 137 s-a găsit o cataramă •
din fier (Pl. VI). iar la M 4 7 un vîrf de săgeată sau de la lama unui
cuţit din fier ;
b) cu oasele incinerate depuse în groapă pe un aranjament din
bolovani de piatră (M 114 şi 115), sau împachetate de o stivuire de
pietre, aranjate cu multă grijă (M 15 şi 31). Pl. IV/2. Şi din această
formă s-au găsit morminte cu inventar (M 15 şi 31) care constă din
fragmente de la ,·îrful unor lame de cuţite şi morminte fără inventar
(M 114 şi 115).
2) Morminte în urnă. Din acest tip se disting următoarele
variante :
a) Morminte cu urna depusă în groapă fără a fi protejată de
nici o piatră sau alt vas. Numărul acestora este dominant, înregistrîndu-se cifra de 10-i morminte (Pl. IV 5).
b) Morminte cu urne cu capac din bolovani sau placă din gresie
nisipoasă (M 36, 51, 76. 118).
c) Morminte cu urna cu cap?.c şi cu una sau mai multe pietre
în jurul ei (M 27, 67. 98. 122).
d) Morminte cu urnă cu capac şi împachetată cu bolovani de
piatră (M 103).
e) Morminte cu urnă fără c3.pac, înconjurată cu una sau
mai
multe pietre în jur. Pl. IV 13 (M 34. 52, 82, 106, 126, 127, 128, 133. 137,
138, 140).
f) Morminte cu urna fără capac. aşezată pe un pat de piatră
(:'.\1 116) şi împachetată foarte neglijent de două sau mai multe pietre
( M 49).
În ceea ce priveşte inventarul din interiorul mormintelor. este
destul de sărac şi uniform ap;:oape. constînd doar din fragmente de
lr.me cte cuţite şi vîrfuri de săgeţi din fier. El este întîlnit la un
p. 50U-50!J : Idem. Săpăturile de la Alexandria, cap. II Aşezarea feudal-timpurie, în M.C.A .. VI. 195!J, p. 261-262 : B. l\Iitrea, Săpăturile de salvare de la Sultana. M.C.A„ VIII. 1962, p. 667-673 : Vlad Zirra, Cercetări feud. timpurii de la
ileana-Poduri, M.C.A. V. p. 505: Atonn Niţu şi D. Teodoru, Sondajul din aşe
zarea prefeudală de la Spinoasa, în M.C.A. IV, 1959, p. 435-491. pentru Moldov;1
vezi : Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşte1·ea culturii Dridu, L.c.v. nota 2,
unde se dă şi o bibliografie completă pentru ~ceastă zonă.
G I. Nestor, La necropole slave d'epoque ancienne de Sirata-Monteoru,
în
Dacia, N.S„ I. p. 289-295 : I. Neslor şi Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Sărata1\ionteoru din 1955, în M.C.A„ IV. 1957, p. 188 : I. Nestor, Slavii pe teritoriul
R.P.R„ în lumina documentelor arheologice, în S.C.I.V„ X, 1959, 1 p. 49-62 ;
M. Comş2. Slavii pe teritoriul R.P.R„ în sec. VI-IX în lumina cercetărilor arheologice. în S.C.1.V. V, 1959, 1, p. 65; V. Zirra, L.C„ ·în Dacia, N.S. VII, 1963,
p. :355--11:2.

224

2

3

5

4

generală a
peretelui aflat sub stretuil de

.Pl. lII. l) Vedere

::;; -

c. 13

să.pătu rii din
p ă mînt arat.
ară tură .

S X. şi. S X.1. ,3) Morm în t în profilu l
2,4 şi 5) Morm inte distruse pa rţi al de
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groapă. 2) M ormînt cu
oase calcinate depuse în pachet de pietre. 3) Mormî nt cu urn ă fără capac încon jurată par(ial de bolovani de piatră . 4) Mormînt de inh uma ţi e. 5) Mormînt cu
urna dep usă singură în groapă.

Pl. IV. 1) Mormînt cu oase calcinate depuse direct în
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1) Inscripţia descoperită cu ocazia arăturilor din toamna anului 1961.
2) Ulc ior roma n , 3) M-5 Căţuia dacică-in-situ. 4) Fibulă de bronz romană clescoperi1ă în M 5. 5) Castron roman descoperit lîngă înhumatul din M 12.

Pl. V
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Pl. VI. Obiecte d e metal des coperite în interiorul u rnelor.
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Pl. VII. Vase de tip Monteoru (Praga).
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număr

redus d'2 morminte, fără a face o distinctie deo~ebilă în ceea ce
variant2le descrise mai sus. El s-a descoperit 12. M 17, 35. 39,
din prim::t variantă, la M 15 şi 52 din varianta „e„ si h M 49 din

priveşte
56 şi 99

ultima V3.1·iantă.
Nu s-::i găsit nici un mormînt în care oasele d2puse în g1._npă sau
urnele să fie protejate de constructii cubice s::iu paralcpipedice din
cărămizi mai vechi refolosite î, din chirpici s sau din plăci de gresie n.
Dintre mormintele cu urnă face excep\L: M 5 unde a1flturi
de vasul - urn[1 c3.re se înscrie în grupul c:.moscul în liter~1tu1·a de
specialit:ite de tipul protodridu, s-?.u desco;J~'rit alte clouc'i. v1sc' ele
provenil'nţă diferită : un ulcior roman (Pl. V) :-,:i o căţuie cLi.cid, ce se
datează în sec. II III e. n. 111 (Pl. V).
Deşi observaţiile din profilul peretelui n-::i.u putut contribui la
cbrilican'a situaţiei întîlnite, ne permitem să facem afirnn\ia că grnapa
acestui murmînt s-a suprapus peste altul mai vechi. din ep:ic:l rnman::.
şi nici dccum refolosirea unor obiecte dintr-o perioadă anterioar<J. 11 •
mai ales în ceea ce priveşte căţuia dacică. Afirmaţia este susţinută şi
de faptul că la nici un mormînt nu s-au ciescoperit v::1se de ofr:rndă
alături de urnă.
Mormintele de inhumaţie sînt în număr d2 patru (M 12, 78. !13
şi 129). Ele au fost descoperite în diferite puncte din suprafaţa cercetată şi cu unele deosebiri, atît în ceea ce priveşte pozitia şi orientarea lor, cît şi asupra inventarului. Mmmîntul nr. 12 s-a descoperit
la adîncimea de 33-60 cm., întins pe fundul unei gropi puţin oblice,
ceea ce a permis ca partea inferioară a scheletului să fie distrnsă
de plug. în apropierea înhumatului s-au clescoperit numai două pl[lci
de gresie şi un vas distrus în timpul lucrărilor, care se încadrează
într-o epocă anterioară (Pl. V.). avînd analogii cu castroanele de la
Bugeac 1:.i. Nu ne putem pronunţa nici în acest caz. datorită dennjamentului care s-a făcut de lucrările agricole, d:ică acest vas a constituit inventarul acestui mormînt, sau a fost apropiat de osemintele
înhumatului de către brăzdarul plugului.
Mormintele 78 şi 93, oarecum apropiate, s-au găsit la adîncimr_'
mai mare (1, 25 şi 1, 10 m), cu osemintele destul de slab conservate
şi orientate d~ferit. Primul\ de la N N V către S S E, iar al doilea în
aceeaşi direcţie, dar poziţia corpului inversă. Defuncţii au fost aşezaţi
în groapă direct de pămînt, întinşi pe spate, cu mîinile pe lîngă corp
(M 93) sau cu o mînă pe piept şi alta pe abdomen (M 78) (Pl. IV /4).
1

' Vlad Zirra, L.C., pl. 2,3, 4 şi 5.
Idem, L.C. pl. 2, p. :357.
!I Idem ; B. Mitrea, L.C.
111
~nalogii cu descoperirile din necropola tumulară romană, nepublicate şi
~lba_ Iulia : D. Protase, Şantierul arheologic Alba Iulia, în MCA, VI, 1959, p. 402,
fig. ;:i (1) ; Inv. 199, Catalogul muzeului Deltei Dunării - în pregătire - capitol
redactat de Bauman Victor. Căţuia dacică are analogii cu descoperirile de la
V. : C. Scorpan, Săpăturile arheologice din aşezarea getică de la Bugeac-Valea
lui Marinciu, în Pontice, 2, fig. 16.
11
•
Vlad Zirra, L.C. argumentează refolosirea obiectelor din epocile anterioare de comunitatea necropolei de la Capul Viilor.
8
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Obiecte de inventar s-au descoperit numai la M 78, care avea pe mîna
stîngă două brăţări simple, circulare, cu capetele unite, confecţionate·
din : una din bronz şi una din fier. Pe piept s-a descoperit o singură
mărgea de sticlă maronie de forma şi mărimea unei boabe de porumb.
Sub călcîiul piciorului drept i-a fost aşezată o placă mică de piatră.
Cel de-al patrulea mormînt (M 129). s-a descoperit la adîncimea
de 1,05 m. aşezat direct în groapă, fără nici un fel de inventar şi orientat în poziţia S-N. Rămîne ca descoperirile viitoare să confirme
contemporaneitatea lor cu cele de incinerc~tie. Prin analogie cu alte
descoperiri, putem afirma totuşi existenţa înmormîntărilor birituale,.
în care ritul incineraţiei rămîne dominant 11 .
Deşi nu s-a descoperit pînă acum nici o groapă de rug, în suprafaţa cercetată au apărut o serie de complexe, legate de riturile înmormîntărilor 1\ fără să putem da explicaţii lămuritoare legate de aceste
fenomene. Acestea constau din mici platforme de pietre şi cioburi de
vase de provenienţă romană, peste care s-au descoperit bucăţi mici
de cărbuni.
Asemenea aspecte ne sînt cunoscute şi în cimitirul de la C3.pul
Viilor 1·; şi fac parte din practicile rituale. La un singur complex de·
acest fel s-a descoperit printre fragmentele ceramice, maxilarul inferior de la un ierbivor, fără să fi suferit intervenţia focului.

*

Ceramica descoperită în necropola de la Nalbant cuprinde vase
utilizate ca urne. Ea este cunoscută pe o arie foarte largă balcano-dunăreană tn în care se include şi teritoriul dobrogean 17, ca şi în partea
de nord a ţării t:-<, in necropole şi aşezări legate de ultima etapă a pro-cesului de formare a poporului român, înc::i_cirîndu-se în acel facies al
culturii Dridu t!J cu prezente de tip Monteoru 211 •
După tehnica de execuţie, după formă şi ornamentaţie, ceramica
din necropola de la Nalbant cuprinde trei categorii principale :
C. Scorpan, L.C. fig. 35, contemporan deci cu ulciorul roman şi căţuia
descrise mai sus.
J:J Eug. Zaharia. Scipăturile de la Dridu, contribuţie la arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român, Buc. 1967. p. 103-107, unde se dă şi
o bibliografie f.bogată: v : V. Zirra, L.C.
11
Vlad Zirra. L.C.
1:; Tdem_
1'; I. N estor. Contributions arheologiques au probleme des Proto Roumains_
La civilisation de Dridu, în Dacia, N.S„ II, 1958, p. 371 şi urm. ; Idem în Revue
Roumaine d"histoire, 3, 191H. p. 383 şi urm. : Eug. Zah 1ria, op. c, p .7-10 şi 97-117 ;
M. Comşa, Evoluţia culturii balcano-dunărene în sec. IX-XI, l.c„ p. 111 şi urm.
17 M. Comşa, Evoluţia culturii balcano-dunărene, l.c. ; v : trimiterile anterioare referitoare la Dobrogea.
18
Dan Teodor Contribuţii... S.C.I.V„ 2, tom 19, 1968, p. 227 şi urm. unde
se dă şi o bibliografie completă asupra problemelor ref. la cultura Dridu, ca şi
întreaga situaţie a descoperirilor din epoca feudalismului timpuriu pe teritoriul
Moldovei : K. Horedt. Contribuţii la istoria Transilvaniei în sec. IV-XIII, 1958.
rn Lucrările citate mai sus de : I. Nestor, Eug. Zaharia, Dan Teodor„
20 Ion Nestor şi Eug. Zaharia, Săpăturile de la Sărata-Monteoru din 1955.
în M.C.A„ IV. 1957, p. 187-193 ; Idem, MCA, VII, p. 514.
1
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1) Ceramica d2 tip Praga sau Monteoru este prezentă la 15 morminte. Urnele s-au găsit întregi S'.lU numai pci.rţial d::i.torită distrugerii lor de arătura executată în 1961. Vasele sint lucrate cu mîna sau
la roata înceată, dintr-o pastă grosolană :oi.mestecată cu cioburi pisate,
pietricele şi nisip, cu pereţii groşi şi modelaţia în gcner31. destul de
neglijent. Arderea s-a făcut foarte slab, determinîndu-i o fragilitate
foarte mare.
De obicei, vasele lucrate la roab. înceată sînt f5.cute dintr-o pastă
mai fină şi mai păstrează urmele unui lustru fo:irt2 slab. In general
ele au un profil pirifmm, cu umerii mai mult sau mai puţin dezvoltaţi, gîtul arcuit, buza teşită şi răsfrîtă în afa~·[t. avînd marginea ondulată larg sau ornamentală cu alveole re~1lizate printr-o uşoară apă
sare cu degetul. (Pl. VII).
2) A doua categorie şi cea m:=ti numeroasă o formează vasele cu
decor (Pl. VIII-XIII). Ele sînt lucrate la roata înceată din pastă cu
nisip, pietricele şi cioburi pisate arse inegal h temperatură joasă.
Din această cauză miezul are o culoare cen'.lsie închi'>. iar făţuiala pereţilor pe ambele fete, devine gri-gălbuie sau cărămizie spre roz.
Ele au o formă numită în literatura de specia.litate de tip borcan,
, fără toarte cu umerii mai mult s::i.u mai puţin proeminenţi. cu gîtul
scund' şi arcuit. Buza est2 teşită s'.lu arcuitiS. în afară. avînd marginea
rotunjită s2.u dre::iptă, în unele cazuri canelată si orientată oblic sau
vertical.
Decorul este realizat prin inci:~ii adincite sau fo::irte Iine, făcute cu
peptenele în pasta moale.
Ornamentarea este foarte variată, prin realizarea de numeroase
combinaţii de linii orizontale sau în val, ce pornesc din jurul gîtului pînă
aproape de fund. În cele mai multe cazuri ele sînt în formă de benzi
orizontale ce alternează cu benzi de linii în val. S-au de3copel"it şi vase
ornamentate cu fascicole vel'ticale şi oblice sau cu îrnpunsături. Acestea
din urmă apar numai în asociaţie cu benzile de linii orizontale sau în val.
Acest decor cu benzi de linii în val şi cu împuns[tturi ne apare la
unele vase şi în interiorul buzei, iar la altele marginea acestora este
ornamentată cu linii oblice în ambele sensuri şi care se suprapun. Au
fost desc.operite şi vase-borcan, de dimensiuni mai mici, ornamentate
cu benzi de linii frînte sau un joc de benzi orizon tale alternînd cu
benzi de linii frînte. La acest din urmă vas, benzile de linii orizontale
au fost întrerupt,e la partea inferioară. la distante apro3.pe regulate.
prin netezirea pastei crude de pe suprafata vasu1ui. (Pl. VIII/6. şi în
desen P 1). Pe fundul unor vase s-au imprimat formele unor ştampile.
(Pl. XIV).
3) A treia categorie o constituie ceramica din p'.'!.stă fină, de
culoare gri, lucrate tot la ro::ita înceată de mînă. Acestea au acelaşi
format de oală-borcan, fără toarte, decorate cu linii lustruite (Pl IX/6).
Din această grupă s-au descoperit num:_:i_i două urne.
Celelalte vase pe care le-am menţionat că au cu totul o altă
origine' (mstTonul, ulciorul roman cu fibula de brcnz si cătuia dacică
(Pl. V/2, 3, 4 şi 5) ca şi inscripţia care s-a descoperit în tlmpui arăturilor
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c:hn 1961 (Pl. V 11), le considerăm cu totul străine de comunitatea că
reia îi aparţine cimitirul descris mai sus. Fie că ele au ajuns incidental
pe locul ocupat de această necropolă, fie că aparţin altor complexe
arheologice nedescoperite încă. În nici un caz ele nu au putut fi refolosite de populaţia acestei comunităţi. Inventarul depus peste oasele
calcinate, este în general sărăcăcios. El este format din bucăţi de lame
de cuţite din fier, vîrfuri de săgeţi din fier şi fragmente de brăţări,
eventual inele de tîmplă şi coliere ori toartă de căldăruşă, lucrate din
bare de fier, cu secţiunea rotundă şi patrată răsucită (PI. VI). Acestea din
urmă au analogii cu descoperirile din cimitirul nr. 1 de la Satu Nou 2 1,
Salon'.!'.! şi Ivahniki (U.R.S.S.) 23 şi sînt datate în a doua jumătate şi
chiar către sfîrşitul sec. al !X-lea 2 1•

*

Complexul arheologic de la Nalbant se înscrie în lista numeroaselor descoperiri care au constituit subiectul unor ample cercetări, a
unor minuţioase analize'.!:; legate de evoluţia culturii materiale carpatobalcanice din perioada feudalismului timpuriu-etapă finaJ.ă a procesului de formare a poporului român. El are analogii în primul rînd
cu descoperirile de la Histria (Capul Viilor) 26, Satu Nou 27, Castelul 28,
Ileana-Podari 2!1, Gostinu şi Ghizdaru ::o, Alexandria şi Olteni :.:1, Sultana :;:i etc. ca şi cu cele din Moldova :u şi Transilvania :1\ care se încadrează din punct de vedere tipologic şi comparativ în conţinutul
acelei culturi. cunoscută în literatura de specialitate cu numele de
cultura Dridu ::.-., luată în ansamblul evoluţiei ei cu etapele ante şi
post Dridu ::li.
M.

~ 1 B. l\'.iitrea, Şantierul arheologic Satu Nou,
Comşa. Euoluţia culturii balcabo-dunărene ... l.c.p.
1 2 M. Comşa, Euoluţia.„ SCIV. 1, 1963, p. 114.
2:: Idem.
21 Idem.

în MCA, VII, p. 557, fig. 6/4 ;
114.

2:; I. Nestor. Contributions arheologique au
probleme des Proto-Roumains,
l.c„ idem lucrările citate mai sus referitoare la cultura Dridu ; Eug. Zahari'a,
Săpăturile de la Dridu, l.c. : Dan Teodoru, 1.c. Un punct de vedere diferit asupra
originii ceramicii decorate. vezi M. Comşa, Unele concluzii istorice pe baza ceramicii din sec. VI-XII, in SCIV, VIII. 1957, p. 274 şi urm. ; Cf. idem, în SCIV, IX.
1958, p. 73 şi urn1. ; Cf. idem, in SCIV. X, 1,1959, p. 65 : v : B. Mitrea, Şantierul
arheologic Satu Nou, în MCA VIL p. 556 şi 558 unde face o remarcabilă documentare asupra materialului autohton de la Satu Nou, fără să excludă influ-

enţele slavă şi protobulgară.
20

V1ad Zirra, L.C. ; vezi rapoartele de la Histria din MCA, IV, 1937, MCA,

V. ;\!CA. VI.
~•
2~
29

3o
31

B. Mitrea. L.C. referitoare la Satu Nou.
M. Comşa, A. Rădulescu şi N. Harţuchi, L.C.
Vlad Zirra. L.C.-MCA, V, p. 505.
D. Berciu. L.C„ MCA. VII, p. 294.
C. Preda. L.C. în MCA, VII. p. 508-509 ; Idem MCA, VI, 1959, p. 261,

cap. II.
32

B. Mitrea. L.C„ l\ICA VIII. 1962. p. 667.
Dan Teodor. L.C„ SCI\', 2. tom. 19, 1968.
K. Horedt, L.C.
::.-. I. Nestor, Les donnees archeologiques, l.c.
:iu Eug. Zaharia, Op. c. : V : Dan Gh. Teodor, L.C. p. 227

3;i
31
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Descoperirile cele mai vechi din cimitirul de la Nalbant nu pot fi
:studiate independent de cele cunoscute la Sărata-Monteoru :iî, ca şi de
celelalte unde se face cunoscută şi prezenţa slavilor 3t'.
Dacă facem o statistică a mormintelor descoperite pînă acum în
cadrul acestei necropole, ele pot fi repartizate astfel :
a) 11 morminte de incineraţie cu osemintele depuse direct în
groapă, cu sau fără pachet de pietre, însoţite sau nu de inventar. Acest
tip de morminte sînt atribuite populaţiei româno-slave şi sînt datate
.cel mai devreme în sec. al VI-lea şi chiar sec. VII :l!l din vremea culturii
I poteşti-Cîndeşti.
b) 15 morminte de incineraţie cu urne din categoria ceramicii
.de tip Monteoru. Această ceramică ~1parţine unei comuni tă ţi de origine
.slavă şi se înscrie în limitele sec. al VII-lea r.o.
c) 111 morminte cu urnă, care prin analiza tehnicii de execuţie
a vaselor urnă, prin forma şi ornamentaţia lor, se înscriu în aria culturii protodridu, avind analogii cu precădere cu cimitirul de la Capul
Viilor şi Satu Nou. Descoperirile menţionate în această categori2 se
·datează în limitele veacurilOl' VIII şi IX 1, 1•
d) Prezenţa celor 4 morminte de inhumaţie pot aparţine de asemenea populatiei romanice sau de altă origină etnică. Ele pot fi atribuite în aceeaşi măsură unei populaţii romanice locale influenţate mai
_puternic de creştinism sau cu i·ezerve, ele pot fi atribuite unui grup
bulgar c::ire practica în mai-e măsură ritul inhumaţiei şi chiar unui grup
slav care tr·ecuse la creştinism, deşi este exclusă prezenţa unui grup mic
ode străini în sînul unei comunitc,iţi mari de alt neam. O determinare
în timp a lor nu poate fi făcut~t prin analogie cu celelalte cimitire birituale din secolele VII-X'·:!.
Aceste descoperiri, analizate în ansamblul lor, atît în ceea ce
:priveşte ritul şi ritualul întîlnit, ca şi materialul descoperit
aduc o
contribuţie, alături de celelalte, la cunoaşterea acelui proces de formare
.a poporului român 1,:1.
Rămîne ca viitoarele descoperiri să elucideze problema existenţei
la Nalbant a unui cimitir ce se poate încadra în limitele unei perioade
destul de lungi - sec. VI-IX, ca şi limita celui din perioada romană.
~1

I. Nestor şi Eug. Zaharia, Săpăturile de la Sărata-Monteoru, 1.c.
B. Mitrea, L.C., vezi MCA, VII, p. 556-558.
3~ T. Nestor, La necrnpole slava, 1.c.p. 289-295 ; M. Comşa, Slavii pe teri~toriul R.P.R. l.c.p. 65.
r.o I. Nestor şi Eug. Zaharia, L.C., MCA, IV, 1957, p. 188 şi urm.
r.1 V : Comunicările
referitoare la descoperirile similare citate mai sus.
ti2 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Buc. 1967, p. 117, unde se face
<0 analiză amănunţită a acestui aspect ritual.
r.a In conformitate cu datele statistice menţionate la fiecare tip de morminte
.~i după tipurile de vase ceramice.
aB
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LA NECROPOLE FEODALE-PRIMITIVE DE NALBANT

Le complexe archeologique decouvert dans la commune Nalbant, departement de Tul.cea est situe a environ 2 Km nord-ouest du village, sur un versant
doux denomrne „La Taptîc" (Planche I).
Les fouilles entreprises en 1961, 1962 et 1967 ont permis a investiguer une
superficie de 2540 metres carres, en decouvrant 141 tombeaux.
Ils temoignent de la presence d'une necropole plane, birituelle, datant de
la periode du haut feodalisme.
Les inhumes des quatre tombeaux ont ete ranges dans des simples fosses,
a une profondeur moyenne de 1 a 1,10 m, orientees en differentes positions,
depourvues des constructions protectrices, sans inventaires.
Une seule sepulture fait exception, dans laquelle on a trouve : deux bracelets simples (un en bronze et rautre en fer Pl. VI) au bras gauche de
l'inhume et une perle en verre sur sa poitrine.
Aux tombeaux d'incineration on remarque deux formes rituelles :
a) Tombes a os calcines, deposes directement dans la fosse, avec ou sans
inventaire. On a decouvert aussi des tombes ou les os calcines ont ete introduits
dans un amas de grosses pierres. Onze sepultures de ce type ont ete enregistrees.
b) Les tombes a urne sont les plus nombreuses, atteignant le ciffre de126. On distingue plusieurs variantes de ce type : des tombes a urne seule deposee dans la fosse ; a urne a couvercle en plaque de pierre ; a urne a couvercle
entouree d'un a quatre pierres : urne sans couvercle et un a quatre pierres.
autour d'elle : urne introduite dar..~ un amas de pierres.
La ceramique du complexe appartient a deux grande divisions :
a) Pots fai;onnes i1 la main et a la roue lente, type Prague ou Monteoru,.
en pâte grossiere melangee a la verre pilec, cailloux et sable, a parois epaises
et assez negligemment modelees (Pl. VII).
b) Pots-bocaux fac;onnes a la roue lente, en pâte poreuse, inegalement cuits
a basse temperature, decores a bandes formces par lignes horizontales et ondulees. Une ornementation tres varice a de obtenue grâce a de nombreuses combinaisons de lignes horizontales, obliques et ondulees.
c) On y decouvrit aussi trois pots : une cruche, une ecuelle et un bruleenscens aussi bien qu'une inscription (Pl. V), que rauteur attribue a un autre
complexe de la pi:•riode romaine et romano-byzantine (l'inscription).
Datation de la necropole : Les tombes d'incineration a os deposes directement dans la fosse sont attribues a une population slave et s'incluent dans la
deuxieme moitie du vrc siecle de natre ere.
Les tombes a urne type Prague ou Monteoru se placent dans Ies limites
du vue siecle et sont aussi attribuees a une population slave.
Les tombeaux d'incineration a urnes en pots decores sont attribues a la.
population locale proto-roumaine, qui s'inscrit dans la zone de culture Dridu,
la phase proto-Dridu - VJIIe et ixe siecles.
Les tombes d'inhumation appartient a la m0me periode, VIIe - xe siecles.
Le complexe archeologique de Nalbant reflete l'aspect socio-culturel d'ass1milation du groupe infiltre d"origine slave, par la population autochtone romanique 11 presente des analogies avec tous les autres complexes qui s'inscrivent
dans la zone de la culture Dridu, la phase proto-Dridu et se rattache a l'etapefinale du processus de formation du peuple roumain.

PUNCTE DE VEDERE ASUPRA FORMAŢIILOR POLITICE
DIN DOBROGEA lN SEC. XI
RADU CIOBANU

Inceputurile istoriei românilor, sărace în ştiri scrise trebuiesc
cercetate în marea majorit3.te a cazurilor prin folosirea operelor cronicarilor străini care scriu despre anumite regiuni sau evenimente din
ţara noastră legate de istoria neamului lor.
Dominînd timp îndelungat peninsula Balcanică, Imperiul Bizantin
şi-a împletit intim soal'ta cu a-ceia a popoarelor acestei regiuni şi astfel,
implicit, cronicarii bizantini aul ţi, într-o m::isă de li tera ţi au scris
numeroase pagini despre pr·ovinciile de aici.
In scrierile bizantinilor, militari, funcţionari, călători, literaţi, cronicari, un loc remarcabil l-a ocupat descrierea provinciei Paristrion,
aproximativ Dobrogea de astăzi.
Dobrogea, în istoria ţării noastre cu rol de punte si poartă, punte
pe care se amestecau bunurile materiale şi spirituale, poartă prin c::ire
treeeau în ambele sensuri civilizaţiile de pe teritoriul locuit de băştinaşi
şi cele venite de aiurea, a avut pentru Bizanţ un însemnat rol strategk.
Concomitent cu înfrîngerea bulgarilor de către Tzimiskes şi Vasile II Bulgaroctonul, a luat fiinţă thema Paristrion, pe care împăraţii
din Constantinopol au organizat-o cu deosebită grijă, i-au acordat o
largă autonomie şi au plătit stipendiî. oraşelor dunărene, între care un
rol de frunte l-au avut Durostorum şi Vicina.
Urmaşii lui Vasile II nu au avut capacitatea de a lua măsuri
eficace pentru a îndepărta criza care a cuprins imperiul si l-a făcut
să cadă pradă în interior luptei dintre facţiunile politice, în exterior
loviturilor migratorilor.
Provincie periferică, Paristrionul a fost supus din primele momente atacurilor continui ale popoarelor migratoare, toate atrase în
sudul Dunării de mitul bogatului oraş al lui Constantin.
După ce două din cele 13 triburi ale pecenegilor au reuşit
să
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păratului Constantin IX Monomahul (1042-1054), au venit. la circa
20 ani după ei, rudele lor apropiate, uzii, care au fost c:urind urmaţi
de cunnni.
Frămîntările provocate în Paristrion de venirea popoarelor de
călăreţi de stepă a fost accentuată de politica financiară a lui Mihai
VII Parapinakes, introducerea unui nou impozit pe cere:ile care permitea statului să le revîndă la un preţ de speculă, şi tăierea stipendiilor acordate de visteria imperială oraşelor dunărene.
Conjugarea celor doi factori a adîncit nemulţumirea populaţiei
şi conducătorii acestei provincii autonome, în c::i.re autoritatea imperială era mai mult nominală, s-au răsculat în jurul anului 1074.
Evenimentele pe care le-am expus succint în fazele anterioare
au fost redate amplu de cronical"ii bizantini contemporani - Skilitzes,
Zonaras, Mih::i.il Ataliiates sau de aceia care le-au descris mai tîrziu, pe
baza unui material informativ variat, ca prinţesa porfirogenetă An::!
Comnena. Exilată de către fratele său Ioan Comnenul căruia vrusese
să-i uzurpe tronul, Ana, în singurătatea mănăstirii Teotos Keramitomeues a hotărît să scrie biografia tată.lui său Alexis I, acela care a
încercat să reinstaureze imperiul în graniţele pe care i le conturase
Vasile II Macedoneanul.
După o scurtă introducere în care relatează istoria Bizanţului
de la Isac la Alexis Comnenul. ocuparea tronului de tatăl său, primele
măsuri interne şi începutul luptelor pentru refacerea hotarelor, scriitoarea bizantină ajunge în partea finală a cărţii a VI-a şi în cartea
a VII-a la descrierea situaţiei de la graniţa dunăreană.
1n cadrul acestor descrieri există un pasaj care a provocat ample
discutii intre istorici şi al cărui conţinut îl redau în rîndurile urmă
toare : ,.Cn oarecare neam scitic prădat mereu de sauromaţi, pără
sindu-şi locurile s-a coborît la Dunăre şi fiind silit să intre în înţele
gere c:u cei care locuiau dealungul Dunării, cum acest lucru le părea
tuturor potrivit, au intrat în tratative cu şefii acelora, adică cu Tatu
cel care se numea şi H::tli şi Sesthlav şi Satzas (căci mă văd silită să le
pomenesc chiar numele bărbaţilor de seamă de la ei, deşi corpul istoriei se pîngă.reşte cu aceste nume) primul dintre aceştia stăpînind
Dristra, iar ceilalţi Vicina şi celelalte ţinuturi.
După ce au făcut înţelegerea cu aceştia. de atunci în colo, trecînd Dunărea fără teamă. pustiau ţinutul alăturat astfel că au cucerit
şi cîteva orase. De aici au căpăt3.t ceva forţă şi arînd locul au începută să semene mei şi griul.
Fragmentul interpretat izolat, neţinîndu-se cont de integrarea lui
în textul genernl al cronicii, nefăcîndu-se legătura cu ansamblul scrierilor cron:carilor bizantini din sec. XI-XII care amintesc aceste evenimente, neraportîndu-1 la cadrul general istoric, i-a determinat pe
1

An2e Comnenae Parfyrogenetae, Auxias ex recensione Angusti-Raiffeschei-

del' vol. I Lipescae 1884, in Bibl Script. Graec, et Rom. Teugneriana. VII p. 242.
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istorici, care au discutat aproape în exclusivit<lte apartenenţa etnică
conducători din regiunea Paristrionului, să ajungă la concluzii deosebite.
Marele bizantinist rus V :.=i.silievski, un bun cunoscător ciJ perioadei,
emite ipoteza că în loc de trei conducători sînt p:.=i.tru, supranumele
lui Tatu-Hali fiind pentru el un alt personaj, şi afirmă categoric că
Tatu este peceneg, Hali, Sesthlav şi Satzas sînt ruşi:!.
Culacovski :i, Kolubinski şi V::isiliev ", c:::tre îi preiau şi îmµfa-tă
şe.s.c ideile susţin originea etnică rusă a conducătorilor oraşelor du-

.a. celor trei

nărene.

1

Prof. N. Iorga,; crede, asemeni lui Vasilicvski. că este vorba de
patru condudttori nu de trei. pe care îi defineşte din punct de ve·.dere etnic ca voievozi români din Dobrogea.
Concluziile lui N. Iorga şi le-au însuşit prof. N. Bănescu G care
caută să aducă noi argumente pentru a le întări. C. Brătescu 7• G.
Brătianu 1' şi Ferencz !J ajung la altă
concluzie : origina celor trei
este cumană.
Istoricul bulgar Zlat2.rski 10 crede că cei trei conducători pot fi
la acea dată uzi sau bulgari. Alt istoric bulgar-Mutavciev ll a cărui
teorie este împărtăşită în ultimul timp de Primov l:!, cl'ede că Tatu-Hali
:şi Satzas sînt pecenegi, iar Sesthlav este bulgar. In fine, un ultim
grup de cercetători ajung la concluzia că cei trei sînt pecenegi - Tomaschek n, îil numeşte pe Tatu „ein P.etscheneggenhauptling'', Engel H
îi defineşte pe toţi trei ca „Petschenegischen Furstin", părere pe care
·Challandon 1'\ maghiarul Darko LG şi alături de ei istoricii români C. C.
G. Vasilievski, Bizanţul şi pecenegii (10-18-109-1). Petersburg 1908. p. 35-38.
Culacovski, Ruşi în Dobrogea
in Revue des Deux Monde 1897 p. 60-75.
r, V. Vasiliev, Histoire de l"Empire Bizantin, Nev-York, 19:36. p. :rn4.
5 N. Iorga, Cele dintîi cristalizări de stat ale românilor. Rev. Istorică V iunie-iulie 1919 p.p. 103-113. Trad. - In lb. franc. şi public. în Buii. de la Sect.
Hist - de l'Acad. Roum. V -VIII-Janvier 1920 p.p. 33-46.
G N. Bănescu, Ein etnographischer. Problem am unter lonf der Donau. aus
.dem XI Jahrhundert în Byzantion, VI-1931.
7
C. Brătescu, şi ,.Pecenegii" în An. Dobrogei 5-6/1924-1925, pp.
145-154, Dobrogea în sec. XII - In Analele Dobrogei - 1920, p. 12.
8 G. Brătianu, Viei na, 1923. p. 17.
9 I. Ferencz „Cumanii şi episcopia lor, Blaj, 1931.
10
Zlatarski - Ce se înţelege la Ana Comnena prin popor scitic. In Izveştin
XI-XII, 1932, p. 28.
11
P. Mutavciev - Bulgarii şi românii în istoria ţărilor dunărene, Sofi:i 1927.
p. 199.
12
P. Primov - Precis sur l'histoire de Bulgarie Sofia 1955 p. 78 - Editions en langues etrar:gere;, - Sofia 1963.
'
'
'
13
Tomaschek Zur Kunde der Mănnahalwinsel, Wien 1882, p. 49.
11, Engel Geschiehte der Bulg, Halle, 1797, pp. :?.85-387.
1
". P. Challandon, Essai sur le regne d'Alexis I Paris 1900 p. 116 şi urm.
1G I. Darko, Năzuinţele de expansiune ale românilor în domeniul istmiei
.Eudapesti Szemle 1935 p.p. 187___)198.
2
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Giurescu 17, C. Necşulescu H\ I. Barneaz rn B. Cimpina 20 , P. Diaconu 21„
C. Cihodariu '.!'.l, E. Stănescu 36 o împărtăşesc fără rezerve.
Analiza onomastică făcută de filologi, lectura atentă a textului
Anei Comnena, coroborarea lui cu cele ale celorlalţi cronicari şi analiza evenimentelor de la Dunăre indică în mod indiscutabil că acest
ultim grup de cercetători are dreptate - cei trei şefi locali fiind de·
origine pecenegă.
Referindu-se la interpretarea prof. N. Iorga, Densuşianu scrie :
„e numai o iluzie iromânescul numelui dat la scriitoarea bizantină Ta tos este străin şi nu are nimic de-a face cu Tatul - Tatăl". Citînd
mai multe nume din Iranische Namenbuch", Densuşianu spune că „numai o grăbită etimologie a putut prezenta ca român pe Tatos" ~".
Bogrea, abordînd problema în două studii. ajunge la concluzia :
„departe de a fi român Tatu nu rămine decit de origine asiatică orientală" 2\ N. Drăganu scrie : identitatea lui cu Tat, Tată, Tatul, nu
este sigură, deoarece poate fi vorba de un peceneg sau cuman" 26 •
Deci analiza onomastică demonstrează originea asiRtică a lui Tatu
şi a rudelor sale şi exclude posibilitatea originii ruse, bulgare sau româneşti. Cred. că în st3.bilirea originii etnice a celor trei şefi locali
trebuie să ţinem cont şi de obiceiul prinţesei scriitoare, ca în cazul in
care foloseşte nume arhaice să le explice. iar atunci cînd scrie despre
popoare bine cunoscute bizantinilor ca ruşii sau bulgarii, să le numească
cu numele lor real.
Scriind despre oraşele paristriene în perioada în care şi-au cîş
tigat libertatea ca urmare a răscoalei lor contra Bizanţului, despre
lupta lor pentru a şi-o apăra, Ana îi numeşte în mai multe rinduri pe
cei trei şi în special pe Tatu pecenegi, nume care alternează cu cel
arhaic de sciţi, alungind astfel orice umbră de îndoială asupra originii lor.
Celelalte izvoare. contemporane evenimentelor, sint clare, nelă
sind deschisă poarta discuţiilor în legătură cu originea celor trei că
petenii.
17

C. C. Giurescu Istoria românilor, voi. I. Buc. 1935, pp. 310-313 ed. II.
C. Necşulescu, Ipoteza formaţiunilor politice la Dunăre în sec. XI. - Rev ..
Ist. Rom. voi. VII. fasc. 1-2 pp. 122-151.
rn I. Bamea. Relaţiile dintre aşezarea de la bisericuţa Garvăn şi Bizanţ, sec.
X-XII, SC IV 3-4 '1953.
w B. Cîmpina, Influenta bizantină la Dunărea de jos. Rev. d'hist, 1/I962. p. 162 ..
~ 1 P. Diaconu. şi Les Petchencgues au Bas-Danube ed. Ac. R.S.R. Buc ..
1970 pp. 100-110. Din nou despre valul de piatră din Dobrogea şi localizarea
evenimentelor din nota toparhului, SCIV 4/1965.
~2 C. Cihodariu. Observaţii critice asupra însemnării toparhului - , Studii şi
cercet. de ist. Iaşi - 1961.
~:i Stănescu Eug. Les mixtobarbares du bas Danube au XI siecle in Nouvelb Etudes d'Histoire III Buc. 1965 pag. 48.
2
" O. Densuşianu în Grai şi suflet I, 2 (1924) p. 323 şi urmat.
2
:; C. Bogrea Anuarul Acad. Rom. I - 1921-1922; Anuar Acad. Rom. III
1'

1923-1924.
2
u N. Drăganu, „Cu privire la originele !ui 'l'atu".
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Skilitzes relatînd tentativa făcută de Mihail VII pentru a înăbuşi
dunărene,
scria : ,.a fost trimis vestarhul Nestor,
comandantul Paristrionului, adică al oraşelor de la Istru, dar acesta
avînd acele11şi idei cu Tatu, a căzut de acord cu el şi înarmînd un
mare număr de pecenegi au ajuns în capitală" 2î.
Ataliiates, martor ocular şi participant la evenimentele din Dobrogea rI numeşte pe Tatus ca unul dintre şefii pecenegilor, iar Zonaras :!8, referindu-se la acelaşi episod ca şi Skilitses, spune că Nestor,
numindu-se de la sine comandant al Paristrionului, a ridicat armata
.împotriva împăratului, şi făcînd un fel de alianţă cu un şef al pecenegilor (Tatu) a ajuns în capitală" ?.l.
Conexînd ştirile cuprinse în izvoarele scrise cu datele furnizate de arheologie, în special cu rezultatele, săpăturilor făcute la Dinogeţia 30, Capidava :11, Păcuiul lui Soare :u, şi în perioada antebelică la
Silistra, concluzia pe care o putem trage este acei1 că origine3. etnică
a celor trei este pecenegă.
Afirmaţia unora dintre istorici că ar fi patru şefi locali Tatu,
Hali, Satzas, Sesthlav în loc de trei. Tatu supranumit Hali, Satzas şi
Sesthlav, este scuzabilă dacă se consideră că 3.ceştia au tradus pasajul
<lupă textul latin al ediţiei de la Bonn.
Compararea acestei ediţii cu ediţia Mignel şi Bernard Leih, arată
-că prima ediţie este incomplet transcrisă. dind astfel n3ştere la concluzii ca cea amintită.
1n legătură cu discuţiile asupra celor trei căpetenii din Dobrogea
se ridică problema limbii pe co.re o vorbeau a supraf etei pe care o
stăpîneau şi, în fine. a religiei şi a ocupaţiei populaţiei pe care o
conduceau.
Limba vorbită şi familia etnică de care aparţine acest neam ne
·sînt indicate tot de izvoarele scrise - Ana Comnena afirmă despre
pecenegi că erau de neam turc, făcînd chiar o legătură între ei şi turcii
:selciugizi, iar despre limba vorbită spune că er<i. aceiaşi cu a cumanilor :12 , ştiri confirmate şi de Zonaras şi de Cedren.
Dar pentru noi, pentru definirea limbii vorbite de Tatu, poate
fi semnificativ pasajul în care Ana ist01·iseşte atacul Dîrstei. apărată
de Tatu, de către împăratul Alexis. ln momentul în care Tatu şi-a
dat seama că nu poate rezista cu forţe proprii bizantinilor, a adresat
populaţiei băştinaşe din oraş şi pecenege un discurs prin care îi arată
-ce metodă trebuia să folosească pentru a se apăra. Dacă ţinem seama
de numărul populaţiei băştinaşe şi de acela al pecenegilor, raport in-

răscoala oraşelor

27

Corpus Scrip. Graec. et Rom. Bonn 133-l II - p. 719.
Corpus Scrip. Graec. et Rom. Bonn. rn84 II - p. ', l!l.
~~ 1 Ibidem.
:io Gh. $tC'fan. I. Barnea, I. Comşa. M. Comşa, etc„ Dinogeţia. Ed. Acad.
RS.R., Buc. 1967.
~ 1 Gr. Florescu, P. Diaconu. R. Florescu. Capidava, Ed. Acad. R.P.R. Buc.
2

~

1958.
3
·~ P. Diaconu Cetatea de la Păcuiul lui So:ire în B.M.J. 1/1971, şi P. Coteţ
în SCTV, 196ll. pp. Cll 7-622.
:::i Ana Comnena, op. cit„ p. 242.
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dbcutabil în fa\·oarea autohtonilor, este evident pentru noi că Tatu,
împreună cu rudele lui trebuiau să fi vorbit limba localnicilor, numiţi
în izvoarele bizantine valahi.
Religia, factor primar în ideologia evului mediu, este deosebit
de importantă în discut:.l.i-ea problemei pecenegil01· stabiliţi in Dobrogea.
Mărturiile bizantinilor Cedrenus, Zonaras, şi Ataliiates, arată că
în
timpul lui Constantin IX Monomahul, la cîteva luni după aşezarea
celor 20 OOO pecenegi în jurul Silistrei, unde au primit trei cetăţi dun.:.k.er.p şi stipendii, noii veniţi au trecut b creştinism, fiind botezaţi
în Istru de călugărul Iftimie :Vi.
Imperiul Bizantin căuta ca prin impunerea religiei creştine de
rit oriental religiei băştinaşilor Dobrogei, să schimbe mentalitatea că
lăreţilor de stepă, să-i transforme în soldaţi ai săi.
Ar fi o iluzie sa ne imaginăm că masa de pecenegi bot~zată în
Dunăre şi-a schimbat brusc mentalitatea, dar incontestabil că influenţa
populaţiei autohtone creştine, aşezarea migr3.torilor în regiunea unor
centre religioase ca Vicina sau Durostorum a avut o influenţă asupra
credinţei pecenegilor şi o parte dintre ei au rămas adepţii religiei creş
tine, iar ceilalţi au pri vi t-o cu indulgenţă.
O dovadă în acest sens ne-o furnizează arheologia, care a dat la
ivea:lă cruci reliquar în regiuni în care sînt urme ale civilizaţiei pecenegilor, cum s-au descoperit la Capidava, Dinogeţia şi Păcuiul lui
Soare, cetăţi bine cunoscute pentru sec. XI.
Ocupaţiile noilor veniţi ne sînt arătate pe de o parte de pasajul
d,i.n An11· Comnena, pe de alta de rezultatele săpăturilor arheologice.
Călăre\ii de stepă veniţi şi stabiliţi în Dobrogea au continuat să
practice creşterea vitelor - indicn.tă în mod sigur de arheologi şi de
cronicari, dar în acelaşi timp, influenţaţi de băştinaşi, populaţie tradiţională de agricultori. au început după cum scrie porfirogeneta bizantină, să cultive griul şi meiul, ocupaţie de asemeni atestată şi de
descoperirile arheologice. Analiza ocupaţiilor pecenegilor indică trecerea lor la viaţă sedent::i.ră, o puternică influenţă a mediului băşti
naşilor asupra modului lor de viată şi în acelaşi timp o asimilare a
migratorilor de către autohtoni, aşa cum se dovedeşte a fi la Capidava,
unde găsim elemente ceramice comune pentru localnici şi pecenegi.
Stăpînirea pecenegă de scurtă durată în Dobrogea, aproximativ
patru decenii, impune discutarea extinderii ei, în spaţiu.
Pecenegii din Dobrogea, aproximativ 100 OOO după aprecierile bizantinilor, s-au stabilit în prima etapă în jurul Silistrei (primii 20 OOO)
iar du.pă aceea au primit trei cetăţi pe Dunăre, cu misiunea de a le
apăra. Această informatie pe care ne-o furnizează Ceclrenus 3 \
este
completată
de Skylitscs, Zonaras şi mai ales de Ana Comnena,
în Alexiada.
Atunci cînd vorbeşte despre Durostorum, îl arată ca un .oraş de
frunte. al ducatului de grani\ă, reşedinţa ducelui care supraveghea
J\ Cedrenus Hist., compC'ndium corpus schriptorum hist. byz. Bonn, 1838,
voi. II, p. fi12.
Jj Cedrenus of. col. p. 5:!0.
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oraşele

din jur şi frontiera dunăreană, dar în acele momente stăpînit
de Tatu, supranumit Chali, care avea funcţiile ducelui. Ruda lui, Sata,
stăpînea Vicina şi cetăţile din jur, iar Sesthlav, alU1 rudă, stăpînea alte
oraşe, termen vag care pare să indioe ceLăţ.i de pe malul Istrului 36.
Alt punct indicat de scriito~rea bizantin;\ ca loc de refu~iu pentru
pecenegiii atacaţi de uzi sau cumani. este Uzo-Limna s~rn Ozo-Limna,
localizat în mod chferit de istorici - în jurul lacului Razelm sau în
delta Dunării, ultima ipoteză aparţinîncl lui I. Fcrencz fiind cea m:i.i
plauzibilă.
Dacă

situăm şi cet::i.tea Vicina, a cc"u·ei localizare nu a fost preîntre cetăţile din nordul Dobrogei, cum este mai probabil, atunci
putem afirma prin conexarea datelor scrise cu cele arheologice si toponimice că pecenegii s-au extins din regiunea Silistrei pînă la cursul
nordic al Dunării, cuprnizînd întreaga suprafaţă a Dobrogei sau numai partea sa vestică.
Deci putem conchide că în Dobrogea în sec. XI, o parte din pecenegi, stăpîni nominali ai Paristrionului, prin folosirea limbii băşti
naşilor, prin adoptarea creştinismului sau tolern1·ea lui, prin preluarea
ocupaţiilor populaţiei agricole,
au fost asimilaţi în bună parte de
către locuitorii Dobrogei. ceilalţi fiind exterminaţi de bizantini în
lupta de la Leburnion (1091).
Ca şi în alte cazuri cete de oşteni conduse de căpetenii de origine străină, Tatu, Satzas, Sesthlav, au slujit societ~~ţii loc::ile în plină
dezvoltare, pe care au ajutat-o la o mai bună organiza1·e şi apărare
militară dar, indiferent de originea conducătorilor, organizaţia politică respectivă aparţine localnicilor c'.'.lre prin strădaniile lor continui şi
constante, au făcut posibilă dezvoltarea societăţii respective.

cizată

JG

Alexiada, VII, 10, p. 234.
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Consider pămîntul Dobrogei drept patria pontică a poporului românesc ; el este, după părerea mea, pămînt prin excelenţă. reprezentativ, românesc.
Este reprezentativ întîi prin faptul că aici sînt amintiţi pentru
prima oară strămoşii noştri geţii. Cunoaşteţ.i faimosul pasaj din Herodot ; cei ee au înd1·ăznit să se opună uriaşei arm3.te a lui Darius
.au fost g€tiL „cei mai viteji si cei mai drepţi dintre toţi tracii" : şi tot
aici şi nu în altă parte este faimosul trofeu a lui T!·aian, care înseamnă
-certificatul de naştere al poporului român.
Dar mai este şi altă raţiune pentru care vorbesc, aceea că în
Dobrogea continuă să se plămădească o nouă speţă de români. rezultînd din amestecul a cinci nuanţe. Aci sînt cei mai vechi dintre românii dobrogeni, dicienii, cărora li se adaugă români din Muntenia,
veniţi în veacurile trecute ca să sc:lpe de apăsarea boierescului ; apoi
moldovenii din nordul Dunării care au format satele moldoveneşti din
jurul Razimului, alcătuind şi o bună parte din populaţia acestui oraş
al Tuleii : adăugaţi pe transilvăneni, mocanii care veneau cu saricile
1ungi, miţoase, mînîndu-şi oile prin Vadul Oii şi întemeind
aici, pe acest pămînt getic, tîrle şi sate. biserici şi mănăstiri : şi în
sfîrşit, cei din urmă, aromânii, macedoromânii colonizaţi pe acest pă
mînt. Şi iată eurn sub ochii noştri, din împletirea celor cinci ramuri
ale poporului nostru se naşte, aş zice, o nouă sinteză care poate va
fi înze:;trată cu însuşiri remarcabile, concurînd pe acelea ale diferitelor nuanţe.
Doresc să dezvolt în fata domniilor voastre subiectul ,.Localizarea Vicinei ş1 însemnătatea ei pentru întregul pămînt carpatodunărean'·.

E o probk~mă destul de veche, de aproape 100 de ani, aş zice :
C. Hmmuzache în 1875 spunea că Vicina a fost la Vi·din pe Dunăre ;
Af. D. Xenopol o aşeza surprinzător în Albania. învăţaţii W.
Tomaschek, C . .Jirecek, Nicolae Dobrescu şi J. Bromberg s-au pronunţat
pentru Măcin, probabil şi din cauza asemănării numelui.
ji -
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N. Iorga o aşează
zează la Niculiţel şi mă
se află la o distanţă de

între Isaccea şi Tulcea, C. Br3tescu o locali-surprinde ultima localizare întrucît Niculiţelul
circa 10 km de Dunăre în linie dreaptă, iarVicina în primul rînd era un port dunărean. în sfîrşit, mă opresc la
localizarea, care cred că întruneşte majoritatea sufragiilor, localizarea.
;vicinei la Isaccea.
Pentru această soluţie au optat Nicolae Grămadă, N. Bănescu,.
preoţii Gh. Moisescu, Şt. Lupşa şi Al. Filipaşcu, precum şi eu însumi„
renunţînd la o mai veche părere.
Socot că Isaccea este cel mai indicat punct pentru a fi identificat
cu Vicina. Care sînt raţiunile ? Intii, un argument de ordin antropo-geografic. Vicina este port la Dunăre, un centru foarte important, cu.
un comerţ dezvoltat, cum veţi vedea. Printre aşezările posibile pe linia.
Dunării între Măcin şi Tulcea, cea care ::tre legătura cea mai uşoară
cu nordul este Isaccea. Nici la Tulcea, nici la Parcheş, nici la Somova,
nici la Rachelu şi cu atît mai puţin la Niculiţel nu se poate face O·
legătură rapidă cu nordul Dunării.
Singurul punct de legătură uşoară este la Isaccea, la străvechiul,
milenarul vad al Dunării. Aici se întretaie drumul cel fără de pulbere·
al Dunării, marea cale a comerţului din preistorie şi pînă astăzi, cu
drumul transcontinental de la Dunăre pină la Marea Baltică, aici la
străvechiul vad al Isaccei.
Cred că aici a fost Vicina. Numele este de origine romană şi face·
parte din categoria numelor cu asemenec terminaţie. Gîndiţi-vă la
Gherghina, lingă Barboşi, la Sulina, la 'figlina şi altele asupra cărora
nu mai insist, căci avem o întreagă categorie de nume de acest feL
Astfel Vicina, nume românesc, se află în regiunea de pe malul
drept al Dunării, de la vechea Transmai·isca şi pînă în Deltă şi în regiunea marilor lacuri, regiune locuită intens şi continuu de români.
Deci, Vicina se află in această regiune, avind în spate şi în coastă
vechiul „codru„, adăpostul natural al românilor.
Există izvoare arabe care vorbesc de Isaccea „în ţara valahilor",.
adică teritoriu cu o intensă populaţie românească. S-a pus următoarea
întrebare : bine, dar cum se face că ace1stă localitate are două.
nume : Isaccea, Vicina, de ce aceasta ? Mai întîi trebuie să ştiţi că
Isaccea este forma turcească a vechiului nume românesc Saccea, pe
care-l găsim în cronica atribuită lui Enache Kogălniceanu, scriitor din
veacul al XVIII-lea, care spune că „s-au dus la urdie la Sacce". Turcii
au transformat numele noastre ; Saccei i-au spus Isaccea,
Brăilei
Ibrăila ; se pot da şi alte exemple de acest gen. Ei bine, această Saccea.
a fost Vicina. Trebuie să menţionez însă că nu a fost găsit nici un
izvor istoric care să cuprindă ambele denumiri Isaccea şi Vicina în
acelaşi timp. Niciodată nu apar împreună. Ele apar aşadar cînd Isaccea,
cînd Vicina.
Fenomenul acesta al pluralităţii numelor nu este ceva izolat. O
serie de exemple din istoria universală şi din istoria naţională s'int
concludente. Gîndiţi-vă : Constantinopol-Istanbul-Ţarigrad, care este unul
şi acelaşi oraş, apoi Sankt-Petersburg-Petrograd-Leningrad. La noi :
Tîrgul Gilortului numit şi Cărbuneşti-aşezare din Oltenia ; Aspasieni
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sau Hangul, Chele arsă sau Pînzărcni-în Moldova, iată cite două nume
pentru aceeaşi localitate. Nu este numai un fenomen românesc, ci se
întîlneşte în întreaga Europă.
Socot că Vicina a fost aci la Isaccea. Prima menţiune despre Vicina este din veacul al XI-lea, iar în veacul al XII-lea un călător arab
vorbeşte deja de marea bogăţie a Vicinei şi de comerţul înfloritor care
se practică aici. Înflorirea Vicinei creşte şi mai mult în veacul
al
XIII-iea, cînd genovezii îşi întind influenţa pină la Dunăre. Sub acest
raport trebuie să vă spun că într-o luc1·are publicată încă în 1923 s-a
arătat importanţa excepţ.ională a Vicinei sub raport comercial.
S-au găsit contractele unui notar din Pera, cartierul de nord al
Istanbulului, din care se vede că numai în luna iulie 5i prima jumă
tate a lui august 1281 s-au înregistrat douăzeci şi şapte de contracte
de com:mdită, adică de mărfuri ce trebuiau să fie expecliate la Vicina.
Valoarea acestor mărfuri era de 4 100 perperi sau piese de aur bizantine şi 10 carate şi jumătate, iar majoritatea mărfurilor erau ţesă
turi-postav lombard în proporţie de circa 9 zecimi din ţesăturde expediate, inclusiv postav franţuzesc în mică cantitate, mătase de Niceia,
in, bumbac şi altele. Cui erau destinate aceste mărfuri ? E vorba de
sfîrşitul veacului al XIII-iea, înainte de a se fi întemeiat Tara Românească şi Moldova. Cui erau destinate aceste mărfuri scumpe ca postav lombard, postav franţuzesc sau mătase de Niceia? O ştim : Marilor feudali din această zonă a Dunării, care sînt cuprinşi sub numele
de „mayores terrae" în documentul de la 1247 din Ţara Românească
iar în altul de la 1325 în Moldova sub acela de „potentes ilarum partium", puternicii acelor părţi, stăpînii pămînturilor. Pentru ei erau
mărfurile fine ce fuseseră trimise la Vicina. Cu toate că un cercetător
afirmă că s-au importat lunar 1 OOO de baluri de postav la Vicina, eu
am unele rezerve în. această privinţă ; însă cert este faptul că o mare
parte din aceste mărfuri s-au adus prin portul Vicina înainte de întemeierea celor două state romane, căci pe atunci Vicina deservea
Moldova şi Muntenia dar şi cnezatul Haliciului. Într-un portulan din
1329 găsim o însemnare despre oraşul Liov sau Lemberg din Gaiiţ.i::i. :
Spre acest oraş merg negustorii din Vicina cu mărfurile lor şi de aici
spre Marea Baltică şi apoi mai departe, spre Flandra. Iată drumul
transversal intercontinental ; pleca de la Dunăre, străbătea Moldova,
ajungea la Liov şi de aici la Gdansk. de acolo pe mare spre vest1_ll
Europei, spre Bruges şi alte aşezări din Flandra şi Franţa. Vicina a
fost portul, oraşul care a deservit tot acest mare hinterland carpatodunărean şi el aruncă o lumină deosebită asupra structurii sociale.
asupra lumii feudale dinaintea întemeierii Ţării Româneşti şi întemeierii Moldovei.
Dar pe lîngă importanţa comercială, Vicina are şi o importanţă
bisericească : este cunoscut că de aici şi-au adus Nicolae Alexandru
domnul Ţării Româneşti pe primul mitropolit al ţării, pe faimosul Iachint de Vicina. Să ştiţi că centrul ecleziastic de la Vicina era un centru
important, mitropolitul de aici avea venit 800 piese de aur pe an,
adică 800 galbeni, pe la 1300, mai mult deci decît colegii săi mai pu\in
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înzestraţi.
aşezat la

Acest Iachint a fost chemat de către Nicolae Alexandru şi
Curtea de Argeş, unde se afla o mănăstire foarte veche,
mai veche <lecit Vodiţa despre care se spune că a fost prima. Acolo,
la Argeş, a fost instalat primul ierarh al Ţării Româneşti, venit de
la Vicina.
Nu vreau să insist mai mult. Vreau să arăt însă că dumneavoastră
aţi dat o pildă celorlalte judeţe, căci ceea ce aţi început aici cu această
sesiune ştiinţifică, este demn de urmat. Este momentul ca toţi cercetătorii din judeţe să treacă la cercetarea obiectivelor istorice locale.
De ce spun aceasta ? Desigur, ceea ce v-am înfăţişat în legătură cu
localizarea Vicinei la Isaccea este o ipoteză, după părerea mea, foarte
probabilă. Ce trebuie să facem în viitor pentru a transforma ipoteza
în certitudine ? Trebuie să fotografiem din avion Isaccea şi localită
ţile dispuse de-a lungul Dună1ii. Fotografii de acest gen am făcut
cu mult înainte, în legătură cu o serie de obiective istorice. Mă refer
la acel cuib de vulturi de la Enisala, pe care desigur mulţi rlintre
domniile voastre îl cunosc, unul din cele mai impresionante locuri din
România, la peste 300 m înăltime, dominînd Razimul pînă la mare şi
unde au stat ostaşii lui Mircea cel Bătrin. ln anul 1939 com:mdorul
Ionescu mi-a făcut fotografiile aeriene din aria Enisalei, fotografii pe
care le-am introdus în ediţia a IV-a din „Istoria românilor".
Cred că acest lucru trebuie făcut pentru Isaccea şi pentru toate
localităţile înşirate de-a lungul Dunării pentru că fotografia aeriană
înregistrează ceea ce nu se poate vedea pe plan terestru. Deci primul
lucru ar fi fotografierea terenului. Al doilea lucru, săpăturile arheologice.
1ntr-o hartă de la Academie, pe care am cercetat-o cînd am redactat broşura „Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi
medievale şi moderne", apărută acum trei ani, am remarcat la răsărit
de Isaccea însemnate „ruine··. Trebuie săpat în viitor în acele locuri
şi în insula din faţă, care figurează pe hartă. Aşadar, fotografii aeriene
~.i săpături arheologice, aceste două împreună vor da răspunsul la
problema pe care am discutat-o aci.
Acum 41 de ani am publicat o broşură despre istoria nouă a Dobrogei şi, pe atunci, de cîte ori am p1·ilejul, mă ocup de acest pămînt dobrngean pe care-l iubesc şi-l socotesc ca pe unul din cele mai bogate
şi mai interesante, sub aspect istoric, ale pămîntului românesc. Ar fi
o fericită completare a luc:·ărilor mele despre Dobrogea, dacă ipoteza
cu privire la Isaccea-Vi cina s-ar transforma într-o certitudine ştiinţifică.

EMISIUNI MONETARE ALE ORAŞELOR MEDIEVALE
DE LA DUNAREA DE JOS
OCT.\ VL\N

ILIESCU •

Descoperiri întîmplătoare sau obţinute în cadrul uno1· săpături
arheologice organ'izate au scos la iveală, în ultima vreme. o se:::imă
de monede ale căror caracteristici ne-au trezit un viu interes. La prima
vedere, ele păreau a fi monede tătăresti, de argint sau de bronz. Studiate însă cu o mai mare atenţie, şi unele. şi altele prezentau elemente
care nu aveau nimic de-a face cu Hoarda de Aur sau alt stat tătăresc
din veacurile XIII-XIV, perioadă în care se înscriu descoperirile
amintite. Despre ce fel de emisiuni poate fi vorba ? Elucidarea acestei
probleme va face obiectul rîndurilor care urmează.
Asemenea monede au apărut pentru prima oară în tezaurul găsit
la Oţeleni 1 (corn. Deleni, jud. Vaslui), în anul 1921. Printre cele 92
piese identificate. figureg,ză şi un număr de imitaţii ale dirhemului
de arginti al Hoardei de Aur ; legenda arabă de pe original a fost redată în mod ininteligibil pe imitaţii, unele din ele purtînd semnul
crucii, la începutul sau la finele textului Rcestor „legende" 2 • Cu alt
prilej, am atribuit genovezilor din Crimeea imitaţiile din tezaurul de
la Oţeleni 3 .Deşi statutele Perei (1304) şi ale Gazariei (1316) interziceau
neg\lr:;torilor italieni din coloniile de la nordul Mării Negre dreptul
de a bate monede proprii". am pre<;upus atunci că aceştia au putut
totuşi imita moneda de argint a Hoardei de Aur încă de la sfîrsitul
sec. al XIII-lea, spre a dispune astfel de numerarul necesar activităţii
lor comerciale''·
1 Despre acest tezaur. v. D:1n Gh. Tencln'.·. Obiectele de podoabă din tezaurul feudal timpuriu descoperit la Oţeleni (raionul Huşi, reg. Iaşi), în Arheoloaia
Moldovei, II-III, 1964, p. 343-361 (cu o notă de M. Dinu asupra imprejurărilm·
descoperirii la p. 3-1.1-344) : Octavi<1n Iliescu. Monede din tezaurul descope1·it
la Oţeleni (raionul Huşi, reg. Iaşi), ibid., p. 363-407 (cu bibliografia anterioară
la p. 364, nota 3).
2
Octavian Iliescu, op. cit., p. 387-390.
3 Ibid„ p. 393.
" Ibid„ p. 393, nota 21.
!I Ibid.
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Desecoperirea însemnatului complex de tezaure monetare de pe
dealul Uzunbair (corn. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea) 1>, cu cele
a.proape 24 OOO monede tătăreşti de argint, între care un mare nwnăr
de imitaţii 7, a readus în discuţie problema care ne preocupă : cine şi
în ce vreme a emis asemenea imitaţii ?
O lumină cu totul nouă avea să proiecteze asupra cercetărilor
noastre, în stadiul lor actual, examinarea registrului de acte notariale
datînd din anii 1360 - 1361 şi ţinut la Chilia de către genovezul Antonio di Podenzolo ~. Cîteva din actele încheiate de acest notar menţio
nează, ca unitate de schimb, un sommo 9 „ad sagium Chili", adică mă
surat după etalonul din Chilia 1o. Cu optzeci de ani mai devreme, un
alt oraş de la Dunărea de Jos, Vicina 11 , întrebuinţa în afacerile sale
cu negustorii din Pera, o monedă denumită „iperperi ad sagium Vecine•·
adică
perperi bizantini, controlaţi
cu etalonul
propriu
acestui oraş 1:!.
Alte documente din registrul notarului Podenzolo se referă la
asprii de argint de Chilia, în circulatie la acea dată. Astfel. la 21 februarie 1361, se înregistrează vinz;lrea unei sclave tătare pentru trei
sommi de argint ad sagium Chili şi 38 aspri de argint de Chilia 13•
Alt document, din 2 aprilie 1361. consemnează primirea de către un
negustor din Pera a unei sume în aspri de argint de Chilia (fără a se
preciza numărul lor). sumă plătiE1 de către un alt negustor, acesta
din Trebizunda : în schimbul acestor aspri, debitorul se obliga să plă
tească creditorului. la Pera, suma de 22 perperi şi 8 carate de aur,
după etalonul din Pera 1".
Din cuprinsul documentelor citate mai sus, rezultă că la Chilia,
erau folosite. printre alte mijloace de schimb economic, şi o categorie
de monede. denumite asperi boni argenti et spendibiles de ChiZi-aspri
de argint de Chilia, buni şi cu putere circulatorie 1". Emu deci monede
G Octavian Iliescu şi Ga\Tilă Simion. Le grand tresar de monaies et lingots
des XIIIe et XIVe siecles trourl! en Dobroudja septentrionale - Note preliminaire -. în Revue des etudes sud-est europeennes. 2 (1964), p. 217-228.
7 Exact 23 HO piese, originale şi imitaţii ; în plus. mai fac parte din acest
complex de tezaure 195 perperi bizantini de aur, emisiuni de la Ioan Vatatzes,
Theodor al Ii-lea Lascaris. Andronic al Ii-lea singur sau asociat cu Mihail al
IX-lea sau cu Andronic al III-iea, lingouri de argint şi bijuterii
de aur şi de
argint ; ibid., p. 220-221.
8 Cu privire la acest notar, Oct:ivian Iliescu, Notes sur l'apport roumain
au ravitaillement de Byzance d'apres une sow·ce inedite du XIVe siecle, în Nouvelles etudes d'histoire, III. Buc .. 1965. p. 105-106.
9 Unitate ponderală pentru argint. folosită la Caffa şi la Tana : cf. ibid.,
p. 115, nota 15.
10 Ibid„ p. 115, nota 16.
11 Asupra localizării oraşului Vicina (la Isaccea). Aşezarea oraşului Vicina
şi ţărmul de apus al Mării Negre în lumina unui portulan grec, în Studii şi
cercetări de istorie veche, !l (l!l57). p. 297-301.
12 Octavian IJiescu, op. cit., p. 115, nota 16.
13 Doc. nr. XIV din ~l febr. 13\ll (v. meii jos regestul, în anexă).
11, Doc. nr. XXIII din 2 aprilie 1361 (v. mai jos regestul, în anexă).
13 Spendibilis
monedă care are curs, cu putere circulatorie. Cf. Du
Cange, Glossarium mediae et infimac latinilatis, VI, Paris, l!l-16, s.v.
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•efective, specifice oraşului Chilia (foarte probabil de tip tătăresc) şi pe
·care localnicii le distingeau fără îndoială, după anumite criterii, de
·emisiunile corespunzătoare ale Hoardei de Aur.
Pe temeiul acestor izvoare, considerăm că se poate emite ipoteza baterii unor monede loc::lle la Chilia, poate şi în alte oraşe de
]a Dunărea de Jos Hi, aspri de argint, a căror prezenţă în tezaurele de
Ia Uzunbair urmează a fi depistată, în cadrul unor viitoare cercetări.
A doua categorie de monede care intră în preocupările noastre
cuprinde piese de bronz, descoperite întîmplător sau în urma unor
săpături arheologice la Isaccea (două exemplare) 17 , Enisala lt', Ostrov
şi la Păcv.iu lui Soare rn. Toate sînt de acelaşi tip, înfăţişînd pe avers,
1amgau2 Hoardei de Aur, iar pe revers, o cruce genoveză, cu braţele
.egale, ancorate. Legenda acestor monede, destul de sumară. ameste<Cind probabil caractere arabe cu litere greceşti sau latine. nu a putut
fi descifrată corect pînă astăzi. Pe un exemplar, găsit la Enisala, se
poate citi foarte clar anul hegirei 710 (1310/1311 e. n.) 2o. Este limpede
că astfel de piese nu pot reprezenta emisiuni regulate ale unui hanat
tătăresc, asocierea tamga cruce neavînd în acest caz nici un rost.
Ţinînd
seama de particularităţile tipologice arătate,
precum şi
de faptul că toate monedele intrînd în această categorie, cunoscute
-pînă astăzi, provin de la Dunărea de Jos, ne întrebăm dacă nu am
putea considera aceste piese ca emisiuni locale ale. oraşelor de la gurile
Dunării, emisiuni destinate să asigure banii mărunti, de toate zilele.
Există în această privinţă un precedent bine cercetat şi anume, cazul
oraşului Moncastro Asprokastron, cu monedele sale, contramarcate 21
sau bătute ~ 2 de autorităţile locale. Precedentul invoc:it ne dă un temei
.demn de luat în se2.mă, pentru a susţine ipoteza enunţată mai sus.
Organizarea social-politică a oraşelor medievale de la Dunărea de
.Jos : Vicina, Chilia şi Licostomo, aşa cum este atestci.tă de izvoare pentru
veacul al XIV-lea, era întru totul în măsură de a trece la emiterea
unor monede locale. S-a arătat de curînd că între anii 1360-1403,
coloniile genoveze din aceste oraşe aveau în fruntea lor consuli, ale
tG Am atribuit anterior oraşului Vicina (?) o monedă de argint din tezaunlil de la Uzunbair, purtînd pe avers efigia unui călăreţ, pe revers o tamga şi
legenpa în limba greacă, dedicată lui Nogai ; Octavian Iliescu şi Gavrilă Simion,
op. cit., p. 225-2126 Astăzi însă, călăuzindu-ne după fragmentul de legendă TEL\
de pe avers, considerăm că ea poate fi atribuită cu mai mult temei or3şului
'Tedoro (Mangop sau Mangup) din Crimeea.
11 Muzeul naţional de antichităţi, Inv. nr. 5'51l "132 şi 558 1194. Cf. I. Bar.nea, Bucur Mitrea şi N. Anghelescu, Săpăturile de salvare de la Noviodunum, în
Materiale şi cercetări arheologice, IV, 1957, p. 169.
1 ~ Octavian
Iliescu, Insemnări privitoare la descoperiri monetare (II), în
Studii şi cercetări de numismatică, II, 1958, p. 456, nr. 21 şi 461, pl. II, ·fig. 2
1 (v. şi mai jos, nota 20).
t!• Informaţie Octavian Luchian şi Petre Diaconu.
w Octavian Iliescu, op. cit„ p. 456, nr. 21, cu data greşită 810 în loc de
·710 hegira.
~ 1 Oct. Iliescu şi M. Dinu, Tezaurul monetar din secolul al XV-lea de la
·Cîrpiţi (raionui Iaşi), în Studii şi cercetări ştiinţifice Iaşi, Istorie, 8 (1957)
..fasc. 2, p. 345.
~~ Ibid„ p. 345, nota 4.
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Fig. 1. -

Imitaţii genoveze ale dirhemilor Hoardei de Aur (0. Iliescu, Monede
din tezaurul descoperit la Oţele ni... ,nr. 82 şi 89) (aprox. 2X1).

1

3
Fig. 2. -

Monede de bronz, emise probabil în sec. al XIV-lea în Dobrogea :
găsite la Isaccea ; 3, găsită la Enisala (aprox. 1,5X1).

1-2,
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căror

nume ne-au fost păstrate :!:l. Este foarte probabil ca de la instalarea
acestor colonii, în a doua jumătate a sec. al XIII-lea. şi pînă la mijlocul
secolului următor, cînd apar monedele de care ne ocupăm, oraşele
amintite să fi recunoscut autoritatea politică a Hoardei de Aur. S-ar
explica astfel prezenţa tamgalei mongole pe monedele de bronz amintite mai sus, intocmai cum la Asprokastron, era recunoscută autoritatea voievodului Moldovei, m=i.rcată prin imprim::i.1'E'.:l capului de bour
pe monedele emise de acest oraş. Stăpînirea politică a Ho.:lrdei de
Aur a fost însă curînd înlocuită 1·1 gurile Dunării prin aceea a Ţ~lrii
Româneşti, exercitată de data ace.:lst:i efectiv, dovadă dispariţia, rînd
pe rînd, a consulilor genovezi din oraşele nord-dunărene :!'i.
Rămlne, evident, ca noi cercetări să ne permită a face cîţiva paşi
mai departe, pentru înţelegerea acestui interesant fenomen economic
pe care îl reprezintă emisiunile monetare urbane de la Dunărea de
Jos, în evul mediu.

ANEXA

Regeste
XIV

1361 februarie 21, ChiliH. Tătarul Themir de Miliario ... vinde lui
Francisco di Mezano, pe1·sonal şi c?. mandHtar al fratelui său. Oberto
di Mezano, ambii fiii răposatului Guillielmo, o schvă numită Janetotolo (sic), de neam tătar, în vîrstă de 22 ani, pentru trei sommi de
argint după etalonul din Chilia şi 38 aspri de argint de Chilia.
Fol. 5 v 0

-

6 (fol. LXXX v n

-

LXXXI din registrul primitiv).

XXIII
1361 aprilie 2, Chilia. Giovanni Zambono, locuit01· din Pera, fiul
Zacharia, declară că a primit la Chilia de la Costa Pasquale
din Trebizonda o sumă în aspri de argint de Chilia, în schimbul căreia
se obligă a-i plăti la Pera 22 perperi şi 8 carate de ::i.ur, după etalonul
din Pera. a şasea L.i de la sosirea în acel port a navei „Jhesus Christus",
în prezent ancorată la Chilia.
răposatului

Fol. 9 (fol. LXXXIII! din registrul prim!tiv).
Arhivele Statului din Genova, Notaio Antonio di Podenzola, II' registro
della filza I, ff. 1-36.
23
Lista acestor consuli, stabilită pe baza izvoarelor cunoscute pma astăzi,
la Octavian Iliescu, Localizarea vechiului Licostomo, ms., 1968, p. 24 (sub tipar ;
lucrarea urma să apară în Studii, 21 (l!l6!l), p. 625-643, dar apariţia ei a fost
amînată pentru un număr ulterior.
21o Ibid., p. 24.
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EMISSIONS MONETAIRES DES VILES MEDIEVALES DE LA .REGION
DU BAS-DANUBE

Resume
L'auteur examlne deux categor!es d'emissions monetaires medievales. mises
.au jour par des decouvertes fortuites ou a l'occasion des fouilles archeologiques
pratiquees a Isaccea.
La premiere categorie comprend des monna1es d'argent qui imitent les
dirhems (appeks aussi aspres) de la Horde d'Or. Ces pieces ont ete trouvees
jusqu'a present dans deux tresors : ~1 Oteleni (dep. de Vaslui) et a Uzunbair,
commune de Mihail Kogălniceanu (dep. de Tulcea). La legende arabe des monnaies originales y est reproduite d"une maniere inintelligibile ; plus encore, on
y trouve parfois le signe de la croix. preuve eloquente du fait que les imitations en question n·appartiennent pas a un cmetteur mongol. Vu la provenance
de ces imitations. l"auteur pense pouvoir les attribuer aux villes situees dans
la region du Bas-Danube, a savoir Vicina, Kilia ou Licostomo. A l'appui de
cette hypothese, il invoque deux actes rediges a Kilia, en 1361, par le notaire
Antonio de Podenzolo et ou l'on fait mention d'une monnaie appelee asperi boni

argenti et spendibiles de Chili.

La seconde catt:·gorie comprenrt des monnaies de bronze, trouvees a Isaccea et Enisala (dclJ. de Tulcea) et ~1 Pf1cuiu lui Soare (île dans le Danube, visa-vis de Călăraşi, dep. de Ialomiţa). Insuffisamment etudiees jusqu'a present. ces
monnaies portent au droit le tam~':ha de la Horde d'Or, au revers une cr'.>iX
ancree. Sur un exemplaire, on a pu dechifrer la date 710 de !'hegire, ce qui
correspond aux annees 1310--[311 de notre ere. A l'avis de l'auteur, ces pieces
pourraient ctre attribu.:'es. ellcs aussi. aux villes portuaires de la region du delta
<ianubien et representeraient en cette occurence la menue monnaie, utilisee dans
la circulation locale.

Fig. 1. -

Imitations g0noises des dirhems de la Horde d'Or (0. Iliescu, Monede
Oţele ni. .. , n-os 82 et 89) (aprox. 2x1).

din tezaur:!l descoperit la

Fig. 2. - Monnaies de bronz~. frappees probablement en Dobroudja au XIV •
siecle (1-::!, trouvees a lsacc<>a : :3. trouvee a Enisala) aprox. 1,5X1).

PESCUITUL IN DELTA DUNARII IN VREMEA
STAPINIRII OTOMANE
Dr. doc. M. M. ALEXANDRESCU -

DERSCA BULGARU

Cucerirea gurilor Dunării de armata lui Baiazid al II-lea, conprin supunerea puternicii cetăti Eski Kili 1 (14 iulie 1484), a
reprezentat un însemnat succes politic şi militar pentru sultan, îngă
·duindu-i să-şi afirme astfel superioritatea asupra predecesorilor săi
şi îndeosebi asupra tatălui său Mehmed al II-lea.
Pentru a influenţa opinia publică ce vedea în fratele şi rivalul
:său, Gem sultan:.!, continuatorul regimului precedent. pentru a şterge
amintirea lui Gedik Ahmed, idolul ienicerilor, executat în 1482 fiindcă
se opusese politicii de concesiuni faţă de crestini, şi pentru a ralia elementele ghazi din !imperiu, - cuceri.rea celor două cetăţi pontice ale lui
Ştefan cel Mare a fost proslăvită de cronicarii otomani în frunte cu
.Mehmed Konevi :3 şi Tursun Beg li.
Urmînd exemplul dat de sultan în „Fethnamelele" sale :i, cronicarii
otomani au relevat însemnătatea de ordin politic şi strategic a cu:sacrată

Cronicarii otomani arată că locuitorii din Eski Kili au deschis porţile
un asediu de 10 zile, în urma negocierilor du,;e de un comandant
(emin, dizdar), venit în tabăra Sultanului. Cf. Asilqx1sazade, Tewarikh-i al-i
•Osman, ed. Fr. Giese, Die altosmanische Chronik des Asikpasa-zade, Leipzig,
1926, p. 187 ; Mehmed Nesri, (; ihann ii ma. Die altosmanisch Chronik des Mev.lana Mehemmed Neschri, ed. Th. Menzel, Fr. Taeschner, Leipzig 1951, I, p. 223 ;
1

cetăţii

după

II. 1955, p. 315.

2 Pentru înfrîngerea lui Gem sultan şi fuga lui în străinătate, cf. L. Thuasne,
.Djem sultan, fils de Mohammed II, frere de Bayazid II (1459-1495), Paris 1892 ;
I. H. Ertalyan. Sultan Cem, lstambul rn:n.

~ Mehmed Konevi afirmă : ,.Nici unul din strămoşii lui (Baiazid II) nu a
:fost în stare să ia aceste două cetăţi". Cf. Halil Inalcik, The Rise of the otoman
.Historiography în Historians of the Middle East, ed. Bernard Lewis
şi
P.M.
Holt, Londm, Oxford University Press - New York - Toronto 1962, p. 16-l.
'• Tursun Bey scrie că Mehm~d al II-lea „care avea atîta putere şi măre
ţie" nu a fost în stare să asedieze cetatea Eski Kili (Tarikh-i Ebu-l Feth-i Sul.tan Meh,med han (Istoria părintelui cuceririi sultan Mehmed han) ed. M. Aidf
·in „Tarikh-i Osmani Endji.imeni Medjmuasi" nr. 26-38, 191-1-1916, p. 186.
~ A. Antalffy, Două documente din biblioteca egipteană de la Cairo des_pre cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe în 1484, în „nevis ta istorică", Bucureşti,
:XX, 19-13, nr. 1-3, p. 33-42.
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ceririi cetăţii de la gurile Dunării, considerată drept „cheia'" ti şi „lă
catul'' / (kilit) întregului ţinut. Ei au trecut însă sub tăcere deosebita ei
însemnătate economică în comerţul internaţional al Europei orientale·
din veacul al XV-lea.
Recenta publicare a unui regulament (kanun, atlet) din 22--23·
august 1484 8 dovedeşte amploarea comertului de transit cu cereale,
vite, bivoli, (karaga sigire), cai, oi, porci, miere, ceară, vin, lemn ce
aveau să aducă fiscului otoman (miri) un venit însemnat prin perceperea vămii (giimrilk) !l, a taxelor de vînzare pe piaţa ora•;;ului (bag)>
precum şi a dijmei (ăsr) pe stupi, must, lemne etc.

***
Dar un alt izvor însemnat de ciştig provenea din exploatarea pesdin Delta Dunării. care aduseseră vistieriei domneşti în a doual
jumătate a veacului al XV-lea un venit anual de 80 OOO de galbeni
ungureşti sau florini, provenit din exportul a circa două mii de care·
de peşte 10 în Polonia t L şi în Transilvania 12.
Importanţa acestui venit a determinat pe Baiazid al II-lea ca.
îndată după sfîrşitul campaniei de cucerire a celor două cetăţi pontice·
Eski Kili şi Akkerman, să ia măsuri urgente pentru restabilirea pes-căriilor în Deltă şi reglementarea pescuitului.
I.n ultima zi a lunii Re.~eb 889 (H (22-23 august 1484), pe cînd se
afla în tabăra militară din faţa Isaccei, în vecinătate:i vadului de la
Obluciţa,
sultanul promulga un regulament (Yasak name, Kanun)1
adresat noilor dregători otomani de la Eski Kili. Căci una din primele
griji ale sultanilor, cînd cucereau un ţinut, era de a-l organiZ3. sub raport

căriilor

Ibidem p. 38.
Tursun Beg, op. cit. loc. cit.
8 N. Beldiceanu, Kilia et Cetatea Albă ii travers les documents turcs ~n·
„Revue des f~tudes islamiques", Paris 1968 '2, p. 233-236, 259.
n Gi.imri.ik vine de la bizantinul
1<0~1~1ep1dov Cf. Helene Antoniade Bihikou. Recherches sur les douanes ii Byzance. L'octava" et de „kommerkion" et·
les commerciaires, Paris 1963, p. 66, 104-166. Făcea parte din categoria taxelor
cutumiare. Cf. J. von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und"
Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, I, Viena
1815, p. 115-120. 214. 21:1-219: O. L. Barkan, XV ve XVI-inci asirlarda osmanli·
imparatnrlug1111da
zirai ekonominin hukukî ve malî esaslari (Bazele juridice şi
financiare ale economiei agricole în Imperiul otoman), Istanbul 1945, index :
gi.imri.ik.
10 Carul de peşte se vindea cu 40 de galbeni. iar cel de morun cu 45, 46
de galbeni ungureşti sau florini. C. C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România, I, Bucureşti 1964, p. 252-253 şi n. 78 N. Beldiceainu, op. cit.,.
p. 222 şi n. 2.
G

7

11

l\II.

Costăchescu,

Documentele

moldoveneşti

înainte de

Ştefan

cel Mare„

1932, II, p. 794 : I. Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare, Bucureşti 1913,
II, p. 279-281 : R. lVIano~escu. Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul'
(sec. XIV-XVII), Bucureşti 1965, p. 112; C. C. Giurescu, op. cit. p. 253.
12 Ibidem p. 254.
laşi
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;administrativ 1:1• Dregătorii, numiţi la Eski Ki:li, erau sangeakbeiul 1", in·vestit cu puteri civile şi militare în cuprinsul noului sangeak, kadiw care
·cumula autoritatea judiciară cu controlul administraţiei civile 15 şi comandantul militar (dizdar), recrutat dintre timarioţii liberi şi însăr
·cinat cu repunerea cetăţii în stare de apărare 1 ~'.
Regulamentul, recent publicat de N. Beldiceanu 16 , indică numele
braţelor şi gîrlel·or Dunării, situ::i.te h apus de Eski Kili, enumer.indu-le în ordinea succesiunii lor de la nord spre sud, cu precizarea că
aci se prnctica pescuitul. Erau următoarele : braţul (bogaz)
Yvan
•(Ivăneşti). cel mai adînc braţ al Dunării ;
braţu) Tapyagk nu a putut
fi identificat întrucît nu ap:we sub această denumire sau sub una mai
apropiată în nici una din hărţile din secolul XVI ce ne-au fost accesibile ca „Tractus Dci.nubii secunda tabula" din 1578 11 şi harta lui
Fugger din 1596 1~. Nu este menţionat nici în harta lui T. Dankerts 19
de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi nici în hărţile din veacul XVIII 20•
.S-ar putea să fie vorba de o gîrlă dispărută în cursul veacurilor urmă
toare, dat fiind că aspectul hidrografic al Deltei se schimbă după tm secol.
_„Bogaz Nitek" este probabil gîrla, astăzi dispărută, Venetic, Venitic 21 ,
a cărei silabă iniţială „ve" (9) a fost omisă de copitttl turc, poate datorită unei confuzii cu conjuncţia copulativă „ve" (?) care înseamnă
' „şi". Apare sub forma „Veneukul'' în harta austriacă 22 din 1769-1774,
:sub forma „Danube Venedikollll." în ha1•ta hidrografică franceză a
cursului Dunării 23 din 1780-1800 şi sub forma „Venediakouli" în
.harta generală a Turciei europene a lui Lapie 2 r. din 1821.
Urmează apoi braţul (bogaz) „Tatar", Tătarul, al cărui nume a
păstrat pînă în zilele noastre amintirea trecerii cetelor de tătari prăPentru administraţia otomană la Eski Kili cf. N. Beldiceanu, La conquete
Albă par Bayezid II în „Si.idost For. schungen" XXIII, Mi..'lnchen 1964, p. 77.
11
CI. N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans conserves dans les
manuscrits turcs de la Bibliotheque Nationale ci Paris, I: Actes de Mehmed II
et de Bayezid 11 du fonds turc anc. 39, Paris - La Haye, 1960, p. 169.
i:; H. A. R. Gibb, H. Bowen, lsUimic Society in the Eighteenth Century,
:Londra 1950-1957, II, p. 125 : Fr .Kraelitz. Kanunname Sultan Mehmeds des
Eroberers. Die ăitesten osmanischen Straf- und Finanzgesetze în „Mitteilungen zur
·Osmanischen Geschichte" I (1921-1922). Viena 1922, p. 20. :32.
1
~ In „Revue des f;:tudes islamiques" l!Hi8 2 p. 237-239, şi 260 (facsimil).
1
' Cf. Atlasul Dimancescu în Bibl. Acad. R.S.R. Hărţi V 659 fol. 45.
i:i

des cites marchandes de Kilia et de Cetatea

1~

J!t

Ibidem f. GO.
Exactissima totius Danubii fluvii tabula, Amsterdam 1680-1700 în Bibl.

.Acad. R.S.R.
~0

Hărţi

DXVIII G-1.

Acad.
R.S.R. Hărţi
DXXVII, 4.
21
Denumirea ele Veneticul adică Veneţianul dat acestei gîrle a Dunării,
astăzi dispărut~\. aminteşte de veneţienii care veneau pentru a încărca grîne din
· cetc.tea socotită în 1354 ,.caricatarea frumenti". N. Iorga, Studii istorice asupra
·Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti 1900, p. 49.
~ 2 Bibl. Acad. R.S.R. HClrţi DXXVII, 4.
xi G. Vilsan,Românii în Delta Dunării la sfîrşitul secolului al XVI/1-lea,
·~xtras din Omagiu lui I. Bianu, Bucureşti 1927, p. 6.
2\ Bibl. Aco.d. R.S.R.. Hărţi IV, :mj.

Plan der Moldau, Bessarabien und Wallachei în
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dalnici ce se adunau în ostrovul Tătarului, de unde porneau să je-cetatea vecină :!.i.
Denumirea „Trbus", desemnînd o gîrlă a Dunării, poate fi pusă în_
legătură cu actuala gîrlă Taranova dintre gîrla Tătăraşul şi gîrla Vilcioc. Iar denumirea de braţul (bogaz) „Klhsu" pare să derive de la
Kili su adică Apa KiH care apare sub formele „D:i.nube Klesetchou"
în harta Turciei europene din 18~1 :!ti şi „D3nube Kleseszu" în harta
lui Fried :!î.
Denumirea ,.bogaz Yardun" pare să se refere la gîrla sau actualul canal Pardin, Pardina :!1> care înconjoară pe la sud Ostravul Tă
tarului. In sfîrşit „bogaz Ruska·' este gîrla cu acest nume care leagă
braţul Sulina de braţul Sf. Gheorghe.
Regulamentul precizează că dreptul de a pescui în aceste braţe
şi gîrle ale Dunării este concedat de domnul Moldovei unor pescari
anumiţi. Braţul „Nitek" este indic::i.t ca posesiunea (tasa1Tuf) unui pescarromân Dimitrie (Dmi tri) care plecase în Moldova :!!J. lăsîndu-şi soţia şi
fiul în Deltă. De dreptul de a pescui în .. braţul Nitek" se bucura şi
cumnatul lui, Andryas (Andras) „ungurul" sau ungure:i.nul adică ardeleanul.
Regulamentul menţionează alte 18 nume de pescari cu drept de
a pescui în braţele şi gîrlele Dunării. Patru din ei : Lasv (Laszlo),
Tomas (Tamas), Gor)ku (Gyărgy ?) şi Blas (Balasz, Balas) au calificativul de „unguri". S-ar putea să fie vorba de descendenţi ai ostaşilor
unguri sau ungureni, adică ardeleni. al lui Ioan de Hunedoara care
aşezase o garnizoană în cetatea de la gurile Dunării în vremea domnilor
Moldovei Petru al II-lea (1448-1449), Alexandre! (1449 februarie-octombrie) şi Bogdan al II-lea (1449-1451) :~ 1 •
Regulamentul menţione:lză şi un pescar Vartului (Vartoli) din
Ţara Românească. Nu se dau ind'.catii asupra nci.ţionalităţii celorlalţi
pescari. După numele pe care-l poartă, doi din aceştia, Kali Yorgi
(Gheorghios) şi And1·ye (Andreios) ar putea fi greci, Tuni Istfan
(Istvan) ungur sau ungu:·ean iar Hirs (=Hirsch), cumnatul lui Anciryas.
(Andras), sas din Transilvania. Ceilalţi pescari Hrtu (Hîrtu), Vasl (Vasile), Buny (Bunea), Kozman (Cozma), Alik (Alecu), Tuduran (Tudoran),
Astayku (Astoicăi) şi Pup (Pop) erau români. Apare şi un oarecarTuman al cărui nume turanic ai· putea fi pus în legătură cu tătarii
care locuiau în satele din împrejurimi :11.
fuiască

I. Constantinescu, Note asupra toponim iei grindurilor şi apelor din Delta·
în „Analele Dobrogei" XL 1930, p. l~.J-15-1.
Carte generale de la Turquie d'Europe de Lapie în Bibl. Acad. R.S.R.
Hărţi IV, 393.
~; Cf. harta lui Fried din 1828 în Bibl. Acad. R.S.R„ Hărti II, 121. Transfo-:-marea numelui de Pardina, Pardin în Yardun se explică din punct de vedere
paleografic, literele arabe y ( -~ J şi p ( -~ ) deosebindu-se numai prin faptul că
are dedesupt două puncte iar p trei puncte.
28 G. Vîlsan, op. cit., p. 6.
29 Cf. „Revue des Etudes islamiques" 1968.12, p. 237, art. 2.
30 N. Iorga, op. cit. p. 102-103, 377.
31 ·Paul de Alep, fot. mss. arab în Bibl. Acad. R.S.R. arh. 638 f. 294/1.
25

Dunării
2

°
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Pe aceşti arendaşi ai dreptului de pescuit în braţele şi gîrlele
din Deltă, regulamentul îi numeşte „sahibi" J:! adică posesori sau patroni,..
ceeace însemna că aparţineau categoriei oamenilor liberi dar cu anumite îndatoriri faţă de domnie.
In calitatea sa de stăpîn al apelor Dunării::\ domnul Moldovei
le-a conoedat, pînă la cuceriirea otomană, dreptul de pescuit în braţele
:fluviului, în schimbul dijmei sau zeciuielei J5 din peştele prins şi a
unei cantităţ.i suplimentare de o sută de butoaie de peşte pe an Jli,
ceea ce reprezenta circa 11121,2 kg :i;. Sahibii sau arendaşii dreptului
de pescuit reţineau cîte un peşte la fiecare pescuit, un sturion, un
morun sau un crap mare. ln sezonul pescuitului, ei întruneau pe toţi
pescarii-vînători spre a da dijma din peştele ce se cuvenea domniei
(beylik), unul din zece şi pe deasupra cantitatea suplimentară de o sută
de butoaie de peşte Js.
După predarea dijmei şi a celorlalte drepturi (rusum) ce se cuveneau domnului, restul peştilor prinşi era distribuit în parţi egale
(hisse) între pescari JLI. Exista deci o diferenţiere de ordin economic
şi social între arendaşii dreptului de pescuit ce se bucurau de o situaţie social-economică deosebită, fiind negustori ele peşte, pe cînd
mulţimea pescarilor-vînători se îndeletniceau, în primul rînd, cu prinderea peştelui şi numai în subsidiar cu vinderea lui.
Potrivit regimului pescuitului în vigoare înainte de cucerirea
otomană, cei doi pîrcălabi (dizdar) ai cetăţii de la gurile Dunării, Ivaşcu
şi Maxim 110 , obţineau şi ei părţi egale cu ale arendaşilor şi, pe deasupra, cite patru butoaie de peşte pentru fiecare în parte, plătindu-le
cu jumătate din preţul fixat de negustori (rengber), cealaltă jumătate
rămînîndu-le gratuit H, deşi nu-şi trimiteau oamenii la pescuit.
Pescarii şi locuitorii de la gurile Dunării m::i.i erau datori să dea
·domniei, primăvara, un car de peşte, adică 444,848 kg, iar toamna
două care de cite patru butoC1.ie, adică 389,696 kg. Dispoziţia aceasta
:u ,.Revue des Etudes islamiques" 19613/2, p. 2:rn art. 3.
C. C. Giurescu, op. cit. p. 222-223.
:v. V. Costăchel, P. P. Panaitescu, H. Cazacu, Viaţa feudală in Ţara Romdnească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti 1957, p. :~71.
;i;, Că este vorba de a zecea parte din peşte rezultă clar din întărirea privilegiului mitropoliei din Roman de către Ştefan cel Mare. Cf.DocumC'nte privind
istoria României. Veacul XV. A. Moldot•a, Bucureşti 1954, II. p. 93, doc. nr. 91.
4 aprilie 1488.
:iu „Revue des Etudes islamiques", 196912, p. 2:rn.
;i; lntrucît regulamentul pentru pescuit din H84 precizează că un car putea
tluce paku bt.tltoait"i Ide peşte (ibidem p. 239) iar carul transporta 4-H, 850 kg
(D. Mioc, N. Stoicescu, Măsurile medievale de greutate din Ţara Româneasca.
Instrumente de măsurat capacitatea şi greutatea în „Studii, Revi'stă de Istode",
XVII, 1, Bucureşti 1964, p. 89) rezultă că butoiul de peşte trebuia să cîntărească
111, 212 kg. Cf. calculul făcut de N. Beldiceanu în „Revue des etudes islamiques"
1968.12. p. 255 şi n. 8.
38 Ibidem p. 238 art. 3.
Ja Ibidem p. 238 art. 4.
t.o I. Bogdan, P. P. Panaitescu, Cronicele slavo-romine din secolele XV-XVI,
Bucureşti 1959, p. 64.
H „Revue des Etudes islamiques·• 19613/2, p. 2:rn art. 4.
33
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·_:o;e referă de sigur în primul rînd la sturioni sau acipenseri al cărui
pescuit avea loc toamna cînd se ridicau pe Dunăre în sus pentru a-şi
căuta loc de iernat "2 şi primăvara cînd se întorceau în larg.
Pe baza acestor date noi ce lipsesc în izvoarele noastre interne,
. se explica cantităţile exportate de Ştefan cel Mare, care trimetea spre
vinzare peste hotare la Liov, un produs atît de căutat cum erau peştii.
îndeosebi sturionii -.::_ Se explică deasemeni cantităţile însemnate de
peşte acordate de domnii Moldovei mănăstirii Neamţ ce primea, în
1446, de la Ştefan al II-lea două maJl, adică două care de peşte pe an 44,
jar de la Ştefan cel Mare, în 1470, trei care de peşte de la gurile
Dunării -..-•.
In afară de dijmă şi de cantităţile suplimentare obţinute de la
pescai·ii din Deltă, domnia incasa vama (gi..imruk) în valoare de 3
aspri /i(j de butoiul de peşte. Era plătită de cumpărător care mai dădea
şi 1 aspru la patru butoaie ca drept al secretariatului (resm-i kitabet) '17.
Aceste dispoziţii în vigoare în vremea stăpînirii Moldovei în
Deltă, au fost bine cunoscute de cuceritorul otoman care le-a menţinut
potrivit sistemului aplicat de înaintaşii săi de a păstra legislaţia şi
.obiceiurile din teritoriile cucerite atît în Europa ti.s cît şi în Asia şi
în Africa ti!l.
'• 1

L. F. Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, IV, Hagae, Amsterdami, 1726,

p. 32
Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XXIII,
306, doc. XLVI, 4 martie 1472, doc. XLVII, 4 martie 1472 ; p. 307,
.doc. LI. -l martiie 1473, p. 308-309, doc. LII, '14 martie 1473.
"" M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. II,
p. 244-245, 19 februarie 1446.
4:; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, I. P- 143-144, 1 aprilie 1470.
" 6 Aspru (de gr. licrr.pc.v) era o monetă de argint otomană. cunoscută şi sub
·numele de ,akce" _ Ali, Le prime manete ed i primi aspri dell'lmpero ottomano în
„Revista it.ciliana de numismatica, XXXIX, 1921, p. ii-93. Cf. şi articolul lui H. Bowen în Encyclopcdie de !'Islam, ed. II-a, Leiden, 195!!, I, p. 328-329 sub voce.
Aspri circulau şi în Moldova. Documente privind istoria României. Veacul XV.A.
Moldova, I, 382, nr. 453, 13 septembrie 1471 ; I. Bogdan. op. cit. II, p. 364-366 ;
'rh. Holban, Acte politice în „Revista Istorică" XX, 7-9, Bucureşti 1934, p. 260).
Potrivit emisiunei din 1481-1482 (886 H.), asprul cîntărea 0,75 grame de argint,
întrucit s-au bătut 420 ..3 aspri pentru 100 dirhern de argint. M. Akdag, Osmanh
1 mparalorlugun un kuruluş ve
inkişaf
devrinde
Tiirkiyenin, ikgisadi
vaziyett
r.J N. Iorga,
Bucureşti 1913, p.

(Situaţie economică în Turcia în timpul întemeierii şi creşterii puterii otomane)
în „Belleten" XIII, 51, Istanbul 1949, p. 517-518.
"' Cf regulamentul pentru bag (taxă de vînzare pe piaţă) şi vamă percepute în cetatea Kili, editat de N. Beldiceanu în „Revue des Etudes islamiques"
1968,'2, p. 234 art. 2 (22, 123 august 1484).
"~ N. Beldiceanu Actes des premiers sultans II, p. 10-45, 53-66 doc. nr. 22)
.a dovedit că legile miniere sîrbeşti au fost integrate în legislaţia minieră otomană. Iar ()_ L. Barkan (XV ve XVI-inci asirlarda osmanlt
imparatorlugunda
ziraî ekonominin kukukî ve mali esaslan (Bazele juridice şi financiare ale economiei agrare în Imperiul Otoman în secolele XV şi XVI), Istanbul 1945, p. :na,
.320, 323) a arătat că sultanii au procedat tot astfel în teritoriile anexate după
bătălia de la Mohacs.
9
" O. L. Barkan a dovedit că legile lui Uzun Hasan (op. cit. p. 130-139,
145-148, 170-171) şi ale sultanului mameluc
Kai-bay
(1468-1495) (ibidem
:p. 200-203) au fost menţinute de sultanii otomani.
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In dorinţa sa de a se continua, fără nici o întrerupere, activitatea economică la Eski Kili, care nu era numai un important centru
·de schimb ci şi un vad sau o cherhanea vestită, Baiazid al II-lea con:firmă, prin regulamentul din august 1484, obiceiurile locale privind
pescuitul. Menţine, în primul rînd, dreptul de posesiune (tasarruf) al
pescarilor rămaşi pe loc ,-,o ,indiferent de nelţionalitatea lor. Păstrează
vechea rîndui:i.lă cu privire la dijma din p2şte (balik '6sri) prelevată
în folosul statului şi care exisb şi în legislaţia otomană, făcînd p3.rte
din categoria taxelor cutumiar-e (rusum-i '6rfiyye) '' 1 ce puteau fi per-cepute în nJ.tură sau în bani şi arendate în caz de nevoie. Mentine
·deasemeni dispoziţia moldovenească privitoare la predarea, către beylik,
.a cantităţii de o sută de butoaie de peşte pe an s2• Dar dispune ca şi
partea pîrcălabilor (dizdar) să revină de acum înainte tot beylicului
.adică tezaurului imperial, urmînd ca contrav::lloarea celor patru butoaie de peşte să fie vărsată arendaşilor dreptului de pescuit (sahib) 53
în bratele şi gîrlele Dunării. Sultanul menţine şi vechiul obicei mol·dovean poti·ivit căruia pescarii dădeau trei care de peşte pe an, unul
primăvara şi două toamna, subst'ituindu-se în drepturi domnului Moldovei 5". !şi atribuie şi cantităţile de peşte care reveneau arendaşilor,
şi anume cîte un peşte de fiecare pescuit 55 precum şi dreptul secretariatului (kitabet resmi) 56. Potrivit unei tradiţii moştenite de la înaintaşii săi 5 î sultanul Baiazid al II-lea a păstrat deci şi în domeniul
·pescuitului sistemul de impunere fiscală locală, adaptîndu-1 în interesul
fiscului otoman. Astfel . sultanul nu se mulţumeşte numai cu dijma
-carei se percepea şi în alte porturi dunărene 58 şi nici cu celelalte
drepturi (rusum) ale domniei, ci atribuie tezciurului otoman cantitătile
de care dispuneau atît pîrcălabii şi agenţii administraţiei portuare, cît
şi arendaşii dreptului de pescuit în
braţele
Dunării
şi
în gîrlele
din Deltă.
Intemeindu-se pe o veche dispoziţie (ber karar-i sabik) !l!I în vigoare
în Imperiul otoman, su'ltanul îşi rezervă dijma ('osr) din peştele uscat
01
B. Cvetkova, 113B2t1pr,'l1111 H Jl.lp>1<an11H noe1m11ocT11H B6L>'lrapcK11Te JeM11 non THpc1rn
·e4;1cT, Sofia. 1968.
52 „Revue des Etudes islamiques" 1968/2. p. 238 art. 4.
53 Ibidem loc. cit.
5" Ibidem p. 239 art. 5.
:;:; Ibidem p. 238 art. 3.
~~ Cf regulamentul pentru bag şi vamă la Eski Kili, Ibidem, p. 236 art. 13.
"' Legislaţia otomană menţionează existenţa unor „vechi obiceiuri" sau a
„unei legi vechi" (adet-i kadimes1 i.izere. kanun-i kadimesi i.izere). Cf. O. L. Barkan,
op. cit .. p. 270.
5
~ Pentru dijma din peştele prms în porturile dunărene în valoare de un
sllert din pescuit cf. Bibl. Nat. Paris, Fond Turc 85, f. 276 r şi 277 v apud
B. Cvelkova. Le regime de certains ports dans les terres balkaniques aux XV-e
et XVI-e siecles în „Revue d'histoire economique et sociale" 1967, nr. 1, p. 38,
·n. 36. Pentru dijma din peştele prins de locuitorii din Kalu~lbazari (Călăraşi) cf.
J.rene Beldkeanu-Steinherr şi N. Beldiceamu. Acte du regne de Selim I concernant
quelques echelles danubiennes de Valachie, de Bulgarie et de Dobroudja în
„Si.ldoc;t Forschungen" 1964, p. 104, art. 19.
59
N. Beldiceanu, Actes des premiers sultans, II, p. 42, nr. 2.

'18 -
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prins în alte ape din Deltă Gn, adică în gîrle sau în ghioluri, şi care
era înc:isată în trecut de domnie GL.
Iar printr-un ::i.lt regulament,editat tot la 22/23 august 1484 privitor h vamă (giimriik) şi la taxa bag 62 , percepută la Eski Kili,
Bayazid al II-lea ordonă să se ia dijma şi din produsele piscicole 63 •
P1·intre acestea figurează în primul rînd icrele scoase din sturioni şi
p1·egătite w. în importantul centru pescăresc situat de solul polon Andrei
Taranowski G.i la un sfert de zi de cetatea Eski Kili, iar de călugărul
italian Niccolo Barsi la o milă 11'\ adică la 5 sau 6 km 67 • Aceste icre
„minunate" 0" după aprecierea lui Barsi, ce formau bogăţia pescuitului
încă din 1446 m, erau foarte căutate în Peninsula Balcanică şi în toate·
ţările ortodoxe mai 2les în timpul posturilor religioase, precum şi în
Polonia şi Ungaria ;i. Se mai lua dijmă şi din celelalte produse ca untm·a
de peşte. beşica înotătoare (balik karin) şi cleiul de morun (ichtiocol) I:!,.
folosit la limpezirea vinului 73.
Un venit însemnat revenea fiscului otoman din vînzarea peştelui
sărat la cherhaneaua din Eski Kili ce forma grosul exportului.
Potrivit regulamentului privitor la vamă şi bag - ce corespunde
cu .. vama cea mică" din Moldova vînzătorul dădea numai. dijma.
iezuit Giulio Mancinelli scria prin 1582-1586 că „la gura
ici şi colo. se ;:;ăsesc lem•1e" ca niste „furci pline cu carne de morun
Hurmuzaki-Iorga, Documente, XI, p. 116.
,;i •. nevue des f=tudes islamiques·' 1968/2. p. 239, art. 6.
r;~ T:ixa bag corespundea cu darea plătită Î!1 Moldova la locul de desfacere
a mi"trfii sub numele de .. vama cea mică". Cf. I. Bogdan, Documentele lui ,5tefan
cel Mare, II. p. 64. ianuar 149:>.
m •. Re\·ue des ttud~'s islamiques" 1968/2. p. 2:36. art. 8.
r;·. Negustorul englez John Newherie dă în 15î5 descrierea cea mai completă
a pregătirii icrelor. După ce erau scoase din peşti, icrele se scurgeau de sînge·
şi se sarnu timp ele trei zile i!'ltr-un hîrdău cu fundul găurit : apoi se spăl;rn
şi se puneau încă trei zile în butoaie cu o mică scurgere. Icrele se tescuiau în
acelste butoaie .. prin călcare cu picioarele curate", iar după alte trei zile, se
puneau funduri noi la butoaie. S. Purchas his Pilgrims, voi. VIII, Glasgow 1905,
p. 479. Şi Paul de Alep dă unele amănunte asupra preparării icrelor tescuite
,.între două blănuri cu pietroaie mari deasupra". Bibi. Acad. RSR Arh. 638,
fot. mss arab ~95. I.
r;; A. Taranowski. Reschreibung ciner Reyse . . . gen Constantinopel în Hurrnuzaki-Iorga. Documente, XI. p. 79, doc nr. CXXIII.
titi ed. C. C. Giurescu p. 40.
6 7 Vezi discuţia asupra localizării la C. C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisci"'

Călugărul

Dunării,
uscată".

culturii în România p. 90.
„Buonissimo caviale" spune N. Barsi, ed. cit., p. 40.
M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare,.
II, p. 244-245, 19 februar 1446.
7° Cf. relaţia lui Franc;ois de Pavie. baron de Fourquevaux, din 1585 în
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, I, Bucureşti 1895, p. 34.
7 1 N. Barsi ed. C. C. Giurescu loc. cit.
7
~ „Revue des :Ctudes islamiques" 1968/2, p. 236 art. 8.
73 L. F. Marsigli, op. cit., IV p. 33-34 ; Gr. Antipa, Pescăria şi pescuitul
in România, Bucureşti 1916, p. 372-373, 71'1.
;:: bis în special morun sărat (morone salze, marona in salamora, rnorenela~
Veneţia, Archivio di Stato, Ducali e lettere ricevute, quaderno p. 48.
ti8
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Dintr-un al treilea regulament edictat 1.ot atunci de Bayazid al
II-iea rezultă că încasarea dijmei din peşte (balik 'osri) şi a taxelor p 'l'cepute la schelci şi la vamă era încredinţată agentului eminului c12 la
Eski Kili î:J. Acesta urma să fie vigilent în descoperirea evaziunilo1·
fiscale pentru ca miriul care primea cea mai mare parte din taxe să
nu fie păgubit.
După predarea dijmei şi achita1·e~ celorlalte drepturi (rusum),
pescarii erau liberi să-şi vîndă peştele, fiind scutiţi de orice obligatie
faţă de com;rnd::mtul (dizdar) cetiitii şi chiar de kHpudanul de la Eski
Kili î<i. Este o dispoziţie luată în folosul pescarilor din D2ltă pe c::m~
sultanul caută să-i ocrotească de p1·etenţiile dregătorilor săi.
Măsurile acestea prin care administraţia otonnnă încerca să pună
de acord vechile dispozilii de pe vremea domnilor Moldovei cu interesele fiscului otoman, au m::i.i suf crit u:1ele modificări la începutul
secolului al XVI-lea.
Raportul kadiului din Akcekazanlik (Kazanlik) îl, întemeiat pe
dispoziţiile fiscale extrase dintr-un registru V::lmal care poartă data
de 15 aprilie 1520, arată că dijma din peştele sărat la gurile Dunării,
în' lacu.r·i. şi în schelele dunărene continua să fie percepută în folosul
statului otoman•~. Dar, pentru a stimula pescuitul, este redusă la jumătate din valoarea ei initială.
Potrivit aceleiaşi dispoziţii, fiscul reţ.inea o treime din peştele
proaspăt prins în talienele î!l ridicate în braţele Dunării so. Nu se specifică încă dacă măsura aceasta se aplica şi în Deltă. Este totusi prnbabil să se fi extins şi aci regimul din porturile dunărene Silist1·a şi
Vidin unde eminii administratiei portua1·e reţineau un sfert din prndusul pescuitului în folosul statului l'I. Presupunem că era o compen'~' ,.Revue des Etudes islamiques" 196812, p. 2-10 art. 5.
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Ibidem p. 241 art. 9. Kapudanul care supraveghea atit recrutarea echipajelor vaselor cit şi disciplina, percepea de obicei taxe din peşti prinşi. N. Beldiceabu, Code de lois coutumieres de Mehmed II : kitcib-i qavănin-i c ărfi!JY'!
cosmăni, Wiesbaden 1967. f. 19 r-v.
77
în Bulgaria, la sud de munţii Balcani.
78
I. Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, op. cit., p. 98, art. 3.
7!1 Talianul (de la termenul grec ci/.ti,1:o:t0v (H. si R. Kahane A. Tietz'",
The lingua franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Creek
Origin, Urbana, 195U. p. 477-431) era o capcană foarte mare din plase fixak
pe pari sau stîlpi. Cf. descrierea lor la Gr. Antip::.. op. cit. p. 419-42-1. Pescuitul
mare se făcea numai cu talianul (Ibidem p. 684). Menţionăm că lucrarea lui
K. Devedjian, Peches et pecheries <m Turquie, Constantinople 1926 nu ne-a fost
accesibilă.
811

Ci'. raportul kadiului clin Akcekazanlik în Sl'idi:st Forschungen, 1964, p. 107,
art. 24 c. Şi la Brăila (Ibra'il) vamesii turci au încercat în mod abusiv să ia
de la pescari o dijmă d2 o treime din peştele prins la gardurile din „baltă"
ridicate de „necredincioşi·' adică de români în nouă locuri între cele două braţe
ale Dunării". Au trebuit îmă să renunţe întrucît „locul se afla într-o ţară necredincioasă" (Ibidem p. 102-103, art. 15).
81
Bibl. Nat Paris, Fond turc anc. 85, f. 107 r, 113 v apud B. Cvetkova,
op. cit. p. 38 n. 35. O. L. Barkan, op. cit., p. 278 ; J. von Hammer, op. cit„ I,
p. 2!JZ, (kanunname pentru Silistra), p. 315-31G (kanunname pentru Vidin).
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saţie

pentru încetarea pescuitului în regiunea Obluciţa 82 • ln schimb
sultanul pare să fi renunţat la drepturile (rusum) moştenite de la
domnii Moldovei, întrucît 3.1cestea nu mai sînt menţionate în regulamentul Vâmal din secolul al XVI-lea publicat de Hadiye Tuncer 83
pentru cetatea Kili.
Pentru a împiedica vînzarea lor clandestină, Selim I (1512-1520)
a re[uat o veche dispoziţie din regulamentul lui Mehmed al II-lea
pentru pescuitul în Bosfor ce interzicea vînzarea peştelui fără a fi
fost văzut în prealabil de amil s'. şi de emin 1<.-, şi înregistrat de kadiu.
Potrivit acestui precedent, pescarii din Deltă erau ţinuţi să vîndă peştii
prinşi de ei numai cu învoirea eminului, kadiul fiind însărcinat cu
înscrierea lor în registru SG.
Cînd nevoile financiare ale st3.tului o cereau, dreptul la pescuitul
în Deltă era dat în arendă potrivit sistemului „iltizam"" ce nu era bazat
pe o regulă generală. Iar pentru a intensifica exploatarea pescăriilor
din Deltă, sultanii au bat măsuri de populare a acestei regiuni. Dat
fiind că în Imperiul otoman populaţia era considerată ca o turmă
(ra'ya) de la care trebuia să se obţină maximul de profit, sultanul
Bayazid al II-lea a ordonat înainte de 1491 deportarea (si.irgi.in) l:fl la
Eski Kili a unor pescari originari din Silistra şi din ţinutul învecinat
precum şi din alte locuri &1 pentru a pune în valoare
talienele
din Deltă.
Pescarii aceştia erau creştini. supuşi plăţii haraciului S!J (kharaggilzar) pe care-l încasa în fiecare an kadiul din Eski Kili şi eminul
"~ Cf. reproducerea unui document în slavă veche promulg3t de Selim I
la 2:i ianuarie 1512 apud M. Guboglu, Despre materialele arhivistice otomane din
Turcia şi importanţa lor pentru istoria Ţărilor Române în „Revista Arhivelor",
IX 1 2, Bucureşti 19GG, p. 19:3. Pentru datarea exactă a acestui document cf.
N. Beldiceanu. Kilia et Cetatea Albă a travers les doc:uments otomans p. 222, nr. '1.
I:() Hadiye
Tuncer, Osmanli irnparatorlugunda toprak kukuku, arazi kanunlari ve kanun acikmalari. (Dreptul pămîntului în Imperiul otoman, legile agrare
şi explicarea lor), Ankar<:, 19G2, p. 193 menţionează numai vama pentru peştele
vîndut la Kili.
tv. Amilul era arendaşul bunurilor statului sau al impozitelor pe o perioadă
de timp determinată. Cf. art. lui Weil în Encyclopedie de l"Islam, ed. li-a, Leiden
1958, I, p. 447-448.
t<.i N. Beldiceanu, Les Actes des premiers sultans, I ,p. 124, doc. nr. 4
(după 29 mai 1453).
80 Cf. raportul kadiului din Akeekazanlik în „Siidost Forschungen", 1964,
p. 99, art. 5.
~• In Imperiul otoman. deportările erau folosite ca metodă de popubre şi
de colonizare a ţinuturilor cucerite. Cf. O. L. Barkan, Les deportations comme
metliode de peuplement et de colonisation dans l'Empire Ottoman, extrait de la
„Revue de la Faculte des sciences economiques de l'universite d'lstanbul", XI,
1935, nr. 1-4, p. 20 şi urm.
&l O. L. Barkan. 894 ( 1488-1489) yili
cizyesinin tahsilâlina âit muhasebe
liilâni;olari (Bilanturi despre încasarea g!zielei în anul 894 (1488-14!l9) în „Belgeler" 1/1, Ankara 1964, p. 41.
89 Haraciul (kharadj) sau g iziye era o taxă personală la care erau impuşi
toti supuşii nemusulmani din Imperiul otoman, conform prescripţiilor şeriatului.
Ci. A. Inan. Aperi;u general sur l'histoire economique specialement en Turquie,
Istanbul 1941, p. 24. J. \'on Hammer, op. cit. p. 212.
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acestuia, după cum rezultă dintr-un firman promulgat h 8 aprilie
1491 !JO. Nu cunoaştem numărul lor şi nici acela al pescarilor rămaşi pe
loc în Deltă. Ştim numai că prin 1658-1659, cînd Evliya Celebi vizita
pescăriile de la Eski Kili, administratorul turc local (emin) care luase
cu arendă (mukataa) pescuitul în Dunăre !li, dispunea de 300 de pescari şi raiyele !I:! care privegheau la stăvilar.
Cu privire la naţionalitatea pescal'ilor stabiliţi. cu voia sau fără
voia lor, în regiunea Deltei, se pot face unele deducţii pe baza însemnărilor relative la dijma din peşte. livrată de amilul din Eski Kili
în intervalul dintre 5 februarie şi 4 martie 1505 (23 ramazan-6 zillcctde
910 H.) n:i. Nume ca Bacura (Paciurea), Bogdan. Kozma (Cosma), Istefan
(Ştefan), Mihne (Mihnea), Mihal (Mihail), Nedelko (Nedelcu), Petre şi
Petruz (Petruş) din Brăilei. dovedesc persistenta elementului românesc
în Deltă. Şi numele corupte Istiko (Staicu) şi Vavil (Vasile) s-ar putea
refe~:i tot la români.
Apar şi nume autentic turceşti ca Iskender, Ine han, Yunus, nunw
cu consonanţă turcă ca de pildă Kirane, nume slave ca Yovan şi un
nume de ţigan Kara oglan.
Această varietate de nume corespunde lumii amestecrlte de la
Eski Kili, unde Românii trăiau alături de turcii colonizaţi de sultani,
alături de greci descendenti ai locuitorilor din vechile cetăţi elenic2
şi de slavi de tot felul.
Apar şi ostaşi turci w., ieniceri şi azapi din garnizoana cetăţii
(me~d-i kal'a) ce număra, în 1485-86, 396 de oameni 93 dintre care
unii se îndeletniceau cu pescuitul pentru c>.-şi spori cîştigurile.
însemnările amilului din Eski Kili arată că în Deltă se pescuiau
în primul rînd sturioni, anume moruni (murăne) din care s-au clat
dijmă în timp de o lună circa 282 peşti. Urmează apoi crapii, ce minunau pe călătorii străini prin dukeata cărnii precPm şi prin dimensiunile lor neobişnuite !lG, din care fi<;cul otoman a luat dijmă 208
peşti. Se mai pescuiau somni, scrumbii şi alte varietăţi de peşte.
In
total, în intervalul dintre 5 februarie şi 4 martie 1505, fiscul a luat
0

° Cf. „Belgeler"

I, 1, 1964, p. 41.
Evliya Celebi, Seyahet-name, ed.
Negib Asim, Istanbul 1314-1315 H
(1896-1897)., V, p. 222.
92 Ibidem V, p. 223.
93 Defter-i dalyan-i kala·a-i Kili'an tahvil-i Kosta al-'amil fi sa'ban sene
910. (Însemnarea talianelor cetăţii Kili din indatorire3 încasaton1lui Kosta, început
la 17 ianuarie 1505) la L. Fekete. Die Siyaqat-Schrift in der tilrkischen Finanzverwaltung, I, Budapesta 1955, p. 138-145.
91 Ibidem p. 138 şi urm.
95 Başvekal'et Arşivi, Istanbul, fond. K. Kepecioglu, registru nr. 1/4725 din
893 H (1487-88) apud N. Beldiceanu în „Revue des Etudes islamiques" 19G8/2,
p. 220-221, n. 1.
96 Crapii de Dunăre depă5eau greutatea de 80 de libre (circa 30 kg). Cf.
Franco Sivori în Ştefan Pascu. Petru Cercel şi Ţara Românească la sfîrşitul
secolului XVI, Sibiu 1944, p. 177. In 1957-1958, călăt'Orul olandez Van Does
(Dousa) a văzut la Ismail un soiu mare de crap (cyprinus) „uşor de recunoscut
prin pîntecele lui nemăsurat". Se găsea din belşug, fiind „foarte pretuit".
G. Dousae De itinere suo Constantinopolitana epistola, Lugdunum Batavorum
(Leyden) 1950, p. 18.
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ca dijmă 544 peşti deşi nu s-a prins nimic în zilele de 17-21 martie
(12-16 savval) şi de 26-28 martie (21-23 5avval). Cifrele acestea
sînt confirmate de Paul de Alep care arată cu prilejul trecerii sale
prun &iki Kili în toamna anului 1658 că în perioadele de pescuit îmbelşugate ca cea din 1652-1653 se prindea de la începutul lunii septembrie (Ilul) pînă la începutul postului Crăciunului între 400 şi 700
de moruni !•î.
în însemnările amilului se indică si preţul peştilor daţi ca dijmă.
Astfel, în 1505, 24 moruni erau evaluaţi la suma de 240 aspri, deci
10 aspri morunul !Jt', pe cînd în 1587 călătorul francez Franc;ois de
Pavie baron de Fourquevaux, plăteşte la gurile Dunării mai puţin
de 3 soli (souls) pentru un morun atît de mare încît abia putea fi
încărcat pe un catîr 9!J. ln 1633, Niccolo Barsi da Lucc:i, trecînd pe la
che1·haneaua din Eski Kili plăteşte 4 aspri pentru un morun de 30 de
libbre io;i (circa 8 kg) iar Cornelio Magni notează, în vara anului 1672,
că a dat 30 de aspri pe doi sturioni de cîte 80 de libre 10 1. Din însemnările amilului dm Kili, confirmate de datele transmise de călă
torii străini, rezultă că pretul crapului varia între un aspru şi 2 aspri tu:!. Aceste preţuri, atît de ieftine, se explică prin m:irele belşug
de peşte, atestat de acelaş Niccolo Barsi, care afirmă cu oarecare exagerare că nu e dimineaţă în care să nu se aducă pe mal o mie pînă
la două mii de moruni şi sturioni de tot fel ul. Cînd producţia de pescuit era mai slabă, se înregistra o tendinţă de urcare a preţurilor.
Peştii erau prinşi în taliene pentru a căror construire şi exploatare fuseseră adu:;;i pescari din Silistra io:; unde modul acesta de pescuit era practicat curent. Potrivit relaţiilor călătorilor orientali Paul
de Alep şi Evliya Celebi. talienele se refăceau în fiecare an de
populaţia locală, căci în vremea desgheţului, Dunărea revărsindu-se,
le-ar fi distrus. Astfel în fiecare primăvară se înfigeau în albia Dunării
pari sau stilpi, formînd baraje în lungime de 70-80 arşini (44,59 m),
D'tcuţi din copacii de pe dealurile Isaccei tu'i sau din pădurile din jurul
Calaţilor tuj. La Eski Kile, parii, în număr de 12 OOO ce costau cîte
~• Paul de Alep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh 638 f. 294/II. Carlo
Magno (Quanto di piu curioso ... , Roma 1679, p. 329-330) şi Jean Baptiste Tavernier (Les six voyages, Paris 167G-1Ci77, I, p. 415) arată că la Eski Kili se pescuiau cei mai mulţi moruni ale c:lrnr icre se pregăteau tescuite sau moi.
~" L. Fekete, op. cit., p. 1-l-l, H.).
~··• Fourquevaux explică acest preţ derisoriu prin faptul că în valea Dunării
locuitorii prindeau morunii numai pentru a le lua icrele. N. Iorga, Acte şi Fragmente, I, p. :.H.
l'"' Nicolo Barsi, ed. C. C. Giu1·escu p. 40.
1o1 C. Magni, op. cit., p. 329-330.
1 11 ~ L. Fekete. op. cit., p. 138, HO, 141. Din tabloul alcătuit de N. Beldiceanu
(Les Actes des premiers sultans II, p. 172) rezultă că în 1488 se putea cumpăra
cu un <.ispru un crap de 1,411 kg.
1111 Cf. firmanul
publicat de O. L. Barkan în „Belgeler" 1/1,
Ankara,

1964, p. 41.
111 '•

w.

Paul de Alep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 638, f. ·284/II.
Evli~'a Celebi, op. cit., III, p. 30.

•O mie de osmani 10li (aspri) bucata 107 erau aşezaţi de raiele în şir,
.unul lîngă altul, fiind înfipţi în fundul apei, începînd de pe malurile
Dunării spre mijlocul ei 108.
De pari se prindeau cu ajutorul unor lemne lungi şi bifurcate,
.împletituri din curpeni de viţă, iar atunci cînd plasele acestea se ridicau la suprafaţa apei, Dunărea căpăta aspectul unei ape înpînzită
de plase şi de rogojini prin care nu se putea strecura „nici măcar
un peşte de o palmă" lU!J. La mijlocul apei se lăsa o deschizătură de
vreo 20 de pari sau stîlpi pentru trecerea corăbiilor. 1n partea interioară a stăvilarului, în „mijlocul Dunării, se făcc:i. din pari de lemn o
.casă mică 110 sau o construcţie cu mai multe odăi şi cu o cafenea,
.avînd ferestre la uşa stăvilarului 111 • Era înconjurată de un canal îngust
.spre care vîrtejul apei mina peştii. Aceştia, odată prinşi în capcană,
era loviţi cu suliţele de pescarii şi oamenii eminului.
Barajele de la Eski Kili - care au ajuns să comporte pe la mijlocul secolului al XVII-lea 14 taliene - se instalau îndată după desgheţul de primăvară. Ele nu se ridicau decît după 7-8 luni, cind
venea vremea rea, - parii fiind depozitaţi pe tărm unde i-a văzut
Evliya Celebi 11 :!. In acea vreme, stăvilarele costau o sută de pungi ii:l.
Se mai prindeau peşti şi iarna, în copcile făcute în ghiaţil. scoţinîn!du-se moruni şi nisetrii în greutate de pînă la 100 ocale 11 ".
Peştii cel mari, moruni de 10-1~ braţe şi nisetrii de 5 şi 8 braţe,
prinşi în taliene, erau spintecaţi de se roşeau apele Dunării 11.·.. Apoi
erau încărcaţi în caice şi duşi slujbaşului-vameş însărcinat cu strîngerea venitului provenit din moruni şi icre, acestea din urmă
fiind luate de emin I Hi. Apoi erau puşi la sărat pentru a fi vînduţi în
localitate sau în străinătate. Secretarul lui Petru Cercel, Franco-Sivori,
ara.tă că morunii prinşi în Dunăre erau tăiaţi în lung, în patru sferturi. Apoi se sărau şi se pune'1u la afumat de ieşeau" tot atît de
1111 ;

Denumirea de „akce osmani" sau „osmani·', dat::\. primei monete otomane
de Orkhan în 13~7 a început să fie înlocuită în timpul domniei lui Selim I
0481-1512) prin cea de akce (Vezi mai sus n. 46). Sub domniile lui Murad IV
·(1623-1640), Ibrahim I (1640-1648) şi Mehmed IV (1648-1687), titlul a scăzut
la 700/o şi apoi la 500/o, iar greutatea iniţială de 6 kirat s-a redus în a doua jumă
ta1;e a secolului al XVI~lea, ajungînd în primul sfert al veacului al XVII-iea
la 1 1/2 kirul. Cf. art. lui H. Bowen în Encyclopedie de l'Islam, ed. II-a, I,
p. 228-229.
101 Paul de Alep, Fot. mss. arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 683, f. 284/11.
111
~ Evliya Celebi, op. cit., V, p. 222.
109 Ibidem, V, p. 223. Evliya Celebi arată că „la o adîncime pînă la brîul
.omului ,,erau aşezate în partea anterioară a stîlpilor şi plaselor" „nişt'e cuşti
împletite .:le mărimea a 5 covoare".
1111 P<i.ul de A!lep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 683, :f. 284/1.
111 Evliya Celebi, op. cit., V, p. 223.
11~ Ibidem V, p. 222.
11:: Ibidem, V, p. 223.
11', Ibidem, III, p. 339.
11.-, Ibidem, V, p. 223.
w; Paul c\2 Alep (Fot. mss arab în Bibl. Ac.ad. RSR Arh. 638 f. 294/11)
..arată că icrele negre erau mai ieftine la Kili decît la Galaţi.
bătută
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buni şi gustoşi ca şunca" 117• Rezultă deci că pregătirea batogului era
cunoscută la sfîrşitul veacului al XVI-lea.
Peştii săr.aţi la cherhaneaua din Eski Kili erau puşi în butoaieşi trimişi cu vasele pe Dunăre rni, la Constanţa şi la Varna. Aici erau_
încărcaţi pe corăbii şi duşi la Constantinopol lW şi deacolo la Raguza
sau la Ancona i:w.
Prezenţa la Eski Kili a numeroşi negustori din Imperiul Otoman,_
din Polonia, Ungaria şi din alte ţări, veniţi pentru a cumpăra peşte
„cu bani de aur", este atest::i.tă atît de Evliya Cele bi 121 cit şi de Nkcolo
Barsi care a văzut aci negustori raguzani ce se îndeletniceau cu să
ratul şi exportul sturionilor în porturile Mării Adriatice L!:.!. Datorită
acestui comerţ intens, arendaşul turc al pescuitului în Dunăre încasa~
din exploatarea talienelor, pînă la 500 de pungi egiptene pe an 12:1•
După ce achita cele o sută de pungi ce reprezentau cheltui ala stăvi
larelor şi apoi lefurile neferilor, îi mai rămînea un cîştig de 150-20(}
pungi pe an, în pofida ieftinătăţii preţurilor, influenţate vădit de
belşugul de peşte m. Căci în veacurile de care ne ocupăm, importanţa
pescuitului era deosebită, întrucît peştii constituiau principalul aliment
al populaţiei din Delta şi valea Dunării şi t:linul ostaşilor din garnizoanele cetăţilor Oceakov, Akkerman, Ismail, Brăila, Isaccea şi
Tulcea J~:>. Erau şi o însemnată marfă de export mai ales în ţările ortodoxe unde posturile ocupau o bună parte din an.
1

*

„
::<

Din analiza materialului cercetat rezultă că :
1 - Regimul pescuitului şi impunerea sa fiscală a ocupat un loc
însemnat în reglementarea statutului portuar al cetăţii Eski Ki'li în
vremea ocupaţiei otomane.
2 - Pentru a repune în stare de exploatare pescăriile din Deltă„
îndată după cucerire, Bayazid II a menţinut normele administraţiei
moldovene date la iveală de regulamentul otoman din august 1484,.
adaptîndu-le la regimul fiscal otoman.
Fr. Sivori, ed. St. Pascu, p. 177.
La Vidin peştele sărat provenit de la gurile Dunării plătea 50/o vama
Cgi.imri.ik). Bibl. Nat. Paris, Fond turc nr. 85, f. 107 v-109 r. 111 r apud
B. Cvetkova. op. cit„ p. 36, n. 25.
11
~ Paul de Alep. Fot. mss arab în Bibl. Acad. RSR Arh. 638, f. 284/II.
11 ' Fr. Sivori. ed. St. Pascu, p. 177.
m EV1liya Celebi, op. cit„ V. p. 22.1.
1
~2 Niccole Barsi, ed. C. C. Giure<>cu, p. 40.
123 Evliya Celebi, op. cit., V, p. 223.
m G. Dousa, op. cit., p. 17.
i2:; Evliya Celebi (op. cit„ V, p. 222) arată că ostaşii din garn!zoanele acestor
cetăţi primeau ipeşte sărat de b
emin care lua de la ei o dovadă pe care o
prezenta în caz ele
nevoie defterdarului, păstrînd restul produselor piscicole.
Cind ;rezultatul pescuitului era slab, ostaşii din cetătile menţionate arestau pe
emin, silindu~] să le plătească aceleaşi solde. ln asemenea cazuri, eminul arendaş.
suferea pierderi (Ibidem, V, p. 223).
11:1
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3 - Spre a da o dezvoltare mai mare pescuitului în Deltă,
Bayazid a1 II-lea a luat măsuri de populare a acestei regiuni, deportînd şi colonizînd pescari creştini din ţinuturile Dunărene, îndeosebi
de la Silistra.
4 - Populaţia Deltei era alcătuită în vremea stăpînirii moldovene în majoritate din români, pe lingă care apar unguri sau mai
probabil ungureni, adică ardeleni, şi cîţiva greci. După cucerirea otomană şi instalarea unei garnizoane turce la Eski Kili, apcir, alături de
românii localnici sau veniti de la Brăila, - şi pescari turci şi ostaşi
turci, ieniceri şi azapi, care se îndeletnice'.lu cu pescui tul.
5 - Pentru a asigura fiscului otoman veniturile importante provenite din pescuit, sultanii au interzis vînzarea peştelui f:iră aprobarea
eminului local şi au rezervat miri-ului o treime din peştii prinşi în
talienele construite în braţele Dunării.
6 - Spre a face faţă nevoilor fin:.mciare ale statului, administraţia otomană a aplicat, şi la pescuitul în Deltă, sistemul concesiunii
în arendă (mukata'a), - eminul din Eski Kili fiind obligat să acopere
cheltuielile impuse de instalarea şi păzirea talienelor.
7 - Comerţul cu peşte şi cu produsele pescăre5ti - în primul
rînd cu icrele pregătite în cherhanalele din Deltă - a avut un rol im' portant în cadrul Imperiului otoman. atît pentrn :.iprnvizionarc>a Constantinopolului şi unor centre din Peninsula Balcanică, cit nrni a!r;s
pentru exportul în diferite ţări ca Polonia, Ungaria şi Italia.
Importanţa veniturilor realizate de fiscul otoman explică continuitatea şi dezvoltarea exploatării pescuitului în Delta Dunării în
vremea stăpînirii turceşti, fapt confirmat atît de regulamentele,
firmanele şi registrele de socoteli turceşti cît şi de relaţiile călăto
rilor străini, veniţi pe aceste meleaguri atît din Orient cit şi din
Occident.

LA PECHE DANS LE DELTA DU DANUBRE AU TEl\IPS DE LA
DOMINATION OTTOMANE.

La conquete de l'embouchure du Danube par Ies Turcs
(en 14114) a
represente non seulement un important succes politique et militaire pour le sultan
Bay&zid II, mais a eu aussi une grande importance economique.
En dehors du commerce de transit (c(·reales, betail, chevaux, moutons, vin,
bois, tissus) qui contribuait a la prosperite de la cite ele Kili. l'ex11loitation des
pecheries constituait une source de benefices provenant ele la douanne (gumruk)
et des dîmes ( 'osr) peri;ues sur le produit de la p(•che et se<> clerives (cavim\
huiles de poisson, vessies natatoires, colle de poisson) ainsi qu"il ressort d'un
reglement ottoman (adet. kanun) promulgue ie 2212:3 aout 1484.
L'importance de la peche aux embouchures du Danube clecida Bayazid II
a prendre des mesures urgentes pour remcttre sur pied l'exploitation de~ pecheries apres la conquete du Delta.
Afin de faire valoir Ies madragues (grancls barrages construit<; ~\ l"aide
de pieux enfonces dans le lit du fleuve, relies entre eux par des treillis de sarment de vigne, nommes en turc „clalyan") clont l"existence dans le Delta est
mentionnee par un firman delivr(· le 8 avril 14!H, le sultan prit des mesures
pour remplacer les pecheurs roumains qui s'etaient refugics
en Molelavie, par
d'autres pecheurs chretiens amenes ele force de Silistra et de ses environs.
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Le reglement de 1484 ainsi qu·un document turc de 1504-1505 fournissent
des informations sur !"origine et la nationalik de ces pecheurs qui avaient en
concession (tasaruf) Ies six bras du Delta du Danube.
L"analyse du reglement de 1484 montre que pendant la domination ottomane le regime ct·exploitation des pecheries representait une adaptation du
systeme fiscal pratique avant la conquete ottomane par Ies princes de Moldavie. C"est ainsi que le sultan leve a son profit non seulement la dîme (balik'6sri)
et Ies droits qui revenaient avant 1484 â Etienne le Grand, mais aussi les droits
dont ce prince s·etait desiste en faveur de l"eglise, notamment en faveur du
monastere de Neamtz, des commandants des forteresses moldaves (pîrcalabi) et
des habitants de certains villages privilegies.
L"analyse comparee des reglements delivres en 1484 par Bayazid II revele des informations et des donnees nouvelles sur rorganisation des pecheries
dans le Delta, sur le n:·gime fiscal et notamment sur le montant de la douanne
pay(•e par Ies acheteurs et sur la dîme livree par Ies vendeurs.
L"importance des profits realises explique la continuite et la permanence d:;.; rexploitation des p0cheries dans le Delta du Danube, fait confirme
par Ies ckicumcnts turcs ainsi que par les relations des voyageurs
etrangers.

ROLUL ECONOMIC ŞI POLITICO-MILITAR AL ORAŞELOR
DIN DOBROGEA DE NORD IN SECOLELE XVI-XVIII
Dr. C'.

ŞEHHAN

şi

VICTORIA

ŞERBAN

Dobrogea medievală, mai ales în epoca otomană, continuă să fie
·tema cel mai puţin abordată în istoriografi 3. noastră. Această constatare îşi a1·e explicaţia ei dacă ne gîndim la problemele care stau în
faţa istoricului sau muzeografului hotărit să facă astfel de investi' .gaţii sau cercetări. în primul rînd, izvoarele interne privind istoria
Dobrogei încă nu sînt publicate, iar cele externe sînt abia într-o fază
puţin avansată şi chi:ir incomplete. Astfel. extrasele din „Cronicile
turceşti" referitoare la sec. al XV-lea mijlocul sec. al XVII-lea,
apărute într-un volum, cuprind puţine ştiri despre Dobrogea 1, iar
primul volum al relatărilor călătorilor străini priveşte numai anii
1330-1544 :i. Pe de altă parte, arhivele otomane care ar putea procura astJfel de materiale de inform::i.re sînt greu accesibile, mai ales
·pentru cei care nu cunosc limba turcă. De aceia publicarea în ultimul
·deceniu a regestelor cîtorvc. mii de documente turceşti aflate în arhivele din ţara noastl"ă şi din Bulgaria trebuie privită ca o realizare valoroasă în lărgirea bazei de bformare pentru cercetarea istoriei Do-brogei me:dievale 3.
Dobrogea în .~eneral şi partea ei nordică în special, poate fi considerată ca fiind una din regiunile ţă1·ii noastre care prezintă caracteristici tot atît de interesante ca şi Transilvania. Din punct de vedere geografic şi Dobroge::i. este o adevăntă fortăreaţă naturală. Spre
deosebire de Transilvania. înconjurată cu un brîu muntos înalt de
aprnape 2000 m. Dobrogea este prevăzută cu un şanţ larg de apă, din
trei părţi - Dunărea şi Marea Neagră - tocmai în direcţia de unde
1 M. Guboglu, :!\·I. Mehmct. Cronici turceşti prit•ind Ţările Române. Extrase
I, sec. XV - mijlocul sec. XVII, Ed. Academiei, Buc .. 1966, 562 p.
~ Călători st;·ăiai despre tările române, \·ol. I. sub redactia Maria Holban,
Ed. Ştiinţificii, Buc., 19tif:. 586 p. ·
·
3 M.
Guboglu, Catalogul documentelor t urce.5ti, 2 vol. Buc., 1960-1965,
L 683 + 40 1pl ; II 655 -~- 18 pl. ; idem. Despre arhiva turco-orientală .din
.Biblioteca de stat V. Kolarov din Safia. Î:1 Revista Arhivel01· 2,1959, p. 180-214;
1/HJGO, p. n!-182.
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în cursul veacurilor s-au ivit primejdiile cele mai mari pentru locuitorii ei. Mai mult chiar, in partea ei nordică solul se ridică deodată
de pe malul Dunării cJ. un adevărat foi~;;or clădit din stîncă, din înăl-
ţimea căruia se poate privi pe timp senin mai ales la mari
depărtări spre cîmpia Română şi în sudul Moldovei. Aceste însuşiri
ale Dobrogei de nord au fost cunoscute nu numai de turci, care au'.
stăpînit-o timp de cîteva sute de ani dar şi de predecesorii lor. Şi
geto-dacii, şi grecii. şi romanii şi biz<:mtinii şi muntenii lui Mircea cer
Bătrin şi-au dat seama că st.ăpînirea Dobrogei de nord însemna în
acelaşi timp închidereci. drumului către regiunile din nordul Dunării
pînă la lanţul Carpaţilor şi în sudul Dunării pînă la ţărmul Mării Egee.
In sec. XVI-XVIII aşezările urbane din Dobrogea de nord erau·
puţine la număr, majoritatea aflîndu-se pe m3.lul Dunării ca de·
ex., Măcin, Isaccea. Tulcea, Chili::i. Un singur oras pare a fi în interiorul acestei regiuni - Babadagul - dar şi acesta nu este aşa de·
departe de malu.rile lacurilor Babadag si Razim. Nu ne vom referi
la originile sau vechimea lor, ci vom consemna numai faptul că vatra
lor era în majoritatea cazurilor pe locul unor vechi o!·aşe antice care·
la Vl'emiea lor au avut functii tot atît de multiple şi importante ca şi
cele medievale.
Cum este şi de aştept::it, orasele din nordul Dobrogei din sec.
XVI-XVIII au avut în primul rînd importante funcţii economicP. Ca
centre de producţie şi desfacere a mărfurilor de larg consum în special
destinate populaţiei locale, ele trebuie să fi gener<tt apariţia unor meş
teşugari de specit!lităţi diferite şi în concordanţă cu materia primă
specifică regiunii. Majoritatea mărturiile documentare menţionează o·
intensă practicare a pescuitului de către populaţ.ia ci.cestor oraşe, precum şi a carauş1e1 pe apă intre Brăila - Măcin şi între Galaţi Chilia r.. Paul de Alep menţionează că la Chilia pescăriile cu 14 îngrădituri de pari pentru prins ·morun (odată prins acesta era ucis cu
parul) sînt lingă ora:;. iar Giovanni Batista de Buorgo
(1681-1686)·
arată că tot la Chilia se găseşte mult peşte, vin aromat şi sare 6 •
Despre belşugul de peşte la Tulcea aminteşte şi călătorul en~lez John
Newberie în 1582 iar la Is:::.ccea şi Chilia, la sfîrşitul secolului XVIII,
un raport al agenţiei consulare autriece din Bucureşti (1785).
Mulţi dintre locuitorii oraşelor din nordul Dobrogei practicau·
încă în sec. XVI-XVIII munci agricole, viticultura şi creşterea vitelorşi oilor, pe terenurile din ripropiere sau de peste hotare pe malul stîngal Dunării în Tara Românească si Moldova i. In privinţa morăritului,
malul înalt al Dunării !n această regiune a favorizat existenţa morilor
" La sfirşitul sec. XVIII de la Sulina 12 Tulcea ca şi de b Tulcea la
Isaccea se făcea o zi pe apă. iar dP la INiccea la Galati două zile - vezi Gheron
Netta. E:rnansiunea economică a Austriei şi explorările ei orientale, Buc., 1930,_
p. 129 ; I. B. Tavernier, Les six voyages ... Paris 1678 vol. I. p. 336.
:; N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, Buc. 1900. p. 232-233.
6 P. P. Panaitescu, Doi călători italieni necunoscuţi în ţările noastre, în_
Studii italiene, 1934, p. 1-10.
7 M. Guboglu, Catalogul documentelor turce.5ti, vol. II, p. 6, 17, 29.
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,de vînt mai mult decit a morilor de apă. Călătorul Fracois de Pavie
Seigneur de Forquevauls descrie în 138:) o moară de vînt cu 6 aripi
şi cu dispozitiv de rotire întîlnită pe drumul dintre Sulina şi Tulcea 8 •
Dar oraşele din nordul Dobrogei au fost mult timp şi centre de
.desfacere pentru produsele importate din Ţările române sau aduse
din diferite părţi ale Imperiului otoman. încă de lH sfîrsitul sec. XV,
la Chilia de ex. se vindeau cereale, vite şi lemn din Moldova şi vinuri
din Transilvania şi Polonia!!. Tot aşa în sec. al XVI-lea se aducea sare
de la Tg. Ocna pentru a fi vîndută în nordul Dobrog2i 10 • Multă vreme
Mă.cinul a fost locul de întîlnir2 al negustorilor brăileni veniţi cu
mărfuri la bîlciul sau panairul local 11 , iar Babadagul un important
.centru de depozit al sării marine extrnse din apa lacurilor din
apropiere 12•
Mănturiile istorice ne permit să constatăm încă din secolul al
XVI-lea exist2nţa baz:.irelor în aceste oraşe, cum ar fi cel din Tulcea,
unde veneau negustori din Chios, cu mărfuri din belşug l:J (vin, peşte)
la Chilia şi Isaccea, la Babadag, unde în 1623 se găseau şi n2gustori
raguzani 1'•.
Unul din importantele venituri ale oraşelor din nordul Dobrogei
, rezulta din taxele vamale - aplicate la mărfurile locale şi cele sLrăine.
Ele erau percepute de funcţionari numiţi în acest scop de autoritatea
locală cadiul care treceau sumele încJ.sate în condici speciale
{teftere). Pînă la începutul sec. al XVI-lea aceste venituri constituiau
un privilegiu al autontăţilor locale, care stabilea totodată cuantumul
lor. 1n timpul domniei sultanului Soliman El-Kanuni (Legislatorul)
(1520-1566), valoarea taxelor vamale, atribuţiile şi înd':ltoririle vameşilor şi modul de percepere au fost reglementate prin firmane în sensul
-că, de acum înainte sumele rezultate din vămi constituiau un venit
:direct, al sultanului, menit să fie cheltufte pentru întreţinerea armatei l.J.
Această hotărîre ne este confirmată şi de raportul unui cadiu din 1520
recent publicat Hi. Pe la mijlocul sec. al XVII-lea taxa v::im3lă se ridica
~

N. Iorga, Acte şi fragmente, Buc. 1895 vol. I, p. 34.
N. Beldkeanu, La conquete des cites marchandes de Kilia et de Cetatea
Alba par Bayazid II, în Sudăstforschungen XXIII, 19CH p. 49-50.
JO Irene Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, Acte du reane Selim I concer9

nant quelques echelles danubiennes de Valachie. ele Bulgarie et de Dobrudja, în
Sudostforschungen XXIII, 196-!, p. 101, nota C.iH.
11
N. Iorga, Din trecutul istoric al oraşului Brăila, Brăila 1926 p. 2-!.
1
~ Irene Beldiceanu-Steinherr, N. Beldiceanu, op. cit., p. lOU.
i:i N. !orga, Histoire des relations anglo-roumaines, Iaşi 1917 p. fi.
11 G. Călinescu, Altre notizie sui missionari cattolici nei paesi romeni, în
Diplomatarium Italicum II, 1930, p. 328.
i::; Salaberry, Histoire de L'empire ottoman, Paris, lBl 7, vol. II, p. 44, 45, 47 ;
Bistra Cvetkova, MaTep11aJJ11 za cTonOHCKaTa 11cTop11H ua CL'JIHWaTa 110 4epuoMOpHcTo H
BHflKOll npHJJcxaLU.H 06.TJacrn oT XVI Ci (Materiale din sec. XVI asupra istoriei economice a localităţilor de pe litoralul de nord al Mării Ne!;re şi în <.mumite regiuni
vecine). in YlrnecTHH tta 11apo;\1111H M)'JL'Y Bap11a tom. III (XVIII) 1967, p. 149-164.
u; Irene Beldiceanu-Stei.1herr, N. Beldiceanu, op. cit„ p.
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la 3 1/2 - 40/o din valoarea globală a mărfii 17. Încasarea taxelo~· vamale în oraşele din nordul Dobrogei ne este confirmată de unii călă
tori străini din sec. XVI-XVIII. Astfel Erasmus Otwinovski, sol polon,
semnalează existenţa vameşilor turci în 1557 la Isaccea, John Newberie în 1582 la Tulcea şi Isaccea, Simeon Leh3.ti în 1608 la Măcin,
Tommaso Alberti, agent veneţian, în 1612 tot la Măcin, iar călugărul
rus Leontie în 1701 la Tuicea ii-:.
În sec. al XVI-lea treptat începe să se instaureze dominaţia otomană şi în regiunile de nord ale cursului inferior al Dunării adică
în Ţările Române - acest fluviu devine o principală arteră comercială
pe care se scurg bogăţiile regiunilor sale limitrofe căt1·e Constantinopol J!I, porturile din Dobrogea de nord controlînd traficul
între
Brăila şi Sulinci. Mărturiile unor călători străini, dar mai ales documentele de arhivă dovede.,;c că după ultimile încercări de recî~tigare
a independenţei Ţărilor române din vremea lui Ioan Vodă cel Vitc:-uz,
Miha:ii Vi te<1zul şi Aron Vodă, oraşele Măcin, Isacc2'=l, Tulcea şi Babadag îndeplinesc mai mult rolul de depozit pentru unele produse
naturale destinate aprovizionării Constantinopolului dar şi a unor c2tăţi.
de pe litoralul de nord al Mării Negre pînă în Crimeia şi a fortăre
ţelor
dunărene
pînă la Belgrad.
Firmanele sultanilor
din
sec.
XVII-XVIII adresate cadiilor din cetăţile dunăren2 mentionează mari
cantităţi de ordinul miilor 0i zecilor de mii de chintale de zaherea
mai ales grîu şi orz ce unnau să fie ulterior transportate la Isaccea,
Măcin, Babadag, Chilia pentru ca apoi să fie distribuite trupelor otomane din g.~rnizoanele sau din lagărele militare de la hotarele eur<opene ale imperiului :.!11 •
De aceia în ans:>.mblul arhitectonic al acestor oraşe apar, pe lîngă
fortăreaţa r~1enită să apere aşezările civile. magaziile, hambarele deprovizii construite din piatră. Cele mai vechi hambare de cereale par
a fi la Isaccea :.!i. a căror capacitate se ridic::i. la cîteva sute de mii de
chile. Aici a fost depozitul central de zaherea din Dobro;:;ea de nord
mai ales în vremea războiului austro-rus-turc din a doua jumătate a
sec. al XVIII-lea :.!'.!. Administraţia lui era încredinţată unui intendent
aflat sub ascultarea cadiului local. Astfel de hambare dar de propo1·ţii.
mai mici erau şi în celelalte oraşe din nordul Dobrogei.
11
18

I. B. Tavernier, op. cit„ p. 340.

P. P. Panaitescu, Călători poloni în Ţările Române, Buc. 1930, p. 7„
Gh. Bezviconi. Călăt(Jri ruşi în -'11oldora şi Muntenia, Buc„ 1947, p. 74 ; N. Iorga,
Histoire de relations anglo-roumaines. laşi, 1917, p. 3.
rn Bistra Cvetkova, Le regiune de ce1·tains ports dans les terres balkaniques
aux XV et XVI-eme siecles, în Revue d'histoire economique et sociale 1/1967,
p. 29-39.
0
"
M. Guboglu, Despre arhiva turco-orientală.„ în Revista Arhivelor 2,'1959,
p. 200.
~ 1 Idem, p. 205 pentru 1710 ; Idem, Catalogul documentelor turceşti, vol. II,
p. 236-237.
22 Idem, Catalogul documentelor turceşti, vol.
II, p. 312, 318-3!9„ 32&~
330-331, 336, 349, 351, 355, 35G-:J57, 360-362, 391, 393-394.
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Regiunea Dobrogei de nord împreună cu aşezările ci urb:me din
sec. XVI-XVIII a fost parte component<\, din punct de vedere administrativ, a sangeacatului Rumeliei. Aflată la limita dintl'e două
sangeacate Rumelia şi Caffa, fluviul Dunărea fiind hotar intre ele de
la Galaţi pină la vărsarea în mare 2:1, această regiune a trecut adesea
şi sub autoritatea Caffei şi în anumite cazuri a hanului. Crimeii. în
mod obişnuit capitala sangeacatului Rumeliei era la Silistra dal" în
cazuri extreme mai. ales în timpul ag1•avării relaţiilor politice
turco-ruse reşedinţa pasei se mutl la Babadag. Această regiune cu
centrul la Babadag a avut în sec. XVI-XVIII şi o funcţie politică
de mare importană. Prezenţa unor puternice garnizoane militare l:l
Măcin, Isaccea, Tulcea, Chilia şi Babadag a exercitat o presiune continuă asupra domnilor Tărilor Romane, asupra tătarilor din Crimeia
şi Bugeac pentru a-i menţine sub autorit"lt2:1 Înaltei Porţi. De altfel
în1 sec. al XVI-lea cînd acţiunile de recîştigare a independenţei Moldovei transformate în războaie antiotomane pe timpul lui Petru Rareş,
Ioan vodă cel Viteaz şi Aron vodă s-a văzut m~rea importantă a g:wnizoanelor turceşti din nordul Dobro2ci şi a vact•_tlui cte la Isaccc~10bluciţa pe unde s-a făcut de cele mai mull1: e~·i trecerea mm::it2i
otomane, şi mai tîrziu în 1711. Valoarea acestor cetăţi şi oraşe a fost
r intuită şi de Aron vodă d:)mnul Moldovei_ c:E·e cu oştile s:lle a trecut
în 1595 în nordul Dobrogei si după lupte grele le-a ocupat pentru
scurtă vreme.
Dar paşei din Bab'l.dag unde deseori a fost st::lbilit caJ"tierul
general al serascherului armatei otomane i-a mai revenit sarcina, în
sec. al XVII-lea de a limih şi lichida chiar năzuinţele de independentă ale lui Cantemir bey, hanul tăt<J.rilor din Bugeac. Despre Cantemir bey sau Mirza care nu are nict un fel de rudenie cu cunoscuta familie a boierlior Cantemir din Moldova - se stie că a fost
iii primele decenii ale sec. al XVII-lea ·căpetenia tătarilo~ din Bugeac
şi a sprijinit oştile turceşti în luptele împotriva polonilor din război1Jl
din 1620-1621. Deşi turcii au cîştigat acest război totuşi prin tratatul de
pace s-a hotărît ev:i.cuarea Bugeacului şi retragerea tătarilor de aici
în Chmeia. Cantemir bey nu numai că a refuz::i.t să execute această
hotărîre a tratatului dar şi-a sporit trupele în scopul întăririi sale în
Bugeac şi pentru a ieşi de sub autoritatea hanului Crimeii si a sultanului, prin proclamarea independentei. Timp de mai bine de µn deceniu el a refuzat oferta sultanului de a primi titlul de paşe (ofel't:l
făcută prin intermediul paşei din Bcnder) şi s-a luptat cu oştile tmceşti trimise împotriva lui. în acelaşi timp a întreprins atacuri de j:i.f
în Moldova, în sudul Poloniei şi în no:.:dul Dobrogei. Abi::i. .în 1637 o
acţiune comună a turcilor. împre'...mă cu domnii Ţării Româneşti ~i
Moldovei, respectiv Matei Basarab si Vasile Lupu, sub conducerea
paşei din Babadag a reuşit să-l izgone~ scă pe C:mtemir bey din Bugeac.
Fugit la Constantinopol spre a obţine gral,ierea sultanului, ,este arestat
0

23

Ch. de Peyssonel, Traite sur le commerce de la Mer Noire, P<1ris, 1787,

vol. II, p. 223.
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..şi

apoi sugrumat'.!\. Această funcţie politică a oraşelor din nordul Dobrogei capătă tot mai mult un c:iracter militar ; se pare că tot de la
începutul secolului al XVII-lca. în timpul atacurilor cazacilor zaporojeni la hotarele Imperiului otoman şi al războiului turco-polon din
l 620-1621. ln primele decenii ale sec. al XVII-leH expediţiile ameninţătoare ale cazacilor zaporojeni pe uscat dar şi pe mare la gurile
Dunării şi către Constantinopol 2.; au determinat pe sultanul Murad IV
să ia măsuri importante pentru fortificarea oraşelor Măcin, Isaccea,
Tulcea, Chilia, B3.badag :!i;. Astfel. la vechile construcţii de apărare au
fost adăugate altele noi, în imediata apropiere a oraşului respectiv.
înc2pind de la mijlocul sec. al XVII-lea poate că nu este călător
stl'ăin care să nu remarce existenţa şi amploarea acestor fortificaţii.
Guilllaume Levasseur de Beauplan le vede în 1648 la Chilia nouă
(Chilia veche era în ruină), Arsene Suhanov în 1649-1651 la Isaccea
(cetatea zidită din piatră albă) şi Chilia (cetate din piatră foarte tare,
cu 5 turnuri şi şanţ de apărare), Paul de Alep în 1658 la Chilia
Isaccea şi Tulcea, Filip Stanislavov în 1659 la Chilia nouă (cu porţi
de fier şi cu două poduri mobile), Ioan Gninski sol polon
în
1677-1678 la Babadag. Giovanni Batista de Burgo făcea în 1681-1686
o deosebire topografică între cele două Chilii menţionînd faptul că
cetăţile sînt întărite cu. turnuri de unde turci supraveghează coră
biile care trec spre mare iar La Motraye care trece prin nordul Dobrogei la începutul sec. XVIII remarcă existenţa la Tulcea ca şi la
Isaccea a unor cetăţi, avînd fiecare cite 7 turnuri. Deasemenea. M. Bay
şi G. Papay în 1705 văd la Tulcea o cetate mică ridicată pe o stîncă,
ca şi John Bell în 1737 şi Paul J amjouglou în 17 46 :! 7. Fortificarea
acestei regiuni avea scupul să constituie în acelaş timp un puternic
bastion înaintat al Imperiului otoman la gurile Dunării către care nă
zuiau atH Polonia cit şi Rusia, dar în acelaşi timp să apere drumul
de acces pe uscat. către Constantinopol, care de la Isaccea ajungea
la Babadag, iar de aici străbătea ca o axă întreagă Dobrogea dintre
Dunăre şi Marea Neagră. Acest bastion fortificat al rezistenţei otomane
la Dunărea de jos avea să stavilească pentru cîteva decenii în sec.
al XVIII-lea pătrunderea armatelor ruse în sudul Dunării între Vidin
~• Miron Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Buc. 1958, p. 111 ; Ricaut,
Hi.stoire des trois derniers empereurs des turcs, Paris, 1682, vol. I, p. 229,

299-30-!.
~.-. M. D.in. Stiri privitoare la istoria ţărilor române în cronicile ucrainiene,
în Studii şi materiale de istorie medie. Buc., l!J57, vol. II, p. 2:rn, nota 9.
~,; Vezi relaţia de căbtoria a lui Evlia Celebi
în Arhiva Dobrogei, I,
1919, p. 1-!l.
~• N. Iorga. Chilia şi Cetatea Albă, Buc., 1900, p. 232-233 ; P. P. Panaitescu,
Doi călători italieni ... p. 1-10 ; La Motrciye, Voyage du Sieur ... en Europe, Asie
et Afrique, Haga, 1727, vol. II, p .• 10, 207 ; N. Iorga, Studii şi documente,
vol. XXIV, p. 231.
2·" Buturlin. Precis des eveniments militaires de la premiere guerre des
rnsses contre les turcs, st. Petersbourg, 1822, p. 57-84 ; idem, Precis des e·penemen!s militafres de la 2-eme guerre contre les turcs, St. Petersbourg, 1822,
p. :H-87 ; Doc. Hurmuzaki, Supl. III, vol. I, p. 95-96, 101-104, vol. XVI,
p. 503, 515, 517, 6-12, 6-!-!.
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~i Chilia, iar pe de alta avea să favorizeze menţinerea dominaţiei
otomane asupra Ţărilor române.
In a doua jumătate a sec. al XVIII-lea împotriva oraşelor fortificate Măcin, Isaccea, Tulcea şi Babadag armatele ruse vor duce lupte
îndelungate .cu atacuri şi sistematic organizate. Acţiunile acestea începute în primăvara anului 1770 aveau caracterul unor raiduri militare. O forţă de şoc cucerea oraşul respectiv, distrugea fortificaţiile,
nimicea sau alunga pe apărători demonta armamentul greu şi-l transporta în timpul retragerii pe baza de plecare 28 • Aşa s-a procedat cu
oraşul Isaccea în 1770, 1771 şi 1790, cu Tulcea şi Măcin în
1771,
1773, 1790-1791, cu Babadagul în 1771, 1773, 1791-1792. Aceste lupte
au fost descrise cu multe amănunte în scrierile cronicarului Atanasie
Comnen Ipsilanti. Astfel el araită că în 1771 armata rU!să după ce a cucerit Măcinul a demontat şi dus la Brăila un număr de 20 tunuri şi
15 pontoane capturate. In acelaşi an continuă cronicarul, a fost atacată
cetatea Isaccea. Aici, după ce rezistenţa turcească a fost înfrîntă, s-a
diat foc la toate depozitele de pulbere şi la şlepuri iar în retragere
soldaţii ruşi au transportat pe malul stîng al Dunării 8 tunuri, un :vas
cu 5 tunuri, două şlepuri, 13 şeici, 17 plute, afară de cîteva zeci de prizonieri. Cu acest prilej au fost găsite în depozitele din Isaccea
' 3200 saci de pesmeţi, 8000 chile făină, 6000 chile griu, 5000 chile mei,
3500 chile sare, 3000 stînjeni odgoane, 24000 corturi. În toamna aceluiaşi an la Isaccea s-au dat noi lupte. Din timpul verii oraşul fusese
recucerit de turci .ilar armata rusă a întreprins· noi atacuri. De data
aceasta prada de război a fost atît de mare încît armamentul şi muniţia (între care 30000 butoaie cu pulbere) cucerit la turci ,a
fost
aruncat în Dunăre. La Tulcea, 1770, după cucerirea cetăţii, toate tunurile şi muniţia capturată de ,la turci de asemenea a fost aruncată
în apele .fluviului. În toamna aceluiaşi an cetatea Tu1cea a suferit
cele mai mari distrugeri. De data aceasta geniştii ruşi au aruncat în
aer zidurile groase sub care îngrămădiseră mari cantităţi de pulbere,
şi apoi au astupat cu pămînt şanţurile de apărare. In fine, acelaşi
cronicar dă amănunte despre distrugerile suferite de oraşul ,şi cetatea
Babadag. Astfel, el arată cum în 1771, după cucerirea oraşului, iau fost
demontate tunu.rile din cetate şi transportate .odată cu o mare cantitate de pesmeţi, griu, orz, mei, cu o mulţime de vite. Tot ceea ce nu
s-a putut lua a fost ~ncendiat '.l!I.
Aceste lupte de uzură nu numai că au distrus pînă la urmă puternicUe lor fortificaţii cu toate repetatele încercări ale turcilor
de a le reface - dar au provocat, în acelaşi timp, ruinarea aproape
totală a gospodăriilor locuitorilor,
a prăvăliilor negustorilor, a hambarelor de cereale reducînd considerabil potenţialul lor economic. Deaceia călătorii străini care pe la sfîrşitul sec. al XVIII-lea a frecut
pr.in Dobrogea de nord, notează impresii dezolante cînd se referă la
~!I Alex. Papadopolu Calimachu, Darea de seamă despre scrierea lui Atanasiu Comnen lpsilantu, în Analele Academiei Rom~rne Seria II tom. II sect. II,

sect. II, Buc., 1879---:iBBO, p. 510---515.
19 -
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aşezările urbane, muite din ele devenite aproape sîmpie sate. Un~l
din ei, W. Chrzanowski, menţionează". De la Măcin am mers cale de
cîteva ceasuri pînă la oraşul Babadag, unde ruinele sale arată grozave
urme ale ultimului război, căci găsii .J mie şi cîteva sute 'de case cu
totul ruinate şi părăsite de proprietarii lor fugiţi în Rumelia sau in
alte provincii. Acum - adică în 1780 - nu se mai află aci decît cîteva zeci de case locuite de armeni pe cînd înainte avea 15000 locuitori ... " 31 '. Cu toate că unele cifre sînt discutabile, totuşi despre o ruină
a Babadagului se poate vorbi drept o urmare a războaielor ruso-turce
de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea. Dealtfel această situaţie se va continua şi în sec. al XIX-lea, cînd pe teritoriul Dobrogei se vor mai
desfăşura încă patru războaie asemănătoare (1806-1812, 1828-1829,
1853, 1877-1878). Numai aşa credem că a fost posibilă lichidarea puternicilor fortăreţe turceşti din nordul Dobrogei, care aveau un rol
deosebit în menţinerea dominaţiei otomane asupra Ţărilor Române şi
mai tîrziu asupra Principatelor Române şi a României. Ultimul război,
la care participă şi armata română alături de cea rusă, s-a încheiat cu
obţinerea Indepenidenţei de stat a României, cu lichidarea definitivă
a stăpînirii otomane în regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră şi
cu Unirea Dobrogei cu Român\a.

LE ROLE ECONOMIQUE ET POLITICO-MILITAIRE DES CITES
DE LA DOBROUDJA SEPTENTRIONALE PENDANT LES XVI-XVIII SIECLES
La region de la Dobroudja septentrionale et ses villes, pendant Ies XVIXVIII siccles faisait partie du sandjak de Ia Rumelie, etant consideree dans Ie
meme Lemps un.: forteres:;e naturelle (entcmree de trois parts de l'eau, Ie Danube
et la Mer Noire) pour Ia dHense du flanc droit de l'Empire Ottoman en pleine
offenssive \·ers l'F•1 ·op~ centrale. Situee a la frontiere entre deux sandjaks la Rumr'lie ct la Caif<>. - cette region passera souvent sous l'autorite du sandjak
ele la C:i.ffa et e!"l c:~rtaines situations, sous celle du khan de la Crimee.
Les villes du ~erritoire de la Dobroudja septentrionale, a savoir Măcin, Isaccea,
Touln"a. Kilia, Babadag, exercitent des fonctions differentes, suivant l'evolution
du cli1nat politique des regions limitrophes. C'est pour cela qu'elles sont tantot
des cen~res de production et vente pour le marchf' local, tant6t des centres de
vente pour les produits venus de la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie,
tantf•t d·~s points de controle douaniers, tant6t des entrepots pour les marchandises en transit (fonctions economiques). tantot des dep6ts de provisions et des
relais pendant les campagne-: militaires contre la Moldavie, la Pologne et la
Russie, tantot des forteresses pour barrer le chemin d'acces vers Constantinople,
tantot des centres de ravitaillement et de resistance, destincs a la defense de
toute la frontiere naturelle du Danube (fonctions militaires), tant6t des avantpostes pour le maintien de l'autorite du sultan sur Ies Principautes Roumaines
et sur les Ta•·t:ires du Boundjak et de la Crimee (fonctions politiques).
Les mesures administratives et politiques prises par Selim I en 1520, en
cgard des besoins militaires et economiques de l'Empire Ottoman, constituE'nt
un tournant dans l'organisation multilaterale de la rcgion.
En ce temps-la, Ies villes Măcin, Isaccea. Toulcea, Kilia, ainsi que d'autres
situees su·r le Danube et sur le littoral occidental de la Mer Noire deviennent
:JO
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d'importants centres economiques et des ports. La production locale, specialement
la peche, la circulation des marchandises d'importation et transitees, la douane,
deviennent des revenus importants pour le tresor du Sultan. Quant au Babadag,
situe sur la route axiale qui reliait sur terre Constantinople a l'embouchure du
Danube, par Toukea et Isaccea, il deviendra un important centre administratif
a fonctions politiques, en etant de temps en temps la residence temporaire du
sandjak de la Rumelie, dont la residence permanente etait a Silistra. Babadag
est toute a rla fois un centre economique pour le stock3.ge du sel marin extrait
de l'eau du lac Razelm, qui etaH ensuite expedie vers Ies regions balkaniques.
Apres la conquete du Belgrad (1521), apres l'installation de-s Tartars dan:;
le Boundjak (1538) et apres l'institution de la „Raya" de Braila, quand la
domination ottomane commence peu a peu a s'instaurer aussi dans les regions
du noI'Cl du cours in.ferieur du Danube c'est-a-dire dans Ies Principautes
Roumaines - ce i'leuve devient une voie commerciale principale, par laquelle
Ies richesses de ses regions limtrophes s'ecoulent vers Constantinople, tandis que
Ies ports de la Dobroudja septentrionale controlent le trafic, surtout entre Galatz
et Soulina. Les temoignages de quelques voyageurs etrangers, mais surtout Ies
documents d'archive font preuve qu'apres les dernieres tentatives des Principautes Roumaines de regagner leur independance a l'epoque des princes Jean
le Brave et Michel le Brave, Ies villes de la Dobroudja septentrionale jouent
surtout le râle de depots pour certains produits naturels dCstines a l'approvisionnement de Constantinople et aussi des villes du littoral de la Mer Noire,
jusqu'en Crimee et des forteresses danubiennes jusqu'a Semendria. C'est pour
cette raison qu'on voit apparaître dans l'ensemble architectonique de ces villes,
aupres de la forteresse destinee a def~ndre Ies ctablissements civils, Ies dep(lts
1 de provisions bâtis en pierre.
Une int~nse activitc dans cette direction detiennent les villes de la Dobroudja
septentrionale pendant Ies guerres turco-polonaise, turco-autrichien:ie et turcorusse, de la fin du XVII siecle et durant le XVIII siecle.
Mais dans le XVIII siecle, quand l'offensive
de l'Autriche et de la
Russie est reprise sur toute la ligne du Danube entre Belgrad et Kilia, Ies villes
de la Dobroudja septentrionale retrouvent leur :rncienne fonction militaire de
dCfense de la voie d'acces vers Constantinople. Ce b.'.l.Stion avance de la rcsistance ottomane sur le cours infcrieur du Danube empeche, d'une part, la penetration des armees russes et autrichiennes au sud du fleuve, en1're Vidine et
Kilia et, d'autre part, favorise le maintien de la domination ottomane sur les
Principautes Roumaines, pendant le XVIIle
siecle, malgre les victoires des
Russes et Autrichiens conclues par les paix de Kuciuc-Kainargi (1774), Şistov
(1791) et Jassy ('1792). Cette fonction politico-militaire sera accomplie jusqu'<'1 la
liquidation de ces forteresse, dans le XIX• siecle, pendant Ies querres russoturque et roumano-russo-turque, conclues par la paix de San Stefano (1878),
quand fut reconnue sur le plan internatiO!Ilal l'independance de la Roumanie et
1'annexion de la Dobroudja.

OBSERVATU ASUPRA UNOR PROBLEME NUMISMATICE ŞI
ECONOMICE LA DUNAREA DE JOS lN LUMIN !\ UNOR TEZAURE
MONETARE DE LA SFlRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA ŞI INCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA.
G. SIMION

1

Descoperirea unor tezaure monetare din perioada domniei sultanului Selim al III-lea, ca şi constatările făcute asupra vehiculării unor
astfel de monede ce se face aproape în mod curent între colecţionari şi
prezenţa lor la multe persoane fără asemenea preocupări, ne-au îndreptat atenţia asupra acestei epoci plină de frămîntări sociale şi politice ce s-au petrecut atît în interiorul Imperiului Otoman. cît şi pe
tot cuprimml Europei. Criza generală c3.re, în această perioadă se
acoenflllla din ce în ce mai mult în statul otoman, avea să oblige
Poarta să preconizeze o serie de reforme administrativ-financiare, pentru a modifica aparatul de stat corupt şi conservator. Aceasta eca condiţia sine qua non ca ea să se poată menţine, ca Imperiul să-şi păs
treze integritatea, ca să poată face faţă loviturilor din afară, din ce în
ce mai dese şi mai puternice.
DescopeririJe, în general, a numeroase monede din această perioadă şi prezenţa
tuturor emisiunilor din fiecare an, chiar în componenţa unor asemenea tezaure de proporţii mici ce constituiesc obiectul
prezentului comentariu, ne reflectă în primul rînd, eforturile Porţii
de a îndepărta criza financiară din ce în ce mai acută şi m3.i ameninţătoare.

Din colecţia numismatică a Muzeului Deltei Dunării, am ales
niumai două tezaure, a căror certitudine în ceea ce priveşte păstrarea
componenţei lor întocmai tezaurizării, ne permite să facem o serie de
observaţii de ordin numismatic şi istoric. Asemănarea lor în ceea cc
priveşte componenţa şi valoarea ce au reprezentat-o ne permite să
facem o descriere amănunţită de ordin numismatic, unuia dintre ele,
redîndu-le însă integral numai prin tabelul de mai jos.
Primul s-a descoperit în anul 1963 pe raza comunei M. Kogăl
niceanu*, în cadrul unei zone geografice şi a unor cauze pe care le
vom descrie la începutul analizei lui.

* Tezaurul de la M. Kogălniceanu a fost comunirat în cadrul celei de-a
II-a sesiune ştiinţifică organizată de Direcţia Muzeelor în 1965.
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Cel de-al doilea tezaur a fost descoperit în apropierea satului
Visterna de tînărul Ghezila Constantin din aceeaşi localitate, după
efectuarea arăturilor din toamna anului 1968. Visterna este o veche
aşezare a mocanilor transhumanţi, stabiliţi la sfîrşitul sec. al XVIII-lea,
în acest loc împădurit din V·ecinătatea bălţilor şi la numai 4 ~m de
Babadag - centru însemnat din punct de vedere politic, militar şi
economic în timpul stăpînirii turceşti.
Tezaurul a ajuns în proprietatea muzeului de la organele locale,
care au manifestat un deosebit interes pentru salvarea lui. Cercetările>
noastre asupra acestei descoperiri au constatat 1pierderea a 5 monede
din componenţa lui. Acest lucru, ca şi lipsa unor emisiuni anuale din
componenţa sa, .ne-au determinat să descriem numai monedele d·2scoperite la M. Kogălniceau, considerînd a nu fi necesară o prezentare
amănunţită a ambelor tezaure.
Componenţa acestor tez:mre se prezintă în felul următor :
I -

Emisiuni al<.> sulla!'lului

Mustafa III
Abdul Ham id I

"

Pi< sa monc

utuzluc sau zoloto
altmî)lîc

,.

ikilic
ikilie

"

"
"

"

"

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Total i kil ic-uri Selim III

tar~

altmi~lk

Selim III

..
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Tezaurul de la M.

"

"
„

"

"
"
"
"

"

Kogălniceanu

\'aloarra
Emi'ă
jn ~nul
di\'iZionara
d<.> clomni<.> în paralt-

3

60

5
14
16

~o

I

2
3
4
5
6
7
9

IO

11
12
13
14
15
18
?

60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Nr.
dr l111c:î li

\'a !oa r!'a
totală

în parale

I

GO
20
60
80
400
400
240
160
160
160
160
160
80
80
80
160
240
80
80
80

34

2700

I
I
I
I

5
5
3
2
2

2
2
2
I
I
I

2
3
I
I

Valoarea
Emlsn
Nr.
tn anul dlvlzlonarA de bucAţl
de domnie tn parale

Piese monetari

Emisiuni ele sultanului

gedid-iizliic

Selim III

"
"

"

„

„

"
"

"

"

"
"

"

„

"

"

"

"

"

„

"

IJ

"
"
"

li

I

Valoarea
totalA
tn parale

I

100

8

800

2

IOJ

I ;j

3

100

IG

I 300
I GOO

4

100

5

50Ll

5

100

9

900

6

100

4

400

7

100

:~

300

8

100

I

100

I

100

9

100

10
11

IOC
100

12

100

13
14

I

I

100

:J

~~00

l

100

100

2

2

200
200

16

100
100

4
5

400

100

:3

"

"
"

li

li

15

"

li

18

100

"

"
"

19

100

I

300
100

?

100

2

200

86

8 600

"
Total gedid-uzlu-uri Selim III

500

11 530

Total general 124 monede în valoare de

II Emisiuni ale sultanului

Abdul Hamid I

Tezaurul de la Vlsterna

Piesa

monetară

Valoarea
toi ală
în parale

8

60

l

60

9

60

l

60

„

10

60

l

60

li

li

60

I

60

13

60

2

120

14

60

I

IO

9

540
parale

"

"
"
Abdul-Hamid I

Nr.

bucă\i

120

"

altmîşlîc-url

ln parale

dC'

2

"

"

V<11loarea

divizionară

60

"

;,

EmisA
tn anul
de domnie

•

altmîşlîc

„
„

Total

I
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Emisiuni ale sultanului

Pic~a monetară

Selim III

ikilic

.,

ikilic

"
"

"

"
"

"
Total iki Iic-uri Selim III

"

Emisl
tn anul
de domnie

16
I
2
4
11

Valoarea
divizionară

tn parale

80
80
80

80
80

Nr.
de

buc~\i

1
I

3
2
I
7

"

I
2

"

3

gedid-Uz!Ur

.."
..
..
„

"

"

..
"
„

"

"

„

„

„
„

„

"

"
"
"
"
"
"
Total gedid-iizliic-uri Relim III

„

„
„
"

„

„
„
„

Total gcnc•ral 101 monede în valoare de

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

100
100
100
100
100
100
100
100
IQO
100
100
100
100
100
100
100
100
100

o
16
10
11
9

5
2
:1

2
2
2
2
3
2
3
I
I
I
84

Valoarea

I

totală

tn parak

80
80
240
IGO
80

5GO
para '.e
900
I tiOO
I 000
I 100
900
500
200
300
200
200
200
200
300
200
300
100
100
100

8 400
parale
9 580
para 'e

Da<!ă adunăm cu aproximaţie şi cele 5 monede care s-au pierdut,
valoarea acestui tezaur înregistra în acea perioadă aproximativ 10 OOO
de parale, adică, cu cca 1 500 mai puţin decît primul, diferenţa ce
avea ca echivalent în natură 10-15 oi.
Datele comparative pe care le vom ilustra în finalul acestei lucrări pentru tezaurul descoptrit la M. KogălniceaDu, corespund aproximativ şi cu valoarea celui descoperit la Visterna.
De asemenea, tabelul statistic de mai sus al celor două descoperiri ne ilustrează că tezaurizare::i acestor monede a fost făcută în
timp, poate .chiar cu eforturi şi chibzuinţă a unor gospodari, dar care
aveau totuşi o oarecare stare economică mai ridicată decît a marii
majorităţi,_
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Tezaurizarea s-a făcut sigur impusă de prezenţa unor evenimente
de ordin militar, dar pentru care nu este necesar să se abordeze o
problemă de analiză a lor.
In primăvara anului 1963, pe dealul Zebilului, din apropierea
satului Rîndunica (Congaz), comuna M. Kogălniceanu, judeţul Tulcea,
cu ocazia lucrărilor de terasare, locuitorii cooperatori Stuparu Constar(tin1 şi Stuparu Vasile au descoperit în arătură un tezaur monetar
turcesc din argint format din 124 monede : zoloto-guruşi, altmişlîc-uri,
ichilicuri şi gedid-ilzlilc-uri **. Aceste monede sint emise in timpul sultanilor : Mustafa III 1757-1774 (de la h : 1171-1187), Abdub-HamidI-1774-1789 (de la h: 1187-1203) şi Selim III-1789-1807 (de la h:
1203-1222).
Predat autorităţilor locale de către descoperitori, acest tezaur
a ajuns în proprietatea muzeului din Tulcea în primăvara anului 1964.
In ceea ce priveşte topogrn.fia locului, trebuie remarcat faptul
că monedele arătate mai sus au fost descoperite în aceeaşi linie de
dealuri, cu aceeaşi orientare şi numai la cc:.:t. 5 km. spre sud de la
locul numit Uzunbaiîr, unde cu un an înainte 3U fost descoperite cele
şapte tezaure de monede şi obiecte de podoabă tătărăşti şi biz3.ntine
din aur şi argint 1.
Pe firul văii dintre culmea acestor dealuri 5i ce3 a Denistepeului, curge rîuşorul dobrogean Teliţ:J., vad bun de circulaţie din antichitate şi pînă în prezent.
In antichitate, şi mai ales în evul mediu, prin aceste locuri trecea
marele drum comercial care lega Constantinopole cu regiunea gurilor
Dunădi şi mai departe cu orientul 2 .
Prin săpăturile arheologice făcute pe dealul Uzunbaiîr, s-a putut
· determina că pînă nu demult aceste terenuri erau împădurite, ceea ce
permitea un refugiu sau ascunziş, în orice împrejurare.
Cele 124 de monede au fost tezaurizate într-un vas de aramă,
de forma unui ibric-tipic turcesc, cu o capacitate de 1,5 1 (Pl. IV/7).
Mone,le.1~ fiinkl mai mari dedt gura vasului, pentru a putea fi introduse, a trebuit să se taie fundul ibricului (Pl. IV /8).
încă din momentul curăţirii şi identificării, s-a constatat că to~te
piesele sînt bine conservate, ceea ce a îngăduit o uşoară tlescifrare

**

în sec. al XVIII-lea, în Turcia s-a adaptat ca unitate monetară în opefinanciare guruşul sau piastrul, a cărui valoare s-a stabilit la 40 de parale.
Acest sistem de 1/40 s-a păstrat pină în zilele no::i.stre, însă nu şi sub
raport valoric.
Divizionarele guruşului erau : zoloto-guruş (30 parale), yirmilic (20 parale),
onbeşlic (15 parale), onluc (10 parale) şi beşlic (5 parale), iar multiplii : altmîşlîc
(60 parale), iehilic (80 parale) şi gedid = yi.izli.ic (100 parale).
1 Octavi•an Iliescu şi G. Simion : Le grand tresar de monnaies et lingots
des XI II-e et XIV-e siecles trouve en Dobroudja septentrionale - Revus des
etudes sud-est europeennes, 1964, Ton. II., nr. 'l-2, p. 217.
2 Ibidem. p. 227.

raţiunile

a lor. Crusta subţire de ox1z1, aşternută peste unele Cil.în ele, a fost
înlăturată lesne la curăţire.
Piaştrii sau guruşii descoperiţi,

cu multipli şi divizionarele lor,
cuprind o perioadă de timp relativ scurtă (1757-1807). Ei au fost
bătuţi în monetăria de la Constantinopol sau lstambul cum se numeşte capitala Imperiului în mod oficial de aici înainte.
Din punct de vedere epigrafie legendele sînt complete, corecte
şi foarte clar redate. O parte din monedele ce alcătuiesc prezentul tezaur, au pe avers, în cîmpul superior, numele sultanului emitent, cil
tatălui său şi o formulă de augur, iar în cîmpul inferior s-a scris locul
de batere şi anul întronării sultanului. La aceste monede reversul este
ocupat cu o formulă augurală.
Altele au în cîmpul superior turaua sultanului care l-a emis, iar în
cel inferior : numele lo~lui de batere şi anul întronării emitentului.
Aceste monede au pe revers numai o formulă augurală pentru sultanul emitent.
La monedele care au pe avers numai turaua, s-au scris pe revers :
anii de domnie ai sultanului, locul de batere şi anul întronării acestuia.
La unele monede, cuvintele şi cifrele care indică anii sint încadrate
sau despărţite cu semne în formă de arabescuri. Rîndurile sînt şi ele
despărţite, cu prelungiri de litere, întîlnit la prepoziţia „fi", sau încadnate de linii ce au dat naştere la figuri geometrice (dreptunghiuri).
Pentru a se creia linia despărţitoare dintre rînduri cu ajutorul
prelungirii lui „fi", s-a recurs chiar la o intervertire a cuvintelor. Asemenea situaţie o întîlnim pe aversul gedid-yiizlilc-urilor lui Suliman
III, unde s-a scris duriba Qosţanţinîje, fi în loc de duriba fi Qosţanţinîje.
Mici particularităţi se mai întîlnesc la monedele emise de Musfata
III, unde ne apare pe avers o intervetire a cuvintelor ibn chân. Pe
monedele noastre, s-a scris chân ibn sau ibn Osman chân în loc de ibn
chân sau ibn chân Osman. Tot o particularitate grafică este scrierea
în formă monogramată sau etajată a cuvîntului chân, redat pe altmîş
lîc-ul emis de Abdul-Hamid I, cit şi la altmîşlîc-ul lui Mustafa III.
Litera „e" de la sfîrşitul cuvintelor melleke şi Qostanţinîje de pe monedele emise de Mustafa III şi Abdul Hamid I, ne apare în formă desfăcută.

Clasificate pe emisiuni şi tipuri, din tezaurul de mai sus, au fost
identificate următoarele monede :

A. Emisiuni ale sultanului Mustafa III.
- 30 oct. 1757 - 21 ian. 1774 e.n. [De la h : 16 S. (şa' ban=
luna a 8-a). 1171-8. Ză (zi'l6'-ka de = luna a 11-a). 1187] 3•
Transformarea anilor hegirei în anii e.n., v : M. Guboglu : Tabele sinşi datele erei noastre, Buc., 1955, LXIII + 330 p. + 3 pl.
şi de acel·aşi autor ; Paleografia şi diplomatica turco-osmană, studiu şi a;lbum,
Ed. Academiei R.P.R., 1958, p. 23, 06.
:i

cronice. Datele hegirei

iga

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Pl. I. I. Emli\5\iune a sulltanului Mustfa III ; 1 : altmî·s lîc ; II. Emi•s 1uni a•l e sulta-

m.Lluii Abdull-Ha mid I. 2 - n['. 1. - u tuzluc sau Z:Oloto, 3 - nr. 2 a1l1Jmîş'1îc. 4
nr. :3
ichilic ; III. Emisiuni ale sultanului Selim III ; ichilic-uri : 5 - nr. 1. ,
6 - nr. 9, 7 - nr. 11, 8 - nr. 15, 9 - nr. 17, 10 - nr. 19, 11 - nr. 21 7 12
nr. 22.

2

Pl.

3 -

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Em is iurn i alle sult alfl uqui Sellillm III ichilic -UJr i. 1 - m. 24, 2
nr. 25,
n r . 26, 4 - n r. 27, 5 - nr. 29, 6 - nr. 31, 7 - nr. 32, 8 - nr. 33. Gedid\izl uc-\lri : 9 - nr. 35, 10 - nir. 53, 11 - nT. 59, 12 - îl['. 72.

I I.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pl. III. G edid-uzlUc- uri : emisi uni a le sultanului Selim III : 1 3 - nr. 86, 4 - nr. 92, 5 - nr. 94, 6 - nr. 95, 7 - nr. 96, 8
10 - nr. 102, 11 - nr. 104, 12 - 106.

nr. 76, 2
nr. 77,
nr. 97, 9 nr. -101,

2

3

4

5

7

6

Pl. IV. Geidlid-i..i:uli..ic-u rri : emi siuni ale

-

nr. 115, 3 -

nir. 118, 4 -

s ul banrulu~

nr. 119, 5 fost

te~aurizate

S elli m Il i ; J.. nir. 110, 2
rnr. 120, 6 ş i 7 v'a s ul (ibric) în care au
monedele.

2

3

4

5

6

7
Pl. V. Altrmîşlîc-u;ri, emisiuni aile sulbamuJlu'i Abduil-Hamid I (după h : 11!17-1203).
1. emisiune din anul al 3-lea de domnie ; 2 din anul 8 ; 3 din anul 9 ; 4

din anul 10 ; 5 din anul 11 ; 6 din

anu~

13

şi

7 din anul 14.

Una

monedă

Av : Legenda :
j/J,, J...u.. )/
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j
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In transcriere :

.

dia„.

q_(J._.

f /~

J.J~ J'.-AM/

,,„,

As - sultan
Mustafa ibn Osman chân Dam
melleke duriba fi
Islam bol
1171

Totul încadrat într-un cerc liniar şi dublat de un cerc de perle
exterior. Traducerea : Sultan Mustafa-fiul hanului Osman-Să-i fie domnia lungă (domnia să-i dureze), bătut la Istambul 1171 (1757 e.n.).

Rv : Legenda :

\J'.?'11 vlJ:.. 1-.
Q. )? "'..,l;.;;1.;-&: .J
+..:J: <.) ( l:z. ,-4. li
f4,

0t ~ Â ......1
C.l.

+

In transcriere :
Sult~n-el-barain

ve Khaqan-al bahrin
as sultan ibn-(3 ?)
as sultan

c.p. ")

Traducerea legenrlei : Sultan al uscatelor şi suveran al mărilor,
sultan fiu (anul de domnie-indescifrabil-probabil al 3-lea) de sultan.

AR :

43 mm. : 29,27 gr. Inv. 1207/121 ; uz. p.p. circ. ; b.c. Pl. 131.
Ismâ' îl Châlib, Taqvim-i meskukât-i osmânije (catalogul
monedelor otomane) - Constantinopol - 1307 h, nr. 767 altmîşlic.

B. Emisiuni ale sultanului Abdul-Hamid I.
21 ian. 1774-7 aprilie 1789 e.n. [De la h : 8 Za (zi' 1 'ka de
- luna a 11-a), 1187-12.B. (regeb = luna 7-a) 1203.) Trei
monede.
" Abrevieri : c.l. (p.) e : cerc liniar (perlat) exterior ; dr. : clrec>.pta ; stg. :
stinga ; h. : hegiră ; inv. ; numărnl de inventar ;,l monedei dat de Muzeul Deltei
Dunării unde se află tezauru~ ; uz. (p.) p. circ. : u~ată (parţial) prin cirnulaţie;
s.c. : silab conservată ; f) b.c. : (foarte) bine conservată ; p.c. : prost conservată ;
doc. : document ; D.G.A.S. : Direcţia Generală a Arhivelor Statului ; S.A.I. : Studii
şi Articole de Istorie.
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1 Av : Legenda :

011aJ.. ....J/

J~
J

.Al_/

~

...

~/.'"!

~.r• q,Q"' r',;J ·
d ....:la.4.4. ....... 3·
h

.

..44,C

In transcriere :
As-sultan
Abdul-el Hamid ibn Ahmet
chan
dam melleke duriba fi
Qosţan ţinîj e

1187
C.l. + c.p. Legenda puţin ştearsă în cîmpul superior şi cu
rarefieri de la turnare cauzate de impurităţi. Titlul de han
scris desfăcut cu litere pe vertical.
In traducere : Sultanul-Abdul Harnici, fiul hanului Ahmet
să-i fie domnia lungă, bătut la Constantinopol - 1187.

Rv :

Legenda :

\)' "'' ~/b. .l-.

J" ;"'

u.

,//j{;"J;. ,

•u.

c"J< 1a_t.c ... ll
j\ '2. .Le.~/

Sul t3.n al-barain
ve Khaqan-al bahrin
as-sultan ibn-5
as-sultan

C.l. + c.p. + c.l.e Legenda puţin ştearsă în cimpul superior
şi cu mici gropiţe de la turnare cauzate de impurităţi. Traducerea : sultan al uscatelor şi suvera.n al mărilor, sultan
fiu-5 (anul de domnie intercalat între cuvintele de sult;rn
(De la h : 1192 = 1779 e.n.).

AR:

2) Av :

38 mm.; 14,42 gr.; b.c.; uz. p.p. circ. Inv. 12071122; pl.
I/2. Utuzluc sau Zoloto (30 parale). Ismâ'îl Ghâlib, op. cit.,
nr. 843.
Legenda :

v/b.J ~li
0b. .ul J .A J-/ ..J •.l
J V _ro .L(A.o f .J·

'\..,b.-.b._9
\\/\V

20 -

c. 13

As-sultan
Abdul-el Harnici ibn Ahmedchân
dam melleke duriba fi
Qosţanţinîje

1187
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+ c.p. Marginea superioară ştearsă prin batere neînTitlul de chân sub formă monogramată.
Traducerea ca mai sus.

C.l.

grijită.

Rv. :

Legenda :

J.f"I JI" 1-.
~. J' u. „//i:;t;·1:,· '

" lJ. ~( "' 14. ... J{
Jl~

,{ ,...../

Sultan al-barain
ve Khaqan-al bahrin
as-sultan ibn-14
as-sultan

+ c.l.e. Marginea superioară ştearsă prin batere
iar cercul exterior răsfrint în interior.
Traducerea ca mai sus, anul 14 (de la h : 1201 = 1788 e.n.)
C.l.

+

c.p.

neîngrijită,

AR:
3) Av :

Rv :

44 mm.; 26,45 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. Inv. 1207/123 ; pl.
1/3. Altmîşlîc (60 parale). Ismâ'îl Ghâ1ib. op. cit„ nr. 840.
Fără legendă.

Turaua sultanului Abdul-Hamid I,
în partea superioară, dr. şi stg„ de cîte un arabesc.
Totul încadrat într-un c.l. + c.p. + c.l.e.
1n margine?. superioară şi în cea inferioară-cîmpul
rile şterse prin batere sau circulaţie.
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şi

cercu-

Legenda :

,...,

J vrc,

AR:

încadrată

16
duriba fi

ci.~~. b.. b ... ;;

Qosţanţinîje

ll/\V

1187

c.l. + c.p. + c.l.e. 3/4 din marginea ştearsă prin batere sau
prin circulaţie. Traducerea : 16 (al şaisprezecilea an de domni€) - bătut la Constantinopol - 1187 (De la h : 1202=1788
e.n.).
44 mm. ; 29,50 gr. ; b.c.; uz. p.p. circ. ; Inv. 1207/124 ; pl.
1/4. lkilic (80 parale). lsmâ'îl Ghâlib, op. cit. nr. 839.
C. Emisiuni ale sultanului Selim III.
10 april. 1789-28 mai 1807 [De la h : 13.B. (Rageb = luna
a 7~a). 1 203.21 R~· (rebi'ul - evvel - I - luna a 3-a 1222).]
Una sută două zeci monede.

1) Av.
Fără legendă. Turaua sultanului Selim III, încadrată în partea superioară - stg. şi dr. - de cite un trandafir. Totul
încadrat intr-un c.1.
c.p.
c.l.e. Stearsă în cîn:pul in-

+

+

ferior.

Rv. :

Legenda :

în transcriere :
1
duriba fi .

a _,.....6
J J~-1 >1-1
tr-f

AR:
2) Av :

3)

Rv.:
AR:
Av:

Istambol
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul inferior şi cercurile şterse. In
traducere : 1 (anul de domnie) - bătută la - Istambul
1203 (1789 e.n.).
44 mm. ; 25,67 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/l; pl. I/5
Ikilic (80 parale) - Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., nr. 895 ..
Fără legendă. Ca mai sus.
C.l. + c.p. Cîmpul superior şi marginile şterse. Cîmpul din
stg. rarefiat din cauza impurităţilor.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul ca pe av.
42 mm. ; 24,33 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; Inv. : 1207/2.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l.

+

c.p.

+

c.l.e In stg. cimpul

şters.

Rv:
4)

Av:
Rv:

5)

AR:
Av:
Rv:

6)

AR:
Av:

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e In dr.
cîmpul şters.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.Le. Cercurile şterse
în cea mai mare parte.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
în centrul monedei şi cercurile şters.
45 mm. ; 29,75 gr. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/4;
Fără legendă.

Ca mai sus. C.l.
cîmp superior şi în dr. şterse.

+

c.p.

+

c.l.e. Cercurile în

.'

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + -c.p. + c.l.e. Cercurile pe cîmpul superior şi legenda în centrul monedei-şterse.
44 mm. ; 30,12 gr. ; b.c.; uz. p. circ. ; inv. ; 1207/5 ;
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In cîmpul inferior şi în dr., cercurile şterse prin batere incorectă.
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Rv:

Legenda:

,.,

2
duriba fi
Istambol
1203

y

J

/-40

JJ1-~

n ....1

}/"· ţV

c.p. + c.l.e. ln centrul monedei, în cîmpul inferior
- şters. Traducerea : 2 (al doilea an de domnie)
Istambol. - 1203 (De la h : 1204 = 1790 e.n.).
43 mm. ; 25,73 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/6.
Ismâ'îl Gâlib. op. cit. - prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.1. + c.p. + c.l.e. In cîmpul din
dr. cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In
mijloc şi în cîmpul din stg. suprafaţa rarefiată şi ştearsă.
42 mm. ; 25,2 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/7.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.1.e. In cîmpul
inferior şi în stg. cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In
cîmpuil. inferior şi în dr. cercurile şterse.
41 mm. ; 25,56 gr. ; b.c. ; uz p.p. circ. ; inv. 1207/8.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
In cîmpul
superior şi cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul ca pe av.
43 mm. ; 24, 61 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ.; inv.; inv. 1207/9 ;
pl. 1/6.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In cea mai
mare parte, cercurile sînt şterse prin defecţiune de batere.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul inferior şi cercurile aproape în întregime şterse.
41 mm. ; 25,44 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/10.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul rarefiat şi cercurile aproape în întregime şterse, datorită impurităţilor şi defecţiunii de batere.
Legenda:
c.1.

+

şi în stg.
bătută la

AR:
7)

Av:
Rv:

AR:
8) Av:
Rv:
9)

AR:
Av:
Rv:
AR:

10)

Av:
Rv:

11)

AR:
Av:
Rv:

~

3
duriba fi

'-:'

- j

~6

Istambol
03 (1203)

JJ':-' ){...,I

Jr r-'
Fără legendă.

cîmpul
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Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. ln partea dr.,
urme de ciocniri de la batere.

şters parţial şi

Traducerea : 3 (anul de domnie) - bitut la - Istambul 30 (prin asemănare 1203) (De la h : 1205 '"""' 1791 e.n.).
AR:
12) Av:

AR:
13) Av:
Rv:
AR:
14) Av:

42 mm. ; 24,83 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/11 ; pl. 117
J.smâ'îl Ghâlib, op. cit. nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus.
C.l. + c.p. + c.l.e. în partea dr., cîmpul şters parţial şi urme
de ciocniri de la batere.
42 mm. ; 25,52 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/12.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. --t · c.l.e. In partea interioară, cîmpul şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. t c.p. + c.l.e. La
mijloc şi cîmpul inferior, şters.
43 mm. ; 25,62 gr.; p.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/13.
Fără legendă. Ca mai sus.
C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul inferior rarefiat din cauza impurităţilor şi şters.

Rv:

Legenda:
J

4
duriba fi
Istambol

'-16

vJ:<-J

J1. ,_,/

120-(1203)

//-·tv

AR:
15) Av:

Rv:
AR:
16) Av:

Rv:

C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul inferior şi cercurile din dr. şterse.
Traducerea : 4 (anul de domnie) - bătut la Istambul 1203 (De la H : 1206 = 1792 e.n.).
43 mm. ; 25,50 gr. ; b.c. uz. p.p. circ. ; inv. 1207/14 Ismâ'îl
Ghâlib, op. cit. nr. 891 şi 892.
Fără legendă. Ca mai sus.
C.l. + c.p. în dr. şi cîmpul inferior rerefiat şi şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In stg.
şi cîmpul inferior şters, iar suprafaţa rarefiată.
42 mm. ; 24,80 gr., b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/15 ; Pl.
I/8.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Suprafaţa
rarefiată, datorită impurităţilor şi cercurilor şterse.
Legenda:

.

'

o
y

5
duriba fi

,,....._6

j
J!":-~

Ji.,..,I

!stambol
1203

Jr·~

C.l.

+

c.p.

+

c.l.e în mijloc şi cîmpul exterior şters. Supracu perforări din cauza impurităţilor. Tra-

faţa rarefiată şi
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AR:
17) Av :

Rv :

AR :
18) Av :

Rv :

ducerea : 5 (anul de domnie) ~ bătut la - Istambul - 1203
(De la h : 1207 = 1793 e.n.).
41 mm. ; 25,65 gr.; b.c. ; uz. p. circ.; inv, 1207/16 ; ·
Ismâ'il Ghâlib, op. cit. prin asemănare cu nr. 895 şi 891.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In dr. cîmpul
inferior şters. Suprafaţa rarefiată din cauza impurităţilor.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.1.e. In
exteriorul legendei. cîmpul şi cercurile şterse. ,jos şi stg.
marginea cu fisuri.
41 mm. ; 25,57 gr. ; uz. p. circ. ; inv. 1207.117 ; Pl. I/9.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. -+- c.l.e. stg. şi dr.
cîmpul şters, rarefiat şi aşchiat.
Legenda :

j

6
duriba fi

.!"'o

Istambol
1203

J 1.-.1 J'{ ,.,I
lt'.,..,

AR:
19)

Av:
Rv:

AR:
20) Av:
Rv:

C.l. + c.p. + c.l.e. În mjilocul legendei şi în exteriorul ei,
cîmpul şi cercurile şterse. Traducerea : 6 (Anul de domnie},
bătut la Istambul 1203 (De la h : 1208 = 1794) e.n.).
41 mm.; 24,82 gr. ; uz. p. circ. ; inv. ; inv. 1207/18. IsmA'îl
Ghâlib, op. cit. prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. -t c.l.e. Cîmpul superior şters şi rarefiat.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. -+- c.p. + c.l.e. Mijlocul legendei şi cîmpul superior şters.
43 mm. ; 24,82 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/19 ; Pl. I/10.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + . c.l.e. In dr. cîmpul şters şi întreaga suprafaţă rarefiată.
Legenda:
V

j

_:M-0

J.J-:-" t(:„J
,

Jr·!"'

du -

7
ba fi (duriba fi)

Islam ... (Islambol)
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. în mijlocul legendei, cîmpul exterior şi
cercurile din stg. şterse. Traducerea : 7 (Anul de domnie)
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-

blturl la Istambul). -

1203. De la h -

1209 -

1795

e.n.).

AR :
21) Av :

Rv :

AR:
22) Av :
Rv :

41 mm. ; 25,10 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/'20. Ismâ'îl
Ghâlib, op. cit. prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai
şi marginile ştirbite.

sus. C.l.

+

c.p.

+

c.l.e. Cercurile

şterse

mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e literelor :
„m
" de l3 Islambol sînt trei puncte în loc de două, astfel
în loc de Islambol apare Islanbol.
41 mm.; 24,75 gr.; b.c.; uz. p. circ.; Inv. 1207/21, pl. I/11.

Legendă şi traducerea ca
Cercurile şterse. Deasupra

+

Fără legendă. Ca mai sus. C.l.
ferioară puţin răsfrîntă şi ştirbită,

c.p. + c.l.e. Marginea iniar în dr, cercurile şterse.

Legenda :
q

9
duriba fi

y

J

...... o

J„~„

Islam bol
1203

tf-1

Jrf

AR :
23) Av:

Rv:
AR:
24) Av:

C.l. + c.p. + c.l.e In dr. şi stg. cercurile - puţin şterse.
Traducerea : 9 (anul de domnie) - bătut la Istambul
(De la h: = 1211=1796 e.n.).
41 mm. : 25,39 gr. : f.b.c. ; uz p.p. circ. ; Inv. 1207 /22 ; pl.
I/12. Ismâ'îl Ghâlib, op. cit„ nr. 893.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cercurile şterse. Marginea superioară - puţin răsfrîntă.
42 mm. ; 25,72 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/23.

Ca mai sus. C.l. + c.p.
cercurile aproape în întregime
perioară - marginea ştirbită.
Legenda:

Fără legendă.

fait

Rv:

şi

,.

j

,,....o

JJ~" )'{....,/
);'·~

+

c.l.e. Cîmpul rareIn partea su-

şterse.

10
duriba fi
Isla-bol
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul legendei, cîmpul inferior şi 2/3
din cercuri-şterse. In partea superioară marginea ştirbită.
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AR :
25) Av :

Rv :

întreaga suprafaţă rarefiată din cauza impurităţilor. Traducerea : 10 (Anul de domnie) - bătută la - Istambul 1203
(De la h : 1212 = 1797 e.n.).
43 mm. ; 25,11 gr. ; b.c. ; Uz. p. circ. ; inv. 1207/24 ; pl. II/l
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit„ prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul superior şters.
Legenda :
I/

j

,ro

h"-1 )1..-I
Jr'f

AR:
· · 26) Av :

Rv :

j

r6

J,~1 Y(...,I

w·r

27) Av:

duriba fi

Islam bol
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. Cercurile din partea superioară şterse.
Traducerea : 11 (Anul de domnie) - bătut la Istambul 1203
(De la h : = 1213 = 1798 e.n.).
41 mm. ; 23,85 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/25 ; pl. II/2
Ismâ'îl Ghâlib. op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cercurile Sf'
păstrează clar numai în cîmpul inferior.
Legenda :
lt'
'-!

AR:

11

12
durbia fi

Islam bol
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca pe avers. Traducerea : 12
(anul de domnie) - bătut la Istambul - 1203 (De la
h : 1214 = 1789 e.n.).
41 mm. ; 24,40 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /26 ; pl. II/3.
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîrnpul infe..
rior şi din dr. şters, cu rarefieri, şi mici perforări datorita
impurităţilor.

Rv:

Legenda:
I~

y

j

/""o

J J~°' y(_,.,I

w·r'

13
duriba fi

Istambol
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. In stg., cîmpul şi cercurile ca pe avers.
Traducerea : 13 (Anul de domnie) - bătut la Istambul 1203. (De la h : 1215 = 1800 e.n.).
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AR:
28)

Av:
Rv:

29)

AR:
Av:

41 mm. ; 25,25 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/27 pl.
II/4. Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. Cîmpul şi cercurile
şterse, cu rarefieri şi goluri din cauza impurităţilor.
Legenda şi traducerea ca mai sus.
C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca pe avers.
41 mm. ; 25,10 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/28.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In partea superioară, cercurile şi cîmpul şters şi cu rarefieri, datorită
impurităţilor.

Rv:

~

Legenda:
I oµ,

14
duriba fi

'-!

,,,....o

j

Islam bol
1203

J„ ... 1 n_,..J
Jr·/

+

+

c.l.e. In cîmpul superior, cercurilor şterse.
cu rarefieri datorită impurităţilor. Traducerea : 14 (Anul de domnie) - bătut la lstambul - 1203
- (de la h : 1216 = 1801 e.n.).
41 mm. ; 24,07 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207 /29 : pl. II/5 ;
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. -+ c.l.e. Cercurile din
cîinpul superior şi din dr. - şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus„ C.l. +. c.p. + c.l.e.
Cîmpul din partea superioară şi din .stg. - şterse. In dr.
marginea ştirbită.
43 mm. ; 25,27 gr. b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/30.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul inferior şters, iar pe raza cercurilor. în aceeaşi parte, o perlă
mai mare încadrată într-un pătrat.
Legendă şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In
partea inferioară cîmpul şi cercurile şterse.
42 mm. ; 24,15 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/31 pl. II/6.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul şi
2/3 din cercuri şterse.
Legenda:

C.l.

c.p.

Suprafaţa presărată

AR:
30)

Av:
Rv:

31)

AR:
Av:
Rv:

32)

AR:
Av:
Rv:
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15
duriba fi
Islam bol
1203

C.l. + c.p. + c.l.e. In mijlocul legendei şi cercurile şterse.
Traducerea : 15 (Anul de domnie) - bătut la - lstambul II/. Ismâ'îl Ghâlib, op. cit„ prin asemănare cu nr. 895.

AR :
33) Av :

Rv :

41 mm. ; 23,87 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/32 ; pl. II/7;
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmp neuniform şi 2/3 din cercuri şterse. In partea superioară puţin
din margine răsfrîntă în interior.
Legenda :
I/\

18
duriba fi
Islam bol
1203

V

e;

j

ro

J„~~
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+

c.l.e. In mijlocul legendei, în dr. şi în partea
Traducerea : 18 (Anul de domnie) - bătut
la Istambul - 1203 (De la h : = 1805 e.n.).
42 mm. ; 24,58 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/33 ; pl.
II/8 ; Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
Fără legendă. Ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In partea superioară, cercurile şterse. Marginea din dr. ştirbită.
C.l.

c.p.

superioară, şters.

AR:
34) Av :

Rv:

Legenda:
I

1 (?)
duriba fi
Islam bol
1203

V

j

/-'O

J.î~„ 7( .... /

Jr~

AR:
35) Av :

C.l. -t c.p. + c.l.e. Cîmpul ca pe avers. Traducerea : 1 (a
doua cifră ştearsă) bătut la Istambul - 1203.
42 mm. ; 25,62 gr. ; b.c. uz. p. ciric. ; inv. 1207/34. Ismâ'rl
Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
In cîmpul superior - turaua suHanului Selim III. Sub tura
în stg. un trandafir, iar în dr. un arabesc. De:isupra, în stg.
un arabesc, iar în dr. un trandafir între două arabescuri,
toate dispuse în linie oblică. Pe cîmpul inferior, despărţit
printr-o linie orizontală de cel superior, scris pe două rînduri.

JJ~"' ~....,/y./'o

J
Jf·r

In transcr. :

Duriba Islambol fi
1203

încadrate între două arabescuri, cifrele anului sînt despăr
de text printr-o linie formată din prelungirea lui fi.

ţite
~14

Totul încadrat într-un c.1.
bătut la Istambul a 1203.
Rv :

+

c.p.

Traducerea

legendei :

Legenda :

Sultan-al barain
ve-khaqan-al bahrin
as-sultan ibn-1

a:. )~ u. ,.//~ (f/T ,
1L'. 0c-.1. . -11
~)l ~

as sultan

..l A.4'-1

Rîndul doi şi trei sînt încadrate într-un dreptunghi secţionat
printr-o dreaptă orizontală. Pe laterale sînt cîte trei arabescuri. Cele din centru mai mari. extremele mai mici, în raport cu distanţa creată de latura dreptunghiului şi cercul
liniar, dublat de un cerc perlat care încad:·ează legenda. Intre cuvintele din text s-au înscris cîte un arabesc. Traducerea : Sultan al uscatelor şi suveran al mărilor, sultan fiu 1 (anul de domnie) - de sultan. (1789 e.n.).
··AR:

36) Av:

Rv:
AR:
37) Av:

38)

43 mm.; 32,02 gr.; b.c.; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/35; pl. II/9
(gedid-i.izltic = 100 parale). Catalogue des monnaies arabes
et turques-du cabinet royal des medailles du Muzee National de Coepnhague, par J. Ostrup ; Copenhague - 1938 pag. 309, nr. : 2695.
Turaua, legenda
Cîmpul superior

şi traducerea
şters.

-t c.p. -t c.l.e.

c3. mai sus. C.l.

+

.Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. -l · c.p.
.Jocul rîndului doi, şters.

c.l.e. Mij-

43 mm. ; 31,25 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/36.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Cîmpul
rarefiat datorită impurităţilor şi marginile tocite.

+

Rv:

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l.
ginile ca pe avers.

AR:

44 mm. ; 32,07 gr.

Av:

Turaua, legenda· şi traducerea ca mai sus. C.l.
Cîmpul rarefiat şi marginile parţial şterse.

Rv:

Legenda şi traducerea. ca mai
Cîmpul ra,refiat ş1 parţial şters.

AR:

44 mm. ; 31,90 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/38.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul din dr„ şters şi rarfeiat. Marginile ştirbite şi fisurate prin defecţiunile de b3.tere.

. 39) Av:

b.c~,

c.p. Cîmpul

şi

mar-

+

c.l.e.

+

c.l.e.

p.p. circ. ; inv. 1207/37.

sus.

C.l.

+

+

c.p.

c.p.
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Rv.:

AR:
40) Av:
Rv:
AR:
41) Av:
Rv:
AR:
42) Av:
Rv:

43)

AR:
Av:
Rv:

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
din extrema dr. cu legenda şi cercurile din stg., şterse prin
defecţiune de la batere.
44 X 46 mm. ; 32,17 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /39.
Turana, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul din stg. cu o treime din legendă şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In
mijlocul rîndului doi şi jumătatea dreaptă din rîndul trei,
legenda ştearsă. Marginea dr. stearsă şi cu o mică fisură.
45 mm. ; 32,07 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/40.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. -\- c.l.e.
La baza turalei, cîmpul din stg. şters. In partea superioară,
marginea ştirbită şi fisurată prin defecţiune de batere.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In
centrul rîndului doi, legenda puţin ştearsă.
45 mm. ; 31,25 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ.; inv. 1207/41.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Marginile şterse, neregulate şi cu fisuri.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. MarC.l. + c.p. + c.l.e. Marginile ca pe avers. In dr. sus-cimpul
cu o parte din legendă şters.
45 mm. ; 31, 95 gr. ; b.c. ; uz. circ. ; inv. 1207/42.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus.
ginea stg. ştearsă şi rarefiată.
Legenda:

\J.f"I .;;/lc.1 -.
~ f ' 1.4. „11~ l.fio= '
~ U'. cJ ( 1...1 ... „11

Ju~ ,{

AR:

44) Av :

Rv :

A.•'

Sultan el - barain
ve khaqan-an bahrin
as-sultan ibn - 2 as sultan

C.l. + c.p. + c.l.e. Forma epigrafică şi încadrarea legendei
ca mai sus. Traducerea : ca mai sus. Anul de domnie - 2.
(Dela h : 1204 = 1790 e.n.).
43 mm. ; 31,12 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/43.
J. Os trup : Cataloque des monnaies ... ; prin asemănare cu
nr. 2695 şi Ismâ'îl Ghâlib, op. cit. ; prin asemănare cu
nr. 895.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus C.1.
Cimpul inferior rarefiat şi neregulat.

+

c.p.

+

c.l.e.

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e Cimpul rarefiat. Mijlocul legendei şi marginea perlată din dr.,
puţin şterse,

AR:
45) Av:

Rv:
AR:
46) Av:
Rv:
AR:
47) Av:
Rv :
AR :
48) Av :
Rv :
AR:
49) Av:
Rv:
AR:
Av:
50)
Rv:
AR:
51) Av:
Rv:
AR:

42 X 43 mm. ; 31,98 gr. ; b.c. ; uz. p.p. ; inv. 1207/44.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Două treimi din marginea perlată, ştearsă şi rarefiată.
Legenda şi traducerea ca mai sus.
C.l. + c.p. Marginea perlată ca pe aver.
43 mm. ; 31,28 g. ; b.c., p.p. circ. ; inv. 1207/45.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Marginea perlată din cîmpul superior, ştearsă şi rarefiată.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
superior rerefiat şi şters. In dr. marginea perlată ştirbită.
44 mm. ; 31,72 gr. ; b.c. uz. p.p. circ. inv. 1207/46.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
In exterior, cîmpul şi marginea perlată - şterse. In mijloc,
liniile turalei sînt plate.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cercurile şi legenda din
cîmpul superior sînt şterse.
44 mm. ; 31,92 gr. ; f.b.c. ; uz. p.p. circ. Inv. 1207 /47.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cercurile şterse, liniile turalei plate şi cîmpul rarefiat din
cauza impurităţilor.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat, cu mijlocul primelor două rînduri din legendă şi cercurile şterse.
44 mm. ; 31,40 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. inv. 1207/48.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Extremităţile cîmpului şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Cîmpul ca pe
avers.
44 mm. ; 32,32 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. inv. 1207/49.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremitatea dmpului din dr. şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Extremitatea
cîmpului inferior şi din stg. şters.
43 X 44 mm. ; 31,40 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. inv. 1207/50.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
In cîmpul superior, cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
superior şi cercurile puţin şterse.
45 mm. ; 31,70 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /51.
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52)

Av:
Rv:

AR:
53) Av:
Rv:
AR:
54) Av:

Rv:
•4R:
55) Av:
Rv:
AR:
56) Av:

Rv:

Turaua, iegenda şi tradu.cerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremitatea cîmpului inferior şi cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cercurile, legenda în mijloc şi în extremitatea cîmpului inferior, şterse. In partea inferioară marginea cu fisuri.
45 mm. ; 32 gr. b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207 /52.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e
In stg. şi dr. cercurile puţin şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cercurile şi mijlocul legendei din cîmpul superior, şterse.
45 mm. ; 32,47 gr. ; f.b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/53 ; pl.
II/10.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c . l.e.
In cîmpul inferior şi pe suprafaţa cercurilor din partea· superioară sînt mai multe goluri de la batere.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In
extremitatea stg. a cîmpului inferior şi în extremitatea dr.
a cîmpului superior legenda şi cercurile şterse.
45 mm. ; 32,07 gr. ; f.b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /54 .
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul superior şi cel din dr. şters şi rarefiat.
- Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
superior şters şi rarefiat. Marginile fisurate Şi -cu ştirbituri.
45 mm. ; 31,98 gr. ; s.c„ uz. inv. 1207/55.
Turaua, legenda şi tra-:iucerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
In extremitatea cîmpului inferior şters prin lovire.
Legenda:

iJ'...Jf/'I iJ I la 1 .c...

~. /

u

4.l1vt.f1?' ,

)'- &:J. c:J u„. c„ ... 11
Jl- ,i.c.-./
C.l. + c.p. + c.l.e.

AR:
57) Av :
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Sultan al-barain
ve khaqan-al bahrin
as-sultan ibn-3as-sultan.

Cercurile şi puţin din legendă în extremitatea cimpului inferior, şters. Traducerea ca mai sus. Anul
de domnie 3 (De la h : 1205 = 1791 e.n.). Forma epigrafică
şi încadrarea legendei ca mai sus.
43 mm. ; 32,42 gr. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/56. lsmâ'H Ghâlib. op. cit., nr. 895.
Taraua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.1. + c.p. + c.l.e.
Liniile din centrul turalei şi cîmpul din stg. şterşe.

Rv:
58)

AR:
Av:
Rv:

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.1. + c.p. + c.1.e. Cîmpul
din dr. şters.
43 mm. ; 31,65 gr. s.c. ; uz. p. circ. inv. 1207/57.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.1. + c.p. Cîmpul
întreg rarefiat şi cercurile din partea superioară şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. - ambele
şterse.

AR:
59) Av:
Rv:
AR:
60)

Av:
Rv:

61)

AR:
Av:
Rv:

. 62)

AR:
Av:
Rv:
AR:

63)

Av:
Rv:

64)

AR:
Av:
Rv:

42,5 mm. ; 32,45 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/58.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Marginile puţin tocite.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p.
43 mm. ; 32,20 gr. ; f.b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/59 ;
pl. II/11.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. In partea superioară cercurile şterse şi marginea răsfrîntă în interior.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Dr.
-sus, cercurile şterse.
43 mm. ; 32,05 gr. ; f.b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1307/60.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat şi ruginit. În partea superioară şi stg„ cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Două
treimi din cercuri şterse. Cîmpul rarefiat şi ruginit.
43 mm. ; 31,97 gr. ; p.c. uz. p. circ. ; inv. 1207 /61.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e .
Cercul liniar exterior răsfrînt în interior, iar c.p. din partea
dreaptă a cîmpului superior şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. C.l.
cîmpul superior, fisurat.
44 mm. ; 31,94 gr. ; f.b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/62 ;
pl. IV/6.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Partea stg. din cîmpul superior, ştearsă.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Partea dr. din
cîmpul superior, şters.
44 mm. ; 31,72 gr. ; b.c. uz. p.p. circ. ; inv. 1207/63.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cercurile din partea stg. a cîmpului superior şi din partea
dr. a cîmpului inferior, şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Etremitatea dr. a cîmpului superior şi cea stg. a cîmpului inrior şterse. Cîmpul legendei rarefiat.

319

AR:
65) Av:
Rv:
AR:
66) Av:
Rv:

45 mm. ; 32,22 gr. ; b.c. ; uz. p. circ ; inv. 1207 /64.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.1.e.
Cîmpul rarefiat şi extremitatea superioară ştearsă.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul ca pe avers şi
mijlocul legendei din cîmpul superior şterse.
45 mm : 31,15 gr. : s.c. : uz. p. circ. : inv. 1207/65.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.1. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat şi extremitatea dr. ştearsă.
Legenda şi traducerea ca mai sus c.l. + c.p. + c.l.e. Legenda
cuprinsă în cîmpul din stg. şi cercurile în întregime şterse.
Suprafaţa rarefiată.

AR:
67) Av:
Rv:
AR:
68) Av:

45 mm. ; 31,15 gr. ; uz. p. circ.; inv. 1207/66.
Taraua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.1 + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat. Extremitatea dr. din cîmpul superior şi cea
stg. din cîmpul inferior, şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p, + c.l.e. Cîmpul
rarefiat. Extremitatea stg. din cîmpul superior şi cea dr. din
cîmpul inferior, şterse.
45 mm. ; 31, 98 gr. ; s.c. ; uz. circ. ; inv. 1207/67.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus.
C.l. + c.p. + c.l.e. Extremitatea cîmpuiu1 din stg. rarefiat şi
şters.

Rv:
AR:
69) Av:
Rv:

70)

AR:
Av:
Rv:

AR:
71) Av:
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Legenda şi traducerea ca mai sus.
C;l. + c.p. + c.l.e. Extremitatea de sus şi dr. a cîmpului
superior, rarefiat şi şters.
45 mm. ; 32, 47 gr. ; b.c.; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/68.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus
C.l. + c.p. + c.l.e. Extremit:i.tea cîmpului inferior rarefiată, ciocnită şi ştearsă. C.l.e. răsfrînt în interior.
Legenda şi traducerea ca mai sus.
C.l. + c.p. + c.l.e. Extremitatea cîmpului inferior şters.
Marginea superioară ştirbită.
45 cm. ; 31, 45 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/69.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus
C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul rarefiat. Extremitate de sus şi
din dr. ştearsă.
C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca pe avers. In partea stg. şi sus,
legenda şi cercurile şterse.
45 mm. ; 31, 45 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv .1207/70.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus
C.l. + c.p. + c.l.e. In stg. cîmpului superior, marginea
ştearsă şi fisurată spre interior. Extremitatea dr. a cîmpului inferior ştearsă, iar c.l.e. răsfrînt în interior.

Legenda şi traducerea ca mai sus.
C.l. + c.p. + c.l.e. Extremitatea dr. a cîmpului superior şi
cea stg. a cîmpului inferior ca pe avers.
44 X 45 mm. ; 31,55 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/71.
Turaua, legenda şi traducerea mai mai sus. C.l. + c.p. Cîmpul rarefiat, iar extremitatea de jos şi din stg. lui, ştearsă.
Legenda:

Rv :
AR:
"72) Av :
R.v.

J „ ft// ..)/Ja J .....
~. J' '4 .lt~t;J,; ,

• lJ': c.)C k f._.,,Jt

Caracteristicile epigrafice şi încadrarea
legendei ca mai sus. Traducerea ca mai sus. Al 4-lea an de
domnie. (De la h : 1206 = 1792 e.n.). Extremitatea dr. a cîmpului inferior rarefiat şi şters.
43 mm. : 31,60 gr. ; s.c. p. circ. ; inv. 1207172 ; pl. IJ/12
(gedid-i.izli.ic = 100 parale).
Ismâ'îl Ghâlib. op. cit. nr. 891.
Turaua. legenda şi trc>.ducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat, iar spre extremităţi, parţial şters şi ştirbit.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. In mijlocul legendei şi extremităţile din stg. şi din dr. şterse.
42 X 43 mm. ; 31.59 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/73.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.1.e.
In extremităţile stg. şi dr. cîmpul este r~refiat şi şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
cu impurităU şi i·arefiat. Extremitatea dr. ştearsă.
44 mm. ; 32,05 gr. ; s.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/74.
Tur:iua. legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremitatea de sus a cîmpului superior şi cea de jos a
cîmpului inferior ştearsă.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Centrul legendei şi cercurile din cîmpul superior, şterse. Cercurile în partea de jos a cîmpului inferior şterse şi marginea

C.l.

AR :
"73) Av :
Rv :
AR :
"'74) Av :
Rv :
AR:
"'75) Av :

Rv :

Ju„ .t "'-'
+ c.p. + c.l.e.

Sultan-el barain
ve-khaqan-el bahrin
as-sultan ibn-4~
as-sultan

puţin ştirbită.

AR :
'76) Av :

45 mm. ; 31,75 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /75.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremitatea din stg. şi cea de sus a cîmpului superior,

Rv :

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. ~ c.l.e. Extremitatea de sus şi din dr„ ştearsă, ciocnită şi rarefiată. Marginea dr. puţin ştirbită. Ca o particulci.ritate grafică ; cifra
4 (al patrulea an de domnie) este scrisă în a doua variantă
de scriere.

şterse.

:21 -

c. 13
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AR :
77) Av :

Rv :

~4.R

:

78) Av:

Rv:
AR:
79) Av:
Rv:

AR:
80) Av:

RV:
AR:
81) Av:

45 mm. ; 32,95 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207 /76 ; pl. III/L
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit. ; prin asemănare cu nr. 891 şi 192.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat. Extremitatea din stg. şearsă şi ciocnită.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie -5- (De
la h : 1207 = 1793 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. Extremitatea
dr. ştearsă. Cîmpul mafizat.
42 X O/o3 mm. ; 31,85 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/77 ~
pl. III/2 Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 891.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremitatea de sus a cîmpului superior, ştearsă. C.l.e. răs
frînt în interior.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Extremitatea
de sus a cîmpului superior, rarefiată şi ştearsă. Marginea de
jos, fisurată.
43 mm. ; 31,30 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/78.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul din stg., rarefiat. Cercurile şterse în cea mai mare
parte. ln partea superioară, c.l.e. răsfrînt spre interior.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
din dr. şi cercurile ca pe avers. Marginile tocite.
43 mm. ; 30,60 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207/79.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul superior rarefiat şi matizat, iar în extremitatea de
sus şi în dr. şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.1.e. Cîmpul superior ca pe avers, iar cercurile şterse aproape în întregime. C.l.e. răsfrînt în interior. ln stg. marginea ştirbită.
44 m. ; 31,30 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/80.
Turaua. legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cercurile din partea de jos şi din stg. a cîmpului inferior
şterse.

Rv:
AR:
82) Av:
Rv:
AR:
83) Av:

Rv:
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Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Cîmpul ca pe
avers.
44 mm. : 31,51 gr. : f.b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /81.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Marginea de jos ştirbită, iar suprafaţa cercurilor matizată
din cauza impurităţilor de la batere.
Legenda şi traducerea cei. mai sus. C.l. + c.p. Marginile tocite.
43 mm. ; 31,20 ; b.c .. uz. p.p. circ. inv. 1207 /82.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. c.l. + c.p. + c.l.e.
Suprafaţa cercurilor rarefiată şi ştearsă. C.l.e. răsfrînt în
interior.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Marginile tocite, ştirbite din cauza impurităţilor şi fisurate.

AR:
84)

85)

Av :
Rv:
AR:
&4.v :
Rv:

86)

AR:
Av:
Rv:

AR:
87)

Av :

44 mm. ; 32,12 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /83.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.c.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul primului rînd din legendă şi cercurile din partea de sus
a cîmpului superior, şterse. Marginea dr. fisurată.
44 mm. ; 31,62 gr. ; c. ; uz. p. circ. inv. 1207/84.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cercurile şterse, iar marginile cu ştirbire de la batere.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul superior matizat, iar cercurile ca pc avers.
45 mm.; 31,70 gr.; b.c.; uz. p.p. circ.; inv. 1207/85.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremitatea de jos a cîmpului inferior şi cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie 6. (De
lah : 1208 = 1794 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. In partea de sus
şi în cea de jos cercurile şterse. Marginile ştirbite şi fisurate.
42 X 43 mm.: 31,40 gr.; b.c. uz. p.p. circ. ; inv. 1207/86
pl. III/3 Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 891.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cimpul rarefat şi matizat. La cîmpul superior, cercurile
şterse.

Rv :

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul legendei şi cercurile din cimpul superior, şterse. Suprafaţa rarefiată şi ştearsă.

88)

AR:
Av:
Rv:

89)

AR:
Av:
Rv:

90)

AR.
Av:

Rv :

43 mm. ; 31,60 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. : inv. 1207/87.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.c.
Extremitatea de sus a cimpului superior şi cercurile din partea de jos, şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca pe avers.
44 mm.; 32,70 gr.; m.c.; uz. p.p. circ. Inv. 1'.W7/88.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat şi matizat. In cea mai mare parte, cercurile
sterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul şi cercurile ca pe
avers.
45 mm. ; 31,35 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/39.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
In partea superioară şi în stg., cercurile şterse. Cîmpul rnrefiat şi perforat datorită impurităţilor. Marginea stg. şti1·bită,
datorită aceloraşi defecţiuni de batere.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul şi marginile ca
pe avers. Mijlocul legendei din cîmpul superior, şters.
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AR :
91) Av :
Rv :

45 mm. ; 31,40 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207.190.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat, matizat şi cu fisuri, iar în extremitatea stg.
şi în cea de sus şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 7-lea
(De la h : 1209 = 1795 e.n ). C.1. + c.p. + c.l.e. In extremitatea de jos, cîmpul inferior şters. Marginile şterse şi
ştirbite.

AR:
1)2)

Av:
Rv:

+ uz. p. circ. ; inv. 1207/91. Ismâ'il
Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 891.
Turaua, legenda si traducerea ca mai sus. C.1. + c.p. Cim·
pul rarefiat şi matizat. Marginile şterse.
Legenda şi traducerea mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cercurile
44 mm. ; 30.78 gr. ; s.c.

şterse.

AR:
93) Av:

Rv:
94)

AR:
Av:
Rv:

43 mm. : 32.70 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/92 ; PI.
III/4.
Turaua. legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Marginea din stg. şi extremităţile de sus şi de jos ale cîmpului. şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.1. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul din dr. al legendei şters şi cu literele plate.
44 mm. ; 32.65 gr. : b.c. + uz. pe circ; inv. 1207/93.
Turaua. legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Cimpul
rarefiat şi matizat. Extremitatea de sus a cîmpului superior
şi cercurile din dr. şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 8-lea
(De la h : 1210 = 1796 e.n.) C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul matizat şi rarefiat. In dr. jos. marginea ştirbită, iar în cîmpul
superior, mijlocul legendei şi cercurile din partea de sus,
şterse.

AR:
95) Av:

Rv:
AR:
96) Av:

Rv:
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43 mm. : 31.75 gr. : b.c. : uz. p. circ. inv. 1207/94, pl. III/5,
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit. prin asemănare cu nr. 891.
Turaua. legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat şi matizat. Cercurile aproape în întregime
şterse. Marginea din stg.-sus, ştirbită.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 9-lea
(De la h : 1211 = 1796 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
ca pe avers. Marginea din stg. jos ştirbită şi fisurată.
45 mm. ; 30,30 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/95 : pl. III '6.
Ismâ'îl Ghâlib. op. cit. nr. 893.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat şi matizat. 1n stg. cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 10-lea
.De la h : 1212 = 1797 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca
pe avers. Marginea din stg.-jos. ştirbită. In patrea de sus, în
stg. şi în dr., cercurile şterse.

AR:
97)

Av:
Rv:
AR:

98)

Av:
Rv:
AR:

99) il.V:

Rv:
AR:
100) Av:
Rv:
AR:
70) Av:
Rv:
AR:
102) Av:

Rv:
AR:
103) Av:

Rv:

45 mm. ; 31,35 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/96 ; pl. III 7.
Ismâl'îl Ghâlib, op. cit. ; prin asemănare cu nr. 893 ~i ~;~n.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. -t- c.l.t~.
Extremitatea de sus şi cea ele jos ştearsă şi ciocnită.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul ele domnie al II-le.
(De la h : 1213 = 1793 e.n.). C.l. + c.p. Cîmpul ca pe avers.
42 mm. ; 31,65 gr .. s.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /97 ; pl.
III/8. Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 891 şi
893.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul ra1~efiat, ciocnit şi perforat datorită impurităţilor de
la batere. Cercurile şterse.
Legenda şi traducerea c::i. mai sus. Cercurile şi cîmpul ca pe
avers.
43 mm. ; 31,28 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207 /98.
Turaua, legenda şi traducerea ca rn~i sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cercurile din stg.-jos, şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul ca pe ave1·s. Marginea din dr.-jos, ştirbită.
44 mm. ; 31,45 gr. ; f.b. c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/99.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat, fisurat şi perforat.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cîmpul ca pe avers.
44 mm. ; 30,26 gr. ; s.c. ; uz. p.p. circ. inv. 1207 /100.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.c.
Cîmpul rarefiat, matizat şi spre extremităţi şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 12-lca.
(De la h : 1214 = 1799 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca
pe avers.
44-45 mm. ; 31,25 gr. ; b.c .. uz. p. circ. ; inv. 1203/101 ;
pl. III/9. Ismâ'îl Ghâlib, op. cit. prin asemănare cu nr. 891,
893 şi 894.
Turaua, legenda şi traducerea ca m~i sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
ln extremitatea din dr. şi din stg .. cîmpul rarefiat şi ştc1·s.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 13-lca.
(De la h : 1215 = 1800 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul ca
pe avers.
44 mm. ; 30,94 gr. ; b.c. p.p. circ. ; inv. 1207/102 ; pl. III/10.
Ismâ'îl Ghâlib, apa cit., m·. 894.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
ln stg., cîmpul inferior rarefiat şi şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Cercurile şi cîmpul ca pe
avers.
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AR:
104) Av :
Rv :

43 mm. ; 29,78 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/103.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
In dr. sus şi stg. jos, cercurile şterse.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 14-lea.
(De la h : 1216 = 1801 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul
legendei din cîmpul superior, în stg. sus şi în dr.-jos, sters.
43 mm. ; 31.06 gr. ; b.c. ; uz. p.p. circ; inv. 1207/104; pl.
III111. Ismâ'il Ghâlib. op. cit., prin asemănare cu nr. 894.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cimpul rarefiat. ln cea mai mare parte cercurile şterse, iar
în dr. c.l.e. răsfrînt spre interior.
I
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
rarefiat, ciocnit ~i cu urme de rugină. Marginile şterse şi
fisurate.
44 mm. : 30.00 gr. : s.c. : uz. p. circ. : inv. 1207/105.
Turaua. legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.Le.
Spre extremit[tţi, cîmpul rarefiat, ciocnit şi şters. Marginile
--

AR:
105) Av:

Rv:

AR:
1 OG) Av:

---l--

ştirbite.

Rv:

AR:
107)

Av:
Rv:
AR:

108)

Av:

Rv :
AR:
109) Av :
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Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 15-lea.
(De la h : 1217 = 1802 n.). C.l. + c.p. Cîmpul rarefiat,
matizat şi spre extremităţi ciocnit şi şters. Marginile din dr.
şi sus ştirbi te.
44 mm. : 31.20 gr. : b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1027/106 ; pl.
III/12. Ismâ·îl Ghâlib, op. cit„ prin asemănare cu nr. 894.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Spre extremităţi. cîmpul rarefiat, matizat. ciocnit, cu goluri
cauzate de impurităţi de la batere. şi şters.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul legendei din cîmpul superior şters. Extremităţile cîmpului ca pe avers.
44 mm. : 30,90 gr. : b.c. : uz. p. circ. ; inv. 1207/107.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p . + c.l.e.
Relief urile turalei, literelor din legendă şi a cifrelor, rarefia te şi matizate. C.l.e. răsfrînt spre interior. Marginea din
dr.-jos, ştirbită.
Legenda şi traducerea c~ mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul legendei din cîmpul superior şi extremitatea de jos a
cîmpului inferior, şterse. Marginea de jos ştirbită.
43 mm. : 31,31 gr. : b.c. ; uz. p.p. circ. ; inv. 1207/108.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremităţile de sus şi de jos ale cîmpului, rarefiate, matizate şi şterse. Reliefurile turalei, ale literelor din legendă şi
ale cifrelor-matizate C.l.e. în dr.-sus şi stg.-jos, răsfrînt spre
interior.

Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul
matizat şi rarefiat. Legenda din partea dr. a cîmpului superior, ştearsă. Marginile ştirbite şi fisurate.
44 mm. ; 31,12 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/109.
AR:
110) Av :
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul matizat şi extremităţile puţin şterse.
Rv :
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 16-lea.
(De la h : 1218 = 1803 e.n.). C.l. + c.p. + c.l.e. In partea
dr., cîmpul rarefiat şi matizat. Sus. jos şi în dr. cepcurile
şterse. Pe alocuri marginea ştirbită sau răsfrîntă în interior.
AR:
43 mm.; 32,10 gr.; b.c. ; uz. p. circ.; inv. 1207/110 pl. IV/I.
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 894.
111) Av : Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. -'- c.p. Cîmpul
rarefi::it, matizat şi în partea superioară ruginit. ln dl'.-sus,
cercurile şterse.
Rv :
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. -+- c.l.e. Cîmpul
rarefiat şi matizat. În partea de sus si în dr. cîmpul superior, legenda şi cercurile şterse.
AR: 43 mm.; 31,70 gr.; s.c., uz. p. circ.; inv. 1207/111.
112) Av:
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. -t- c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat, matizat şi parţic>.l şters.
Rv: Legenda şi traducerea ca mai sus. Cercurile şi cîmpul ca
pe av. Marginea ştirbită şi fisurată.
AR: 43 mm. ; 31,00 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/112.
113) Av:
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul rarefiat, matizat şi parţial şters şi ruginit. Marginea
răsfrîntă spre interior şi ştirbi tă.
Rv: Legenda şi traducerea ca mai sus. Cercurile şi cîmpul ca
avers. Marginile tocite, ştirbite şi fisurate.
AR: 44 mm. ; 32,45 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207 /113.
114) Av:
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Cîmpul inferior rarefiat, matizat şi aproape în întregime
şters. Marginea ştirbită şi fisurată.
Rv:
Legenda şi traducerea cR mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Cîmpul rarefiat, matizat şi cu mici perforări. Extremită\ile cîmpului inferior cu ultimul rînd din legendă şterse.
AR: 45 mm.; 31,35 gr.; b.c.; uz. p. circ.; inv. 1207/114.
115) Av:
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Extremităţile cîmpului superior şterse, rarefiate şi matizate.
Rv: Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 18-lea.
(De la h : 1220 = 1805 e.n.). C.l. + c.p. Cîmpul rarefiat şi
matizat. Extremitatea cîmpului superior cu primul rînd din
legendă, şterse. Marginile tocite şi fisurate.

Rv :
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AR:
116) Av :

Rv :

AR :
117) Av :

Rv :

42 mm. ; 30,60 gr. ; s.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/115, pl. IV/2_
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 894.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. Extre-mitatea de sus şi din dr. ştearsă şi turtită. Marginea cu cercurile rarefia tă. ştearsă ştirbi tă şi fisurată.
Legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e. Marginea pe alocuri răsfrîntă spre interior. ln mijloc ca şi în
extremitatea stg., legenda şi cîmpul superior, şterse. Margi-·
nea cu cercurile ca pe avers.
45 mm. : 32,20 gr. ; bătută neîngrijit ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv.
1207/116.
Turau.a, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.1.c.
Cîmpul rarefiat, marginile şterse, ştirbite şi pe alocuri răs-·
frînte spre interior.
Legenda şi tradu.cerea ca mai sus. C.l. + c.p. Cîmpul rarefiat şi matizat. iar mijlocul legendei din cîmpul superior,.
şters. ln cea mai mare parte cercurile şterse. Marginea tocită şi fisurată.

AR:
118) Av :

Rv:
AR:
119)

Av:
Rv:

AR:
120) Av :

Rv :

AR:
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45 mm. ; 30, 75 gr. ; bătută neîngrijit. ; b.c. uz. p. circ. ; inv ..
1207/117.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e.
Spre extremitătile : stg. şi dr .. marginile sînt rarefiate, ma-tizate şi şterse. Marginea dr. puţin ştirbită.
Legenda şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie al 19-lea.
(De h h : 1221=1806 e.n.). C.l. + c.p. Cîmpul rarefiaL
Marginile ca pe avers.
43 mm. : 30,50 gr. ; b.c. uz. p. circ. ; inv. 1207/118 ; pl. IV/3 ..
Ismâ'îl Ghâlib. op. cit., prin asemănare cu nr. 894.
Taraua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e ..
In extremitatea din dr. şi în cea din stg., cercurile şterse.
Legend:i. şi traducerea ca mai sus. Anul de domnie şters. Probabil al 2-lea sau al 3-lea ? C.l. + c.p. + c.l.e. Mijlocul le-·
gendei şi cercurile din extremităţile dr. şi stg. şterse. Cîmpul
matizat.
45 mm. : 31,70 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/119; pl. IV/..
Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895.
Turaua, legenda şi traducerea ca mai sus. C.l. + c.p. + c.l.e_
Extremitatea din dr. şters.
Legend3 şi traducerea ca m<ti sus. Anul de domnie şters.
C.l. + c.p. Mijlocul legendei şi extremitatea din stg. şterse ..
Marginea din dr. ştirbită, iar în partea de sus puţin fisurată.
şi tocită. Cîmpul matizat.
44 mm. : 31,20 gr. ; b.c. ; uz. p. circ. ; inv. 1207/120, pl. IV/5.
lsmâ'îl Ghâlib, op. cit., prin asemănare cu nr. 895 şi 894 ..

Faptul că sîntem în posesia a două scrii de valori in em1smni
anuale complete, ne permite să studiem o serie de probleme referitoare
la sistemul monetar turc, acţionat de reformele nizam-i-djemicl .; înfăp
tuite de Selim III.
Reformele nizam-i-djemid, menite să salveze Imperiul de criza
financiară şi de corupţia internă, n-au dat rezultate scontate.
Eşecurile militare în războaiele purtate cu Rusia la sfirşitul sec.
al XVIII-lea, încurcăturile politice cu Suedia 6 şi Polonia Î, coruptia şi
slaba dezvoltare economică toate au determinat ca pe lîngă celelalte
manifestări ale crizei şi o devalorizare a monedei~. Lipsa de aur şi
argint din tezaurul Imperiului, cunoscută de altfel prin intermediul
izvoarelor istoriografice n, ne permite să facem o primă observaţie asupra emisiunilor descrise mai sus.
Ikilicul (80 parale) ce ne-a parvenit de la Abdu-Hamid I, din emisiunea 1203 (1789) 10 este mai mare în greutate cu cca. 4 gr. decît fotreaga serie de asemenea monede emise de sultanul Selim III ll făcînd
excepţia numai două monede cu aceeaşi valoare şi care datează din primul an de domnie r:!.
O scădere în ayar (titlul) şi numai incidental în greutate, se const01ă. şi la moneda nouă de 100 parale, gedid-ilzlilc. In urma analizei
de laborator, toate monedele ce alcătuiesc acest tezaur, conţin 8000/o AR.
în loc de 8650/0 P cit trebuie să înregistreze gedid-ilz1ilk-ul. Greutatea
medie se păr;trează la marea majoritate între 31 şi 32 gr., adică cca.
10 dramuri t'i.
Referitor la data emiterii gedid-i.izlilk-ului, bătut pentru prima dată
de sultanul Selim III. ne apare o contradicţie între ::mul menţion::lt pe
monede şi unele lucrări din istoriografia de speciali ta te. Baterea acestei monede a constituit una din primele măsuri de ordin financiar pe
·care a aplicat-o Selim III. Emiterea ei ne este precizată în unele lucrări
:; Documente prit•ind Istoria României, colecţia Eudoxiu de Hurimuzaki,
S. N., vol. 1, Ed. Academiei R.P.R., 1962. pag. 40.
c; In lupta antirusă, Turcia a căut::it s:l 3.trai::ă şi Suedia, angajîndu-se prin
acordul de la Beicos să-i dea un ajutor de 20 OOO de pungi : B. Belin : Essais
sur L'histoire economique de la Turq11ie d'apres les ecrivains originaux, ParisChallemel Aime. libraire-editeur-MDCCC LXV (1965 ; p. 275).
·
7 Turcia a sprijinit mişcarea de eliberare naţion::ilă poloneză, cu speranţ:l
constituirii unei coaliţii an.tiruse. Documente privind Ist. României, col. E. de
Hurmuzaki, vol. I, p. 40.
8
D. Dj. Siruni : Manetele turcesti în Ţările Romcîne, Buc. 19-1-! p. :rn.
n M. Belin : L.c. p. 275.
10 Ismâ'il Ghâlib op. c. nr. 839 (inv. : 1207/12-1).
11
H. Dj. Siruni în L.c. pg. 57 şi 59 redă greşit greutatea şi ayarui ichilicului
ca fiind numai de 9 carate şi 4 grăunti (aproa::ie 1.9 gr.) în 1203 de la h. şi de
8 carate (1,6 gr.) în 1205 de la h. şi cu ayar num:ii de 4!100/o. Jn realitate. aceste
valori cîntăresc între 29,50 şi 30,12 gr. (inv. : 1207 /124 ; 1207 /5) şi cu un ayar de
800D/o V : Ismâ'îl Ghâlib, op. cit., nr. 839 şi 895.
1
~ Vezi monedele descrise la nr. 4, 8 şi 9 ; v : Belin. L.c., p. 275.
i:i H. Dj. Siruni : L.c. ; p. G8.
1
" Un dram cîntăreşte 3,18 gr.
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de specialitate, începînd cu anul 1205 (1791) 1\ sau 1207-1208 rn, pe
cîilld în tezaurul nostru ea figurează începînd cu anul I de domnie a
sultanului 11 .
în afară de faptul că data înscrisă pe monedă este afirmaţia certă
asupra anului emiterii, evenimentele istorice economice petrecute în
Imperiul Otoman la 1789-1790, pledează pentru această dată.
Ca să facă faţă nevoilor impuse de războiul ce se ducea cu J?i.usia şi
condiţiilor tratatului cu Suedia, sultanul a convocat la 20 şa'b:.m 1203
(aug. 1789) consiliul general la chioşcul din Erivan pentru discutarea
reformelor preconizate de el 1'". Ca urmare a dezbaterilor acestei adunări, cit şi a reuniunilor care s-au succedat, guvernul nereuşind să gă
sească metode noi în rezolvarea problemei financiare, recurge la vechile
mijloace : topirea obiectelor şi podoabelor din aur şi argint t!I.
Monetăria statului reuşeşte, pe această cale, să strîngă din Imperiu '.!ll o cantitate de metale preţioase pe care le-a convertit în numerar,
dind visteriei, la începutul anului 1204 (sept. 1789), o aparenţă de belşug :!t.
Baterea monedei noi de 100 parale (gedid-i.izli.ik) o legăm de aplicarea practică a acestor măsuri iniţiate de sultan. chiar din primul an
de domnie.
In anul 1205 (1791) asistăm la alte eforturi ale suveranului pentru restabilirea echilibrului economic şi pentru a salva de la inflaţie
moneda cea nouă:!:!, cu toate că valoarea initială a acesteia, fusese ridicată cu o cincime :!::.
·
.
Valoarea intrinsecă a monedelor care fac obiectul tezaurului nostru, se mentine în tot timpul domniei lui Selim III, aşa după cum ne
confirmă rezultatele analizei de laborator. Insă, în echivalent cu francul
francez, valoarea guruşului turcesc cunoaste o continuă scădere.
Dacă la începutul sec. al XVIII-lea un guruş (40 parale)
valora
3 fr. francezi. după pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774), acesta valora
2 fr., iar în 1803 - 1.60 fr :!'..
Pentru a ridica valoarea monedei şi a împiedica factorii care ar
fi dus la o inflaţie. statul turc încearcă în repetate rînduri să facă un
împrumut peste graniţă T•. La începutul sec. al XIX-lea visteria statului
1
·'

H. D.i. Siruni : L.c .. p. 56.
M. Belin : L.c.. p. 287 aficmă că în 1207 (de lo. h.) s-a luat hotărîrea
ca să se bată o nouă monedă - uzluk-ul.
17 V. monedele emise de S<.>lim III descrise mai sus la nr. 35-42 : 43-55
şi pl. JI/9: 11110. V. : Cataloque des monnaies arabes et tttrques-du cabinet royaZ
des medailles du Musee Naţional de Copenhaque - 1938, p. 309, nr. : 2693.
I' M. Belim : L.c .. p. 27.f.
1
" Ibidem pag. 275.
20 Sultanul a
dat primul exemplu, trimiţînd la Monetăria Statului toate
obi.eC'tele de aur şi argint din palatele sale spre a fi topite. A fost imitat apoi
de toţi demnitarii statului cit si de guvernatorii din provincii. V : M. Belin :
l .c. pag. 275.
11 Idem.
2 ! Ibidem : p. 279.
2:i Idem.
1\ H. Dj. Siruni : L.c. p. 59.
2.> M. Belin : L.c. p. 275.
1';
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-era secătuită. împrumutul proiectat nu s ....a mai făcut w, iar sultanul
se lupta să echilibreze situaţia printr-o serie de reforme generale, dar
mai ales în administratie si arm'.ltă '!.I.
Graţie acestor n~ăsu'ri. cel puţin pe o perioadă de cîţiva ani, pericolul inflatiei a fost amînat. Moneda ern rară şi sub domin3tia relaţiilor cons~rvatoare care mai supraveţuiau în Imperiul Otoman, ea se
obţinea cu greutate.
Tezaurizarea unui număr de 35 ikilic-uri, 2 altîşl'îc-uri, 1 utuzluc
şi 86 de gedid-iizlU.k-uri reprezenta totuşi pentru acele vremuri, o
oarecare avere. Transformate în unitatea monetară ad~ptată în operatiile
financiare de atunci, acest tezaur înregistra suma de 288 guruşi sau
piaştri şi 30 parale sau 11,550 p:irale.
Ca valoare de schimb sau de circulaţie, echivalentul acestor monede este exprimat într-o serie ele documente publice sau oficiale din
perioada emiterii lor.
O scrisoare din 1792 (h : 1207), ne informează că preţul unei ocale '!.8
de seu era de 20 parale la Silistra şi 12 parale în Valahia :!!J. Alte dc)cumente din ultimul deceniu al sec. al XVIII-lea şi primul din veacul urmă
tor, ne ilustrează mai multe pre\ul'i pentru diferite categorii de oi ce urmau să se cumpere în vederea bairamurilor de Ramazan.
Deşi sînt provenite din mai multe regiuni ş1 cu date diferite,
se
indică acele::işi preţuri pentru fiecare categorie de oi şi anume : 225
aşpri costul unui berbec batal bătrîn, 165 pentru un berbec bătrîn, 135
oaia însărcinată şi 120 oaia stearpă :111 , iar în unele cazuri, aceasta din
urmă ajunge la preţul de numai 53 aşpri :: 1•
într-o orînduire din an'...11 1801 în care se arată raporturile dintre
campanlîii creştini şi ceilalţi, menţionează că în judeţele de pe margine,
căruţaşii dau un preţ prea mare pe ocaua de unt. Aceştia din urmă plă
tesc ocaua de unt cu 25 parale, fapt ce determină ca ei să nu mai
poată strînge <lecit 5-6 burduşe :i'!..
Tot în această perioadă, ni se m::ii face cunoscut că o sută de oc~le
de fălină de griu se vindeau cu 29 guruşi. iar chila de mei sau mălai
cu 8 parale :1:1•
în anul 1794 un oarecare Nicola din Giurgiu a cumpărat de la
un turc nu mai puţin de 99 bh'muri de samur cu 49 de guruşi :v.. Tot
în cadrul relaţiilor de schimb, documentele vremii ne informează că
un negustor din Cracovia ce mergea la Constantinopol cu 150 feluri
de marfă, a plătit suma de 257 guruşi pentru taxa v::tmală de 30;0 :1:;_
~,;
2
;

Ibidem p. 275 ; 287.
Ibidem p. 279, 283, 286, 287. V. : Histoire de l'Empire Ottoman-par le V
de la jonquiere, I, Paris, 191-1, pag. :305.
~~ Oca (ocaua), măsură de greutate care vari'.1zC1 după regiuni, între 1260
-şi 1291 gr.
1
~! Ca.talogul documentelor turceşti. vol. I. D.G.A.S. Buc. 1960, doc. : 491, p. 125.
10
•
Ibidem, doc. : 448, p. 117, doc. : 449 : 431 si 4~2. p. 117
:11 Ibidem, doc. : 685, p. 162.
·
.
J~ N. Iorga, Istoria comerţului românesc, I, p. ll:i
:i:i Catalogul documentelor turceşti; doc. 56:J ; p. l'.39-1-10
::1 Ibidem ; doc. 552, p. Ll7.
J.> Ibidem ; doc. 520, p. 131.
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Plata anumitor prestaţii o avem menţionată
pentru un vizitiu.
i se oferea suma de 500 guruşi pe an :ia, iar unui bucătar 30-40
guruşi pe lună :17 _
Dragomanul de divan împărătesc Alexllndru C~.limachi plătea
anual o chirie de 1 440 akcce (120 piaştri) pentru aşezămintele pioase
de la Istambul :i~.
Comercianţii : Manuo şi Hagi Manciuc au arendat în anul 1802
două grădini cu o suprafaţă de 40 pogoane ::~în 3propierea satului Turnu,
plătind o arendă anuală de 11 parale '•0 de fiecare pogon H şi pentru
o grădină cu bostani au plătit 11 guruşi anual de fiecare pogon'•:!, iar·
vizirul Derviş Ali a arendat un teren la preţul de 20 aşpri pentru fiecare 20 de arşini.
Calculind, în totalitatea sa, tezaurul nostru echivala cu cca. 250de oi (socotind la preţul mediu de 140 aşpri) sau cu aproape 1 OOO
ocale de făină de griu, ori cu 1 500 ocale de mei sau mălai.
Această sumă tezaurizată mai echivala cu 462 ocale de unt, sau ca
577,5 ocale de seu, cu preţul stabilit la Silistra etc.
După cum reiese din documentele vremii, cu această sumă se mai
putea închiria o casă spaţioasă la Constantinopol pe timpul de 2,5 ani,
sau să se arendeze o suprafaţă de 26 pogoane (13 ha) pe timp de 1 an,
cu recolta in situ, ori putea să constituie venitul unui vizitiu pe timp·
de 7 luni sau al unui bucătar pe 7-9 luni.
O analiză asupra cauzelor care au determinat pe posesor să ascundă acest tezaur nu prezintă interes. Chiar dacă îngroparea lui a fost.
determinată de un eveniment cu o importanţă majoră, pentru această
perioadă istoriografia este destul de bogată în documente pentru a analiza frămîntăt'ile istorice care s-au petrecut în această regiune a ţăriL
De asemenea, nu necesită a fi dezbătută nici originea etnică a posesorului şi niri categoria socială din care făcea parte acesta.
Ţinînd seama de urmăl"ile păcii de la Kuciuk-Kainargi, dezvoltarea comerţului a avut urmări pozitive nu numai asupra oraşelor din
ţările române, ci şi asupra unor centre de la gurile Dunării sau de la
vaduri, cum emu : Isaccea, Ismailul etc. "'•.
In a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, locul negustorilor turci
în ţările române este luat de „gelepii" (negustori creştini de oi) 4 5, iarcăruia

3H
37

~

Ibidem ; doc. 626. p. 150.
Ibidem : doc. 687, p. 162.
Ibidem ; doc. ·B3, p. 11:3 : doc. Hl, p. 115 ; doc. : 474, p. 122 ; doc. 525-

p. 132.
3!1

Un pogon = 5 OOO m.p. S3U 112 ha.
Cred că traducerea s-a făcut greşit : guruşi şi nu parale ; V. : doc. 601_
Catalogul doc .turceşti : doc. 695, p. 163.
" 2 Ibidem : doc. 694, p. 16:3.
'•J Ibidem : doc. 753, p. 175.
" 1 N. Iorga, op. cit .. o. 92.
** Un arşin = 0,711 m.p.
lo5 Tr. Ionescu : Hatişeriful din 1802 şi începutul luptei pentru asigurarea
interne a principatelor dunărene, S.A.I., I, 1956, p. 42.

1oo
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negustorii ardeleni concurau la Galaţi, Isaccea li 6, şi desigur mai departe spre Delta Dunării comerţul cu peşte, iar plutele coborau aici
tocmai din Bucovina t.i.
Ca urmare, tezaurul putea să constituie averea unui negustor,
indiferent de origine, sau chiar a unui gospodar mai înstărit, dacă ne
gîndim că el nu prezenta o valoare deosebită.

PROBLEMES NUMISMATIQUES ET ECONO!\IIQUES DU DANUBE INFERIEUR
DANS LA LUMIERE DE QUELQUES TRESORS MONETAIRES DE LA FIN
DU xv1ne ET LE COMMENCE!\IENT DU x1xe SIECLE
Deux tresors turcs decouverts en 1963 dans les villages Michel Kogal.nic:eanu et Visterna - appartenant tous les deux au departement de Tulcea viennent d"enriiehir la colection numismatique du Musee du Delta du Danube
<le Tulcea.
Le premier d'entre eux contient 124 monnaies : des emissions du sultan
.Mustafa III = 1 altmîşlic
(60 sous) ; emissions du sultan Abdoul-Hamid
I = 1 utuzluc ou zoloto (30 sous). 1 altmîş.lic et 1 ichilic (80 sous) et emissions
·du stiitan Selime III = 34 ichilics et 66 gedid-i.izliics (100 sous).
Le deuxierne renferme 101 rnonna:ies ; 9 altmîşlics, emissions du sultan
.Abdoul-Hamid I, 1-ichilic, emission du rnl'•me sultan, 7 ichilics, emission du
sultan St',lirne III et 84 gedid-uzliiks, ernission du meme sultan.
En decrivant en detail chaque monnaie, l 'auteur met en evidence les parti-cularites graphiques, telle l'ecriture en forme monograrnee ou etagee du mot
Khan, l'interversion de quelques mots et surtout de la preposition „fi", qui, en
'se prolongeant, encadre la kgende entre Ies lignes, donant ainsi naissance a une
formule epigraphique stylisee.
La serie complete des emissions annuelles de Selime III d'ichiliks et gedidii:ztli.iks constitue ·le document intact qui confirme la valeur intrinseque, invariable
pendant tout le regne du sus-dit sultan et notamment l'emission de la monnaie
·de 100 sous - le gedid i.izli.ic, dans la premiere annee de sa souverainete.
\Cette decouver1le a pe1mis l'elaboration d'un catalogue complet avec ces
·.deux l'missions partiellement decrites dans le Catalogue des rnonnaies arabes et
turques du cabinet royal des medailles du Musee National de Copenhague, par
J. Ostrup (ou le g=did-i.izli.ic esl mentionne de la premiere annee du regne du
·sultan Selime III, c'est a dire 1203) et dans l'Isrnâîl Ghâlib ; Taqvim-i meskukat-i
osmanije, (Le catalogue des monnaies ottomanes). ou il y a cinq emissions enregistrces de cette monnaie, en commenc;ant avec la troisieme annce de son regne,
t:'est a dire en 1205.
L'auteur de l'article se dirige contre les affirmations prcsentees dans
l'historiographie de specialite concernant ,l'emi3'sion du gedid-uzli.ic pour la pre'Tllil':!re fois en 1205 (H. Dj. Siruni : Les monnaies turques dans les pays roumains, Buc'l.rest, 1944, la pag. 56) ou en 1207-1208 (M. Belin : Ess::1is sur l'histoirc> economique de la Turquie d'apres les ecrivains originaux, Paris,
187'5
pag. 287).
II met en evidence toute une serie des mesures d'ordre econornique prises
par Sclime III du commencement merne de son regne, qui ont eu cornme resultat
l'emission de la nouvelle monnaie, le gedid-i.izlik, affirmation parfaitement
-~onfirmee par c<.:! trt':;or.
Dans la conC"lusion O"\ peut trouver la valeur circulatoire du tresor en differents equivalents mentionnes par les documents de l'epOQUE!.
N. Iorga : Op. cit., p. 92.
"' Idem
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ASPECTE PRIVIND POLITICA ROMANIEI LA DUNAREA
MARITIMA (1936-1938)
DAN BOTESCU

In ansamblul relaţiilor politice externe ale României, atenţia acorproblemei Dunării maritime a fost, cu puţine excepţii, pe măsura
importanţei sale reale. Tendinţa permanentă a României ern armo' nizarea deplină a suveranităţii nationale asupra gurilor Dunării cu
libertatea de navigaţie internaţională. Dezacordul dintre cele două
principii făcea neviabilă orice soluţie impusă problemei dună1·ene. Un
astfel de dezacord era conţinut de Statutul Dunării adoptat la Paris
în 1921, ceea ce a determinat diplomaţia româneascâ să-l considere, în
întreg interva,lul dintre cele două războaie mondiale, ca pe o op~ră
dată

neterminată şi perfectibilă.

Necesitatea unei soluţii definitive şi durabile în problema Dua intrat la mijlocul deceniului al patrulea pe făgaşul unor înc2c·cări decisive. Cei 15 ani scurşi de la votarea
statutului atunci în
vigoare, au reliefat cu claritate anomaliile existente în regimul Dunării
adoptat atunci, ale căror consecinţe asuprn statului teritorial fuseseră,
de altfel, prevăzute de reprezentanţii României încă de la data votării lui.
Relativa stabilitate politică din această parte a Europei oferea
statelor membre un cadru propice pentru eradicarea tarelor regimului
existent la gurile Dunării. DRr ea n-a fost folosită ca atare. Politica
marilor puteri membre în C.E.D., fată de problema dunăreană, caracterizată uneori de inerţie, alteori dirijată de un conservatorism rigid,
a respins aprioric iniţiativele române!';ti menite să îndrepte viciile conţinute de Statutul Dunării, consolidind astfel o stare de lucruri ce suferea de multe neajunsuri.
Greutăţile tehnice din activitatea C.E.D. se repercutau
negativ
asupra economiei ţării. Dezinteresul marilor puteri neriverane membre
în C.E.D. faţă de măsurile propuse de România, destinate să uşureze
funcţionarea acestui organism, trădau o optică diferită în problema
întreţinerii navigaţiei internaţionale la gurile Dunării.
~ării
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Pericolul împotmolirii cam.lului Sulina, tot mai greu îndepărtat
de se!Ticiul tehnic al C.E.D., învăluia într-o notă de pesimism proiectele de viitor ale comercianţilor şi armatorilor români, determinînd
numeroase proteste publice 1.
în repetate rînduri camerele de comerţ din Galaţi şi Brăila au
cerut stăruitor înlăturarea neajunsurilor de la gura Sulinei şi asigurarea navi~aţiei. Ele cereau în acelaşi timp ajustarea taxelor percepute
de C.E.D., proporţional cu preţul la zi al mărfurilor, şi perceperea lor
in r::i.port cu încărcăturn reală a vaselor. Datorită greutăţilor de navigaţie în timp de iarnă, pe lista de revendicări figura la loc de frunte
procurarea a două spă1·gătoare de gheaţă necesare asigurării traficului
continuu:!.
Asemenea proteste nu puteau rămîne fără ecou în rîndul oficialităţilor române. Raporturile dintre statul român şi C.E.D. fiind lipsite
de atribute coercitive, singura posibilitate a delegatului român de a
acţiona asupra celorlalţi membri era persuasiunea într-un context de
urbanitate specific relaţiilor politice statornicite între cele patru state
membre.
La cererea reprezentantului român, în sesiunea C.E.D. din octombrie 1935, delegaţii străini s-au angajat de a supune spre aprobare
guvernelor lor propunerea ca efortul financiar pentru lucrările necesare la guri să fie sporit.
Acest lucru Urm.3 să se facă fie direct, fie pe calea garantării
colective a unui împrumut contract3.t de C.E.D. la băncile particulare
din ţară sau străinătate 3.
Rezultatele demersurilor au învederat cu claritate dezinteresul
marilor puteri în problema asigurării tehnice a navigaţiei la gurile
Dunării.

Guvernul francez. pentru un moment a declarat că nu e în măsură
cerea mai întîi să cunoască proiectul de
suma aproximativă estimată de inginerii

să dea un răspuns precis. El
1ucrări adoptat de experţi şi
consultanţi ca indispensabilă.

Guvernul italian a dat un răspuns analog, cerind în plus un plan
de amortizare a eventualului împrumut r..
Guvernul britanic a răspuns că rărnine 13 părere;i sa exprimată
în mai multe ocazii potrivit căreia C.E.D. trebuie să se fin:rnteze prin
propriile ei mijloace, precizînd. totodată, că nu era în măsură să participe la garanta1·ea niciunui împrumut 5 •
1 I. Gh. Munteanu, „Comisiunea Europeană a Dunării", Galaţi, Institutul
de Arte grafice .. Munca'", 1937. p. 12 : D. N. Panaitescu şi G. Eeşeanu, Insemnă
tatea portului Galaţi, Tipografia „Munca", Galaţi 1937, p. 4 ; vezi şi anexa 2.
2 I. G. Munteanu, op. cit., p. 12.
3 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare se va citi A.M.A.E.),
ds. 8, Conventii. B. 17, vol. IV, fila 15 (Raport trimis de Contescu din Viena
la 2-5 ianua1ie 1936 către Ministerul Afacerilor Externe).
" Ibidem. Guvernul italian pleca de la ideea că sesiunea extraordinară a
C.E.D. ţinută la San Rerno, in 1934, fixase o dobmdă de 2 1/ 2 •/1 pentru ~
eventual împrumut în timp ce starea financiară a C.E.D. înrăutăţindu-se tot mai
mult, veniturile ei nu mai puteau suporta anuităţile aferente.
" Ibidem .
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In faţa răspunsurilor dezamăgitoare primite, guvernul român şi-a
împreîn caz
o contraparte din avantajele morale sau materiale egală cu acest însemnat
.sacrificiu ti. Pentru guvernul român chestiunea suplimentării fondurilor
.destinate marilor lucrări de întreţinere a navigaţiei nu putea fi privită doar ca o simplă operaţie financiară ; el considera că toate cele
patru state aveau datoria morală imperioasă de a ajuta C.E.D. să-şi
îndeplinească rolul pe care tratatele îl conferiseră şi fără îndeplinirea
.căruia dispărea însăşi raţiunea existenţei sale.
In cadrul preocupărilor celor trei guverne, de o mai largă au·dienţă s-au bucurat aspectele politice ale activităţii C.E.D. şi în mod
.special poziţia faţă de încercarea Germaniei de a pătrunde în C.E.D.
In acel moment numărul statelor candidate la admitere în C.E.D .
.ajunsese la patru : Grecia, Germania, U.R.S.S. şi Polonia. Statutul Dunării votat la Paris cu 15 ani în urmă, pusese capăt tendinţelor marilor puteri de a pătrunde în C.E.D. numai în virtutea importanţei lor
politice, menţionînd în mod expres că nici un stat nu poate intra în
C.E.D. decît dacă face dovada unor suficiente interese comerciale şi
, politice la gurile Dunării, iar primirea nu se poate face decît cu asentimentul unanim al statelor reprezentate la acea dată în C.E.D. 7•
Din punct de vedere strict statutar, după primul război mondial
Germania se menţinuse într-o situaţie de inferioritate faţă de Grecia,
.care se găsea în fruntea statelor ce puteau face dovada unor interese
-deosebite la gurile fluviului. Statistica navigaţiei pe anul 1934 evidenţia că, din tonajul vaselor comerciale pătrunse în 3.monte de Sulina,
Italiei îi aparţinea 250/o, Greciei 240;0, României 200/0,Angliei 90/0,
Germaniei 60;0 s.
In 1935 situaţia se schimbase astfel : pe primul loc se afla Grecia
cu 26°/o, urmată de România cu 240/0, Italia cu 220;0, Anglia cu 110;0,
Germania cu 8D/0, iar celelalte pavilioane luate împreună 5o;0 !1.
anunţat intenţia de a contribui la efortul financiar impus de
jurări nu numai cu o pătrime din sumă, ci chiar cu mai mult,
<le carenţă a celorlalte guverne, bineînţeles însă asigurîndu-şi

1
•

Ibidem. „Commisson Europeenne du Danube". 1935, Session d'automme.
.Protocle n" 1292, p. 133. Institutul de arte grafice „Moldova", S.A.R. Galatz, 1936.
; N. Daşcovici. „Interesele şi drepturile României în texte de drept internaţional public", Iaşi, 1936, p. 168.
1; A.M.A.E. ds. 8, Convenţii, D. 17, vol. IV, fila 60.
!J Ibidem. ln cifre exacte situaţia pe anul 1935 a vaselor intrate la Sulina
se prezenta astfel : Grecia - '122 Vlase cu uin tonaj de 205.9-16 tone. România - 61
vase cu un tonaj tota'l de 193.785 tone ; Ita:Lia - 65 vase cu un tomij total de
178.550 tone ; Anglia 30 vase cu un tonaj total de 84.G09 tone ; Germania 30 vase cu un tonaj total de 63:518 tone ; Egipt 17 vase cu un tonaj total de
33.864 tone ; Ungaria 16 vase cu un tonaj total de 12.2-15 tone ; Polonia 7
·vase cu un tonaj total de 3.444 tone ; BUJlgaria - € vase cu un tona] total de
13.996 tone ; U.R.S.S. - 2 vase cu un tonaj total de 5.135 tone ; Danemarca 1 vas cu un tonaj de 3.469 tone ; Iugoslavi'a - 1 vas de 3.859 tone ; Franţ:a - 1
vas de 640 tone ; Turcia - 1 vas de 8-18 tone. Statistique de la navigation a l'embouchure du Danube poui· l'annee 1935 - Institutul de arte grafice „Moldova",
S.A.R„ Galatz, 1936.
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Privite prin prisma prevederilor statutului Dunării, datele de
mai sus argumentau incontestabil cererea Greciei, handicapînd pe ceilalţi solicitanţi. Desigur, raţiuni politice superioare puteau determina
guvernul român la un moment dat, să decidă asupra pozitiei sale faţă
de oricare dintre cererile statelor amintite nu numai în funcţie de tonajul vaselor intrate pe Dunăre ; dar nu e mai puţin adevărat că cifrele tonejelor, care reprezentau sintetic interesele economice ale fiecărei ţări în această zonă, prevalau reprezentind argumentul hotărî
rilor şi punctul de plecare în fixarea pozitiei faţă de cei doritori să
intre in C.E.D.
Datele cu caracter pur economic deveneau astfel argumente politice de o însemnătate deosebită 1n.
Atitudinea guvernelor francez şi englez faţă de cererea Germ:iniei necesită o privire aparte. Înainte de octombrie 1933 Anglia şi
Franţa au pledat cu insistenţă uneori - în sprijinul candidaturii
germane. Acţiunea lor se înscria în contextul politicii anglo-franceze
de reconciliere cu Germania. Momentul Locarno şi intrarea Germaniei în Liga Naţiunilor părea să faciliteze realizarea proiectelor anglofranceze. Declaraţiile publice ale lui Briand şi Stressemann stimulau
încrederea celor ce doreau sincer stingerea neîntelegerilor dintre cele
două state 11 • De aceea, susţinerea candidaturii germane părea firească
din partea a două state care reuşiseră să ajungă la o înţelegere cu Republica de la Weimar în probleme cu un grad sporit de dificultate. Din
unghiul de vedere al diplomatiei românesti această atitudine era considerată însă ca neprincipială. de conjunctură. insuficient studiată şi
deci potenţial generatoare de incoveniente, în primul rînd pentru statul
teritorial de la gurile Dunării. într-un moment cînd România dorea
eliminarea incovenientelor cuprinse în St:itutul Dunării, pe cale legală. prezenta unui nou stat în C.E.D .. cu drepturi egale. putea amina
sine die. clipa modificării statutului în sensul urmărit de România.
Iluzia în care s-au lăsat legănate Franţa, dar mai ales Anglia,
despre posibilitatea schimbării efective a politicii germane s-a spulberat o dată cu instaurarea la putere în Germania a nazismului.
Eşecul conferinţei dezarmării de la Londra, începută cu reprezentanţii Republicii de la Weimar şi continuată cu emisarii guvernului
hitlerist, urmat de părăsirea de către Germania a Ligii Naţiunilor şi
de o reînarmare prost deghizată risipeau treptat capitalul de încredere
acumulat în anii de după Locarno. Tribulaţiile politicii anglo-franceze
degajau o gamă variată de atitudini şi sentimente mergînd de la apre10
In ce priveşte Polonia, cu toate raporturile politice bune dintre ea şi
Romtrnia, starea economiei şi comerţului ei exterior de la aceea dată nu-i putea
conl\eri nici un drept de a figura în C.E.D. Memoriul prezentat de guvernul
polonez în octombrie 1935, pentru susţinerea candidaturii sale, era o ţesătură
abilă de considerente economice, dar care, în realitate, n-aveau nici o valoare.
(A.M.A.E„ ds. 8, Convenţii, D. 17, voi. IV, fila 61).
11
J. B. Durnselle Histoire diplomatique de 1919 d nos jours. Paris,
Librairie Dalloz, 1962, p. 93-95 ; Georges Bonnet - Le Quai d'Orsay sous treis
republiques, Paris Libraire A. Fayard, 1961, p. 92-94 ; G. Tabouis Douăzeci
de ani de tensiune diplomatică, Bucureşti, Ed. politică, 1965, p. 33-45 ; E. Herriot - Pagini de jurnal, Ed. politică, 1968, p. 167.
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hensiune manifestă şi anatemizare publică. pînă la încercări de reL1 nsare a reconcilierii. Condamnarea Germaniei ele la tribuna Ligii l\ .1ţiunilor pentru sabotarea deliberată a eforturilor de dezarmare L' :_j,
urmată nu peste mult timp de acceptarea ideii unui directorat în patrn,
ilustrează această gamă. Absenţa fermităţii din repertoriul atitudinilor
anglo-franceze faţă de Germania, încuraja revizionismul şi semăna îndoială în rîndul aliaţilor Franţei şi Angliei. Această orientare oscilantă
s-a oglindit fidel în atitudinea faţă de încercările Germaniei de a pă
trunde în C.E.D.
Ieşirea Germaniei din Liga Naţiunilm a răcit relaţiile sale cu
cele două state. Una din consecinţe a fost renunţarea temporară a
Angliei şi Franţei de a susţine cererea Germaniei, conditionînd primirea Germaniei în C.E.D. de revenirea acesteia în Liga Nat.iunilor.n Dar
nu peste mult timp. cedînd insistentelor Reichului, ambele state au
părăsit condiţia de mai sus, apreciind că o colaborare cu Germania,
chiar în afara Ligii Naţiunilor, trebuie preferată unui conflict diplomatic deschis 1:1.
Pe drept cuvînt, o astfel ele politică era urmărită cu îngrijorare
în România şi, bineînţeles, respinsă.
Dorinţa de înţelegere cu Germania, m<1nifest:'ltă cu putere de 1\nglia, secondată de Franţa, începuse deja să dea rezultate cu totul opuse
celor scontate, fiind considerată la Berlin ca semn evident de slăbi
ciune şi derută a marilor puteri occidentale, ca un prilej nimerit de
promovare a revizionismului. Etapă cu etapă tendinţele revizioniste
pe de o parte, conciliatoriste pe de altă parte, îşi croiau drum. antn~
nînd în cursul lor şi interesele st::ltelor mici. Aceste tendinţe pot fi
urmărite distinct în toate etapele încercărilor de rezolvare a pr'.Jblemei Dunării.
Anterior emoţiei produsă în Europa la 7 m·wtie 1936. prin r~?mi
litarizarea zonei renane, reprezentanţi ai guvernului francez ::mun1.au
că Franţa nu vrea să acrediteze ideea potrivit căreia ea ar fi vrut „să
îndepărteze sistematic Germania de reuniunile internaţionale şi s[t-i
lase impresia că este condamnată la izolare" t'i.
Concesiilor preconizate de anglo-francezi guvernul român le-a
opus însă un veto constant.
în egală măsură se cuvine elucidat substratul stăruinţelor Germaniei.
în anii primului război mondial, şi mai ales după intrarea Rorn:'lme1 m război, Germania a început să manifeste o aversiune nedisimulată faţă de C.E.D. În momentul victoriei s:ile vremelnice, Germ::rni:1
a înlocuit C.E.D. cu o Comisie a gurilor Dunării din care, bineînţeles
fuseseră excluse Anglia, Franţa şi Italia şi în care erau reprezentate
numai statele riverane. J.i Evident, rolul hotărîtor îl avea Germania şi
12
13
1
"
i.;
naţional

A.M.A.E., Dos. 8, Convenţii, D. 17, voL IV, fila 62.
Ibidem.
Ibidem.
N. Daşcovici Intei·eselc şi drepturile României în texte de drept interpublic, Iaşi, 1936, p. 311.
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modul de rezolvare a problemei dunărene atunci adăuga o nouă piesă
infracţiunilor de drept internaţional al puterilor centrale.
C.E.D. - ca organism de largă cooperare internaţ.ională conceput ca
o pavăză politică colectivă în calea oricăror încercări imperialiste de
acaparare a gurilor Dunării - devenise un obstacol în calea tendinţelor
imperialiste ale Germaniei. Caducitatea tratatului de la Bucureşti şi-a
pus pecetea şi pe soarta Comisiei gurilor Dunării. Eliminarea fostelor
puteri centrale din C.E.D. în momentul reorganizării ei, nu. fusese o
reacţie vindicativă a învingătorilor, ci un ad de elementară justiţie
internaţională. Nu puteau fi menţinute în comisie acele state care îşi
dovediseră răspicat aversiune pentru acest organism, decît cu riscul
unui sabotaj continuu. În al doilea rînd, nici unul dintre învinşi, inclusiv Germania, nu puteau face dovada unor suficiente interese comerciale la gurile Dunării. In întreg intervalul de la război pînă în
1939, tonaj ul global al vaselor comerciale germane intrate prin Sulina
s-a menţinut pe un loc modest. w
Eliminarea Germaniei din comisie în 1919 îi întărise, firesc, aversiunea faţă de ac2asta, ceea ce constituia în fond o ilustrare a aversiunii sale faţă de Versailles şi faţă de rezolvările date acolo Europei
postbelice. Dar, paralel cu resentimentele. guvernul german nu putea
să nu se.>izeze şi avantajele politice oferite de prezenţa sa în C.E.D.,
organism care realiza în subsidiar şi observarea, sub toate aspectele,
a unei zone geografice de mare importanţă. Renaşterea interesului Germaniei pentru C.E.D., concretizată în depunerea cererii de admitere,
în 1926. era reflexul tendinţelor ei de a reveni de facto în rîndul marilor
puteri egale în drepturi. un simtom al creşterii potenţialului ei economic şi politic şi un preludiu al încercărilor din anii nazismului de
a obţine controlul economic şi politic asupra sud-estului Europei. Afirmaţiile reprezentanţilor Germaniei că intrarea
ei în Liga Naţiunilor,
în 1926, trebuia să fie urmată de admiterea în toate organismele internaţionale ce-şi desfăşura activitatea sub auspiciile Ligii Naţiunilor. îşi
pierduse valoarea în 1933. cînd Germania părăsind Liga şi-a menţinut
intact interesul pentru C.E.D. Acest interes se va contura mai clar în
1936, la 14 octombrie, cînd denunţînd clauzele fluviale ale Tratatului
de la Versailles, Germania îşi va înmulţi eforturlie de pătrundere în
C.E.D., cu toate că acest organism era înscris în tratatele incriminate.
Politica Germaniei naziste la Dunăre şi în Balcani era o faţetă
a intereseului deosebit pe care ea l-a m:mifestat necontenit pentru
problemele acestei regi uni. Ea se încadra în acelaşi „Drang nach Os ten",
care a caracterizat adeseori politica europeană a Germaniei de la începutul sec•. XX. Alternativele conţinute în această formulă erau : dominaţie efectivă prin anexare sau subordonare. Ambele au fost încercate.
Drumul spre Orientul Apropiat şi Mijlociu prin gurile Dunării
şi Marea Neagră a preocupat mai rnulte generaţii de oameni politici
şi militari germani. Ca o primă etapă deci se impunea dominarea gula dosarul
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Vezi anexa 1.

Dunării. Supremaţia Reichului nazist l3 gurile Dunării însemna
preţios cap de pod spre Marea Neagră şi, totodată, dominaţia Bal-

rilor
un

canilor. ln conformitate cu întreaga sa politică expansionistă, Germania şi-ar fi consolidat astfel dreptul de intervenţie în rezolvarea întregului ciclu de probleme sud-estice. Numai sub acest aspect se poate
explica perseverenţa Germaniei în revendicarea primirii în C.E.D. care,
după cum am văzut, din punct de vedere tehnic şi financiar impunea
sarcini grele statelor membre. Soluţia gel·mană pentru sud-estul european, în prejma războiului, prezenta multe analogii cu soluţia pn:-conizată de Rusia ţaristă, în secolul trecut, pentru problema orientaL"t.
în lumina acestor consideraţii, atitudinea Germaniei faţă de problemele Dunării se explica prin aceiaşi necesitate ca şi forţele care îi
determinau expansionismul. Ea putea fi rezumată în formula : ostilitate împotriva oricăror organisme internaţionale care îi îngrădeau
libertatea de acţiune sau - atunci cînd nu se putea - pătrundere în
cadrul lor şi dominare. Lozinca fluturată de Germania „Dunărea a
dunărenilor" prezenta avantajul unei formule politice în aparenţă
logkă, şi meritul că îndepărta în acelaşi timp din calea sa celelalte 1113.l'i
puteri răJspunzătoare de echilibrul şi pacea Europei. Pe această linie,
guvernul german a făcut în mai multe rînduri cunoscut că se menţine pe poziţia aleasă la 14 octombrie 1936. Totodată, el menţiona că
nu înţelege teama României că intrarea Germaniei în C.E.D. deschide
poarta altor solicitanţi. „Ceilalţi n-au ce căuta în C.E.D." iar în
aceiaşi gamă, Goring i-a declarat ambasadorului
român la Berlin :
„Părerea mea perisonală e că numai riveranii au drept de a vorbi. Anglia şi Franţa, spre pildă, n-au ce căuta în C.E.D." li
C.E.D. şi C.I.D. erau o justificare permanentă a dreptului marilor
puteri învingătoare de a pătrunde în Marea
Neagră şi pe Dunăre.
C.E.D. la Sulina şi C.I.D. la Viena însemna în fond învingătorii din 1918
instalaţi în două puncte de unde puteau supraveghea în acelaşi timp
Dunărea şi Marea Neagră. Pe aceiaşi linie, propunerea dezbătută cîndva
in cercurile politice româneşti de unificare a C.E.D. cu C.I.D. nu a
surîs Germaniei. O asemenea propunere n-ar fi izbutit pentru că Germania n-ar fi acceptat niciodată colaborarea cu marile puteri neriverane în sectorul fluvial al Dunării.
Indiferent însă de faptul dacă România a sesizat în toate etapele
adevăratul interes al Reichului, dintr-o elementară prudenţă politică
ea a declinat toate propunerile de sporire a numărului de state admise
în C.E.D., motivînd variat refuzul său, în concordanţă cu realităţile
internaţionale ale etapei respective. Constanta
politicii româneşti în
problema Dunării a rămas intenţia sa de a-şi căpăta o suveranitate
deplină asupra Dunării maritime, prin eliminarea acelor prevederi ale
statutului care greVlau exerciţiul suveranităţii reale, concomitent cu
păstrarea şi întărirea garanţiilor privind libertatea de navigaţie internaţională. Evoluţia acestei politici este deosebit de interesantă.
17
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A.M.A.E., Ds. 8, Convenţii, D. 24, vol. I, fila 81 (Telegrama nr. 3!133 a
române din Berlin, semnată Djuvara din l.VI.'1938.
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într-o notă confidenţială trimisă lui Titulescu la 25 aprilie 1926,
reprezentantul României în cele două comisii C.E.D. şi
C.l.D. - îşi exprima părerea, căpătată în urma unor discuţii cu Martius şi Pakhammer - delegaţii germani din C.I.D. - că Germania nu
numai că acceptă, ci chiar aşteaptă anumite condiţii ale guvernului
român în schimbul cărora România să-şi retragă vetoul său faţă de
cererea Germaniei 11'. Nota sublinia necesitatea indispensabilă, după
părerea lui Conţescu, de a se pretinde în acest caz tuturor statelor
noi admise acceptarea integrală a condiţiilor privitoare la viaţa lăun
trică a C.E.D., pe care cele patru state reprezentate la acea dată, le-ar
pune în comun, ca : clauza unanimităţii voturilor, care asigura Romăniei dreptul la veto ; clauza participării noilor admişi la sarcinile
tehnice şi financiare asumate anterior primirii lor ; respectarea drepturilor cîştigate de funcţionarii existenţi rn.
Ceea ce suplimenta prudenţa politicii româneşti în această problemă era şi faptul, prevăzut în articolul VIII din statut, că toate
statele admise în C.E.D. intrau de drept şi în C.l.D. Ele cîştigau astfel
calitatea de a se ocupa de afaceri ce nu priveau deloc propriul lor
pavilion, fiindcă, cu excepţia Germaniei, nici unul dintre solicitanţi
nu-şi avea pavilionul reprezentant pe Dunărea mijlocie şi de sus :!li.
România s-ar fi văzut pusă în situaţia de a acepta 3 noi arbitri, 3 st3.te
neriverane, care alături de cei 3 neriverani deja reprezentaţi în C.I.D.
puteau constitui un număr aproape egal cu riveranii Dunării. Astfel,
interesele României pe Dunăre ar fi fost mult mai greu de apărat,
c<1 chiar dacă anumite prnmisiuni s-ar fi făcut la început, ele rămîneau
foarte greu de observat în practică.
În privinţa C.E.D., perspectiva creşterii numărului de state admise
sporea reticenţele politicii româneşti şi pe considerentul că realizarea
acestei perspective putea strica echilibrul de consideraţii al intereselor
reciproce, constituit de solidaritatea a trei state mari şi aliate, neriverane,
deci cu interese limitate doar la exerciţiul navigaţiei internaţionale şi
care lăsau României indiscutabil, supravegherea paşnică şi reală a inte1·eselor proprii. Prezenţa a 3-4 state noi, dintre care unul
Germania - riveran la Dunărea de sus, altul - U.R.S.S. riveran
h Marea Neagră. altul Grecia - neriveran, dar avîndu-şi o parte din
domeniul său comercial la Dunărea maritimă, după cum rezultă din
statistici, în sfîrşit, un al p'.:ltrulea, tot neriveran - Polonia - a cărui
p:>litkă nu era întotdeauna suficient de clară, toate acestea la un loc
sporeau volumul preocupărilor diplomaţiei româneşti. Singurul avantaj
pe care-l 1putea prezenta i1Hrarea a noi state în C.E.D. ar fi fost posibilitatea obţinerii mai uşoar~ de fonduri pentru ex2cut1r2a celor mai
urgente luqrări şi scăderea taxelor de navigaţie. Avantajul era însă
iluzoriu şi el a ~ost apreciat cJ. atare de guvernul român :!l. Intr-adevăr,
Conţescu,

18 A.M.A.E., Ds.
trimisă de Conţescu la
J!I

8, Convenţii, D. 17, vol. IV, fi-la 61
25 aprilie 1936, dir. Vie!"la, lui Titulescu).

Ibidem.

:!O Ibidem.
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A.M.A.E., Ds. 8,

Convenţii,

D. 17, vol. IV, fila 64.

(Notă

confidenţială

orice sacrificiu special pe care noile state admise ar fi fost chemate
să-l facă, urma, fără îndoială. să fie acoperit cu avantaje echivalente
de natură politică, situaţie pe care România, în primul rînd, n-ar fi
acceptat-o 2:.!.
Privind lucrurile în lumina experienţei trecutului, România avea
motive temeinice să reziste tentaţiei oferite de prezumtiva generozitate
financiară a solicitanţilor şi în primul rînd a Germaniei, ale cărei
.efecte s-ar fi manifestat în dauna suveranităţii şi a marilor sale interese teritoriale la gurile Dunării. Vizita ministrului de finanţe al
Reichului, Schacht, într-o serie de capitale balcanice, în mai 1936,
.avînd scopul de a le atrage în orbita politicii economice germane, deşi
nu s-a referit în mod expres la problema Dunării, trebuie corelată cu
repetatele încercări ale Germaniei de a pătrunde în C.E.D. :!:I.
Cererile de primire în C.E.D. ale celor patru stRte amintite au
ridicat, printre altele, în faţa diplomaţiei româneşti întrebarea dacă
ar fi fost bine şi prudent a revitaliza, în ipoteza admiterii lor, activitatea C.E.D. şi dacă această revitalizare în vechile tipare nu răpea
României posibilitatea de a înlăturn anacronismele Statutului Dunării
maritime :.!'o. Cele mai autorizate păreri considerau C.E.D. ca o necesitate şi se exprimau în sensul unificării regimului Dunării, luînd ca
tip pe acei!. al C.I.D„ care lăsa intacte de la Ulm la Brăila ·drepturile
de suveranitate ale riveranilor. Dar această părere îşi păstra valabilitatea numai atît timp cît C.E.D. ar fi rămas în compunerea ei iniţială ;
părerea aceasta îşi pierdea suportul şi realizarea ei devenea riscantă
în momentul în care numărul membrilor ameninta să se dubleze:.!~·.
Rezervele diplomaţiei româneşti sînt cu atît mai not<ibile cu cît momentul
istoric respectiv consemna raporturi strînse cu Grecia şi Polonia, bune
·CU U.S. şi corecte cu Germania.
în această situaţie politică în care dorinţa legitimă a României
de a îndrepta inconvenientele regimului Dunării, în interesul propriu,
dar, în egală măsură şi în interesul navigaţiei internaţionale era frînată, printre altele, şi de teama unei acuzaţii de revizionism a
apărut un element nou, deosebit de important : cererea guvernului
turc de a se modifica regimul strîmtorilor stabilit la Lausanne. Cererea
Turciei, a cărei legitimitate nu putea fi contestată de România. dădea
o dimensiune nouă întregii probleme încă înainte de a se ajunge la
comunicatul conferinţei de la Montreux. În capitalele europene asocierea dintre revendicarea Turciei si cea urmărită de România s-a
impus de la început. în cercurile ~ficiale româneşti se discuta dacă
n-ar fi locul ca : „în mijlocul suflului de revizionism sălbatec ce s-a
abătut asupra Europei, să urmăm exemplul revizuirii paşnice, corecte
şi legale a regimului strîmtDl'ilor" :.!li ceea ce ar fi adîncit distincţia
22
21
:

Ibidem.
Documents diplomatique fran<;ais, 1932-1939, 2-e serie, 1936-1939, tom. 2,

<loc. 300.
~~ A.M.A.F., dos. 8, Convenţii D. 17, vol. IV, fila 64.
"" Ibidem.
i;; Ibidem.
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dintre revizuirea paşnică a unor clauze neteritoriale, efectuată intr-uru
consens unanim, şi revizionismul teritorial violent, al cărui portdrapel
era Germania hitleristă.
Preferinţele României îndreptate spre o Comisie Europeană a
Dunării uşurată de servituţile tehnice şi juridice, care să continue a
fiinţa mai departe ca organism politic internaţional, în calea oricăror
încercări de monopol politic sau economic la gurile Dunării, au primit.
o nouă ilustrare în timpul conferinţei de la Montreux. ln timpul discuţiilor asupra limitării tonajului vaselor cu drept de a pătrunde în
Marea Neagră ce aparţineau statelor neriverane, unul din delegaţii
români, Conţescu, a cerut ca tonajul vaselor staţion::lre ale C.E.D., adică
acea forţă reală care asigura securitatea gurilor Dunării şi libertatea
de navigaţie internaţională să fie exceptat din tonajul vaselor de război
ale puterilor neriverane aflate în Mare3. Neagră şi să fie considerat
ca o forţă aparte :! 7. Cererea României a fost susţinută, cum era şi
firesc, de reprezentanţii celorlalte state membre în C.E.D. Delegatul
Franţei, Pansat. a precizat cu acest prilej că vasele de război pe care·
puterile reprezentate în C.E.D., le aliniază ca staţionare pe Dunărea
maritimă sînt menţinute aici în baza dreptului conferit de tratatele
de la Paris şi Londra :! 8 . Iar Ri.isti.i Aras, şeful delegaţiei turce a declarat : „Am omis această chestiune în primul proiect, din atenţie·
faţă de România. pentru că staţionarele nu procură o prea mare plă
cere ţărilor pe lingă care rămîn. Dar. din moment ce delegaţia română
îşi exprimă această dorinţă, ne declarăm de acord" 29 •
Diplomaţia europeană a întimpinat diferit intenţia României de
a modifica regimul existent la gurile Dunării. Insărcinatul cu afaceri
al României la Ankara, Filoti, comunica că, în cursul unei întrevederi
avută cu Ri.isti.i Aras, acesta, justificînd cererea Turciei de a scăpa
de comisia strîmtorilor, a adăugat că. după părerea sa România artrebui să procedeze identic cu C.E.D. 311 • Sugestia turcă pronunţată la
sfilrişitul lunii mai 1936, deci înainte de a se întruni conferinţa de la
Montreux, era firească. Turcia îşi dorea ·„m partener care, militînd
pentru o cauză asemănătoare, să-i uşureze propria sa acţiune politică.
De asemenea, nu trebuie negată comprehensiunea guvernului turc pentru o acţiune întreprinsă de unul din aliaţii săi din Înţelegerea Balcanică.
Din Londra şi Paris soseau informaţii din care chiar d::i.că nu se
putea descifra adeziunea Angliei şi Frantei la actiunea proiectată de·
guvernul român, nu se putea trage nici concluzia unei respingeri
de plano 31 .
Poziţia guvernului italian întîrzia să se precizeze. Ea era legată
de discutarea prealabilă a cererilor de admitere în C.E.D. ale Germaniei, Poloniei şi Greciei, pe care Italia le susţinea, dînd ca argument
~•

„Universul·· din 15 ianuarie 1937.
Ibidem.
2
~ Ibidem.
JO A.M.A.E., Dos. 8, Convenţii, D. 17, vol. IV, fila 81
trimisă la 2 iunie 19:36. din Ankara, de Filoti).
~ 1 Ibidem, fila 85.
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necesitatea de a repartiza sarcinile financiare grele ale C.E.D. asupra
unui număr mai mare de state. ln acelaşi timp însă, cererea de admitere a U.S. eria trecută sub tăcere :J:!.
La Moscova oficialităţi sovietice îndemnau guvernul român să-şi
materializeze cît rrrai ·curînd intenţi3. sa. In acelaşi sens se pronunţa
ş1 Ostrovski, ambasadorul sovietic la Bucure)ti :i::.
Interesante sînt şi informaţiile furnizate de reprezentantul României la Haga, care pomenesc de „uimirea·' ministrului olandez al
afacerilor externe la aflarea faptului că Dunărea este supusă autorităţii a două comisii 1amănunt pe care dînsul nu-l cunoştea şi,
bineînţeles, poziţia sa favorabilă unei eventuale acţiuni înt1·ep;'inse
de guvernul român pentru modificarea regimului Dunării :Vi.
Din considerente de poiitică generală presa maghiară a subliniat
ş1 ea iniţiativa guvernului român arătînd însă că : „acţiunea Turciei
cu privire la strîmtori şi aşteptata iniţiativă danubi:'..nă a guvernului
român sînt elemente revizioniste'·~].-,.
In perioada lucrărilor conferinţei de la Montreux, guvernul rom::ln
n-a întîrziat nici un demers oficial, menţinîndu-se într-o stare de expectativă. Dar aluzii la necesitatea modificării Statutului Dunării s-au
făcut auzite în timpul lucrărilor. Mulţumind şefului delegaţiei turce
pentru sprijinul promis în legătură cu staţionarele admise în Marea
Neagră, Conţescu a adăugat : „In tot cazul, dacă staţionarele sînt menţinute, România va accepta bucuroasă această situaţie, pentru că tratatul de la Paris este însă în vigoare, natural sub rezerva dispariţiei
C.E.D., eveniment ce poate să se producă la un moment dat" ;:(j (sublinierea noastră).
Rezultatele conferinţei de la Montreux au arătat că există posibilitatea revizuirii unor clauze neteritoriale din tratatele de pace cu
acordul unanim al celor interesaţi şi cu păstrnrea spiritului tratatului.
După succesul conferinţei de la Montreux, Titulescu, înli:-un interviu acordat ziarului „Le Temps"', atrăgea din nou atenţia asupra
deficienţelor conţinute de Statutul Dunării maritime. El insista în mod
deosebit asupra a două probleme : competenţa exagerată a C.E.D. şi
neputinţa ei de a face faţă, în forma existentă atunci, greutaţilo1· .tmanciare şi tehnice. Titulescu nu uita însă să accentueze asupra caracterului paşnic al cererii româneşti, invocînd precedentul c1·eat la
Montreux :n.
Totuşi demersuri directe pe lîngă celelalte trei guverne reprezentate în C.E.D. nu s-a făcut. În august Titulescu a fost înlăturat
A.M.A.E„ ds. 8, Convenţii, D. 17, vol. IV. f. 124 (Telegrama nr. 53740
de Grigorcea, la 29 sept. 193Ci clin Geneva).
A.M.A.E., Ds. 8, Conventii, D. 24, fila 65.
J\ A.M.A.E„ Ds. 8, Convenţii, D. 17, vol. IV, fila 105
(Telegrama nr. 720
trimisă de Pella, din Haga, la 5 august 1936).
. . ~:; A.M.A.E„ Ds. 8, Convenţii, D. 17, vol. IV, fila 108 (Telegrama nr. 2371
tnm1sa dm Buda:pesta la 6 august 1936 de Căpităneanu. Acesta citează articolul
„~-1 Titulescu avangardianul revizuirii tratatelor", apărut în ziarul „Pester Lloyd·'
dm 4 august 1936).
J!i „Universul" din 15 ianuarie 1937.
JÎ „Le Temps" din 29 iulie 1936.
J
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din guvern. Indiscutabil. el fusese prima vioara m orchestra celor ce
necesitatea modificării Statutului Dunării maritime. Succesorul său, Victor Antonescu, deşi nu avea personalitatea şi posibilităţile dovedite de Titulescu, se număra totuşi printre partizanii continuării vechii politici :i1'. Dar acomodarea cu funcţia şi cu datele problemei îi cerea oarecare timp. Pe de altă parte, guvernul român, deşi
îşi manifestase în diferite moduri şi intensităţi dorinţa modificării StatutUlui Dunării. nu avea un plan corect de măsuri. iar elaborarea lui
cerea, de asemenea. timp. Ultimele reuniuni ale expertilor din Ministerul Afacerilor Externe considerau drept condiţie necesară şi prealabilă oricărui demers oficial. pregătirea temeinică a documentelor de
lucru pentru viitoarea conferinţă a Dunării :m. Toate acestea explică
în bună măsură dece a întîrziat cererea oficială a României, întîrziere
care însă nici un moment nu poate fi confundată cu renuntarea.
Concomitent cu pregătirea planului de modificare a statutului
Dunării, guvernul român a reluat şirul consultărilor în scopul asigurării unui sprijin diplomatic cit mai intens, în primul rînd sub
forma unei acţiuni concertate a statelor din Mica Întelegere şi Inţele
gerea Balcanică. lntr-o telegramă trimisă regelui la 15 septembrie
1936. Victor Antonescu, prezent la reuniunea Micii Intelegeri de la
Bratislava, anunţa sprijinul diplomatic fără rezerve acordat de cei doi
aliaţi acţiunii ce urma a fi întreprinse de România. La cererea expresă
a ministrului român, problema dunăreană nu a fost inclusă în comunicatul oficial al Conferinţei spre a nu se lăsa impresia că guvernele
Micii înţelegeri decid între ele o atitudine mai înainte de a fi luat,
cel puţin oficios, contact cu celelalte state interesate "0 • Ea figura însă
în procesul verbal de lucru al conferinţei : „ln momentul în care România va socoti oportun a întreprinde negocieri pentru a obţine suprimarea C.E.D. sau modificarea actualului său regim, celelalte două
state din Mica Înţelegere vor sprijini demersul României•· " 1•
Un sprijin asemănător a fost promis de către statele Intelegerii
Balcanice, mai ;=des din partea Turciei r.:i.
1n mijlocul frămîntărilor şi pregătirilor făcute de guvernul român
pentru modificarea statutului Dunării a sosit ştirea denunţării unilaterale de către Germania a clauzelor fluviale înscrise în Tratatul de
la Versailles. In consens cu întreaga sa politică revizionistă şi adînc
contrariată de nereuşita a două mari deziderate urmărite de ani de zile,
Germania nazistă a denunţRt h 14 noiembrie 1936 stipulaţiile tntatului
de la Versailles privitoare la internaţionalizarea fluviilor şi s-a retras
din toate comisiile aferente. Aceste două deziderate erau : admiterea
Reichului în C.E.D. şi dreptul de a dispune în C.I.D. de aceleaşi două
voturi pe care la avusese Bavaria şi Wi.irtembergul înainte de suprisusţineau

:;,-; „Universu,]" din 1 iunie 1937.
:m A.M.A.E., Ds. 8, Convenţii, D. 17, vol. IV, fila 119.
0
" Ibidem, fila 120 (Telegn.ma 50.830 trimisă regelui la 15 septembrie 1!H6
de către V. Antonescu, din Bratishva).
t, I Ibidem, ma 123.
'·~ Ibidem.
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marea completă a autonomiei lor politice şi administrative, prin legea
din decembrie 1934. La înfăptuirea primului deziderat se opusese, din
considerentele arătate, g .lvernul român ; la al doilea s-au opus majoritatea celorlalte guverne reprezentate în C.I.D. c::ire au
acţionat
Germania înaintea Ligii Natiunilor şi Curtii de Justiţie Internaţională
de la Haga 1,:1. Formal, diferendul er:i penrl.inte. dar efectele lui au
.devenit inoperante'•". Acestor modificări, Germania le-a mai adăugat
ulterior şi altele printre care : abolirea caracterului international al
Dunării între Kelheim şi Ulm adică pe 174 km. din teritoriul
german, ceea ce sublinia încăodată tendinţa de revizuire a tratatului
<le la Versailles si a Statutului Dunării ; modificarea stipulaţiilor prevăzute în Statut~l Dunării relative la reprezentarea în administraţia
Porţilor de Fier ; modificarea dispoziţiilor care reglementau cabotajul,
precum şi a celor referitoare la administratia interioară a C.l.D. ·~ 5 •
Gravitatea deosebită a situaţiei nouă create rezulta nu atît din
încălcarea unor prevederi precise înscrise în tratatele de pace, cit mai
·cu seamă în finalitatea intenţiilor Reichului. care se profila a fi instaurarea treptată a hegemoniei politice şi economice în bazinul dunărean. întrevederea dintre Hi1Jler şi Ciano din octombrie 1936, urmată de activizarea încercărilor de dezmembrare a Micii Inţelegeri
'prin izolarea tot mai accentuată a Cehoslovaciei de aliaţii ei, precum
.şi poziţia echivocă a guvernului Stoiadinovic într-o serie de probleme
de inte1·es comun, întăreau încrederea guvernului nazist în posibilităţile de succes ale unor noi măsuri de forţă împotriva Versaillesului 1ir.. In acelaşi timp dezinteresul devenit cronic al Angliei şi Franţei
.amplifica gravitatea situaţiei. Oficialităţile de la Quai d'Orsay căutau a
minimaliza importanţa gestului Germaniei sub masca altor evenimente
internaţionale mai grave şi de imediată repercusiune 'lî.
Faptele notate impuneau o reevaluare a tuturor datelor problemei
Dunării. întreaga acţiune pregătită de guvernul român trebuia pusă
de acord cu ultimele realităţi politice. O nouă pagină se întorcea astfel
în dosarul relaţiilor internaţionale din zona Dunării m::i.ritime. Problema suprimării C.E.D. nu se mai pute::i. pune. Dimpotrivă lunile următoare vor marca o susţinută campanie întreprinsă de România pentru
consolidarea acestui organism international ş1 dinamizarea tuturor factorilor responsabili de soarta 62..
1
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A.M.A.E., Ds. 8, Convenţii, D. 24, fila 4-1.
Ibidem.
Ibidem.

r.G După denunt::i.rea de către Germania a prevederilor tratatului de la
Versailles referitor la fluviile europene, şi după retragerea sa din C.I.D., Jugo-slavia şi-a manifestart o intenţie analoagă la care n-a renunţat decît după ce
reprezentanţii Rom~rniei şi Cehoslovaciei din C.I.D. au dat alarma contra acestui
gest revizionist. (A.M.A.E„ Ds. 8, Convenţii, D. 24, fila 42 Raport trimis de
Conţescu, la 24 mJ.rtie 1938, din Viena ; vezi şi Eliza Campus, Mica lnţelegere,
Ed. ştiinţifică, 1968, Buc., p. 263.
7
" A.M.A.E„
fond 71, (1920-1944) Franta general, 1937, fila 241. (Telegrama nr. 3953 tirimi:>ă de Ceseanu din Paris la 20 noiembr-ie 193G).
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Initre 17 mai şi 3 iunie 1937 a avut loc la Galaţ.i sesiunea dea C.E.D., a cărei lucrări au fost prezidate de delegatul României, C. Conţescu. Dezbaterile sesiunii au pivotat pe necesitatea imperioasă a unor lucrări de mari proporţii, care să asigure o mai bună
ieşire la mare. Vorbind într-un limbaj ferm, delegG"ltul român a arătat
din nou, „pentru o ultimă oară", că guvernul român încătuşat între·
dorinţa respectării Statutului C.E.D. ş1 necesitatea inexorabilă de a
preveni catastrofa ce ameninţa gurile Dunării, era hotărît să socotească tergiversarea sau carenţa celorlalte trei guverne ca o lipsă de
consideraţie pentru mesajul repetat al României şi „ca o crimă faţă
de interesele economiei româneşti'' ~l". 1n timpul lucrărilor delegatul
român a mai sublini?.t că refuzul celorlalte trei guverne de a ajuta
C.E.D., direct sau indirect, prin garantarea unei finanţări private (pe
care acum doar guvernele francez şi italian n-au respins-o cu totul
apriori, n. n.), trăda indiferenţă şi că această indiferentă guvernul român
o considera susceptibilă de ~ deveni fatală existentei C.E.D. însăşi.
In acelaşi timp, delegaţii străini au mai fost înstiinţaţi că, inte1·pretînd
ad literam Statutul Dună1·ii, viaţa politică a C.E.D. nu se mai putea
concepe în afară de cadrul îndeplinirii stricte a obligaţiilor ei tehnice ~!.I.
Folosind avertismentul şi încercînd să scuture apatia în care se
complăceau cele trei guverne, aceste acţiuni ale guvernului român
se înscriu pe linia primelor încercări întreprinse după 14 noiembrie
1936 de a consolida C.E.D. ca org-mism politic în faţa ameninţărilor
ce se conturau din partea Germaniei, şi ca organism tehnic care să-şi
îndeplinească întrutotul misiunea ele asigurare a navigaţiei prin gurile
Dunării. Eşecul acestor înce1-cări, C2. şi influenţa exercitată de unele
evenimente externe, vor determina mai tîrziu guvernul român să se
orienteze tot mai decis spre o poziţie de consolidare politică a C.E.D.,
pe calea modificării Statutului său, şi de preluare a sarcinilor tehnice
şi financiare. Deocamdată însă, următoarele sesiuni ale C.E.D. cea
din toamna anului 1937, de la Galaţi, şi cea extraordinară din ianuarie
1938, de la Cannes - au fost dominate de aceleaşi eforturi ale diplomaţiei româneşti de a impulsiona activitatea C.E.D. cu concursul multilateral al celorlalţi membri şi în litera statutului în vigoare 50 • Ulteriorcelor două sesiuni amintite, multiplele aspecte ale situaţiei create în
primăvară

'·B A.M.A.E., Ds. 8,
peenne du

Danube,

Convenţii, D. 17, vol. IV, fila 301 ; Commission Euro1937, Session de printemps. Protocoles n-os. 1328 a 134L
pag. 120. Institutul de arte grafice „Moldova"
S.A.R.,.

Protocole nr. 1338,
Galatz, 1938 .
.ia Ibidem.
50 Cu prHeju1 sesiunii C.E.D. din toam11a anului 1937. delegatul român a
readus în discuţie îngrijorarea comercianţilor şi armatorilor români amplificată
de fiecare nouă scădere a adincirnii apei la ieşirea în mare. El arăta că orice
tergiversare clădită pe lipsa de hotărire şi pe indiferenţa celorlalte trei guverne
devine, pe zi ce trece, tot mai intolerabilă. ln acelaşi timp însă, în raportul
adresat guvernului român, el aprecia din nou că „în împrejurările politice europene actuale, C.E.D. nu ar putea fi considerată ca susceptibilă de a fi desfiinţată
în curînd, ci numai modernizată în constituţiunea ei juridică, continuînd însă_
a rămîne cu acelaşi număr de membri ca astăzi". A.M.A.E., Ds. 8, Convenţii„
D. 17, vol. IV, fila 383.
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Europa prin ocuparea fulgerătoare a Austriei, făcea imprudent şi prematur orice pronostic asu?ra regimului viitor al Dunării, inclusiv Dunărea maritimă. Acum nu mai putea fi vorba de vechea teză a Ro~mâniei eventuala unificare a celor două comisii - avansată cîndva
celor trei guverne mulţumite de acest etern ,.statu quo ante". Situaţia
se schimbase radical după modificare<1. frontierei dunărene a Germaniei,
însoţită de activizarea tendinţelor ei hegemonice, împotriva cărora toţi
cei dispuşi să apere menţinerea caracterului internaţional al fluviului
<ni fi trebuit să-şi dea mîn::i. spre a lupta împreună contra subjugării
lor. In chip firesc, cele trei guverne. ameninţ?.te chiar de a fi înlăturate
·din administraţia Dunării, urmau în propriul lor interes, să acorde
guvernului român tot sprijinul, spre a-l primi în schimb pe al său.
Problem~le ce se ridicau pentru Dun[U'ea mijlocie şi de sus erau
strîns legate de situaţia Dunării maritime, încît devenea evident că
aceasta din urmă nu putea fi lăsată la o parte în discuţiile ce urmau
a se deschide în viitor. Atît timp cît Germania nazistă întelegea să se
menţină pe terenul ales de ea, retrăgind plenipotenţa fostului delegat
austriac în C.I.D. şi declarind formal că regimul internaţional al Dunării încetează la frontiera apelor ungaro-austriace, fără a trece însă
la represalii de altă natură, C.I.D. î-;;i putea continua mai departe
, -existenţa cu 8 membri pe sectorul prescurtat ce-i rămînea, neştir
bindu-şi cu nimic din autoritate şi competentă. Dar exista pericolul ca
-oportunismul politic al unora dintre riverani, şi în primul rînd al
Ungariei să creeze defecţiuni voluntare redutabile. Dacă acest oportuni19m s-ar fi materializat prin retragerea unui nou stat din C.I.D.,
urmînd exemplul Germaniei, devene3. evident că autoritatea morală
a C.I.D. ar fi fost prea mult slăbită pentru ca ea să mai poată administra fluviul în numele întregii Europe. Soarta C.I.D. ar fi putut
antrena şi modificări nedorite în regimul C.E.D., căci od::i.tă cu desfiinţarea, o nouă conferinţă a Dunării urma să se întrunească, dar, de
data aceasta, pe un teren politic cu totul diferit de cel din 1919,
dominat de politica revizionistă a Germaniei. In această ipoteză, prevăzută de altfel de guvernul german, admiterea Angliei si Frantei
într-o viitoare nouă comisie ;w fi fost exclusă ,·i1. S-ar f( reve~it la p~o
iectul de comisie riverană de la 1883, e.:;uat atunci din cauza pretenţiilor de hegemonie ale imperiului habsburgic. pretenţii preluate nemijlocit de Germania nazistă în conditii istorice favorabile. Recidiva
Angliei şi Franţei în acceptarea celor mai grave atingeri aduse intereselor lor politice favorizau această ipoteză. ca şi poziţia lui Mussolini în faţa anexării Austriei, dc~i această pozitie nu putea fi întrutotul
interpretată sub forma unei adeziuni principale la toate consecinţele
·economice ale acestui poli tic.
Ansc:hluss-ul a atras după sine prnmisivnea lui Hitler de a face
din Viena un „Hamburg al Orientului··.-,~. Ori, pentru un Hamburg al
A.M.A.E., Ds. !J, Co1wenţii, D. 2-1. fib 43.
~~ Ibidem : Corneliu Molin, Viena Dunărea nesc", S. A„ Craiova, 1942, p. Cil.
51
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Orientului, traficul maritim de la Sulina, lucrările tehnice de la gurile
Dunării, recalcitranţa celorlalte trei state reprezent::i.te în C.E.D. de
a nu' acţiona· mai hotă:r5.t şi de a nu finanţa cu mai mult interes ameliorarea ieşirii la mare - într-un cuvînt activitatea integrală a C.F..D.,
- era un factor de o extraordinară importanţă pentru guvernul nazist.
Revenirea Germaniei la Galaţi continua să constituie un deziderat
major al acesteia. Aşa dar, întreaga problemă a Dunării se punea din
nou, cu toate implicaţiile şi componentele ei.
în complexitatea noii situatii create după 14 noiembrie 1938 şi
mai alas după 12 martie 1938, o importanţă deosebită căpăta poziţia
Italiei, stat neriveran, membru al C.E.D. în care se bucura de acelaşi
statu1t ca şi Anglia şi Franţ?.. 1n acel moment i5toric. politica Italiei
faţă de Europa centrală şi dunăreană rămânea fixată pe axa BerlinRoma. Atît timp cit comunitatea de interese şi de acţiune
dintre
Germania şi Italia faţă de războiul civil din Spania le dicta acestor
două puteri o politică de strînsă colaborare, ele s-au străduit să atenueze toate divergenţele lor în bazinul d•1nărean. Incheierea acordurilor
comerciale italo-germane din 10 decembrie 1937, în urma vizitei întreprinse de Ciano la Berlin, era deosebit de semnificativă. Dintre aceste
acorduri, apare deosebit de interesant, sub aspect politic, protocolul
confidenţial prin care Germ:mia şi Italia se oblig::w să nu-şi facă concurenţă în bazinul dunărean. Conform înţelegerii stabilite atunci, Europa
dunc:i.reană nu era împărţită în zone de influentă economică, iar spre
a da o v:iloare reală îndatoririi de a evita competiţia dintre ele,
Germania şi Italia, urmau să se informeze reciproc despre negocierile
şi acordurile lor comerciale .-.:i. Dar, cum Protocoalele de la Roma erau
bazate pe idee3. preferinţei, deci a concurenţei, rezultatul indirect al
acestor acorduri comerciale dintre Italia şi Germania era că cea dintîi,
cel puţin provizoriu, renunţa la ideea extinderii protocoalelor asupca
celorlalte state dunărene.-,,,_
Oficial, în problema C.E.D. ce1·crea gernnnă nu s-a bucurat întotdeauna de sprijinul Italiei ; oficios însă, delegaţii italieni din comisiile dunărene au acordat permanent concursul lor cererii Germaniei,
intensificîndu-1 mai ales în preajma conferinţei de la Sinaia, din
august 1938 .-,:;.
Actul Germaniei din 14 noiembrie 1936 a intensificat sondajele
diplomaţiei româneşti şi în privinţa politicii dunărene de perspectivă
a Ungadei. stat membru al C.I.D. şi aspirant discret la admiterea în
C.E.D. Iniţial, guvernul maghiar s-a arătat favorabil ideii unei eventuale
cooperări româno-ungare în problemele Dunării fluviale. Dar, ulterior,
stăruind asupra condiţiei ca viitorul acord să nu conţină vreo latură ce ar
~,:i A.M.A.E., fond 71 (1920-1914), Italia general. 1936-1937, fila 94 (Raport.
asupra politicii interne şi externe a Italiei trimis din Roma de Lugoşanu).
51 Ibidem.
53 A.M.A.E., Ds. 8, Convenţii, D. 24, fila 45.
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fi putut fi interpretată ca defavorabilă intereselor germane, perspectiva
unei colaborări mai strînse între cele două state s-a îndepărtat .-.t;. Ceea
ce a contribuit, de asemenea, la îndepărtarea unei astfel de perspective
a fost şi condiţia pusă de guvernul maghiar potrivit căreia colaborarea
nu s-ar fi putut dezvolta mulţumitor decît dacă ar fi fost precedată de
o destindere politică multilaterală între cele două state.-,,. Era evident
că posibilitatea unei colaborări cu Români:t a fost îmbrăţişată o clipă
de diplomaţia maghiară, atît timp cît ea m:=ti păstra poate speranţa unei
primiri în C.E.D. şi în Administratia Porţilor de Fier şi cîtă v1·eme o
astfel de cooperare nu se suprapunea revizionismului său declarat. În
momentul ins§. în care ipotezele sale nu s-au confirmat, interesul Ungariei pentru cooperare strînsă cu România în C.I.D. a dispărut. România
şi-a păstrat însă interesul pentru o cooperare mai largă cu Ungaria în
problemele Dunării. Individual, cît şi în cadrul Micii înţelegeri dorinţa
aceasta s-a manifestat vizibil. Referindu-se la raporturile cu Ungaria,
Consiliul permanent al Micii Înţelegeri întrunit la Sinaia, în mai 1938.
arăta că „îşi menţine în mod unanim dorinţa de a continua negocierile
în curs avînd drept scop să contribuie la st:tbilirea unui regim de înţelegere şi de încredere în bazinul Dunării.-.~.
Schimba.rea raportului de forţe în Europa centrală şi sud-estică,
petrecută după Anschluss, a repus în discuţie într-o formă gravă problema securităţii sud-estului european şi, în general, problema revizu1r11
tratatelor prin forţă_ Evenimentele următoare şi în deosebi revendicarea de către Germania a regiunii sudete arătau sensul evoluţiei
politicii acesteia. Pentru ţările mici ameninţate de violenţa revizionismului Axei, printre care şi România, căutările orientate spre salvgardarea independentei naţionale şi integrităţii teritoriale s-au înmulţit. Pe
linia amintită, pentru România încercă1·ile de a consolida C.E.D. ca factor
real de păstrare a securităţii în zona Europei sud-estice s-au transformat dintr-o politică de perspectivă nedeterminată, într-o politică
de strigentă actualitate. într-un relativ scurt, guvernul român a obţinut acordul de principiu al Angliei şi Franţei pentru a repun2 în
discuţie problema îmbunătăţirii statutului Dunării. A început astfel
pregătirea nemij'locită a Conferinţei de la Sinaia.

***
Frămîntările diplomatice legate de rezolvarea problemei Dunădi
în conformitate cu necesităţile statului român şi cu posibilităţile oferite
de contextul internaţional, au sporit simţitor în urma celor două evc'nimente de rezonanţă europeană : denunţa.rea de către Gc1·mania a
prevederilor fluviale înscrise în tratatul de pace şi Anschlussul.
.r. Ibidem, fila 66.

"' Ibidem.
s.~ Ibidem, fila 69.
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a acţiunii pentru păstrarea integrităţii şi suvepolitica întreprinsă de statul român la Dunărea maritimă, a cunoscut două etape bine distincte : cea de pînă la 14 noiembrie 1936, susţinută mai cu seamă de Titulescu, şi în care se urmărea
eradicarea cît mai rapidă a tarelor conţinute în statutul Dunării chiar
cu preţul unor mari schimbări în structura organizatorică a C.E.D., şi
cea de după 14 noiembrie 1936. care coincizînd cu activizarea revizionismului şi revanşismului Germaniei hitleriste punea ca primă sarcină
modernizarea C.E.D. potrivit planului românesc. Sfîrşitul celei de a
două etape trebuie căutată în organizarea Conferinţei de la Sinaia
din 8 august 1938.
Evident, iniţiativele României pe linia armonizării depline a suveranităţii naţionale cu principiul libertăţii de navigaţie internaţ.ională
pe Dunăre, promovate între anii 1936-1938, rămîn pagini interesante
ale diplomaţiei româneşti. cu atît mai mult cu cit ele au avut ca finalitate biruinţa punctului de vedere românesc.
Desigur, nu toate încercările României au avut valoare intrinsecă ;
unele prezintă interes doar în măsura în care au oglindit continuitatea
unor preocupări apărute încă la sfîrsitul primului război mondial. Dar
ele au meritul incontestabil d2 a fi pregătit terenul pentru august 1938
şi de aceea caracterul lor poate fi apreciat. în ansamblu, ca progresist.
Această apreciere pleacă nu numai de la justeţea dovedită a punctului
de vedere românesc, ci şi de la situaţia internaţională complicată, întunecată de perspectiva celui de al doilea război mondial care îngreuna
nespus de mult traducerea în fapt a oricărei iniţiative diplomatice
destinate întăririi securităţii colective. Iar rezolvările primite de problema Dunării maritime în august 1938 şi martie 1939 sînt probele
cele mai conclu..~ente al afirmaţiei de mai sus.
Parte

integrantă

ranităţii naţionale.

A".'<EXA 1
Prezentăm
după război :

mai jos citeva din statisticile

navigaţiei

pe

Dunăre

în anii de

1924 : Grecia 223 vase cu un tonaj total de 288.277 tone ; Marea Britanie - 126 vase cu un tonaj total de 255.461 tone : Italia - 136 vase cu un
tonaj total de 242.460 tone ; România - 55 vase cu un tonaj total de 107.084 tone ;
Olanda - 55 vase cu un tonaj total de 122.114 tone ; Germania - 41 vase cu
un tonaj total de 93.953 tone : Franţa - 50 vase cu un tonaj total de 81.849 tone ;
Ungaria - H vase cu un tonaj total de 42.684 tone ; Egipt - 17 vase cu un
tonaj total de :30.456 tone ; Norvegia - 9 vase cu un tonaj total de 23.718 tone;
Belgia 11 vase cu un tonaj total de 19.987 tone ; Danemarca 9 vase cu un tonaj
total de 19.842 tone: Suedia 10 vase cu un tonaj total de 18.036 tone; Jugoslavia
11 vase cu un tonaj total de 17.r.:38 tone ; Dantzig - 4 vase cu un tonaj total
de 7.852 tone : Polonia - 9 vase cu un tonaj total de 4.220 tone ; Bulgaria 2 vase cu un tonaj total de 2.474 tone ; Iran 8 vase cu un tonaj total de
2414 tone ; Turcia 2 vase cu un tonaj total de 684 tone ( Statistique de la
navigation a l'em boucheure du Danube pou1' l'annee 1924). Stabilimentul de arte
grafice „Moldova"', S.A.R. Galatz - 1925).
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1925 : Grecia 280 vase cu un tonaj total de 366 257 tone ; Marea Bri--tame - 130 vase cu un tonaj tota·! de 268.058 tone ; Italia 113 vase cu un ton<.ij
totaJ de 191.221 tone, Germania 52 vase cu un tonaj de 122.510 tone ;
..România - 69 vase cu un tonaj total de 117.238 tone; Egipt 3-1 vase cu un
tonaj total de 71.077 tone ; Franţa 38 vase cu un tonaj total de 63.163 tone ;
·-Olanda - 31 vase cu un tonaj total 59.403 tone ; Ungaria - 11 vase cu un tonaj
total de 32.7125 tone ; Suedia 16 vase cu un tonaj total de 29.627 tone ;
_Danemarca - 18 vase cu un tonaj total de 28. 717 tone ; Norvegia - 6 vase cu
un tonaj total de 11.775 tone ; Jugoslavia 5 vase cu un tonaj total de
11.3S2 tone ; Turcia 17 vase cu un tonaj total de 11.193 tone ; Polonia - 9 vase
-cu un tonaj total de 4.300 tone ; Belgia - 2 vase cu un tonaj total de 3.887 tone ;
Finlanda - 1 vas cu un tonaj de 2.736 tone ; Letonia - 1 vas cu un tonaj de
2.319 tone ; Bulgaria 2 vase cu un tonaj total de 1.2;)7 tone ; Iran 1 vas
.-cu un tonaj total de 1.049 tone. (Statistique de la navigatioii a l'emboucheure du
Danube pour l'annee 1925) Stabilimentul de arte grafice „Moldova", S.A.R.,
·Gail.atz, 1926).
Pentru anul 1926 hpseşte statistica.
1927 : Greci.a 351 vase cu un tonaj total de 540.622 tone ; Italia 122 vase cu un tonaj total de 283.165 tone ; Marea Britanie 99 vase cu un
·tonaj total de 206.497 tone ; România - 41 vase cu un tonaj total de 96.113 tone ;
.Franţa 45 vase cu un tonaj total de 83.133 tone ; Egipt - 36 vase cu un tonaj
total de 64.127 tone ; Germania - 23 vase cu un tonaj total de 62.215 tone ;
..Jugoslavia - 16 vase cu un tonaj total de 45.819 tone ; Olanda - 25 vase cu
un tonaj total de 35.671 tone ; Danemarca 16 vase cu un tonaj total de 31.063 tone ;
'.Belgia - 7 vase cu un tonaj total de H.174 tone ; Norvegia - 5 vase cu un
tonaj total de 10.480 tone ; Ungaria - 2 vase cu un tonaj total de 6.285 tone ;
'Turcia - 7 vase cu un tonaj total de 4.324 tone ; Polonia - 6 vase cu un tonaj
total de 2.932 L,>,1e ; Finlanda - • vas de 2.013 tone ; Suedia - 1 vas cu un
tonaj de 1.683 tone ; h'd.i - 2 v..ise cu un tonaj total de 1.13-1 tone. (Statistique
.de la navigation a l'emboucheure du Danube pour l'annee 1927. Stabilimentul
.-de arte grafice „Moldova" S.A.R., Galatza - 1928).
Pentru anul 1928 lipseşte statistica.
1929 : Italia - 115 vase cu un tonaj total de 352.576 tone ; Marea Britanie 125 vase cu un tonaj total de 336.177 tone; Grecia - 199 vase cu un tonaj total
-Oe 33:3.244 tone ; România 29 vc>.:o;e cu un tonaj total de 72.536 tone ; Germania - 24 vase cu un tonaj total de 61.673 tone ; Egipt - 28 vase cu un tonaj
'total de 55.127 tone ; Franţa - 41 vase cu un tonaj total de 47.905 tone ; Jugoslavia - 1:3 vase cu un tonaj total de 38.216 tone ; Olanda - 2:3 vase cu un
tonaj total de 34.453 tone ; Turcia - 19 vase cu un tonaj total de 17.287 tone ;
Norvegia - 4 vase cu un tonaj total de 15.-186 tone ; Belgia - 5 vase cu un
tonaj total de 13.370 tone ; Ungaria - 2 vase cu un tonaj total de ll.006 tone ;
Danemarca - 3 vase cu un tonaj total de 6.989 tone ; Bulgaria - 4 vase cu un
tonaj total: de 4.948 tone ; Polonia - 10 vase cu un tonaj total de 4.920 tone ;
.:Suedia - 2 vase cu un tonaj total de 4.056 tone ; (Statistique la navigation a
l'emboucheure du Danube pour l'annee 1929. Stabilimentul de arte grafice, „Moldova", S.A.R., Galatz, 1930).
0.9:36 : Grecia 218 vase cu un tonaj total de 402.081 tone ; Italia 107 vase cu un tonaj total de 325.153 tone ; România 66 vase cu un tonaj
total de 213.519 tone ; Marea Britanie - 57 vase cu un tonaj total de 122.266 tone ;
·Germania - 30 vase cu un tonaj total de 75.135 tone ; EgiJpt - 20 vase cu un
tonaj total de 39.726 tone ; Jugoslavia - 19 vase cu un tonaj total de 36.033 tone ;
Ungaria - 23 vase cu un tonaj total de 21.534 tone ; Danemarca - 6 vase cu
un ton3j total de 12.974 tone ; Bulgaria - 5 vase cu un tonaj total de 14.145 tone ;
·Turcia - 7 vase cu un tonaj total de H.670 tone ; Olanda - 3 vase cu un tonaj
total de 9.6:38 tone; Norvegia 1 vas de 3977 tone; U.R.S.S. 1 vas cu
2.857 tone ; Fr;mţ.a - 4 vase cu un tonaj totaJ de 1.968 tone. (Commission Euro~peenne

du Danube, 1937, Session de printemps.

Protocoles N-os.

1328 d

1341.

Institutul de arte grafice „Moldova" S.A.R. Galatz, 1938, pag. 186).
::23 -

c.
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1937 : Italia 182 vase cu un tonaj
total de 198.496 tone ;
Marea Britanie - 51

128 vase cu un tonaj total de 332.899 tone ; Grecia total de 275.560 tone ; România - 63 vase cu un tonaj;
Germania - 63 vase cu un tonaj total de 137.875 tone ~
vase cu un tonaj total de 121.364 tone ; Egipt - 12 vase.cu un tonlaj total de 27.761 tone ; U.R.S.S. 12 vase cu un tonaj total de
24.190 tone ; Turcia - 13 vase cu un tonaj total de 20.801 tone : Olanda - 5 vase·
cu un tonaj total de 20.140 tone ; Jugoslavia - 10 vase cu un tonaj total de
18.450 tone ; Ungaria - 21 vase cu un tonaj total de 9.790 tone; Belgia - 2 vase
cu un tonaj total de 4.612 tone ; Norvegia - 1 vas de 3.415 tone ; Danemarca
1 vas de 2.870 tone ; Bulgaria 1 vas de 2.662 tone ; Finlanda 1 vas de·
2.127 tone ; Franţa 4 vase cu un tonaj total de 1968 tone : Panama - 1 vas de·
1550 tone ; Suedia 1 vas de 1.025 tone : (Commission Europeenne du Danube.
Session de printemps„ Protocoles N-os 1328 a 1341. Institutul de arte grafice
„i\'Ioldova", S.A.R., Galatz, 1938, pag. 176).
1938 : Grecia 152 vase cu un tonaj total de 232.228 tone ; Italia 72 vase cu un tonaj total de 192.011 tone ; România - 59 vase cu un tonaj total.
191.486 tone ; Marea Britanie 27 vase cu un tonaj total de 82.556 tone ;
Germania - 40 vase cu un tonaj total de 72.502 tone ; Jugoslavia - 9 vase·
cu un tonaj total de 20.421 tone ; Egipt 10 vase cu un tonaj total de 18.400 tone ;.
Bulgaria - 6 vase cu un tonaj total de 14.628 tone ; Unga~ia - 21 va.<;e cu un
tonaj total de 10.968 tone ; Franţa - 6 vase cu un tonaj total de 8.928 tone ;
Norvegia - 2 vase cu un tonaj total de 7.383 tone ; U.R.S.S. - 3 vase cu un.
tonaj total de 7.21-1 tone ; Turcia - 5 v3se cu un tonaj total de 3.009 tone ~
(Commission Europeenne du Danube. 1939. Sessionn de printemps. Protocoles.;
N-os. a. Institutul de arte gr::ifice „Moldova", S.A.R„ G::ilatz, 1939, pag. 96).
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în franci aur

B) CHELTUIELI ÎN ANII 1930-1936
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Căpitănia portului,
Spitale întreţinute
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m diguri

I 700 OOO

Convenţii,

D 17, vol. IV, fila 149.
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DIN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI REGIONALE
P.C.R. DOBROGEA (1934-1944)
Conf. univ. ION ARDELEANU

ln istoria mişcării muncitoreşti, a Partidului Comunist Rom:în,
pagini de abnegaţie, devotament, au înscris prin lupta eroică des l"ă
şurată împotriva exploatării capitciliste-mosiere-;;ti luptătorii revoluţio
nari, comunişti, antifascişti, de pe plaiurile dobrogene.
ln a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele decenii
ale secolului XX-lea la Constanţa, Tulcea, Sulina, Măcin, Isaccea, Babadag, s-au dezvoltat puternice centre ale mişcării socialiste. Aici, de-a
lungul anilor, au fost organizate demonstraţii, greve şi alte acţiuni
muncitoreşti, în fruntea cărora s-au aflat mulţi militanţi revoluţion:1ri
al căror nume este legat de cele mai însemmlte evenimente ale ist:n·iei
mişcării noastre muncitoreşti.
Pentru a întregi tabloul activităţii revoluţionare din Dobrogea
din perioada 1934-1944 considerăm că este necesară o prezentare succintă a tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste de pe teritoriul
dintre Dunăre şi Mare întrucît socotim că astfel vom putea argumenta
în mod obiectiv amploarea mişcărilor antifasciste, a luptei de rezistcn\ă
în fruntea cărora s-au situat comuniştii.
La momentele principale ale mişcării muncitoreşti şi socialiste au
fost prezenţi, cu o participare activă, ţărani, intelectuali din Dobrogea.
In 1895 s-a întemeiat la Tulcea .,Clubul muncitorilor" ca1·e şi-a
asumat - aşa cum scria ziarul „Lumea nouă" rolul de a explica maselor sensul luptei lor, de a org:.rniz::t muncitorii în vederea obţinerii
UlnO\l' condi.ţi~ de trai şi de lucru omeneşti 1. Un alt club s-a înfiinţat
la Sulina în 1897 '.!. Activitatea desfăşm·Fltă de Partidul Social-Democrnt
al Muncitorilor din România, de Clubul muncitorilor din Tulcea, s-a
concretizat în intensificarea luptelor, a propagandei socialiste,
fiind
atnaşf mulţi ţărani şi învăţători. La începutul anului 1899 se semnala
că „socialismul mişuneşte în judeţul Tulcea" 3 , iar zi3.rul „Universul"
1
2

3

„Lumea nouă", 24 ianuarie 1896.
Idem, 29 aprilie 1897.
Gh. Matei : „Cluburile socialiste la sate" ; Editura Ştiinţifică, 1966, p. Al.
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consemna, referindu-se la acelaşi judeţ, că „agitaţia socialistă se face
printre săteni, mai ales de învătători" r..
ln ciuda prigoc:nei ce s-a dezlănţuit împotriva cluburilor, a celor
ce popularizau ideile socialiste, mişcar2a a continuat. În 1899 la Congresul al VI-lea al P.S.D.M.R. Clubul muncitorilor din Tulcea a fost
reprezentat printr-un delegat·'. În primele decenii ale secolului al XXlea muncitorii din Dobrogea organizaţi în cercuril2 „România muncitoare, sindicate, în rîndurile cărora au activat dr. Cristian Rakovski,
Andrei Ionescu. avocatul Nicolae Gheţu, Iosif Naumov, au participat
la activitatea pentru org:miza1·2a şi întărirea mişcării muncitoreşti. Ei
au. fost reprezentaţi în 1910, la Congresul de refacere a Partidului
social-democrat.
în anii premergători primului război mondial, în secţiunile Partidului social-democrat, mişc2.rea socialistă capătă noi forme. În acest
timp a apărut la Tulcea foaia ,.Dunărea socială" care a avut c3. redactor pe Iosif Naumov. în acest ziar s-au publicat articole de propagandă
socialistă. muncitorii, ţă!·anii fiind chemaţi să sprijine activitatea sectiei P.S.D.
Dezvoltarea mişcării muncitoreşti. prestigiul pe care l-a căpătat
muncitorimea din Dobrogea, a făcut ca la Congresul de înfiinţare a
P;wtidului Comunist Român în mai 1921 ; Andr-ei Ionescu a fost ales
vicepreşedinte al Congresului.
După crearea Partidului Comunist Român activitatea revoluţionară
din Dobrogea se intensifică, în pofida interdicţiilor guvernanţilor, a
terorii, ridicată la rangul de principiu al conducerii după ilegalizarea
partidului comunist. în rindurile eroilor clasei muncitoare se remarcă
luptători ca Dimitrie Doncev, împuşcat de siguranţă în 1931, Gh. Ma-rinov ~ „Ursu'· - împuşcat de siguranţă în 1933.
Marile bătălii muncitoreşti din perioada crizei economice
(1929-1933), care au antrenat în luptă cele mai diferite categorii
sociale au ridicat şi în Dobrogea noi detaşamente de militanţi. în
perioada ce a urmat anului 1933 cind pentru omenire pericolul fascismului a devenit iminent, Partidul Comunist Român s-a ridicat cu hotărîre împotriva fascismului. Organizînd demonstraţii de masă, greve
de protest, orientînd presa democratică, conducînd organizaţii de masă,
a mobijllrot cele mai largi categorii sociale la o largă împotrivire antifascistă.
Organizaţia regională P.C.R. Dobrogea şi-a adus tot ceea ce a
avut mai valoros la această luptă. Datorită muncii atente, răbdătoare,
a tacticii şi formelor multiple de luptă adoptate, comuniştii din Dobrogea au reuşit să atragă în luptă mase largi de muncitorJ.i, ţărani,
intelectuali români, bulgari, turci, armeni, ucrainieni şi de alte naţionalităţi.

„În această parte a ţ::rii C. C. al Partidului a trimis tot timpul
ca : Ivanca Rudenco, Constanţa Crăciun, Ion Moga, Iordan

activişti

„Universul", 31 ianuarie 189!1.
'' „Lumea nouă", 23 aprilie 1899.
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Florescu., Viorica Moisescu şi altii. care, împreună cu activiştii de
frunte ilegalizaţi ai C. C. ca Dumitru Coliu, Constantin Pîrvulescu,
au condus munca organizaţiei regionale Dobrogea pe drumul luptei revo1utionare" 6 .
, 1n anii 1933-1936 sub conducerea organizaţiei regionale de partid
.se intensifică munca de organizare a luptei antifasciste, pentru sprijinirea deţinuţilor politici. 1n Dobrogea au luat fiintă în anul 1934 Comitete antifasciste, Comitete pentru apărarea deţinuţilor p01itici. în
cursul anului 1934 sub îndrumarea comitetului din Galaţi îşi desfă
şoară activitatea Comitetul antifascist al Dunării
de jos, care cuprindea şi judeţele Covurlui, Brăila, Tecuci şi Tutova, c'.:lre avea ca
organ de presă ziarul „îndrumarea" i. 1n Tulcea. Măcin, Babad::tg. Isaccea, Sulina, comune ca : Baia, Carcaliu. Somova, în anii 1934-1940
desfăşoară o largă activitate de organiz::tre Dumitru Olteanu~. Grigore
Ismailescu, Avram Filicenco, Dionisie Dumitru. ş1 alţi comunişti şi
simpatizanţi.

Pornind de la existenţa tradiţiei revoluţionare, a nemulţumirilor
maselor de ţărani, pescari, folosind munca de la om la om, comuniştii
din judeţul Tulcea prin variate forme ca : discuţii cu grupuri de ţărani
şi pescari, transmiterea de broşuri. manifeste pentru cei care plecau
' în Deltă la pescuit, colecte pentru sprijinirea celor închişi. mişcarea
revoluţionară a cuprins mase largi de oameni. Au fost atraşi intelectuali ca avocatul Panait Popovici, care a apărat în procese comuniste,
dr. Maximilian. Au fost atrase unele elemente din rîndurile partidelor
burgheze ca avocatul I. Berbec, lider al P.N.Ţ., care a semnat proteste
împotriva proceselor antifasciştilor.
O largă activitate s-a desfăşurat în Dobrogea pentru sprijinirea
deţinuţilor politici din închisori. In 1935 s-a constituit la Constanţa Co.mitetul pentru apărare şi ajutorare a deţinuţilor antifascişti !I. Intr-o
perioadă scurtă de timp au fost atraşi multi muncitori, intelectuali,
funcţionari. Comitetul a desfăşurat o vie activitate propagandistică. 1n
biblioteca Comitetului, al cărei responsabil a fost Filimon Sîrbu, erou
al clasei muncitoare din ţara noastră, se aflau broşuri, lucrări ca : „Dis·cutii la centenarul lui Voltaire", „Criza şi clasa muncitoare", „Directivele
.şi statutele Internaţionalei Comuniste" etc. 1o. Secretar al Comitetului
pentru apărare şi ajutorare a deţinuţilor antifascişti era Nicolae Cioroiu,
-care, aşa cum se scria în dosarul întocmit la arestare era „suspectat de
G Victor Duşa : „Din activitatea regionalei Dobrogea a P.C.R. în timpul celui
-Oe-al doilea război mondial". (Articol manuscris). p. 5. Victor Duşa, militant al
P.C.R. din 1936, fost membru al Biroului Regional P.C.R. Dobrogea, primul prefect al Constantei instaurat prin voinţa maselor popul<J.re în noiembrie 19H.
li mulţumim aci pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie manuscrisul.
7
Arhiva C.C. al P.C.R„ fond nr. 25, dosar nr. 4177, fila :396.
~ Dumitru Olteanu. primul prefect instalat la Tulcea în noiembrie 19H.
In anii 1944-1946, a fost secretar al comitetului judetean Tulcea.
!I Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 25, dosar nr. 4199, fila 41.
10 Arhiva C.C. al P.C.R. ; Fond 1, dosar 120
vol. 1, 7, inventaru~ cărţilor
.a fost făcut cu prilejul percheziţiei şi arestării membrilor Comitetului la 21 octombrie l!l:36.
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mult pentru legăturile cu comuniştii dar a scăpat din cauza măsurilor
de precauţie ce le lua pentru a nu lăsa niciodată dovada la percheziţiile
c2 i se făceau'• 11. Din conducerea comitetului au mai făcut parte :
Alexandru Şteflea, Ilie Ninescu, Brana Lerner, Dumitru Mihai, Marga
Chioreanu ş. a.
Conferintele publice organizate de Comitetul din Constanţa aveau
un auditoriu numeros. Tematica expunerilor diversă ca titluri avea o·
singură idee : lupta împotriva pericolului fascist. De altfel, chiar în
ziua arestării membrilor comitetului, secretarul conferenţia despre activitatea lui Nicolae Titulescu şi poziţia sa faţă de agresiunea fascismului ital'.an. a hitlerismului. Arestarea membrilor comitetului şi jude-carea lor la Constanţa în procesul devenit cunoscut al celor 57 a atras
atenţia opiniei publice din Dobroge::l iar prin intermediul presei democrate a unor largi cercuri din ţară. In proces au fost implicaţi : Alexandru
Steflea. Nicolae Cioroiu. Andrei Ionescu. Filimon Sîrbu, Dumitru Mihai,.
Panait Vanghele, Elena Danielescu şi alţii I:!.
Procesul judecat la Tribunalul militar din Constanţa s-a des~·
făşurat între 16-22 decembrie 1936. In acele zile oraşul Constanţa
a cunoscut freamătul unor adînci frămîntări în rîndul exploatatorilor
şi al organelor represive care asistau la acte deschise de solidaritate·
cu cei implicaţi în proces. Au fost condamnaţi 37 de tovarăşi la pedepse variin.d între 3 luni pînă la un an închisoare. A fost ~dmi-s
recursul numai pentru 3 acuZ3ţi. Judecat la Craiova în iulie 1937 sentinţa
rămîne totuşi aspră. „Trei acuzaţi au primit împreună 2 ani şi 3 luni
închisoare, 9 ani interdicţie. 8 OOO lei cheltuieli de judecată J:J.
În timpul procesului au avut loc la Tulcea. Sulina acţiuni de
protest, s-au iniţiat memorii prin care se cerea eliberarea comuniştilo1·
arestaţi.

Celor implicaţi în proces. originari din Constanţa, pe măsură_
ce s-:iu eliberat, li s-a interzis să rămînă în oraş. Majoritatea au fost
nevoiţi să lucreze în diferite comune din Dobrogea. Aceasta a creat
pentru un moment greutăţi în munca revoluţionară, pe de altă parte
a dus la intensificarea ei, la atragerea unor noi categorii de muncitori,
ţărani. învăţători, preoţi. In anul 1940, organizaţia regională P.C.R._
Dobrogea cuprindea un număr însemnat de membri şi simpatizanţi.
Instaurarea în ţară în septembrie 1940 a dictaturii militare-fasciste,
măsurile de represiune şi teroare luate împotriva mişcării muncitoreşti
au fost puternic simţite în Dobrogea. Zeci de activişti din Constanţa,
Tulcea, sînt arestaţi şi apoi internaţi în lagărul de la Constanţa printre·
care : Nicolae Cioroiu, Dumitru Olteanu, Pan::lit Vanghele, Ion Zendic,
Mihai Dumitru, Marin Bălănica, Elena Danielescu, Diaconu Florea,
Voinea Tulcea, Grigore Ismailescu ş. a. H. In anii cam au urmat, unii'
11

Idem. Nicolae Cioroiu a fost membru al Biroului regional P.C.R. Dobrogea.
23 august 1944 a îndeplinit funcţia de prim-secretar al Comitetului regionaL'
P.C.R. Dobrogea.
12 „Dimineaţa", 17 decembrie 1936.
n Arhiva C.C. al P.C.R., fond 4, dosar 739, filele 64-65.
11 Victor Duşa, lucrarea cita!ă, p. 7.
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dintre ei au fost deţinuţi în lagărul Tg. Jiu, altora li s-a fixat domiciliu obligatoriu prin localităţi izolate, sub supravegherea cea mai strictă
a poliţiei şi a jandarmeriei.
In anii dictaturii militare fasciste, 01·ganizaţia regionale\ P.C.R.Dobrogea a cunoscut din plin represiunile, teroarea, procesele, a pie,·dut
mulţi militanţi devotaţi luptei poporului. La 4 iulie 1941. Curtea Marţială din Constanţa a condamnat la moarte pe Filimon Sîrbu şi la 25ani închisoare pe Tunschi Alexandru, Giuglea Eugen, Buda Nicolae şi
Dincă Gheorghe. care au organizat acţiuni de sabotaj împotriva răz
boiului hitlerist antisovietic 15 • In aprilie 1943 a fost arestat un alt
grup de activişti în frunte cu secretarul regionalei Victor Duşa. Printre
cei aproape 80 de arestaţi se aflau : Viorica Moisescu, Gheorghe Iuga,
Iordan Leca, Gh. Codreanu, dr. Marou Cohn, Ma1·in Ciocan, Agoo
Aianian, Mesia Hacerian, Ion Popa. Ilie Zi-lmfirescu. Malciu Mih::li ş.a. u;.
La 14 octombrie 1943 prin sentinţa Curţii Marţiale a garnizoanei
Const3nţa nr. 2667 4 tovarăşi au fost condamnali la mcn.rte : To1'0';ian
Ardaş, Daglarian Garbis, Hacerian Mes:a ::;i Kazan,e;ian Hacik. S-au d::i.t
de asemeni pedepse variind între 15-25 de ani închisoare ,,-. Co~1damnările la moarte nu au mai fost însă executate. După proces, rîndurile activiştilor de partid erau rărite. Cei achitaţi. împreună cu cei
eliberaţi anterior trec din nou la luptă. Region3la de partid se constitue
avînd un comitet fMmat din : Victor Duşa, Gh. luga, Gh. Dincă,
Alexandru Steflea, Eremia Ion, Mihai Dumitru, Dumitru Olteanu, Panait Vanghele, Gh. Codreanu. Se refac legătu·rile cu cei din Cobc1din,
Baia, Nicolae Bălcescu, radio Coasta etc. JR.
Condiţiile de muncă şi de trai ale mundtorilor si ale celorlalte
pături sociale din Dobrogea. ca urm:_ff(' 3 războiului, a jafului hitl2rist.
a numeroase trupe dizlocate în această zonă, erau din ce în ce mai
grele. Muncitorii suspectaţi de participare la activitatea comunistă nu
erau primiţi la lucru. Se păstn'J.Z<l liste cu muncitori din Medgidia,
Hamangia, Cobadin, Constanţ3. Nicolae Băkescu, care nu erau adrni::;i
să luc1·eze în diferite întreprinderi rn. Cu toate acestea activitatea de
partid a continuat. Au fost editate şi răspîndite manifeste ale or.~ani
zaţ.iilor centrale şi locale ale P.C.R., U.T.C., Ajutornl Roşu, în înln'prinderi şi la sate, pe străzi sau în pieţe publice, manifeste c:i.rp au
menţinut combativitatea ridicată a maselor populare, le-au mobilizat
la luptă pentru doborîrea dictaturii militaro-fasciste, scoaterea ţării
din războiul antisovietic şi alăturarea 13. coaliţia antihitleri~tă. Asemenea manifeste au fost difuzate în porturile Constanţa, Sulina şi
Tulcea, la Atelierele C.F.R.-Palas, în întreprinderi din Conslanţ.;i_, Ce1·navodă, Mangalia, precum şi în comunele Gîdici, ChiliJ. V2che, Juri-------·----

i:; Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mişcării rcvolutionare şi democratice din România, Fonduri, Sala a 7-a. anul 1941.
16
Muzeul de istorie a Partidului Comunist. a mişcării revoluţionare şi
demoora<t,ice din Romfmia, Fonduri, Sala a 7-a, anul HJH.
17 Idem.
1
' Victor Duşa, lucrarea citată. p. 23-24.
19
MuzeuJ de istori·e a PaI"tiduilui Comunist, a mişc;"irii revoluţiona;re şi
democratice din România, Fonduri, inv. nr. 2026.
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lovea, Basarabi. Ovidiu, Turcoaia etc. ::in. In aprilie 1941 a fost editat
ziarul „Adevărul dobrogean" care prin articolele sale oglindea activitatea şi lupta muncitorilor din diferite întreprinderi, demascînd în
acelaşi timp dictatura militară-fascistă :!I.
Din documentele informative care se păstrează, studiile publicate
în perioada de după eliberare, rezultă că în ami 1941-1944 în Dobrogea au avut loc 145 conflicte colective de muncă, din care 14 s-au
transformat în greve. Urmărind desfăşurarea lor constatăm că majoritatea acestora au avut loc în porturi (Constanţ:a, Tulce3., Sulina). la Şan
tierul naval Constanţa, la carierele de piatră şi la întreprinderile industriale din Cernavodă, Constanţa, Tulcea, Mangalia :!:l. Cu deosebi tă
intensitate s-au desfăşurat conflictele colective de muncă în 1943 îndeosebi de mecanicii de locomotive care făceau curse între Constanţa
Feteşti, Constanţa-Tulcea, şi Constanţa-Negru Vodă, împotriva reţine
rilor abuzive, din salarii, cereau plata orelor suplimentare. Nemulţu
mirea, lupta deschisă, s-a împletit cu acţiunile de sabotaj. ln
decembrie 1943 în gara Valul lui Traian a fost incendiat un automotor,
au fost tăiate firele de legătură între posturile de com::mdă din Basarabi-Constanţa, navele er::i.u blocate în port prin dife1,ite defecţiuni
provocate de comunişti şi patrioţi. La rîndul lor ţăranii s-au opus rechiziţionărilor, învăţătorii, notarii. micii negustori îşi manifest::i.u nemulţumirile faţă de războiul şi regimul fascist.
In contextul general al acestor manifestări desfăşurate pe un larg
front social, Comitetului regional P.C.R. Dobrogea trccînd peste greutăţile provocate de arestări, măsuri de teroare, a reuşit să realizeze pe
plan regional Frontul Patnotic Antihitlerist, în 1944 Frontul Unic Muncitoresc, Blocul Naţional Democratic, măsuri de ordin politic deosebit
de importante paralel cu organizarea luptei maselor, cu
atragerea
armatei.
Regionala P.C.R. Dobrogea era în plină fierbere acum 25 de ani.
Măsurile politice, organizatorice, luate de comunişti, au asigurat cu succPs pregătirea şi desfăşurs.rea insurecţiei pe teritoriul Dobrog2i.
Lupta eroică a comuniştilor, patrioţilor din Dobrogea, parte integrantă a luptei poporului nostru, a asigurat în această parte a ţării
zdrobirea rezistenţelor hitleriste, a marcat începutul trecerii la cu<::erirca puterii de către clasa muncitoare.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste din august 1944 la care
şi-au adus contribuţia dobrogenii, cei din Deltă, moment crucial în istoria poporului nostru, a asigurat drumul luptei pentru desăvîrşirea
revoluţiei burghezo-democratice în ţara noastră, construirea socialismului în Republica Socialistă România.
:'li Arhiva
C.C. al P.C.n., fondul nr. 13, dosar nr. 3412, filele 124-125,
128, 137-138.
21
„Adev<"H"ul dobrogean", anul I, nr. 1, aprilie 1941. (Arhiva Institutului
de studii istorice şi social-politice de pe ling} C.C. al P.C.R.).
:':' I. Iacoş, „Lupta oamenilo1· muncii din Dobrogea împotriva dictaturii militare-fasciste (19-11-1944) în „Analele Institutului de istorie a partidului de pe
lingă C.C. al P.M.R:· nr. 6/1964, p. 31.
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ACTIUNI PATRIOTICE DESFĂSURATE IN DELTA DUNARII, lN
1941 1944, lMPOTRIVA DICTATURII l\lILITARE FASCISTE
ŞI A RĂZBOIULUI HITLERIST
Lector uni\·. dr. GHEORGHE I. IONIŢA

Perioada dictaturii militare - fasciste şi a războiului dus alături
de Germania hitleristă a constituit cea mai ne::J.gră p:=i.gină din istoria
modernă a României. Dictatura militară-fascistă executînd ordinele Germaniei, a dus o politică de exploatare prădalnică a resurselor naturale, a
bogăţiilor ţării, a pus industria, agricultura şi transporturile în slujba
războiului agresiv hitlerist. ,.Partidul Comunist. exponent al intereselor
naţionale ale întregului popor sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu
- , s-a ridicat de la început cu hotărîre împotriva agresiunii Germaniei
fasciste şi a războiului împotriva Uniunii Sovietice, a dat glas frămîn
tăl'ilor şi aspiraţiilor uriaşei majorităţi a populaţiei ţării, a organizat
rezistenţa antifascistă şi lupta maselor pentru răsturnarea regimului antonescian, ieşirea din războiului purtat alături de Germania şi alăturarea
forţelor antihitleriste" 1.
Un sector important al luptei generale dusă în acei ani de forţele
patriotice din România, organizate şi conduse de Parlidul Comunist, l-a
constituit şi Delta Dunării, consemnată de altfel în acest cadru de către
Secretarul General al C. C. al P.C.R. în raportul prezentat cu prilejul
celei de a 45-a aniversări a creării partidului:!.
Oamenii muncii din Tulcea, Sulina şi celelalte aşezări ale Deltei
Dunării au desfăşurat in anii 1941-1944, alături de întregul nostru
popor, un şir de acţiuni împotriva exploată1·ii capitaliste, a dictaturii
militare-fasciste şi a maşinii de război hitleriste.
Delta Dunării constituia prin aşezareci sa naturală, mai ales prin
porturile dunăirene (Tulcea, Sulina) şi ieşirea la mare, o zonă strategică
importantă în planurile militare ale dict:jturii antonesciene si ale Germaniei hitleriste. De aceea, dictatura militară-fascistă a acar.dat o importanţă specială măsurilor repr2sive ce trebuiau lm!te contra mişcării mun. Ceauşescu : „Partidul Comunist Român continuator al luptei
democratice a poporului român. al traditiilor miscării muncitoreşti, şi ~ocialiste din Româ;iia", Editura politică, 1966, p. 46. ·
'
- Nicolae Ceauşescu : Op. cit., pag. 46.
1

. Nicolae

1·evoluţwnare

şi
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citoreşti şi antifasciste în această zonă a ţării.

In acest scop, Delta Dunării
dealtfel, întreaga Dobroge au fost declc.rate zone de operaţii, iar în
porturi au fost dislocate trupe hitleriste. O mare parte din elementele
revoluţionare, patriotice, în frunte cu comuniştii, au fost internate în
lagăre sau li s-a stabilit domiciliu forţat în alte regiuni ale ţării.
Condiţiile de muncă şi de trai ale muncitorilor şi ale celorlalţi
oameni ai muncii ca urmare a războiului, a jafului hitlerist, a numeroaselor trupe dislocate în această zonă, erau din ce în ce mai grele.
Se simţea pe zi ce trecea lipsa pe piaţă a produselor alimentare, a
îmbrăcămintei şi încălţămintei, fapt ce permitea să se facă o speculă
rar întîlnită cu aceste produse.
La înrăutăţirea vieţii oamenilor muncii a contribuit şi mărirea,
an de an, a impozitelor directe şi indirecte, determinate de cheltuielile
de război, de aservirea şi jefuirea economică a României de
către
Germania hitleristă. La această stare de lucruri se m::ti adăugau prestaţiile ce trebuiau făcute lunar, reţinerile din salariu pentru „înzestrarea armatei", sistarea plăţii concediilor de odihnă şi de boală de
către patroni, nerespectarea repausului duminical, a măsurilor de protecţia muncii, toate acestea fiind practicate de capitalişti sub scutul
„legilor de război".
Măsurilor de exploatare, terorii fasciste şi războiului hitlerist,
masele populare, în frunte cu clasa muncitoare, organizate şi conduse
de partidul comunist, le-au răspuns printr-o luptă neîntreruptă. Comuniştii, cei mai dîrzi şi devotaţi luptători pentru interesele vitale
ale poporului român, punîndu-şi adesea viaţa în primejdie, au desfăşurat o intensă muncă politică de lămurire a maselor populare asupra
consecinţelor nefaste ale dictaturii militare-fasciste şi ale politicii antinaţionale a acesteia ; ei au iniţiat, organizat şi condus numeroase
acţiuni împotriva exploatării capitaliste, a dictaturii şi maşinii de război
fasciste.
Propaganda antifascistă desfăşurată de P.C.R. a îmbrăcat forme·
multiple, avind un rol însemnat în dezvoltare::i luptei maselor populare.
Comitetul regional Dobrogea al P.C.R., pe raza de activitate a căruia
se aflau şi localităţile din deltă, a desfăşurat o muncă susţinută în rîndul
clasei muncitoare şi al celorlalţi oameni ai muncii pentru organizarea
luptei lor. Au fost editate şi răspîndite manifeste ale organizaţiilor
centrale şi locale ale Partidului Comunist din România, Uniunii Tineretului Comunist, Apărării patriotice în întreprinderi şi la sate, pe străzi
sau în pieţe publice, manifeste care au menţinut combativitatea ridicată a maselor populare, le-au mobilizat la luptă pentru doborîrea dictaturii militare-fasciste, scoaterea ţării din războiul antisovietic şi ală
turarea la coaliţia antihitleristă. Asemenea manifeste au fost difuzate
şi în Delta Dunării, în porturile Sulina şi Tulcea, în comunele Chilia
Veche, Jurilovc::i, etc :i. Într-unul dintre aceste manifeste, editat de
şi,

3 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 13, dosarul nr. 3412, filele 124, 125,.
1211, 138 ; dosarul nr. 3-113, filele 63, 73, 150 ; dosarul nr. 3491, fila 252.

Comitetul regional Dobrogea al P.C.R.. în februarie 1941, după ce se
demascau dktatura millitară-fas.cistă şi politica ei reacţionară, antinatională, masele erau chemate la rezistenţă. „Comitetul regional Dobrogea al P.C.R. - se spune în manifest - vă cheamă la luptă hotărîtă ... resp·ingeţi dicta tura antonesciană ... " r..
Prin intermediul comuniştilor, Comitetului regional Dobrogea al
P C.R. a desfăşurat şi o intensă muncă organizatorică în rîndurile
muncitorimii şi ale celorlalte pături sociale. Aşa, de pildă, au fost
create noi organizaţii printre alte loco.lităţi şi la Tulcea, Sulina etc. 5 •
Incă de la instaurarea dictaturii militare-fasciste, în
toamna
anului 1940 . .autorităţile fasciste au întreprins o acţiune generală de
descoperire şi arestare a numeroşi patrioţi, şi în primul rînd a comuniştilor şi a celorlalţi revoluţionari din mişcarea muncitorească. In
noiembrie 1940, la Tulcea, Sulina, au fost făcute numeroase razii şi
percheziţii domiciliare la cei cunoscuţi de poliţie că au activat şi simpatizat cu mişcarea revoluţionară. De fiecare dată au fost arestate numeroase persoane şi trimisr;; în lagăre sau în detaşamente de muncă.
Prin măsuri represive, prin arestarea 5i deportarea a zeci şi zeci de
revoluţionari şi patrioţi, autorităţile locale ale dictaturii militare-fasciste au urmărit să înfricoşeze şi să intimideze masele, să reducă la
tăcere 1pe cei ce se ridicau la luptă, ca. în felul acesta, să asigure
„liniştea'· şi „ordinea" impuse de fascişti.
ln locul celor arestaţi se ridicau însă noi luptători, legăturile
partidului comunist era restabilite. în mişcare erau atrase noi forţe
decise să lupte împotriva dictaturii militare-fasciste, pentru ieşirea României din războiul hitlerist şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste.
O formă de manifestare a populaţiei muncitoare din Delta Dunării împotriva dictaturii militare-fasciste şi a războiului hitlerist a
constit"uit-o lanţul de acţiuni muncitoreşti şi conflictele colective de
muncă ce au avut loc în acei ani. Urmărind desfăşurarea acestora
constatăm că majoritatea lor au avut loc în rîndul muncitorilor din
porturi (Tulcea. Sulina), la cariera de piatră şi la întreprinderile industriale din Tulcea, în rîndul căruţaşilor din Tulcea.
Pe lîngă problema salariilor şi a altor revendicări ridicate, muncitorii protestau tot mai des împotriva metodelor hitleriste de „organizare a muncii", a terorii exercitate în întreprinderile militarizate,
împotriva reţinerilor ce li se făceau din salarii pentru „înzestrarea
armatei" şi a amenzilor ce li se aplicau nejustificat. ln rapoartele lor
către guvernul fascist, autorităţile locale semnalau adesea caracterul
poli tic al acţiuni lor din întreprinderile milita riza te, ca, de pildă, cele
A.I.S.I.S.P.P. cota A. XXV-16.
Arhiva C.C. al P.C.R., dosarul nr. 3479, fila 68 ; dosarul nr. 3481, filele
188-189 ; dosarul nr. 3482, filele 264-269 ; fondul nr. 9, dosarul nr. 2489, filele 65-63.
u Arhiva C.C. al P.C.R. ; fondul nr. 74. dos:J.rul nr. 7212, filele 135-136.
r,
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din 1943 de la Fabrica „Talpa" din Tulce3 '\ de la Direcţia Dunării
maritime din Sulina ş. a. 7.
Toate aceste acţiuni muncitoreşti, variate şi perm3nente expresii
ale ostilităţii maselor muncito3re împotriva fascismului şi a războiului
hitlerist, vădeau existenţa condiţiilor necesare pentru organizarea unoracţiuni de sabotare a maşinii ele război hsciste, practicate cu succes
şi în Delta Dunării la fel ca în întreaga ţară - de către patrioţi,
adeseori rămaşi necunoscuţi, dar ale căroi· fapte eroice s-au încadr:-it
la loc de cinste în lupta generală dusă de poporul român în acei ani.
Elaborarea de către cadrele de bază ale Partidului Comunist
Rbmân în vara anului 1943, a planului de măsuri pentru întărirea
partidului, unirea tuturor forţelor antifasciste în vederea scoaterii ţării
din războiul hitlerist şi '.:!lăturării ei la coaliţia antihitleristă şi pentru
înlăturarea dictaturii militare fasciste. s-a resimţit şi în munca comuniştilor din Delta Dunării, în acţiunile maselor din această zonă.
Semnalăm că alături de conflictele colective de muncă care au
continuat şi în toamna anului 1943 în porturile Isaceea, Tulcea, Sulina,
Măcin etc. ~. alături de acţiunile de sabotaj prezente şi în această zonă,
acţiuni care împiedicau adesea transportul spre front în timp util al
unor materiale de război, scoteau temporar din funcţiune unele nave
militare sau comerciale, imobilizau numeroase vagoane, descompletau
garnituri de tren sau reduceau vitezele de circulaţie ale acestora şi dezorganizau munca în porturi, lupta maselor din Delta Dunării contra
dictaturii militare-fasciste este ilustrată şi de începutul unei activităţi
de partizani. Unele acţiuni întreprinse în vara ;omului 1943 (scufundarea
între Tulcea şi Isaccea a două nave şi a două şlepuri germane) au
făcut ca misiunea navală germană să semnaleze în rapoartele sale
acţiunile pescarilor din Deltă de ancorare de mine şi alte materiale explozibile pe Dunăre, cerind autorităţilor române să întărească paza
în regiunea Dunării maritime !l_ Ca urmare, în cursul lunii decembrie
1943, autorităţile locale au întreprinse acţiuni de „curăţire" a Deltei.
Cu toate acestea, în primăvara anului 1944, acţiunea de înjghebare a
unor grupe de partizani a continuat. într-un raport al Marelui StatMajor, din 30 iulie 1944, referitor la activitatea desfăşurată de comunişti pentru recrutarea de noi partizani, se spunea : „Propaganda intensă întreprinsă către sfîrşitul lunii aprilie pentru înjghebarea şi dezvoltarea mişcării partizanilor dovedeşte că, în decurs de aproape două
luni, a putut prinde şi da rezultate destul de bune" 10 •
O consecinţă nefastă asupra nivelului de trai al oamenilor muncii
din Delta Dunării şi a vieţii lor în general a avut-o stationarea unui
mare număr de trupe germane, în special în porturile Sulina, Tulcea,
-------7 Arhiva Miliţiei raionale Tulcea, dosarul nr. 29/1942-1943, filele 278-280.
~ Arhiva M.F.A.-M.St.M„ dosarul nr. 296/150, fila 92 ; A.M.S.P.S., fondul
Ministerul Muncii, dosarul nr. 2825/1944. filele 166-168_
~ Arhiva C.C. al P.C.R„ fondul nr. 9, dosarul nr. 2472, fila 9 ; Arhiva
M.F.A.-M.St.M„ dosarul nr. 733/71. fila 370.
HI Arhiva M.F.A.-M.St.M„ dosarul r.r. 299/81, fila 88.
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Măcin. Jaful fără seamăn la care s-au dedat, actele samavolnice, insultele la adresa populaţiei şi autorităţilor, jignirea sentimentului naţional, toate făceau ca ura şi revolta maselor contra invadatoril01· să
crească tot mai mult. Nenumărate documente din anul 1944 vorbescde faptul că trupele germane-fasciste .. săvirşesc devastări şi dezm·ctmi",
„recurg la acte teroriste şi huliganice", „ trsg focuri de arn1ă în timpul
nopţii", „pătrund în case şi devastează", cazuri de tipul celor petrecute în Tulcea, Sulina etc. ll.
In împrejurările agravării crizei politice a dictaturii militarefasci:ste, P.C.R. a trecut la organizarea şi înfăptuirea insurecţiei armate, la care masele populare din Dobrogea în general au participat
cu însufleţire, alături de întregul popor. In august 1944, au fost pregă.tite formaţiuni patriotice de luptă, înarmate, care în momentul declanşării insurecţiei aveau să treacă la dezarmarea trupelor germanefasciste şi la ocuparea depozitelor şi nngaziilor de materiale.
într-adevăr, în zilele imediat următoare declanşării insurecţiei
armate antifasciste, organizate şi conduse de Partidul Comunist Român,
încadrîndu-se în planul general de luptă împotriva tmpelor hitleriste,
oamenii muncii precum şi unită1,ile militare ce primiseră misiuni în
zona Deltei Dunării, pe aliniamentul Tulcea Sulina au desfăşurat
acţiuni insistente pentru curăţirea pădurilor şi bălţilor de elementele
hitleriste răzleţe, care căutau să se ascundă şi să-şi pregătească condiţiile pentru a fugi din încercuire. Aşa, de exemplu, pe raza comunei
Jijila din judeţul Tulcea, la 26 august 1944 au fost 'Capturaţi 155 militari hitlerişti dintre care 8 ofiţeri şi 21 subofiţeri, iar în zona comunelor Sinoe şi Mihai Viteazul - 117, între care 9 ofiteri l'.!.
Cu multă bucurie unităţile militare şi populaţia a salutat sosirea
la 26 august în sectorul Sulina a primei unităţi sovietice. Intîmpinînd
în afara oraşului această unitate, maiorul Candid Titieni, comandant al
garnizoanei, a relatat situaţia existentă în această zonă, stăpînită ferm
la acea dată de trupele române, şi a arătat că trupele sovietice sînt
primite ca aliate. Totodată, a fost exprimată dorinţa militarilor româ.ni de a participa la războiul împotriva Germaniei hitleriste n.
Contribuţiile forţelor insurecţionale din această zonă la lupta
împotriva trupelor hitleriste s-au adăogat efortului de curăţire de trupe
hitleriste a întregii Dobroge, operaţiuni care s-au încheiat în ziua de
29 august 1944 prin capturarea unui număr total de peste 10 500 de
prizonieri l'i_
In după-amiaza acelei zile de ~9 august 1944, subunităţi motorizate sovietice ce mărşăluiau dinspre Babadag au aJuns la Con11
Arhivele statului Bucureşti, fondul M.A.I., dosarul nr. 1/1944, filele 230,
337, 357, 392.
12
Arhiva M.F.A.-M.St.M„ dosarul nr. 457'621, fila 164.
11
Cf. Jurnalului de ope1·aţii al Comandamentului Forţelor fluviale pe luna
august 1944 (Arhiva M.F.A.-M.St.M., dosarul nr. 241 1, filele 4<i-41J.
!'. Cf. lucrării : „România, în
,·ăzboiul antihitlerist·', Editura militară, HJGG,
p. 112.
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stanţa 1:>.

Şi pe mare către Constanţa se îndreptau în acele momente
nave sovietice.
Masajul comandantului Flotei sovietice din Marea Neagră trimis
în ziua de 29 august comandantului Forţelor navale maritime la Sulina, în timp ce navele sovietice se îndreptau spre Constanţa a primit
imediat răspuns angajant din partea părţii române.
ln răspuns se sublinia că forţele navale româneşti sînt gata să
indeplinească orice misiuni de luptă în cooperare cu marina soviet{ică
în scopul unei acţiuni comune împotriva Germaniei hitleriste.
Cîteva ore mai tîrziu de la primirea acestui răspuns, după miezul
nopţii de 29/30 august 19-14, vedeta românească nr. 7, comandată de
căpitanul Mircea Papazoglu. conducea spre Constanţa convoiul navelor sovietice. In faţa portului aşteptau canonierele româneşti „Dumitrescu" şi „Ghiculescu" de sub comanda locotenent-comandorului
Radu A. Constantinidi pentru a îndruma prin cîmpul de mine din port
convoiul vaselor sovietice. In dimineaţa zilei de 30 august 1944 navele
sovietice îsi făceau astfel intrarea în portul Constanţa.
În zilele imediat următoare, la Tulcea, nave fluviale ale Marinei
militare românesti au acţionat în folosul trupelor sovietice, înlesnind
trecerea Dunării cu ajutorul unor pontoane, a trupelor aflate în marş
spre Bulgaria precum şi a materialului de război necesar. Pentru activitatea depusă pe acest tărîm, echipajele navelor româneşti au fost
felicit::i.te în cursul operaţiilor de către amiralul Kuzneţov w.
Victoria insurecţiei armate din august 1944, organizată şi condusă de P.C.R .. a deschis calea unei epoci de profundă înnoire a ţării,
de fericire şi bunăstare. Oamenii muncii din Delta Dunării orin acţiunile lor desfăşurate sub îndrumarea şi conducerea comuniştilor, în
anii 1941-1944, împotriva dictaturii antonesciene şi a maşinii de război
hitlerilste, şi-au adus şi ei contribuţia la această luptă eroică şi grea
pentru înlăturarea exploatării şi construirea unei vieţi noi, prospere,
pentru pace şi viitorul luminos al patriei .

..

,.,

In al 27-lea an de la insurecţia naţională antifascistă victorioasă
din august 1944, iniţiată, organizată şi condu.să de Partidul Comunist
Român, oamenii muncii din orasul Tulcea, din judeţul care-i poartă numele şi din fascinanta noastră Deltă a Dunării îşi aduc ou toată dăruirea,
cu tot entuziasmul contribuţia lor eficientă la împlinirea idealurilor
nobile socialiste şi comuniste către care locuitorii întregului pămînt
românesc se avîntă cu încredere.
15

Arhiva M.F.A.-M.St.M.,

dosarul nr.

nr. 21011, mele 45, 47-49.
tr. Loc. cit., dosarul nr. 241/1, fila 52.
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457/62,

filele

63,

66,

71 ;

dosarul

VECHIMEA AUTOHTONILOR ŞI A TRANSHUMANTEI MOCANILOR
BIRSANI IN CIMPIA ROMANA ŞI DOBROGEA
Prof. dr. JON I. GHELASE
Păstoritul şi agricultura
:strînsă interdependenţă, iar

au existat împreună şi s-au dezvoltat într-o
numeroasele date arheologice confirmă pe
deplin acest fenomen istorico-economic. Astfel. pe o piatră funerară
găsită de Vasile Pârvan între ruinele cetăţii ,,Ulmetum", se vede săpat
·chipul unui plugar care îşi ară ogorul cu un plug cu doi boi, iar pe
cealaltă parte se află chipul unui cioban cu sarica pe spate şi cu plete
:lungi care îi fîlfîie în vînt. Această sculptură antică foarte elocventă
ne arată pe deplin cele două elemente din vremuri străbune : păstorii
şi agricultorii.
Acelaşi fenomen istorico-economic este consemnat documentar tot
-de savantul istoric şi arheolog Vasile Pârvan, în monumentala sa operă
.„Getica", fixînd două ocupaţii : creşterea vitelor şi agricultura. Acest
fenomen istorico-economk a stîrnit interesul şi al istoriografilor străini,
·cum este al istoricului german Frs. Wissermann, care în lucrarea sa
„Die antique Landwirtschaft und das von Thunen Gesetz Leipzig f. a. 1.,
:p. 15-16", consemnează cum sciţii şi continuatorii lor sarmaţii, aşezaţi
în părţile de nord ale Dunării, se ocupau cu păstoritul şi cultivarea
cerealelor pe care le furnizau grecilor.
Muntele şi Cîmpia au însemnat două zone de polarizare alternativă în istoria etnică şi economică a poporului român. Cîmpia reprezenta aria de pace favorabilă agriculturii în momentele de destinderi,
iar muntele reprezenta suprafaţa defensivă pentru vremurile de restrişte în care a luat naştere o intensă viată pastorală. Aceştia sînt
factorii cei mai importanţi care stau la baza continuităţ.ii etnice şi a
vieţii agricole pastorale a poporului românesc. Revoluţia din 1437 ce
reflecta înrăutăţirea situaţiei păstorilor bîrsani deposedaţi de terenurile
lor şi păşunat, i-a determinat să emigreze în Ţara Românească şi Dobrogea (Prof. dr. Ion I. Ghelase, Revista „Ateneul" Bacău, nr. 6/1968 „Transhumanţa şi unitatea naţională").
De sigur că problema amplă şi complexă a autohtonilor geto-daci,
a permanenţei şi continuităţii lor de-a lungul veacurilor, a fost şi este
:24 -
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o problemă centrală a arheologiei româneşti atît în Cîmpia Bărăganului
în Oltenia şi în special pe teritoriul Dobrogei, unde contactul geţilor
a fost direct şi cu alte populaţii şi civilizaţii.
Cu privire la populaţia de bază a Dobrogei antice, adică a geţilor,
izvoarele literare, adică Hecateu. ne vorbeşte despre triburile getice, ale
crobizilor şi trizilor şi despre o cetate numită .,Organe" ; Herodot, despre
geţii cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci, Tucidide de geţii peste
care dai dacă treci munţii Haemus s:rn geţii şi populaţiile din acest ţinut
ce se învecinează cu sciţii. Strabon, arată că 2.c:eşti geţi locuiau şi pe un
mal şi pe celălalt al Istrului. Un document epigr;fic atestă relaţiile dintre cet3.tea Histria şi g2ţii condusi de puternicul rege Zalmodegikos în
jurul anului 300 î.e.n. iar istoricul Giv C3.ssius ne informează că la venirea romanilor (29-28 î.e.n.) existau în Dobrogea trei state getice, unul
în sud, condus de Rholes, care datorită ajutorului dat romanilor primeşte de la generalul Crassus titlul de prieten al Revoluţiei ; un alt
regat în centrul Dobrogei, condus de Gapyx şi în nord regatul lui
Zyraxes.
(C Scorpan : Geto-dacii Dobrogei antice - revista .,Tomis". sept.
1968). Aceste date atestă „că geţii dohrogeni aveau în epoca elenistică formaţiuni politice statale incipiente şi, cu toată stăpînirea romană, geţii rămîn însă populaţia de bază pe aceste meleaguri, fapte·
confirmate de săpăturile arheologice de la Cernavodă, Murighiol, Satu
Nou, Taliţa, Tariverde. Comana şi Bugcac, care sustin prezenţa şi continuitatea geţilor de-a lungul veacu:·Jor''. La Hîrsova s-a descoperit
ceramica cenuşie lucrată la ro'.l.tă de autohtonii geti în secolele II şi
I. î. e. n., iar ca izvor literar despre permanenţa getilor în orăşelele
de pe malul mării. romanul Publius Ovidius Naso constată pe teritoriul dintre Dunăre şi Marea N e3.gră o numeroasă populaţie getică.
Poetul afirmă că geţii îi covîrşese pe g:·eci, influenţînd şi s·chimbînd chiar şi limba greacă a tomitanilor. Ovidiu se întîlneşte cu geţi
pe străzile ora•;;ului, se înţelege cu ei şi chiar scrie un poem în limba
getică. Acee::i.şi situatie în Histri3. şi Callatis, unde un număr de inscripţii păstre:iză numele unor traco-geţi sau al unor cetăţeni de origine
autohtonă (Gadns, Macasius s. a.). iar recent Muzeu] de arheologie din
Constanţa selecţionează o mare cantitate de materiale getice inedite, mai
ales ceramică descoperită în straturile arheologice elenistice şi romane
ale ,.Tomisului" şi „Callatisului", chiar şi in mormintele tomitane.
(Pontica, anuarul Muzeului de arheolociie din Constanţa, vol. II).
Despre ocupaţia geţilor, creşterea oilor :.mima.Je care le procurau
lapte şi lină, materii prime indispens::i.bile pentru hrană şi îmbrăcă
minte în friguroasa Dobroge, tot Ovidiu vorbeş1 e despre existenţa
cioarecilor la geţi cînd scrie : „Pellibus et laxis Mcent mala frigora
brancis" (Se apărau de frigul aspru folosind piei df' animale şi cioareci
lungi şi cojoace).
Aceste descoperiri arheologice atestă peremptoriu, pe teritoriul
Dobrogei romane, permanenţa şi continuitatea getică în epoca dami-naţiei romane.
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Apoi ca dovezi scrise al caracterului romc;'tn(~sc al Dobrogei rn.edievale avem articolele veridice şi documentele apărute în „Analele Dobrogei" trim. II, 1919, p. 18-31, semnate de prof. C. B1·ătes~u. c::i.·.·2 '..:1
esenţă dovedeşte caracterul romanesc al Dobrogei în secolele XII şi XIII.
Astfel, călugărul mino1·it Wilhelm de Rusmquis ca1·e în 1253 întreprinde o călătorie în stepele ucrainiene locuite de tătari, spune :
între altele „înspr:e apus şi pînă h Dunăre totul e supus. B::t chiar şi
dincolo de Dunăre, adică în Dobrogea, Vlahi a care este ţara lui As an''.
Despre Dobroge:i - Vlahia as:rnizilor vorbeşte şi croniccirul francez
al imperiului latin de răsărit (1:204-1261). Geoffroy de Ville Hardonin,
care îl numeşte pe Ioniţă Împăratul romanilor ; Iohannis. le roi Ll2
Blagnie, le roi de Blahie. Acest Ioniţă este recunoscut ca Vlah. Îh
armata sa sînt menţionaţi peste 40 OOO vlahi. ceea ce dovedeşte că
aceşti vlahi erau numeroşi, ::i.rmată venită în ajutorul lui Frederich
Barbă Roşie cu condiţia ca împăratul german să-i cfere coroana imperială a Bizanţului. O parte din ace5ti vlahi veneau şi din nordul
Gruziei c:i aliaţi ai fraţilor asanizi, însă grosul lor îl fornnu romtmii
din D 1Jbrogea şi de la clisurile B::i.lc:milor, căci ele n-ar Ii locuit aici o
masă compactă de români nu s-ar fi numit Vlahia lui Asan s:;i.u nni
simplu vlahia.
Un pasaj preţios din care se reflectă ol'iginea românească a .:t'»'lnizilor este şi acela în care se vorbeşte despre războiul între vlahii lui
Asan şi comand:rntul bizantin Sevastrocatu Isac. Acesta cade rob în
luptă împreună cu un preot grec care se roagă de Asan gră.indu-i în
limba lui, ştiinţa fiind de limb:i vlahilor, să aibă milă de el şi să-l
lase liber.
O adevărată ţară geto-dacică întîlnim apoi m ţinutul bălţ.ilor Dunării şi Mostiştea, cuprizînd atit malurile înalte ale rîului şi locurile
presărate de aşezări străvechi, începînd din vremea armelor si uneltcl:Jl'
de piatră cu 3000 î. e. n. cit şi însăşi Balta Dunării cu insulele şi tăp
şu.nele ei, pe toată întindei·ea dintre OlteniţR şi gura Ialomiţei, iar în
jos de Olteniţa pe o porţiune de 15 km lungime găsim urmele a patru
castre romane construite cu un car'.:lcter de durată mai deosebită decît
al aoelora de la munte şi anume : la Turtucaia şi Radikoi pe m'.::llul
Dunării (R. P. Bulgaria), la Olteniţa şi Spantov pe malul munteJ.n (Vasile Pârvan începuturi-le vieţii romane la gurile Dunării. p. 5!1).
Tot savantul român, istoricul şi arheologul Vasile Pâ1·van, indică
Spanţovul ca fiind locul cetăţii dispărute „Daphnes" şi scrie : ,,Cev:1
mai spre răsărit, la Spanţov, lin:::>;ă Olteniţ::i., s-au găsit cam pe und:'
a fost şi o aş.ezare romană c::tre s-a chemat în veacul al IV-lea î.e.n.
„Constantiniana Daphnes" un ulcior, adică amforă, cu pecetea de fabrică din Rodos, adusă cu vin, ori cu ulei în secolul III sau cel mai
tîrziu II. î. e. n. O altă aşez3.re dispărută de pe locul Olteniţei este staţiunea enenolitică Gumelni\a, spre răsărit şi la circa 3 1/2 km depărtare
de actualul oraş Olteniţa, săpăturile dînd la iveală o multim2 de obiecte
în silex, în piatră, în ceramică. în os si metal statiune c;re domină Dunărea şi împrejurimile ei locui te de ~griculto,ri, p.escari şi păstori, fiind
distrusă ca şi celelalte aşezări Sult.ma - Căscioarele - printr-un
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puternic incendiu'' (Vasile Pârvan - Getica, p. 329, 470, 498, vezi
Les decouvertes de Gulmeniţa).
Peste autohtonii din Cîmpia Bărăganului şi Dobrogea au venit
mocanii bîrsani.
Vechimea pătrunderii mocanilor bîrsani în Ţara Românească şi
în Dobrogea este atestată documentar încă din secolul al XV-lea (Ştefan
Meteş, Păstorii ardeleni, Arad, 1925, p. 171) şi chiar mai înainte, în
secolul al XIV-lea (Sabin Opreanu - Contribuţii la transhumanţa din
Carp=tţii Orientali, Lucrările Institutului Geografic, Universitatea Cluj,
p. 210, IV).
Mocanii birsani au ajuns cu turmele lor de oi şi s-au stabilit încă
în secolul al XIV-lea şi în Dobrogea, într-un Bărăgan mai vast şi mai
pustiu cel de astăzi (Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc, epoca
veche, Bucureşti, 1923, p. 39).
Istoriograful ungur. contele Nicolae Bethlen, îi arată pe mocanii
transhumanţi în Ţara Românească şi în preajma Dunării în secolul
al XV-leR (Stefan Meteş - Păstorii ardeleni, Arad, 1925, p. 197).
Manuscrisul de la Azaclău (1459) atestă de asemenea că populaţia
din nord-vestul Dobrogei er3 compusă din mocani transilvăneni, care
mînîndu-şi turmele de-3 lungul văilor încă din secolul al XIV-lea se
stabileau la urmă aici (Nicolae Iorga, Analele Dobrogei, III, 1922, p. 28).
într-o notiţă publicată în ,.J ournalisches Gsterreichischen Lyod
XII, 1847, Triest, p. 427. se aminteşte de transhum:mţa veche şi stabilirea lor în Dobrogea (Alex. P. Arbore - Analele Dobrogei.
X,
1929, p. 31).

Efectele bogăţiei Ţărilor Române s-au simtit în timpul şi chiar
înaintea lui Brîncoveanu. din cauză că păstorimea şi ţărănimea sufereau din cauza obligatiei de a aproviziona capitala imperiului otoman
şi oştile turceşti, a birurilor grele pentru acoperirea tributului, iar
mişcarea comercială de la Vadurile Dunării era şi ea semnul exploatării populaţiei din cirnpie. pe ca1·e o determină să fugă spre munte
dincolo în Arde'11 sau peste Dunăre (Frs. Sulzer
Geschichte der
transalpinischen Daciens, Wien 1781 şi Bauer).
Emigrările durează tot secolul al XVIII-lea. se agravează prin
jafurile turceşti şi astfel statele mari din lungul Dunării sînt cele dintîi
lovite şi se risipesc pl'in păduri şi peste fluviu. O tn.ditie locală din
„Chirnogi" arată pe turtucăeni români ca trăgîndu-se foarte mulţi din
chirnogenii de lingă Olteniţa şi din alte sate vecine, fugiţi pe vremuri
dincolo în Ţara turcească. Mişcarea de ieşire din ţară a fost atît de
puternică încît între anii 1741 1746 numărul contribuabililor scade
de la 147 OOO la 80 OOO, iar după un recensămînt folosit de Bauer la
35 OOO, ceea ce chiar înmulţit cu 7 abia dă 245 OOO suflete (Nicolae Băl
cescu, „Questions economiques - des Principautes danubiennes").
întinderea mare a pădurii legate uneori numai prin slabe drumuri
de exploatare cu arterele princip~le de circulaţie din nordul împă
durit al Vlăsiei Snagovul, Băbeni, Ciolpanii, Vizureşti, Coconii,
pot fi date ca exemple de sate izobte în păduri. La începutul sec'.1lului
al XIX-1'ea în Mostiştea aspectul de stepă erboasă cu tamazlîcuri de
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vite, cu turme de porci boiereşti şi mînăstireşti şi oi ardeleneşti este
tot atît de clară ca în vreme3. lui Sulzer şi Paul din Alep. iar în marginea ei (Mostiştea) aglomerările puternice din lunca Argeşului şi Dîmboviţei (Copăcenii. Cornetul, Colibaşii, Radovanu, Chirnogii, Sohatul,
Bitina etc, cele din lungul Dunării Ulmeni, Monastirea, Ciocăneşti)
reprezentau un co.~trc~st viu cu micile grupări din pădure şi cu aşe
zările mărunte care apara înăuntrul Mostiştei, mai ales pe cîmpul Ciornulesei, unde peste 35 tîrle şi odăi au evoluat în cătune şi sate, ridicîndu-se numărul cătunelor de la 3 în 1810 la 45 în 1855 (V. Mihăil2scu,
Vlăsia şi Mostiştea, B.S.G. 1924, p. 112).
Şi aici păstorii bîrsani s-au revoltat împotriva asupririlor şi metodelor prădalnice.
In satele şi drumurile mocanilor transhumanţi cu un drum aproape
de gum gîrlei „Obn~tin" şi cu un drum de transhumantă moldovean
care 3.jungea la Chilia (Le Grosligne bi,~n qu l'on transmet le-,;
trouoe3.ux de Kilia), drum care duce::i la un mic cătun (Petit hamcau)
und~ s-au stabilit mocanii transhumanţi. Harta rusă stabileşte între
braţul Sulina şi braţul Sf. Gheorghe, iezerele cu nume româneşti ca
„Porcul", „Porculeţ'-, la est de grindul „Caraorman", „Roşuleţ", la nord
de grindul „Sf. Gheorghe", iezerul „Cap de drac", iezerul „Buivol",
(Bivol) şi altele (Gh. Vîlsan Românii în Dobroge'.:l în ,.Analele
Dobrogei", I, 1920, p. 530-540 şi Dr. Ion I. Ghelase, Mocanii în Dobrogea, 1934, p. 32).
Prezenţa mocanilor bî1·sani tl'anshumanti în Deltă este ateshtă
pentru secolul al XV-lea de două cronici contemporane, cronic3. Bizantului Ducas, descriind pregătirile de război ale sultanului Mohamed
al II-lea în 1461, arată că frica i-a cuprins pe toţ.i, pe români, ce locuiesc în „Licastomo" adică „Chilia V c>che", vechi nume româneşti şi
a constatat pe toată faţa pămîntului nostru în Dobrogea, Moldova,
Munteni,a, Transilvaniia nume comune artirubte ce indică în p::irtea
locului V•reo chilie de călugări.
Chilia Veche, cu numele românesc al localităţii. se găseşte şi în
harta „Exactissima totius în Danubii" fluviul tabula Academia ISRB
XVII 1964. In aceeaşi hartă se consemnează şi Tulcea (Ducas Istoria turco-bizantină, 1341-1462, ed. V. Grecu, Bucureşti, p. 421 şi
C. Giurescu - Tîrguri şi oraşe, p. 352 nota 3). Cea de a doua cronică
de lc:i Ni.irnberg din 1493, relevată şi comentată de geograful român
Gh. Vâlsan, „stabileşte că mocanii trnrn1ilvăneni transhumanţi s-au sbbilit şi locuiesc insulele Dunării. între care insula „Peuce"-Delta precum şi în Tracia, care însemna p0ntru cronicarul germ·m malul
drept al Dunării, deci Dobrogea (Gh Vâlsan, Românii, locuitori în
delta Dunării în veacul al XV-lea în „G1:aiul Românesc" I. 1927, p. 146).
Preţioase sînt indicaţiile după o h'lrtă austriacă bazată pe o hartă
însă pe care ,le-a studiat geograful rom~n Gh. Vâlsan, care relevă numetipice româneşti în Deltă ca : „Meteleul, PenteleuL Ghegheleul",
în
lacurile sau iezerele Dunării ca „Roşorul" (Roşul, Răscrouzi (Răscruci,
Gura Sanţ etc.). In total, numai în Deltă nu mai puţin de 31 nume sînt
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româneşti

(C. Gimescu,
gea, 1966, p. 27).

Ştiri

despre

populaţia

românească

din Dobro-

Păstorii transilvăneni transhumanţi s-au aşezat şi în colţul dintre
gura braţului celui mai important al Dunării - braţul Peuce - braţul
Chiliei şi limanului Sasic. care avea după spusele lui Strabon o deschidere
spre mare şi putea primi chiar vase mai mici, existînd şi o aşezare romană, braţul numit în antichitate „Peuce" se identifică cu braţul de
astăzi al Chiliei, iar ,.Gura Sacri" sau „Storna Peuces" era gura acestui
brat care pe timpul lui Stnbon se afla la linia cordoanelor litorale de
la Vîkov - Periprava. far după cum reiese dim inscripţiile histriene
descifrate de Vasile Pârvan aici a existat şi o aşezare greacă, care
purta 1ea însăşi numele ,.Gura Storna Peuces;;. cea mai veche aşezare
după Tyras, cunoscută izvoarelor scrise antice este Chilia. Nicolae
Iorga a avut intuiţia luminoasă cînd a arătat că „Chele", „Chilia" este
o cet'..lte românească. cu o vechime istorică pînă la anul 335 a.cr. în
legătură cu Delta Dunării în antichitate şi cu insula Peuce în special
(Nicolae Iorga Istori::i poporului românesc, val. I, p. 33 şi Gh. I.
Năstase Peuce, B.S. G. val. II, p. 22-27).
Aparitia timpurie a Helisului Chiliei, nu-i o excepţie. Vadurile au fost puncte care au atras şi au fixat aşezări păstoreşti de-a
lungul acestei porţiuni a Dunării. Vadurile au o particularitate antropogeografică : ele creiază aşezări dublete şi principiul acesta se poate
verifica şi la aşezările antice de pe Dunărea de jos.
Astfel, pe locul Tulcei a existat în antichit::i.te, în perioada romană. aşezarea importantă ,.Aegyssus„. Braţul Chiliei formează
un
mare meandru, o mică peninsulă neumblată un „bu,geac" cu un liman,
scurt cu şanţul spre no;·d taie bugeacul de-acurmezişul şi la 1 km depărtare de mănăstirea „Terapontie" romanii avînd pe malul dunărean
din faţa Noviodunum - Isaccea - o aşezare şi un port militar pentru
protecţia vadului (Gh. I. Năstase, Bugeacul în antichitate, B.S.G. p. 148).
Pe pămîntul Dobrogei ~-a produs o adevărată sinteză etnică rom{mească. Aici s-au amestecat român~i autohtoni. aşa-zişii, „dicienii" cu
c~·i veniţi de pe malul stîng al Dunării, atît din Ţara Românească sau
:;''Iuntenia, cît şi din Moldova, cu mocanii transilvăneni, în special cu
bîrsanii coborîţi cu turmele (C. C. Giurescu Ştiri despre populaţia
românească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, 1966. p. 5).
Românii au .fost băşti;wşii Dobrogei.
In Evul Mediu a exist::i.t o populaţie româneasci"i pe ţărmul Mării
N'°'gre (Gh. Vâlsan. Graiul Românesc, 1927, p. 61). Păstorii români
ajungînd nu numai în Deltă, în regiunea marilor lacuri. ci şi la mare
~.)re sud, în prea.ima Constan1ei (Id2m pag. 122). In ep::ic1 entică pe
limba de pămînt a Dobrogei s-au contopit neamurile de origine tracică cu Romanii. dînd na<ştere celor dintîi români. Dobrogea a fost
locul de întîlnire, de convieţuire şi de înfrăţire a românilor. de pretutindeni, ca mocanii c::i.rp::i.tini transhumanţi şi plugarii din Cîmpia României care au contribuit la menţinerea şi întărirea unităţii naţionale
în ac2astă provincie sub dominaţia otomană, dind naştere vigurosului
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-tip de român dobrogean din zilele noastre (R. S. Dobrogea Bu·cureşti, 1928, p. 28-32).
Mocanii bîrsn.ni transhumanţi în Dobrogea sînt urmaşii străbu
nilor lor geto-daci care coborau pe drumurile care legau podişul nrpatin cu podişul dobrogean. Acest drum principal drumul Dunării
- era compus din tot atîtea drumuri cite cursuri de apă coborau clin
.munţi şi se vărsau în Dunăre. Pe văile rîurilor Ialomiţa, Siret, Valea
Călmăţuiului etc. era un du-te vino al păstor'i.lor c:wpaţini care ajungînd la capătul rîurilor treceau în Dobrogea. Şi multi dintre ei şi-au
întocmit aici aşezări statornice, transformînd Dobrogea într-o ţară getică.
Aceste drumuri carpatine au fost şi drumuri etnografice, politice,
·cum s-a întîmplat în timpul lui Dromihetes şi al lui Burebista (prof. Gr.
Flol'escu şi alţii „Capldava", monografie arheologidi, Editura Aca·demiei, 1958, p. 9).
însemnătatea şi repartiţia elementului românesc în Dobrogea se
vede clar şi în harta etnografică a lui Synet apărută în ediţia a doua
la Constantinopol (A. Synet carte etnographique de la Turquie D.
Europa, Constantinopole Hl77, Denvierne Editura Ac::i.d. RSR. Hărţi
B. C. VIII) precum şi în lucrarea etnografului Leie:rn. care între altele
arată „că românii din Dobrogea vorbesc româneşte" (Guillanne Lejean _Essai sur l'etnographie de la Turquie d' Dusefe, seria II. t. V. 2. p. 126).
Indicaţii preţioase dă şi ha.rta Mornand. „care notează aşezările
româneşti menţionind numele „Odaie". „cirsmă •·. „ci mi tir", „grădină",
apoi notează cu. trei dreptunghiuri negre deci frei stîne, colibele ţutn
ienilor mocani bîrsani transhumanţi din preajma Sibiului, precum şi
alte două stîni, una la nord de Sf. Gheorghe, iar cealaltă pe ţărmul
Mării, prin botezul românesc pe care l-a
dat părţilor locului din
preajma Mării, moc~nul a repetat istoria natală (Dr. Ion Ghelase,
Mocanii, 1944. p. 56).
Vechea populaţie romanică a lăsat urmaşi. Scriitoarea bizantină
Ana Comnena. fiica împăratului bizantin Alexe Comnenul. pom:._'neşte
de nişte mici voievodc.te înjghebate între anii 1086 şi 1091 sub con·ducerea unor căpetenii indigene cu numele de Tatos (Tatul) la Duirostor şi Saceea, la Dunărea de jos, la Isaccea şi Tulcea.
Nicolae Iorga susţinea că ei sînt români şi deci în Dobrogea s-au
făcut primele alcătuiri de mici voievodate româneşti cu mult mai
înainte de voievodatele din dreapta şi din stînga Oltului. Dimitrie Cantemir, vorbind despre Dobrogea, spunea relativ la Isaccea că prin zidurile ei vechi este o veche cetate romană precum este şi Tulcea şi
celelalte oraşe din Dobrogea (Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului
Otoman, vol. I, p. 297, nota 89, ed. română 1876 şi p. 13 din Monografia oraşului Tulcea, Institutul de Arte Grafice. Constan1,a, 1928).
Statistica lui Bielosercovici, guvernator al Dobrogei în timpul
-ocupaţiei ruseşti, 1877-1878 arată că în oraşul Tulcea erau 417 familii
de români, iar în „Caietul de danii" al bisericii din Azaclau înc<.>nînd cu
anul 1859 şi descoperit de Nicolae Iorga, la 1512 -se găseau în. oraşul
Tulcea u~·măto 1 2r~le nume de români c1re au făcut danii bisericii din
Azadau : Călugării Isaia, Neofit, preoteasa Maranda, femeia Raveca,
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.inta, familiile
928, p. 15).

Chichioruş,

Putin

etc.

(Monografia

oraşului

Tulcea„

După cercetările şi descoperirile arheologice ale savanţilor români
'l'icolae Iorga, VasHe Pârvan, a lucrărilor acestora publicate (V::i.sile
1
ârvan, Ţara noastră, Viaţa romană la gurile Dunării, Nicolae Iorga -:onsideraţii istorice) precum şi a
lucrărilor : Boucher
de Perthes :·
mperiul Otoman consemnate în Monografia oraşului Tulcea, c;.i
> hartă a Dobrogei în timpul romanilor, între altele se scrie :
„Vechimea oraşelor Tulcea Aegyssus, Histria Tomis
:onstanţa, Callatis Mangalia, unele colonii ale ionienilor. altele alelorienilor, datează de acum 2600 ani (veacul al VII-le'.:l î. e. n.) colonii
e au intrat de la început în contact comercial cu populaţia autohtonă,,_
laco-scitică, aflată în interiorul Scitiei Minor Dobrogea şi cum de la
.ceşti indigeni daco-sciţi, străvechii noştri strămoşi dobrogeni cumpă
·au negustorii greci din Aegyssus cereale, vite, lină şi vindeau măr
'uri aduse din Miletul Asiei Mici, ori din alte părţi".
In continuare, în sus-zisa monograf ie se mai consemnează „Prin
mul 12. d. H. Aegyssus - Tulcea, este cucerit de geţi, apoi mai tîrziu
·egele odrisilor. un neam getic. îl p:'lrăseşte după ce şi-a întins stăpî1irea romană şi în Scitia Minor pînă la Dunărea de jos, ajungea şi
l\.egyssus să aibă garnizoana romană.
De atunci s-au st:\bilit şi aici multi romani, alături de daco-sciţi
;i ellini. şi oraşul s-a organizat după sistemul roman. Guvernatorul
;ciţiei Minor. Tuliu Gemin. h anul 54 d.H. întăreşte histrienilor drep:urile vechi de pescuit la Dunăre şi de adus lemne gratuit din terito-·iul oraşului Aegyssus. Şoseau1 romană cea mai însemnată plednd d_in
;udul Dobrogei de la Marcianopolis (h apus de Vama). trece~ prin
nijlocul Dobrogei. pe la Tropaeum (Adam Clisi - Ulmetum - satul
?antelimon, ca să ajungă la Tulcea - Aegys5us).
De aici se constată că Tulcea în epoca romană era foarte în;emnată la Dunărea de jos, Sciţia Minor a continuat a fi locuită de ron.ani. şi a stat chiar în legătură cu imperiul roman şi mai apoi cu
mperiul de la Bizanţ, Constantinopolul de mai tîrziu prin secolul X.
mperialul istoric bizqntin Constantin Porphirogenitul, în Geografia sa
Jolitică „De thematicus'; citează şi orw;ul Aegyssus, între cele 14 oraşe·
Jrincipale din Prefectura Mysisi, care corespundea cu Dobrogea de azi.
.. Această provincie Dobrogea, în cursul sutelor de ani prin tre~erea periodică a mocanilor noştri cu milio::inele de picioruşe ale oilor",
;crie Nicolae Iorga, ,,a fost brăzdată pe pripaanele dealurilor sale, iarnocanul nostru în Dobrogea e în pietrele nemuritoare pe care le-a co>arît în acest pămînt sciţii, vînjoşii noştri străbuni romani care au ţinut
Je umerii lor lumea viitoare (Nicolae Iorga, România, 1940, p. 353),
~ar Mihai Kogălnice'.1ll. cu oc:tzia promulgării legii de proprietate româneaSică în Dobrogea, într-o însufleţită cuvîntare
a spus ,;că Dobrogea a fost ţara lui Mircea Vodă şi trebuie să rămînă tot românească"
~Prof. Dr. I. Ghelase, Moc:=tnii în Dobrogea, 1934. p. 9).
Transhumanţa mocanilor bîrsani în Cîmpia Română şi Dobrogea,
:i. luat proporţii mari, mai ales după ce în Transilvania se luau mă-
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suri mai aspre pentru apărarea ogoarelor contra stricăciunilor tui:melor. Transhumanţa se făcea pe vadurile Dunării, pc la Olteni ţ~, pe
la Călăraşi, Silistra, pe la „Cetatea de Floci", Hîr~ova, unde era un
văd al oii, şi pe la Brăila Ghecet, spre nordul Dobrogei şi spre
Deltă. Această transhumanţă a variat în intensitate în cursul vremurilor după condiţiile istorice _şi antropografice care se pot uşor
închipui, însă ea n-a încetat a se înfăptui niciodată.
La începutul secolului al XIX-lea, transhumanţa mocanilor bîrsani în Cîmpia Bărăganului, Dobrogea şi Moldova s-a intensificat si
din cauza situaţiei grele în care se găseau iobagii români. După datele
statistice, însăşi economistul sas Iohan Hintz invedere?.ză cum în Ţara
Bîrsei, pe un pămînt deseori redus ca suprafaţă, iobagul trebuie s[\
producă cu mijloacele de producţie rudimentare nu numai cele necesare
pentru, familia sa numeroasă, dar să asigure ~i plata dărilor grele
(Iohan Hintz - Die BewerkerungsverhiHtnisse im Hermanstădter Stuhl
- 1846, val. II, p. 391-421).
Pă!storii bîrsani lipsiţi de păsuni şi de pămînt, înglodaţi în datorii, ajungîndu-se în timpul dualismului austro-ungar să constituie
610. 10 din totalul populaţiei rnrale, :rn început s:'.'1 treacă cu oile lor din
Transilvania în România. Exodul exctminat de economistul braşovean
I. Hintz, atît al oierilor transilvăneni cît şi al celodaHi muncitori lipsiţi de pămînt, este o consecinţă firească nu numai a faptului că românii formau majoritatea covîrşitoare a ţărănimii transilvănene, dar
şi pentru că lipsiţi de păşuni şi pămînt erau exploatati de proprietarii
de pămînt ; condiţiile de trai în România, devenind clin ce în C(! mai
prielnice, iar cele din Transilvania înrăutăţindu-se concomitent.
Venitul a scăzut, pe cînd impozitele au crescut, determinîmlu-i
să se îndrepte în România pe lîngă o afinitate firească şi interesele
materiale (Iohan Hintz - Das Wandcrnde Sicbenbi.irger. Bra!)ov. 1876.
p. 46-47). O altă cauză a emigrarii în mas.1 a ţărănimii şi păstorimii
transilvănene în România era şi sărăcirea lor continuă şi prin lipsa
creditelor corespunzătoare, a uneltelor agriC'ole moderne ~i semintelor
selecţionate ce aveau ca rezultat recolte din ce în cc mai mici ~i lipsa
de bani în acoperirea impozitelor cTescînde. Criza bănească a dus la
pauperizarea maselor muncitoare din Transilvania, în sensul că după
cum remarcă însăşi economiştii români şi saşi, Gh. Bariţiu şi Roth,
adepţi ai teoriei cantitative a banilor, valoarea lor nu se explica prin
raportul dintre cantitatea banilor în circulaţie şi cea a bunurilor existente. Banul ca mijloc de schimb, scrie Roth, este congruent cu cantitatea obiectelor de schimb (I. Roth - Der Geldmangel und die Verarmung in Siebenbi.irger Schriften, val. IV, p. 326).
Transhumanţa păstorilor bîrsani în Cimpia Bărăganului cît şi în
Dobrogea se făcea pe aceleaşi drumuri, avînd stabiliri statornic2 atît b
munte cît şi la cîmpie. Aceasta face ca regiunea utilizată să nu rămînă
fără urme, pentru populaţie. Stepa capătă puţuri, drumurile se încrucişează. Astfel, în nordul Ialomiţei predomina tipul concentric, finele drumurilor se adună la anumite puncte „Grindul Făgăraşului", „Macoveanca", Ciocile" etc., ceea ce arată că aşezarea omenească a devenit
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o individualitate, care exercita o influenţă accentuată asupra regiunilor
din jur, modificind circulaţia în folosul său.
Punctul cel mai puternic de concentrare era Slobozia, care reprezintă chiar centrul geografic al Bărăganului şi aici se adunau opt căi
mari, afară de altele mai mici. La sud de Ialomiţa, caracteristică e
drumul perpendicular de la malul rîurilor Ialomiţa, Dunăre, Mostiştea,
tăind cîmpia de-acurmezişul şi în linie dreaptă, deci o circulaţie locală
şi mai puţin însemnată.
La început apărea în Bărăgan cîte un han la răscruce de drum,
apoi cîteva case şi mai tîrziu satul. Lucrul se poate constata prin comparaţia hărţilor. Astfel. la 1333 stepa din nordul Ialomiţei era presărată
.de sate şi mai ales de tîrle mocăneşti.
Exemple: deasupra „Săpunarilor", la 1790 era o fîntînă, la 1853
apare un han, iar la 1900 satul .. Sălcioara". La fel a luat fiinţă satul
„Ştefăneşti'' şi lîngă el „Odaia Protopopului", nume de origine ciobă
nească, şi alte tîrle care acum sînt sate ca : Tîrla Pelin", „Tîrla Minea",
după numele mocanului săcelean. Minea etc.. tîrle evoluate în cătune
şi sate pe tot cuprinsul patrie noastre (S. Mehedinţi. Die rumănische
Steppe. 1905, p. 254).
Atît în Cîmpia Bărăganului cît şi în Dobrogea, păstorii bîrsani
asociaţi în tîrle aveau stînele de formă pătrată, cu pereţii din stuf. în
colţul din dreapta se găsea un pat, iar în alt colţ crinta. unde
se
strîngea brînza şi se tescuia ca să se scurgă zerul şi să se zvînte. Faptul
caracteristic al stînelor în Bărăgan şi Dobrogea, era că după treierat
stîna să fie mutată pe mirişte şi făcută din nou. pe locul de păsunat ;
era o stînă portativă. Stînele - aceste construcţii pastorale ·în Cîmpia
Bărăganului. erau adaptate specificului, numele de Bărăgan întîlnit
pentru prima dată într-un document din anul 1759 este de origine turcă
„Buragan•· şi înseamnă ,.furtună de zăpadă'', fenomen ce i-a speriat
pe pecinegi şi cumani, migratori pe aceste meleaguri în secolele X
şi XI-lea.
Iarna. cînd năpraznicul Yînt Crivăţul cu cea mai mare frecvenţă
începe să şuiere cu temei. din depărtare în depărtare se pot vedea
cum ciobanii bîrsani stau lingă turmele lor de oi cu spatele întorşi spre
miază-noapte. nemiscaţi şi sprijiniţi în bîtele lor, vîntul clătinîndu-i
ca şi pe ciulinii ,din jur. în vreme ce păsările. cum le arată Panait
Istrate în „Ciulinii Bărăganului", se dau peste cap în văzduh, risipite
de vijelie".
Au fost cazuri cînd năpraznicul crivăţ suflînd cu îndîrjire pe
Bărăgan 'a dislocat turme într2gi de oi şi le-au minat împreună cu
ciobanii în apele lacurilor, balta l\1ostiştea înecîndu-le. Construcţiile
pastoral~ în Bărăgan au fost orientate condiţiilor fizico-geografice, şi
în locul colibei ca adăpost pentru ciobani, întîlnim case acoperite cu
tablă sau stuf. unde se prepară laptele şi produsele lui. Astfel în secolul al XIX-lea, popularea Mostiştei reprezintă cea mai vizibilă parte
antropogeografică din cîmpia Bărăganului. nu însă şi din punct de vedere social, şi se datoreşte evoluţiei tîrlelor şi a odăilor de pe cîmpul
Ciornulesei şi Călmăţuiului, iar satul „Valea Roşie'', comunele
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~,Curcani",

Sultana pe Mostiştea, „Dormărunt", Răzvan" „Lupşanu",
„Valea Argovei", de asemenea poartă pecetea unor tîrle sate întemeiate de păstorii bîrsani, locuitorii identificaţi şi prin portul specific mocănesc, de unde avem şi satul „Mocanii", situaţie ce a dăinuit pînă la
pacea de la Adrianopol, cînd păşunile din stepă şi pădurile din Vlăsia
.s-au transformat în arături, întinderea suprafeţelor pentru cultura cerealelor aveau la bază şi cererea de grîne a Apusului.
În Dobrogea de astăzi au trăit românii veniţi de pretutindeni, românii vechi băştinaşi şi alţii veniţi din Muntenia şi Moldova, care să
scape de asupririle şi birurile grele, din Transilvania şi Banat, ca
păstorit, agricultori şi negustori, iar din Principate coloniştii. Astfel,
că, pe bună dreptate Ion Ionescu de la Brad califică Dobrogea ca o
„Dacie
în miniatură în marginile căreia trăiesc românii" de pretutindeni, între altele spunînd : „Nu este sat în care să nu vezi în miniatură Dacia şi înfrăţirea tuturor românilor" (Gh. Vâlsan, Graiul Românesc, 1927, p. 122).
Mocanii bîrsani transhumanţi în Cîmpia Română în Dobrogea sînt
unul din factorul de căpetenie care a contribuit la menţinerea unităţii
graiului şi obiceiurilor noastre secundare. Inaintea deputaţilor care vorbesc în Parlament, zicea Simion Mehedinţi. „înainte ziariştilor care
r scriu în gazetă, a istoricilor care culeg fărîme de documente şi filologilor care scriu dicţionare la Academie, unirea a făcut-o veac după veac
marii învăţători de la stînă, care mină oile în strungă, strecoară laptele în sagilmă, îl fierb în căldare, îl fac caş, urdă sau ce mai ştiu să
fa.ca. De la un capăt la altul al munţilor, aceşti minunaţi filologi au
lucr:at sute şi sute de ani la închegarea limbii şi la înfiriparea neamului românesc, într-o singură unitate etnică" (Simion Mehedinţi :
Politica ide fapte, Bucureşti. 1920, p. 191 şi citat în lucrarea dr. Ion. I.
Ghelase, Mocanii, 1938, p. 37).
·
Transhumanţa mocanilor bîrsani a dezvoltat în sinul poporului
conştiinţa pentru înlăturarea iobăgiei. eliberarea de sub jugul turcesc
şi de a uni toţi românii.
Moc:inii, mereu pe drumuri. au fost răspînditorii cîntecelor şi
povestirilor de pretutindeni şi al cărţilor, ajutînd astfel la unificarea
graiului şi a sufletului rom~rn 2s:::.
Cîntecul popuhr 9. fost ţinut la mare cinste în mima poporului
român, el constituind nu numai un moment de destindere spirituală,
de îmbărbătare sau compasiun2. ci unul din modurile de afirmare a
fiinţei lui sociale şi naţionale. Un francez care m~-a vizitat ţara spune :
„ că poporul român simte cit cînt:l. atît::t trăieste''·
Cîntecul po;Jular s-a plăm~tdit în al{iatul suferinţelor păstorilor
transhunnnţi şi r2fl2ctă istoria poporului, vie. grăitoare, plină de culoare şi adevăr.
Viaţa plină de peripeţii şi lupta ciobanilor cu natura este filon
puternic al folclorului nostru românesc, cJre permanentizează omul şi
ocupaţia în întregul proc2s din complexitatea vieţii.
Mocanii au tras drumuri prin singurătăţile Bărăganului şi Dobrogei, au deschis vaduri, aLc săpat fîntîni, au zidit tîrle, au întemeiat
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sate, de aceea pe la 1850 Dobrogea a lăsat unui călător străin impresia
de „o mare stînă de ciobani ardeleni·· .N. Densuşianu - Păstoritul la.
popoarele romanice, 1913, p. 27). In peregrină1·ile 10r cu turmele de oi,
mocanii bîrsani au fost vehicule vii de folclor, iar eei care nu se mai
întorceau la căminurile lor, căsătorindu-se cu .fetel= dicienilor şi întemeind gospodării, nu-şi uitau jocurile lor strămoşeşti, trăgeau cite·
o bucată de „ardeleană sau brîuleţul", ,,brîul mocănesc", „învîrtita"',.
de rămineau „cojanii" cu gura căscată. r-ai:că văd pe Moroianu, Bocioagă, Besleagă, Vineş, Ghelase, Orjan şi mulţi alţii zicind „No că
ta1·e-i mîndru, sus Ioane, sus doară eşti ficior de pe la noi din Săcelele
Braşovului" (Dunărea de jos, Galaţi, 1908, p. 12, pr. 12).
Pămînt străvechi şi făurire nouă, jocurile populare dobrogene ne·
arată că peste autohtonii geto-daci au trecut şi s-au aşezat populaţia
din diferite colţuri ale pămintului, că incureiuni, colonizări şi migraţiuni s-au aşternut pe filele istoriei acestui ţinut ; că sub acelaşi cer au
trăit pe marginea dinti·e fluviu şi mare colonizatorii greci lingă băş
tinaşii geto-daci ; cuceri to1ii :romani alătmi de triburile tracice, şi mai
tîrziu au trecut popoarele migratoare şi oştile otomane, şi cum din
contextul folcloric plantat pe elementele constante, băştinaşe, reprezentate prin folclorul coreografic al populaţiei vechi dobrogene.
Jocurile populare dobrogene se desprind net din palmaresul jocurilor româneşti, caracterul lor reprezintă un specific coregrafic bine·
conturat şi echilibrat în valenţe, ele find o creaţie autohtonă cu sursă
proprie şi cu un specific evoluat. Desigur că nu se pot nega influenţele·
morfologice ale altor popoare c.:onlocu1toa:·e sau trecătoare în diferite
epoci ale istoriei acestor ţinutri, influenţe dispărute, acum însă grefate
pe un fond stabil, care a persistat şi evoluat in timp, avînd rădăcini.
solide şi legături trainice cu conţinuturile din stinga Dunării.
Mocanii bîrsani şi in special săcelenii, al căror număr întreceau
netropola de peste Ca1·paţi a Săcelelor (C. Brătescu, Dobrogea, număr·
festiv în Analele Dobrogei, citat de Ion Ghelase în lucrarea sa „Mocanii'~ 1938, p. 99), au întemeiat alte sate în care elementul predominant este cel românesc, cum sînt satele : „Adincata, Aliman·· întemeiate de mocanul Ion Aliman, cJ.re avea tirle aici, „Ciocîrlia" populat
de familiile mocanilor din Săliştea Sibiului, „Cochirleni", întemeiate de
mocanii săceleni, cum poveşteşte octogenarul mocan Gh. Schiau, „Casimc-ea", populat de familiile mocanilor Trandaburu, Vineş şi Mornianu şi alte sate ca „Ogoarele, Hărculeşti", întemeiate de familiile să
celenilor Hocioagă, Beşleagă, aflate pe tot cuprinsul Bărăganului şi
Dobrogei.
Cel dintîi învăţăt·.)r din comuna Greci - Tulcea a fost Ion Moroianu, din Satulungul Săcelelor Braşovului, iar la şcoala românească
a' lui C. Petrescu au adus pe dascălul transilvănean Gh. Zirmă şi pe
colegul său de mai tîrziu Leon Bariţiu, fratele patriotului braşovean
Gh. Bariţiu, cei care au învăţat scrisul şi cetitul cu litere latine (O. Măr
culescu, Analele Dobrogei, XIX, vol. III, p. 117).
Un document pomeneşte numele lui Radu Moroianu, bacalaureat
de la Braşov adus de mocani ca învăţător la Casimcea, iar la îndemnul
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aşezan m tîrle şi sate au mai venit din Transilvania şi
alţi cărturari, dintre care menţionăm pe N. Neicu de la Institutul Pedagogic şi Teologic din Sibiu, care a funcţionat mai întîi la Prislova,

mocanilor cu

la C13.taloi, apoi a trecut în judeţul Constanţa, pe la diferite şcoli cu
populaţia mocănească. În judeţul Tulcea mai functionează ca învăţător
Ilie Ştefan, venit de la Sipot, Timişoara, apoi fraţii Ion şi Manole
Cîrnu, care au funcţionat la Omurcea şi Nistoreşti, iar la şcoala din Măcin
a funcţionat mocanul Damaschin, Şco:ila întemeiată de învăţătorul că
lugăr Nifon Bălăşescu, din părţile Sibiului, participant la revoluţ.ia din
1848, are meritul deosebit prin răspîndirea luminei în circa 70 sate,
înfiinţînd şcoli la Tulcea, Babadag şi în alte sate din Dobrogea.
O iniţiativă frumoasă au avut-o mocanii din Tulcea, care au înfiinţat comunitatea şcolară în frunte cu mocanul Manea Giuglea, do·cumentele vremii atestînd cum mocanii s-au ocupat şi de construcţia
şi organizarea institutelor culturale, considerîndu-se pe bună dreptate
păstrători şi răspînditori ai limbii, obiceiurilor şi culturii româneşti,
deci şi pionieri ai culturii naţionale.
Prin întemeierea satelor mocăneşti, alături de străvechile aşezări
româneşti s-a adus în plus o contribuţie la păstrarea caracterului etnic
al ţării în Dobrogea. la păstrarea limbii şi a obiceiurilor, la circuiţul
valorilor economice şi culturale între românii din Transilvania şi cei
' pe arn)bele maluri ale Dunării. la păstrarea vie în conştiinţa şi în sufletul lor a ideilor de naţionalitate, de uni t<tte naţion::ilă. Mocanii con.struie.sc în 1828 şi reconstruiesc în 1856 biserica de la Babadag, iar
bîrsanul ieromonah Visarion zideşte în 1848 mănăstirea Cocoşul, rezidită şi înzestrată de succesorul său din Poiana Sibiului (Analele Dobrogei. 1920, nr. 3, p. 380).
Mocanii bîrsani transhumanţi dintr-un sentiment de mîndrie patriotică care la ei a fost totdeauna treaz. au contribuit prin eforturile
. lor la ridicarea nivelului cultural şi pat1·iotic al maselor de ţărani cu care
veneu în contact precum şi prin construcţia de localuri şcolare şi întreţinerea lor.
Astfel mocanul transilvănean Nica. necăsătorit. stabilit în satul
Cochîrleni, a fost cel care a înfiinţat şcoala. Adeseori I-auzeai zicînd
"No că nu-i bine fără de şcoală". Musai trebuie s-o faceţi. E păcat să
vă rămînă feciorii proşti".
Era un mare patriot, cu conştiinţă patriotică şi dragoste de neam
.şi ţară. ln tot timpul şi al funcţionării şcolii, în anii 1878-1885, el a
întreţinut cu cele necesare cu totul groi.tuit pe toţi copiii ce urmau
.şcoala. După deschiderea cursurior. ca un adevărat părinte, se interesa
de bunul mers al şcolii, procesului de învăţămînt şi de copiii care se
distingeau la învăţătură. Printre elevii şcolii a fost şi copilul ciorba.gi ului D. Nitescu. care a ajuns apoi învăţător şi care punea mare preţ
pe sfatul şi ajutorul bătrînilor mocani transilvăneni, ca Nica (Nicolae
Iorga - La Dobroutscha roumaine. Bucarest, 1919, p. 98).
Mocanii din Dobrogea nu s-au lăsat ademeniţi de asigurarea scutului turcesc şi n-au solidarizat, participînd la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, cum atestă documentele vremii, iar apoi la revoluţia din
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1848, alături de Avram Iancu. între mocanii fruntaşi care au plămădit
din 1848 la Cluj în timpul studiilor, alături de Avram Iancu
au fost Popeea, Bucur, Găetan, Radu Popeea, Secăreanu, Ieremia
Verzea, Constantin Pantu şi alţii, care au făcut să apară foaia periodică
„Aurora„ sau „Zorile'', iar în cele două deputaţiuni alese atunci pentru
a înmîna Împăratului şi Dietei memorii pentru eliberarea socială şi naţională a românilor, găsim pe Alexe Verzea, Oprea Circă (Tîrcă), avocat
Constantin Secăreanu, juristul Nicob.e Găetan, Radu Moroianu şi alţii
(Revista „Viaţa Săceleană", anul II, 1931. p. 32, nr. 5-6).
Mocanii din Dobrogea, scrie Ion hn2scu de la Brad lui Ion Ghica
„sînt mijlocul cei mai sigur prin care să continuez2 revoluţia de acolo
şi de unde ai lăsat-o·' (Corespondenţa dintre Ion Ionescu de la Brad
şi Ion Ghica, 1846-1874, Bucureşti. 1943, p. 125, de Victor Slăvescu).
Bucur Găetan din Săcelele Braşovului cu arborele genealogic pe
tot cuprinsul Dobrogei. cu ocazia unei vizite de linistire a împăratului
Iosif I în Satulungul Săcelelor. în numele mocanilor crescători de oi
l-a întimpinat într-o latinească impecabilă, la care împăratul n-a putut
să-i răspundă. cerindu-i satisfacerea doleanţelor acestor păstori bîr5ani
asupriţi şi jefuiţi prin tot soiul de metode prădalnice. La 28 iunie 1892
are loc la Medgidia, într-o atmosferă de patriotism, sub sute de tricoloruri fîlfîind, întrunirea de constituire a Ligii culturale pentru Dobrogea,
la carn se rostesc cuvinte ~·line de căldură şi solidarit3.te patriotică
pentru transilvănenii care vor ..libertate şi patrie", iar cetăţenii din
Constanţa trimit o telegramă de îmbărbătare marelui patriot Ion R3.ţiu,
implicat în procesul Memorandului, iar manifestările patriotice din capitala României din septembrie 1897 sînt primite la Isaccea într-o vibrantă atmosferă patriotică, un grup de excursionişti români transilvă
neni au cîntat .,Deşteaptă-te Române" (Alarma Dobrogei, Galaţi, 21 august şi 23 septembrie 1897).
Ambj\ia mocani101· de pe ţă1·mul Dunării turceşti de a-şi susţine·
naţionalitatea lor este fără margini. pentru că simtămintul naţional la
ei era foarte încordat şi cu mult mai mult decît în satele din Principate. Sub raport economic, mocanii reprezentau o forţă de primă mină,
fiind proprietarii a sute de mii de oi şi vite, ei sînt cu mari bogăţii
'in numeroasele lor herghelii. turme de oi şi tamaslîcuri şi care au
cîşle de 15 şi 20 de ani în Dobrogea (V. Slăvescu, Opere alese, p.65-71).
Mocanii 3.U adus în Dobrogea şi sentimentul acela hotărîtor patr'i1o'tic cu o i·ară conştiinţă socială a rolului hotărît al lor, care i....,a
ajutat în cuceririle făcute, Mih::i.J Kogălniceanu spunînd că „Norocul
nostru ca stat, a fost că au venit mocanii in Dobrogea ca să se oprească
ameninţara3. d2 a pierde din mîini o provincie şi că mocanii au avut
curajul şi încrederea în destinele Dobrogei şi intorcîndu-şi pungile lor
pline cu galbeni împărăteşti, au vindut ce au avut. au împrumutat şi
s-au pus de-a curmezişul soartei cele mai rele ce ne ameninţa, salvînd
astfel prima cucerire a dorobanţilor noştri, mocanii formînd stratul de
rezistenţă a Dobrogei (Ion Adam Constanţa, pitorească, col. II, Bucureşti, p. 243-251).
revoluţia
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Nicolae Iorga, privitor şi la vechimea mocanilor bîrsani în Dobrogea scrie între alteie :
.. „
„Sate întregi sînt aşezări ale lor pentru cîtva timp întîi, apoi
pentru totdeauna. Graiul şi portul lor stăpîneşte pînă acum cu tot
amestecul românilor din alte părţi. Num:cli dezrădăcinînd de
acolo
populaţia, pecetea lor va dispărea căci mocanul nostru creiază, el face
cititorii, el înţelege o legendă a neamului său, şi prin alte zidiri decît
casa lui unde locuieşte acest pămînt „ (Nicolae Iorga Cucernicia
rnocanHor în „Neamul Românesc", 1918).
Am înfăţişat o sinteză pregnantă cu privire la vechimea autohtonilor şi transhumanţa mocanilo1· bîrsani în Cîmpia Romană ~i în
special în Dobrogea, care ca : „cutreietori seculari şi paşnici citindu-şi
drum.ul şi stelele cerului, cu bîta ca armă, cu străvechile cojoace ca
scut şi adăpost şi cu turma de oi ca oaste, au cucerit nu numai cîmpiile ocolite de plugari în jurul Carpaţilor, ci şi t:Jată zona de stepă
din jurul Mării Negre, cum îi descriu Gh. Vîlsan, trasînd drumuri noi
prin împărăţia ierburilor, deschizînd vaduri, săpînd fîntîni, ridicînd tîrle
şi odăi, descoperind şi valorificînd unele pămînturi nepreţuite şi pă
răginite ; ei au urzit şi consolidat unitatea noastră etnică, geografică,
social, economică şi patriotică, au întemeiat sate, au ridicat şcoli, do' vedind că nici Carpaţii, nici Dunăre'.1 nu sînt piedici etnice, că vhţa
românească ~u se poate dezvolta în plinătatea ei şi armoniza decît
sprijinindu-se pe ţărmurile cele mai întinse ale Mării, iar prin transhumanţa lor această expansiune social economică şi culturală, au contribuit la ridicarea conştiinţei maselor populare în lupta pentru eliberarea naţională 'Şi independenţa economică a patriei noasti·e şi ridicare::l
nivelului de viaţă al poporului român.

L'ANCIENNETE DE LA TRANSHUMANCE DES
EN DOBROUDJi\

„MOCANS BÎRSAINS"

t

par prof. dr. ION I. GHELASE
L'clevage d'animaux domestiques herbivores (Y compris celui des moutons)
et l'agrkulture ont toujours existes ensemble et se sont developpes dans une
etroite interdependene reciproque. Les nomb1·euses donnees archeologiques en
confirment entierement ce phenomene historique et economique. Ainsi, par
exemple, sur une p1errc de monument funeraire, decouverte par le grand savant
archeologue roumain Vasile Pârvan, entre les ruines de la cite d',,Ulmetum" ~.
on peut voir l'image gravee d'un homme qui laboure la terre a l"aide d'une
chaTrUe tinee par deux boeufs. Sur l'autre facette de la meme pierre, il y a
l'image d'un berger (pâtre) portant sur son dos une espece de manteau a longs
poils de laine, qu'on nomme en roumain „sarica" et „tohoarca·•. Ce pâtre a des
1
„Mocans bîrsains", c'eest le reprocluction du nom roumain „Mocani bîrsani" en franc;:ais.
~ „Ulmetum" : ancien habitat que le s Romains transformerent en cite
fortifiee, en Dobroudja, qui fut detruite par lcs peuples migratoires a la fin du
VI-eme siecle de notre ere. Aujourd-hui : Pantelimonul de Sus, pres de Hîrşova.
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cheveux longs, qui lui flotent au vent. Ces deux images symbolisent, peut etre,
les deux metiers du mort qui gisait sous se monument funeraire.
Par cela, ces gravures en pierre, tres eloquente par elles-memes, nous
montrent clairement et indubitablement Ies deux principales occupations economiques des aborigenes de la valee inf~rieure du Danube, durant les vieux temps
de l'antiquite traco-daco-romaine.
En ce qui concerne la population antique stable, de la reg1on comprise
entre le Danube et la Mer Noire (nommee improprement en roumain, Dobrogea,
-en franc;ais Dobroudja). Ies sources antiques de l"histoire, c'est-a-dire Ies premieres informarions ecrites parvenues jusqu'a nos jours, telles que Ies dires
d'Hecatee de Milet (Vl-e siecle avant notre ere) qui nous pa~le des tribus des
Getes des Grobides, des Trieds, tandis que Herodote, surnomme „le Pere de
1"histoire" (484 - 425 av. n.e.), il appelle Ies Getes „Ies plus braves et les meilleurs des Thraces", 'l'hucydide, le plus grand des historiens grecs, (vers 460 vers 395 av. n.e), affirme que si l'on surmonte Ies montagnes de l'Hemus (Ies
Balkans), on rencontre Ies Gctes. Le poete latin Ovide (43 av. n.e. 16 n.e)
exile par l"empereur Auguste a Torni (Constantza de nos jours), fait la cons'tatation que sur le te1Titoire situe entre le Danube et la Mer Noke il y avait une
nombreuse population getique, Ies Getes predominant Ies Grecs de Torni et
exen;ant une influence puissante sur leur l3ngue. La meme sftuation se presentait
.aussi a Histria et Callatis (Mangalia d"aujourd"hui), ou lon a decouvert plusieurs
inscriptions qui gardent le nom de plusieurs Thraco-Getes qui combattirent heroiquernent soit contre Ies Grecs de ces \'illes soit a câte de ces Grecs contre Ies
-envahisseurs venus d'au-de1a du Danube.
Tout recemment on a decouvert, a l'aide des fouilles faites a Constantza,
une grande quantitl de materiaux qui attestent la prcsence des Getes dans la
Yie des cites grecques sus-nommees.
De nos jours le Musee d'archcologie de Constantza a identifie et selectionne une grande quantitc de materiaux de provenence getique inedits. surtout
de la cerarnique. decouverts dans les couches archeologiques hellenistiques et
romaines de Torni et de Callatis (Mangalia de nos jours), aussi dans les tombeaux tomitains <A en voir l'Annuaire du Musee d'Archeologie de Constantz::!,
li-e volume, en roumain „Anuarul Muzeului de Arheologie din Constanţa, vol. II).
En conclusion, le Danube infrrieur aussi que le littoral de la Mer Noire
ont attire Ies pf1tres daco-getes depuis Ies temps immemoriaux de la prehistoire
et continuent de les en attirer sans cesse an long de tout le Moyen Age et de
toute l'cpoque moderne jusqu'a nos jours.
L"occupation romaine de la D<icie et de la Thrace n'a pas empeche la
transhumance des pâtres daco-getes des Carpathes vers le Danube et vers le
littoral du Pont Euxin (la mer Noire). mais au contraire, efle ren a favorise.
Cette transhumance etait une necessik vitale, donc d'une importance economique
ineluctable pour ces pâtres montagnards de la Dacie, qui ne pouvaient assurer
l'entretien de leurs troupeaux pendant l'hiver que par cette transhumance vers
1(1.> ~l~G et Ies bocages du Danube et des terr:itori~es de la rive droite de ce
fleuve. ou les hivers sont gcneralement plus doux et souvent sans neige.
La longue et terrible epoque de la mig·ration des peuples n'a pas elle aussi
inte1·rompu ces transhumances annuelles des pâtres carpatins, quoique ceux-ci
~taie~t attaqu~~s et pilles par ces barbares, qui capturaient C"S pâtres et leurs
familles et Ies transportaient dans les stepes d'au-defa du Prut, jusqu'a la
montagne de Caucase. devenant ainsi les serfs des dirigeants de ces populaces
nomades. Apres la retraite de l'administration romaine de Dacie, ces pâtres ne
se nommaient plus Getes et Daces. Hs devinrent „Roumains", nommes par Ies
peuples environnants „Valaques'·.
Ils continuerent quand mc'me leurs transh•Jmances jusqu'â la fin du XIX-e
siecle, quand un grand nombre d"entre eux s'etablirent sur Ies deux rives du
Danube inferieur et au long du littoral de la Mer Noire, devenant paysans agriculteurs et eleveurs de betail, donc des hommes stables.
Nos historiens et geographes ont demontre avec des documents imbattahles, la presence des pâtres „roumains", nommes „Mocani" (= pâtres proprie-
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taires de troupeaux de moutons), durant tout le Moyen Age et l"epoque moderne•
.au long du Danube jusque dans le Delta, ou ils bâtirent des villages et meme3
.des bourgades. devenant ainsi des pccheurs quelques uns d·eux „Ainsi, par exemple,
Chele ou „Chilia'', est une de ces bourgades roumaines, bâtie par ces pâtres
etabhs au Delta du Danube, sur son bras le plus grcmd, sur Ies ruines de
l'ancienne cite de „Peuce", dont l'existence est temoigni:•e par Ies documents,
·-du quatrieme siecle av.n.e. (l'an 335), dans Ies ecrits de Strabon.
C'est, donc, par ces pci'tres, que la plaine du Danube inferieur, aussi que
la region de la rive droite de ce fleuve, nommee improprement Dobrogea
(Dobroudja), ont ete repeupkes par les successeurs de leurs anciens maîtres,
les Getes et les Daces, devenus Daco-Romains, puis Roumains tout simplement.
lls y ont fonde, ces braves p~1tres, des centains de villages prosperes, avec
·<les puits, des eglises, des ecoles. fertilisant par leurs charrues les etendues
sauvages e1 sablonneuses du Baragan et de la Dobroudja. Par cela ils ont retabli
la domination du Peuple Roumain sur Ies contrees de leurs aieux Daco-Romains,
assurant ainsi la creation de la nouvelle nation Roumaine et de sa patrie, pendant
Ies siecles de 1la megere domination de l'Empire Ottoman.

PREOCUPARI DE FOLCLOR IN PRESA TULCEANA
IN PERIOADA 1878-1940
JWSALI NICOL!\E

1

Inainte de a reţine atenţia asupra preocupărilor de folclor din
presa tulceană este, după părerea noastră, necesar să lămurim o serie
de lucruri legate de conceptul de ,.presă tulceană'', adică ne gîndim
la o succintă istorie a ziaristicii de pe aceste meleaguri.
Perioada 1878-1940 este fără discutie uriaşă pentru cercetătorul
care se avîntă într-o eventuală despuiere exhaustivă a tuturor periodicelor care au apărut în Tulcea de altădată. Ne-am oprit în lucrarea
de faţă la această perioadă, deoarece considerăm anii menţionaţi, ani
de început şi de sfîrşit ai unei perioade deosebit de interesante, am
spune, perioada romantică a condeielor tulcene.
O acţiune temerară a întreprins asupra cercetării presei dobrogene şi implicit tulcene cărturarul Emanoil Bucuţa care, la jubileul de
cincizeci de ani al unirii Dobrogei la România, în 1928, găsea în biblioteca Academiei Române „o cutie cu fişe cu vreo două sute şase zeci
de foi şi o poliţă cu cîteva volume de ziare _şi reviste·'. Erau titlurile
tuturor periodicilor apărute în ţinutul cuprins intre Dunăre şi Mare
în cincizeci de ani de zbucium sufletesc.
· fo alţi patruzeci de ani ce au trecut de la studiul lui Emanoil
Bucuţa, poliţa de la Academia Română s-a îmbogăţit cu alte peste
două sute şase zeci de foi, numărul periodicilor dobrogene ajungînd
astăzi la aproape cinci sute de titluri.
Presa din Dobrogea nu este o presă cu vechime istorică. Prima
publicaţie dobrogeană apare cu peste cincizeci de ani mai tîrziu, decît
primul ziar românesc, considerînd că acesta ar fi „Fama Lipschii". lntîrzierea este dată de condiţii social-politice, economice ~i culturale. pe
care celelalte provincii româneşti nu le-au cunoscut.
Credem, de asemenea, că se impune, datorită unor particularităţi
pe care le vom semnala mai departe, o periodicizare strictă în cadrul
acestei mai mari etape istorice parcursă de ziaristica tulceană, cu atît
mai mwt cu cit de la perioadă la perioadă publicaţiile tulcene aveau
un plus cîştigat în arsenalul lor profesional.
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din cele cîteva. este cea cuprinsă între anii 1879 şi
de veu.c, anul 1900. Credem că se poate stabili ca an de debut
al presei dobrogene anul 1889 şi nu 1878 (anul unirii) deoarece primele
periodice dobrogene apar în acest an. Spunem „periodice" şi nu „ziare"
s::J.u „reviste'' pentru că ele sînt „Bugetul general al Dobrogei" (care
din acest an va apare oarecum regulat în continuare pînă în preajma
celui de-al doilea război mondial) şi „Steaua Dobrogei·-, pe frontispiciul căre::i. era înscris numele Tulcei de care, din lipsa unor tipografii
în Dobrogea. ~.;e tipărea la Galaţi. Este un amănunt nu lipsit de importanţă acela că primul ziar dobroge:m a apărut la Tulcea şi nu la
ConstanţJ.. fapt ce se explică, în parte, şi prin legăturile mai lesnicioase. la acea dată, pe care Tulcea le avea, prin Brăila sau Galaţi,
cu restul ţării.
,.Steaua Dobrogei" este aşa dar primul ziar care apare în Dobrogea. ziar semi oficial, care publica pe lingă decretele, deciziile şi
publicaţiile autorităţilor, şi scurte ştiri externe furnizate de celebra
agenţie ,.Havas". Apărînd numai cîteva luni, din septembrie pînă în
decembrie inclusiv, anul 1880 înregistrează dispariţia ei,
dispariţia
temporară, căci în 1883 ea va reapare pentru încă puţină vreme.
Aceste dispariţii şi reapariţii sînt caracteristice tuturor publicaţiilor tulcene în perioada 1879-1900. Totuşi, cîteva titluri se impun,
pe de o parte prin viata mai lungă pe care o au, ca, de pildă „Tulcea'"
şi ,,Istrul'' sau, pe de altă parte. prin preocupările deosebite ce le înscriu în paginile lor. Aşa, de exemplu. viaţa literară, artistică îşi fac
loc din ce în ce mai mult în coloanele unor săptămînale ca : „Voinţa
Tulcei", care în numărul 6 din 1896 publica, ecou al vieţii teatrale româneşti. un necrolog la dispariţia lui Matei Millo. Tot „Voinţa Tulcei'',
săptămînă de săptămîna. îşi face un obicei din a publica versurile unui
funcţionar tulcean pe nume Iuliu Cezar Săvescu : „Regina visurilor
Mab", „Spînzuratui··, „Bătrînul", „Către poeţi", „Ah ! mi-e dor'', „ln
goana unui vis" şi altele.
Perioada 1879-1900 marchează în presa tulceană cîteva trăsături
c:iracteristice. Astfel, acum începe o constantă preocupare pentru cultivarea unor tradiţii culturale. ştiinţifice, artistice, pentru organizarea
profesională în jurul unor publicaţii. ln 1884, la Tulcea, la numai 6 ani
de la unire, apare „Revista corpului didactic rural din judeţul Tulcea",
comercianţii se grupează şi ei în jurul „Buletinului camerei de comerţ şi
industrie" care începe să apară în 1891. Tot perioada 1879-1900 este
Cc'a care marchează apariţia unor periodice în afara centrului de reşe
dinţă, cum ar fi „Mahmudia'' în 1882 la Mahmudi:i, sau „Centrul Dobrogei" în 1898 la Babadag.
Perioada următoare, 1900-1916, continuă aceste preocupări ale
ziaristicii tulcene, adăugind un plus de combativitate faptului cotidian,
lărgindu-şi ari3. tematică, fapt ce reiese chiar şi din titluri numai. Partidele „istorice" în~ep să-şi editeze organe de presă proprii (.,Conservatorul Tulcei", ,.Dobrogea liberală'', .,Conservatorul democrat". de pildă).
Continuă şi în această perio:ldă organizarea profe:~ională în jurul unor
public:c1ţii. Corpul sanitar, medicii, farmaciştii au în 1904 organul lor
O

sfîrşitul
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perioadă,

de presă, „Sani tarul", justiţiabilii, în 1916, foc să apară „Baroul ·'. P >
rioada 1900-1916, spuneam, îşi lărgeşte aria tematică. Apai· prim 'le
periodice satirice : „Hai să rîdem", în 1914, şi, în acelaşi an. „A1·c~c':.i:··.
Preocupările ştiinţifice şi literare ale intelectualităţii din această parte
a ţ.[lrii se materializează în p3.ginile unei public'lţii destinată prngramatic unei activităţi d~ afirmare a potenţi:=.llului local : „Revista literară şi ştiinţifică Colnicul Hora", al cărui prim num:ir ::i.părca în 1906.
Este importantă această perioadă şi prin apariţia unor publicaţii
c::J.re aduc în atenlia opiniei publice problem0 pe care pres:i oficială le
frece îndeobşte sub tăc2re. In 1910, „Vncea pescan•lui"' afirmă unele
din greutitile spinoase pe care pescarii la întîmpin:rn : preturile derizorii oferite de proprietarii de cherhanale s:i.u intermediari, preturile
scumpe ale uneltelor etc. Mai mult, în 1914. apărea la Tulcea primul
număr al unei publicaţii pe ca1·e pre<;a burgheză a întîmpinat-o cu
răccală. cu ostilitate chiar. Este vorba de „Dunărea socialistă''. la apariţia căreia se pare că a contribuit şi puternica influentă a cercurilor
socialiste din Galaţi şi Bl'iiila. Şi in acea<;tă perioadă continu;'l să apară
public'.1.tii şi în afara capitalei de judeţ, cu!TI ar fi, de pildă, în 1906,
la Sulina, „Gazeta Sulinei".
Preocupările ştiinţifice îşi fac loc şi în colo:i.nele unor săptămînale
obişnuite. Un inventar cu descriere::t amănuntită a tot ce se ştia la
data respectivă despre trecutul istoric al unor localităţi din judeţ apc:u-c
îrt, numărul 4. anul I, din 29 iulie 1902, al săptămînalului ,,Viitorul
Tulcei", sub titlul ,.Localităţi istorice din judeţul Tulcea". Şi numeric
periodicele tulcene cresc în această perioadă. De la un număr de 25
în perioada 1879-1900. înregistrăm acum un număr de 44 pericvlice.
Perioada a treia este cea mai scurtă perioadă. Cuprinsă între anii
1916-1918. adică în anii ocupatiei germano-turco-bulgare, act'astă
perioadă înregistrează
o singură public::i.ţie ,.Dobrudscha-Bole'',
aparţinînd trupelor de ocupaţie. Paginile întîi şi a doua apăreau
în
limba germană, iar a treia şi a patra în bulgară şi respectiv în turcă,
cu caractere arabe.
După război, sau mai bine-zis între cele două războaie mondiale,
intre 1919-1940, este cuprinsă cea de a patra perioadă din istoria
presei tulcene. După primul război mondial, ziarele săptămînale,
lunare, cotidiene - se înmulţesc. Se continuă tradiţia tribunelor profesionale. Notarii comunali îşi tipăresc revista lor în 1935, „Revista
notarilor comunali din judeţul Tulcea", la care în 1936 se adaugă ,.Notarul". Se dă o atenţie spori tă ţărănimii. în 1920 apare „ Ţăranul Dobrogean", iar 9 ani mai tîrziu „Călăuza plugarului". 1n 1922, comercianţii fac să reapară organul lor de presă sub numele .,Vocea sfatului
negustoresc". In 1926, „Viaţa pescarilor" este singura publicaţie care
oglindeşte viaţa grea a pescarilor Deltei. Dăscălimea tulceană editează
atît la Tulcea cît şi în alte localităţi o serie de publicaţii ca, de exemplu,
„învăţătorul tulcean", în 1929 la Tulcea, „Cetatea", în 1932 la Teliţa,
„Chemare în jurul bisericii şi şcoalei", în 1936 la Tulcea şi tot în Tulcea
în 1937 „Copilul dobrogean", „Făclia", în 1934 la Nalbant, „Lumina poporului", în 1932 la Sarighiol de Deal.
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Se simte tot mai mult nevoia unor publicaţii exclusiv literare sau
se face imperios simţită nevoia de a aduna, inventaria şi
publica fapte şi documente de istorie, de etnografie, de folclor. Incep să
apară primele publicaţii literare : „Delta" în 1924 la Sulina, şi tot la Sulina în 1926 revista bilunară ,.Analele Deltei". Cea mai importantă publicaţie literară va apare în 1935 la Tulcea sub redacţia profesorului Ignat
lavorschi, „Dobrogea literară".
Ca o curiozitate menţionam faptul că la Tulcea a apărut printre
primele publicaţii de profil filatelist din ţară, în 1931, „Colectioneur de
timbre-poste".
Este interesant însă că publicaţii care afirmau în subtitlu cu totul
şi cu totul alte preocupări decît cele ştiinţifice sau literare fac, totuşi,
din cînd în cînd loc în coloanele lor şi acestora. De pildă, numărul 28,
din 28 mai 1935 al „Voinţei economice", rezervă trei coloane unui articol
semnat de Nicolae Petrov cu prilejul morţii lui Panait Istrati. Sau şi alte
exemple pe care le vom oferi m::i.i departe.
Peri1nda 1919-19-10 se impune şi prin numărul sporit de publica1.ii : 50.
In acest context putem să ne referim la preocupările de folclor
ale presei tulcene.
O primă observaţie pe care o consemnăm e5te că. se pare, a existat
o rezistenţă a presei tulcene în faţa faptelor de folclor, altfel nu se
explică de ce personali tă ţi proeminente ale folcloristicii tulcene au fost
nevoite să-şi tipărească culegerile. observaţiile, studiile în presa care
apărea în judeţul vecin. Constanţa, sau în publicaţii de prestigiu din
Basarabia. Este cazul unor personalităţi ca Nichita Bonjug, neobosit
ce1·cetător al folclorului grecesc din satul Alibeichioi (astăzi Izvoarele)
sau al Leliei Avrigeanu.
O a dou3. observaiie este aceea că oameni de ştiinţă aparţinînd
prin naştere acestor meleaguri ca, de pildă, profesorii Constantin Moisil
şi Constantin Brătescu, întemeietori ::li „Societăţii pentru studierea şi
cercetarea Dobrogei" întemeiază şi organul de presă 3.l acestei societăţi
„Arhiva Dobrogei'' care, deşi apărea la Bucureşti, poate fi socotit tulcean prin conţinut.
O a treia observaţie pe care o consemnăm este că sfîrşitul primului război mondial marchează începuturile constante, relevarea faptului de folclor. De la simplele aluzii sau îndemnuri timide h culegerea
lui apărute înainte de război, se trece acum la publicarea lui, în limita
rezistenţei de care vorbeam mai sus.
Creaţia populară apa1·e acum nu numai în culegeri (nemijlocit,
deci, atunci cînd textele nu sînt contrafăcute) ci şi în studii asupra
obiceiurilor, portului. muzicii. specificului etnic. Aşa dar, studierea preo:::upărilor de folclor din p1·esa tulceană impune împărţirea în două mari
direcţii : culegerile şi studiile.
Culegerile de folclor trebuie analizate la rîndul lor, pe de o parte,
într-o anumită ordine avînd la bază criteriul genurilor de creaţie. Insă,
ştiinţifice,
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pe de altă parte, culegerile păcătuiesc prin săraca reprezentare a unor
genuri sau chiar prin totala lor absenţă. De exemplu, genul epic este,
poate şi din lipsă de spaţiu, foarte sărac reprezentat iar genului liric
îi lipsesc unele din speciile care îl alcătuiesc. Nicăieri nu apare teatrul
popular.
,Arhiva Dobrogei" a profesorilor Moisil şi Brătescu, în volumul II,
nr. 3, din iulie-septembrie 1919, publică la rubrica „Folclor dobrogean"
două texte sub titlul comun „Cîntec din războiul actual". Vom începe
prezentarea foclorului din presă cu ele, impresionate fiind accentele
sociale ale acestor texte, ele fiind la data aceea mostre autentice de folclor conL~mporan (fapt ce trădează din partea culegătorilor şi o foarte
modernă concepţie asupra actului de creaţie). Textele sînt interesante
şi prin atitudinea anonimului poet popular faţă de ultimele realizări ale
tehnicii de luptă, faţă de război în sine. Textele trădează şi poziţia poetului popl.1lar faţă de dezastrul prin care trecuse România. Intr-un anumit fel, acuzind, el pune la baza acestui dezastru şi faptul istoric recunoscut al nepregătirii României în faţa războiului. Datorită unei lacune
grave a tuturor celor ce culeg folclor şi îl publică, putem oferi decît
amănuntul că textele ce urmează au fost „culese de la flăcăii demobilizaţi din satul Luncaviţa-Tulcea".
Iată

Foaie verde, trei granate
Rău germanul ne mai bate
Foaie verde, trei granate
Cu automobili blindate !
Arde-te-ar focu, germane,
C-ai scornit aeroplane,
Aeroplane, tunuri grele,
De ne-ai omorît cu ele !
Săracii soldaţii mei,
Cum mi-i bagă în tranşei !
Căzu unul, căzu doi,
Căzu camarazi de-ai mei ;
Şi iată

textul întîi :
Căzu şapte, căzu opt,
Căzu regimentul tot ;
Căzu mic şi căzu m!lrc
Căzu colonel călare.
Şi-mi căzuse-ntr-o cărare.
Mi-l găseşte-o fată mare,
Mi-l întreabă ce mi-l doare
M-a rănit germanu-n şale.
Fata mare lăcrăma
Şi din gură cuvînta :
Măi, germane, nu ţi-i jale

?

De-atît sînge pe mantale ?

acum textul al doilea :

Foaie verde, trei granate,
A trimis regina carte
La fetele de prin sate
Să poarte părul pe spate ;
Să nu poarte busuioc,
România arde-n foc ;
Să nu poarte nici batistă
Că ţara e foarte tristă ;
Să nu poarte nici cercei

Că ţara n-are flăcăi
Să nu poarte nici mărgele
Că ţara n-are ghiulele ;
Să nu poarte nici panglici
Că tara n-are voinici.

Foaie verde busuioc,
România arde-n foc.
Trag germanii cu ghiul ele,
Bulgarii cu cartuşele.
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S-ar putea ca, în realitate, să nu avem 3. face cu două texte ci cu
unul singur. Doliul ţărănimii din a doua parte (dacă avem, într-adevăr „
un singur text) este pregătit de descrierea generală a războiului din
prima parte.
Cîntecul social este reprezentat şi prin textul următor, apărut însă
în 19~7. fără ca profesoara Avrigeanu, culegătoarea, să indice locul unde
a fost cules sau numele informatorului. Pregătirile de luptă, un alt
aspect al războiului. plasat într-un timp mai îndepărtat (1913) sînt fondul acestui text :
Dunăre, apă vioar.:'l,
Face-te-ai neagră cerneală
C-o pană de răţişoară,
Să te scriu pe-o hîrtioară
S-o trimit la maica-n ţară,

Să-mi dea bani de cheltuială
Şi haine de primeneală,

Un c::d bun de căilărie.
Ca. să plec la bătălie.

Cîntecele de dnr şi de jale nu sînt repn~zentate cu mc1 măcar o
piesă în paginile publicaţiilor tulcene. Aceeaşi situaţie se petrece şi cu cîntecul de drngoste.
Cîntecul satiric este prezent în ,.Dobrogea literară", nr. 3, anul I,.
din martie 1935, cu un text „comunicat redacţiei de elevul Puşchilă
Ion". Cum din acee::i.şi publicaţie ştim că acest elev culegea folclor din
Somova. s-ar putea ca şi cîntecul satiric ce urmează să fi fost cules
din ac~lca:;i surse.
Băutura. cu proprietatea ei de „a lua minţile", omul care nu se
poate opune acestei plăceri şi îşi iroseşte avutul numai şi numai pentru
a afla .. saţiul vinului" sînt ironizate aici :
singură

Băui preţ

şapt2 cai
mă săturai,
Băui preţ la şapte iepe
Adu vin că mor de sete
B:iui preţul murgului

la

De vin nu

$i cu cel al suruiui
satiul vinului.
Foaie verde trei lămii.
Şi-aflai

!

Aici. murgule, rămîi.
Am să beau şi-am să mănînc
Că-ndărăt nu te mai duc,
Nu te mai duc la mîndra
Să-ţi mai ţesale coama.
Pe tine te ţesăla
Pe mine mă primenea.

Strigăturile sînt prezente şi ele tot în „Dobrogea literară", nr. 1,.
anul I, din ianuarie 1935, ·culese la Somova de acelaşi Puşchilă Ion.
Ironia, umorul sănătos. satira se revarsă din plin, atingînd cîteva din
fatetele personalităţii feminine.

I
Frunză verde şi-o lalea
Uite-aşa, băieţi, aşa ;
Ascultaţi. băieţi, la mine
Căci aşa se spune bine.
Şi dacă voi spune rău
Să mă bată Dumnezeu !
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II
Frunză verde busuioc,
Ţineţi hora tot pe loc,
Tot pe loc, pe loc, pe loc,
Să răsară busuioc,
Busuiocul fetelor,
Dragostea nevestelor.

VIII

III
Horicică şi-un

scaiete,
Schimbă hora, mai băiete,
Nu cu ochii după fete,
Că fetele se mări tă
Rămîi cu inima friptă.

Aoleo !, picior de rac,
Şapte fote pe-un colac.
Şi colacu-i de m~Jhor,
Şapte fete pe-un ·~o por.
Şi toporn-i de oţel.
Şapte fete pe-un viţel.
Şi viţeiu-i fără mamă

IV

$apte fete pe-o

Frunză

verde aluniş,
Mi-a venit de măritiş,
Dar nimenea nu mă v1·ea
Că-s mai rea ca soacră-mea.

năframă.

Şi năframa-i de tăiat.
Şapte fete pe-un băiat.

IX
unză verde mătrăgună.
Zi-i, ţigane. zi-i din strună,
Zi-i naink. zi-i cu foc,
Să se-m·îrte hora-n loc.
Şi-o juca şi mîndra mea
Care şade ici, colea.
Cu \Teo zece-alăturea !

F1

V
Frunză

verde de mohor.
Mi-a venit ca să mă-mor,
Dar fetele nu mă vor,
Spune că sînt bătrîior.
Dar eu nu-s cum li se pare
C-am cocoaşe în spinare
Şi am ani vreo şase zeci,
Cînd e viaţa s-o petreci.

VI
Ui !, săracu, bine-i zice,
Daţi-i ceva să mănînce I
Ui !, săracul mocănaş,
Seara el mi-aduce caş,
Dimineaţa urdă dulce.
Mă sRrută şi se duce.

VII
Zice mama să mă-nsor,
Să-i aduc un ajutor.
Şi eu zic că bine-ar fi,
Are cine-o ciufuli.

X

Fata mamei juc:ău.)ă.
Cu gunoiul după uşă,
Punem boii la tînj:c1lă
C:1 să-ţi dau gunoiu-afară.

XI
Frnnză

verde şi-un dudău,
Nu te uita că joc rău,
C-aşa joacă neamul meu,
Şi mai bine şi mai rău.

XII
Iesi. m5icută, pin-la u~ă,
Ti-::im adus 1101·{1 păpus<-1,
Ti-o plăcc.'.l, nu ti-o plăcea,
T: < cu dinsa-i rămînea !

Tot „Dobrogea literară", in nr. 2, anul I, din februal'ie 1935, publică
din Turda, judeţul Tulcea, culese de un Aurel Gheorghiu :

strigături

I

Cite fete-n braţe-am strîns
Toate după mine-au plîns.
Şi te-oi strînge şi pe tine
Să plîngi şi tu după mine !

II
Spune-i, bade, hîdii tale
Să nu-mi iasă seara··n cale
Că de pun mina pe e:.:t
Şi mai hîcl-o rămînea !
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V

III
Trece lelea pe colnic
Răsucind la borangic ;
De trei zile răsuceşte
Şi r:ie fus nu mai sporeşte.

Frunză verde şi-o lalea,
Sărmană inima mea
Cum se zbate şi se-ntoarce
Ca şi puiul în găoace.

VI
IV
Foaie verde şi-o lalea,
Orice horă ştiu juca.
Cu suveica nu ştiu da
Şi pîine a frămînta.
Acelaşi

1935,

nişte

Aurel Gheorghiu
strigături de horă :
I

Cine-n

horă

Să-i moară

n-o juca
ibovnica.
dau pe-a mea

Să vie să-i
Că-i înaltă şi buzată.

S-o

sărute toţi ocbtă.

Frunzuliţă,

foi de plopi,
mîndra la ochi.
Frunzuliţă, foi de fag,
Frumoasă-i mîndra la cap.
Şi bine-i mîndra făcută,
Nu-i nici crudă, nici trecută.
Frumoasă-i

publică şi

în nr. 3, anul I, din martie

C[1ci nu ştiu ce să mă fac,
Cu mîndrele nu mă-mpac
Şi de dragoste nu scap.
Mîndruliţă, mîndruliţă,

Gura ta n-are credinţă,
Că şi-a mîncat credinţa
Seara trecînd uliţa.

II

M-a făcut mama subţire
Să scot fetele din fire.
Ele s-au purtat mai bine
Şi m-au scos ele pc mine.

III
Frunzulită. foi de fag,
Ce mă dori, pustiu de cap ?

IV
Frunză,

verde, floricea,
pe maică-ta,
M-aş băga slugă la ea
Şi-aş sluji mare robie
Fără bani, fără simbrie,
Numai să mi te dea mie.

Dacă-aş şti

Bocetul, specie a genului liric, balada, basmul, legenda sînt inexistente, ca şi snoava sau oraţia de nuntă.
Cîntecele rituale dobrogene, deşi renumite prin caracterul lor cu
desăvîrşire laic, nu sînt nici ele reprezentate în presa tulceană. Totuşi,
Constantin Brătescu publică în revista sa „Arhiva Dobrogei" un imens
material, cules însă din satul Mîrleanu, judeţul Constanţa.
Publicaţia ,,Invăţătorul tulcean", în nr. 7, anul V, din 1933, publică un articol intitulat „Substratul mitologic al sărbătorilor noastre de
iarnă" semnat de Gh. Rucăreanu. Fără să se ofere niciun argument la
texte autentice, autorul vehiculează ipoteze şi teorii îndeobşte cunoscute
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din folcloristica românească cu privire la substratul mitologic al acestor sărbători.
Farmacologia şi terapeutica populară, atît de bogat reprezentate
în publicistica din judeţul vecin, ca şi proverbele şi zicătorile, ca şi ghidtorile sînt absente în paginile publicaţiilor tulcene.
Constantin Brătescu se ocupă în „Arhiva Dobrogei" şi de folclorul
naţionalităţilor conlocuitoare. In nr. 1, vol. II, din ianuarie-aprilie 1919
face o prezentare a volumului profesorului bulgar Arnaudov, „Dobrogea", apărut în 1918 la Sofia. Capitolul VII al acestei lucrări se referă
la folclorul bulgarilor din Dobrogea, din care Arnaudov a cules în timpul
războiului cca. 400 de cîntece, care aşa cum spune Brătescu, „păstrează
imaginea patriei primitive", cîntece grupate în patru categorii : a) de
sărbători ; b) haiduceşti ; c) erotice ; d) balade. Din prima categorie Arnaudov a cules din Congaz, Camber, Başchioi şi Cerna. Brătescu, fără
să le dea, susţine că aceste cîntece ar data din „vremea contopirii creş
tinismului cu moştenirea păgînă" şi găseşte „o oarecare înrudire cu produsele similare ucrainiene". Haiduceşti, Arnaudov a cules din Cerna,
' Başchioi, Beidaud şi Nalbant. Toate textele culese de Arnaudov au ca
temă răscoalele bulgarilor din sec. XVI şi XVII, precum şi „marea răs
coală din aprilie 137G··. Brătescu susţine că toate aceste texte formează
~,o literatură de import''. Categoria a treia, Arnaudov o exemplifică cu
texte culese din Casapchioi şi Hagilar. Interesante par a fi textele date
de Arnaudov, ca balade. Brătescu afirmă că în aceste texte există un
~,Meşterul Manole" în care este vorba de un pod şi a cărui acţiune e
plasată „prin părţile Macedoniei'· (probabil, am spune noi, ar fi o vaTiantă a cunoscutului „Cîntec al podului de la Arta"). într-o baladă dată
de Arnaudov se aminteşte şi de „ciuma lui Caragea". Arnaudov dă în
volumul său şi o baladă „născută pe pămîntul Dobrogei", baladă pe care
a cules-o de la Donca Todorova, de 15 ani, din comuna Hagilar. Constantin Brătescu o dă în traducere română încercînd totodată să reconstituie reali ta te a : e vorba de un omor petrecut, pare-se, prin 1905 în
Armutlia.
Cîteva colinde bulgăreşti din Cerna, culese de George Coatu sînt
publicate într-o traducere liberă în „Analele Dobrogei", anul XI, 1930,
fascicolele 1-12.
Din nou, Constantin Br[ltescu, de astă dată î11 „Analele Dobrogei",
în fascicolele 1-12, anul X, 19:29, publică studiul „Cîteva note despre
grecii din satul Regele Ferdinand în judeţul Tulcea". în acest studiu,
Brătescu încearcă să stabilească originea etnică a locuitorilor satului
Izvoarele. Pune la îndoială afirmaţb locuitorilor după care ei ar fi
„greci pur sînge", fără să ajungă însă la o concluzie definitivă. In acelaşi număr, Nichita Bonjug, spre deosebire de
Brătescu, susţine că
populaţia Izvoarelor este într-adeYăr greacă, dar că prin înrudirea şi
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contactul permanent cu populaţia satelor clin împrejurimi, multi au re-nuntat la limbă. la obiceiuri. Pentru a-şi demonstra punctul de vedere,
Bon]ug promite că va face apel la folclorul grecesc cules numai din
acest sat. Şi, într-adevăr, tot în ,.Analele Dobrogei·• dar în fascicolele
1-12, anul XI, din 1930. apare „Folclor grecesc din satul regele Ferdinand, Tulcea, cules de Nichita Bonjug'·, în c::ire ne sînt ctate trei cintece: ,.Travudi tis manas"'. (Cîntecul mamei"'), „Travudi tu polimu"
(,,Cîntecul războiului'•), „Nevreica"' („Evreica). Bonjug procedează absolut
corect oferind textul bilingv spre a se putea cerceta, eventual, şi particularităţile dialect:i.le. Bonjug m::ii dă o serie de proverbe (4 7). de ghicitori, descîntece. Spre a-şi demonstra mai temeinic punctul de vedere,
Nichita Bonjug revine în 1934, în „Analele Dobrogei" cu alte mostre de
folclor grecesc în studiul .. De la g1·ecii din s::i.tul regele Ferdin::ind, Tulcea". Pe lingă cîntecele ,.Trauvudi"', .. Smira Fotas", „Pipirothis", Bonjug
dă şi o seamă de cuvinte româneşti, bulgăreşti, turceşti folosite de
aceşti greci.
O metodă ştiinţifică, criterii de sistematizare a folclorului, sînt în
general noţiuni străine celor ce semnează unele articole cu pretentii de·
studii. Uneori, foarte rar, apar studii de-a dreptul fanteziste. Un exemplu grăitor îl oferă ,,Curierul Tulcei", care în nr. 271, anul IX, din
16 mai 1930, sub semnătura lui George Vineş pubhcă „Literatura lirică
poporană". Vineş face o împărtire ilară, pe genuri, a liricii populare ca,
apoi, analizînd versuri disparate să conchidă fără drept de apel că „roe fatalist", dar .,precum se vede şi viteaz·'. Concluziile i le of.eră culegerile lui Vasile Alecsandri.
Exemplul lui Vineş este însă un caz izolat. Alţ.i intelectuali tulceni
s-au apropiat cu pasiune ştiintifică, cu interes de problemele pe care
le ridica acest ţinut. Este cazul lui Al. P. Arbore, ale cărui studii de
etnografie publicate încă în primele numere ale „Arhivei Dobrogei" au
o înaltă ţinută ştiinţifică. Astfel, „Conti·ibuţiuni la studiul aşezărilor
tătarilor şi turcilor în Dobrogea" din nr. 3, vol. 11, iulie-septembrie 1919
al ,,Arhivei Dobrogei'', „Aşezările lipovenilor şi ruşilor din Dobrogea'· etc.
Cu aceste ultime menţiuni ni se pare epuizată lista preocupărilor
de folclor din presa tulceană.
In cele de mai sus am încercat să prezentăm o succintă istorie a
presei tulcene. pe de o pcirte şi o sumară informare, pe de altă parte~
asupra preocupăril01· de folclor în paginile presei de aici.
Este de remarcat că se cere neîntîrziat cercetată presa tulceană
şi pe alte coordonate ale existentii ei pentru că, incontestabil, a avut
merite în afirmarea culturii şi ştiinţei româneşti încă din primii ani
ai revenirii acestui ptmînt la matca străbună.
Mai mult, o tradiţie atit de bogată se cere a fi continuată şi îmbogăţită cu noi valenţe în 2.nii noo;;tri. O publicaţie literară, ştiinţifică, culturală este un deziderat a cărui i·ealizare nu trebuie să se lase aşteptată.
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-PHEOCCUPATIONS FOLKLORIQUE DANS LA PRESSE ·DE TOULCEA ENTRE
1878-1940
Dans cet expose Lrnleur fait un bref historique de la presse parrue pendant
la sus-dite epoque sur le terri'toire du departement Toulcea. En pM"courrant,
exhaustivement, les periodiques Toulceens, apres avoir etabli l'an 1879 comme
,date de debut, non seulement de la presse locale mais aussi de ce>l~e de Dobroudja.
on fait une periodicis'.ltion de la presse dans ce departement.
Ensuite, on se rapporte aux faits de folklore notes dans Ies publications
parrues a Toulcea, tout en remarquant l'activite des chercheurs, tels : Constantin
Bratesco, Niquita Bonjoug, Al. P. Arbore.
L"auteur tr·anscrit les plus interessantes pieces folkloriques rencontrces dans
Ies publications de Toukea. On rem'.lrque particUJlieremeint 'les „strigături", c'est
~1 dire les vers satiriques ou d"amour improvises
accompagnes de cris de ]Ole,
specifiques au folklore roumain que lc-s jeunes gens crient l-ythmiquement en
dans.~nt. aussi bien que quelques chansons satiriques recueiliies dans le vi1l~age
Somcv3.

UNELE

TENDINŢE

MUZEISTICE IN MUZEELE COSTEMPORANE
DE ISTORIE
GEORGE PROTOPOPESCU

Cu o pondere mereu crescîndă în actualitatea contemporană, muzeele şi-au cucerit un binemeritat loc în contextul general al culturii
noastre socialiste, ca instituţii de înaltă ţinută ştiint.ifică şi ca ample
' difuzoare ale culturii. Vehiculînd pe un complex de coordonate, muzeele
işi exercită astăzi din plin rolul lor de educator colectiv, aducînd o importantă contribuţie la procesul de creştere continuă a conştiinţei socialiste a maselor.
Datorită sprijinului substanţial, multilateral şi continuu al partidului şi statului nostru, ritmul de dezvoltare al muzeului contemporan
sub aspectul său complex de unitate de ştiinţă şi cultură, a înregistrat
cei mai înalţi indici, mai ales în ultimul deceniu. Pe o tematică bine stu_diată şi orientată în lumina ultimelor cercetări ştiinţifice, muzeul actualităţii, brodează trecutul istoric, de cultură, de artă, al faunei şi florei
regiunilor respective etc., prezentînd într-un tot organic şi omogen,
pagini vibrante de istorie, tradiţii minunate ale luptei de eliberare socială şi naţională, momente înfloritoare ale culturii noastre, originalitatea, frumuseţea şi dezvoltarea pe meleagurile patriei a florei şi faunei
reprezentative, legăturile indisolubile ce au existat în decursul veacurilor
cu toată vitregia vremurilor între toate părţile locuite de români, unitatea de istorie, de tradiţii, de cultură a poporului român de pe ambele
versante ale cununii carpatice.
!n acest context, prin caracterul său atotcuprinzător, 1ş1 are un loc
de mare importanţă - muzeul de istorie. Amplă frescă a dezvoltării
societăţii umane de pe un teritoriu determinat, de la începuturile ei şi
pînă în actualitate sau conţinînd cel puţin momentele cele mai caracteristice din dezvoltarea unei aşezări sau regiuni mai redusă ca întindere
spatială dar o filă de mare importanţă în documentele trecutului, muzeul de istorie aşa cum se situează el în concepţia actuală a muzeografiei româneşti, prezentînd vizitatorilor momente şi tradiţ.ii ale unui trecut mai îndepărtat sau mai apropiat al poporului nostru, influenţează
direct gîndirea şi sufletul celui ce îl vizitează, îi întăreşte conştiinţa, îl
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1narmează

mai puternic pentru munca ce-o depune în măreaţa epocă
a constrncţiei socialiste în patria noastră.
Dezvoltarea in ritm vertiginos a activităţii muzeistice din România socialistă, a ridicat şi ridică însă, o serie de probleme majore legate
de muzeul contempon.n care se cer rezolvate cît mai urgent posibil şi
în pa!·alel cu rapida dezvoltare a muzeelor, în sensul ca aceasta să nu
depăşească clarificarea muzeistică asupra orientării, sistematizării şi prezentării expoziţiilor de bază muzeale. Pornind de la axioma că o modestă comunicarea oricît conţinut bazat şi pe practică ar avea ea, nu
poate valida întreaga şi complexa problemă a muzeului contemporan,
vom căuta să prezentăm num3.i cîteva aspecte ale acesteia cu referiri
concrete la muzeul de istorie şi poate cu ecouri şi asupra altor cat-egori~
de muzee.
' ·
În primul rînd, se impune clarificarea unei probleme m3.jore cu
largi implicaţii asupra sferei de acţiune a activităţii muzeografilor şi
asupra perspectivelor de dezvoltare a muzeelor.
Sintetic, problema s-a1· prezenta sub următoarea întrebare : care
este raza de acţiune şi conţinutul muncii de cercetare ştiinţifică din
muzee'!
In ultima vreme, asupra acestei probleme circulă o serie de răs
punsuri - mai oficiale sau m::i.i puţin oficiale - , dintre care unele limi..;,
tează munca de cercetare ştiinţifică din muzee la „colecţiile" acestuia,
deci, limitată la obiectele existente în expoziţia de bază, depozite, noi
achiziţii sau noi descoperiri. O dată rezolvată această problemă, îi mai
rămîne muzeografului să cerceteze obiectele nou apărute spontan (achiziţii, descoperiri întimplătoare etc.) sau rezultate din activităţi organizate (săpături arheologice sistematice etc.).
Această idee se pare că se găseşte înscrisă şi în moţiunea nr. 3,
adoptată de cea de a 9-a adunare generală a organismului internaţional
al muzeelor ICOM, în forma .,Considerînd că colecţiile muzeelor nu se
compun numai din obiecte. dar. de asemenea, (şi din precizarea) care
este natura acestora (deci şi) din documentaţia ştiinţifică care singura
permite de a se plasa obiectele în contextul lor, în profitul atît al cer•
cetării cît (şi al) publicului'' 1.
După cum s-a văzut cu claritate, forma de prezentare a prescripţiei ICOM este interpretativă pînă l3. un anumit punct, punind semne
de întrebare la care am vrea să răspundem.
Da, muzeul are o limită a forţelor sale de cerceta'.re, condiţionată
de numărul şi mai ales de calitatea muzeografilor. Soluţia creionată de
noi la această constatare este aceea a necesităţii ridicării calităţii profesionale a muzeografilor, în primul rî11d prin pregătirea încă de pe băn
cile universităţii a viitorilor muzeografi, printr-un curs special d-e muzeologie. In acest sens, pledează şi indica\iile moţiunei nr. 7 a celei
de-a 9-a adunări genen.le a ICOM, care „recomandă Comitetului ICOM
pentru formarea personalului să constituie în sinul său o grupă de muncă
însărcinată de-a prezenta Consiliului executiv, în::i.intea sesiunii din 1970,
de

desă vîrşire

-----------

1
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!\"o!tvelles de l'ICOP.1,

\'Ol.

'.21, nr. 4, decembrie 1968, p. 36.

un ansamblu de recomandări destinate a promova în cadrul universităţii
şi în cooperare cu muzeul, un învăţămînt al muzeologiei'':!.
De asemenea, socotim necesitatea ridicării calităţii profesionale a
muzeografilor prin sistemul doctoratului. Se impune o remarcă. La ora
actuală doctoratul este orientat în direcţia lucrărilor de profil sintetic:
istoric, etnografic, de ştiinţele naturii etc., aducînd contribuţii personale
.ale doctoranzilor la problemele abordate. Se pune problema : dar, în
domeniul muzeografiei, nu ar fi probleme majore de abo1·dat ? Mai ales
că, în acest domeniu nu dispunem astăzi de nici o lucrare independentă,
.singura linie orientativă fiind „Revista Muzeelor" sau alte publicaţii
ale unor muzee. Socotim că este o problemă de reflectat.
Din cele cîteva idei enunţate, se desprinde însă un paradox. Cer·cetăm, expunem, scriem asupra obiectelor din muzee, dar, pentru perfecţionarea profesională abordăm probleme de generalizare, de sinteză !
Mai raportăm situaţia la marile muzee, cu mulţi şi buni muzeografi.
Atunci, ce facem în aceste condiţii cu limita - muzeu ?
Persor_al, socotesc - căutînd să nu fiu ambiguu - , că rezolvarea
·ecuaţiei cercetare, muzeu - stă pe undeva la mijloc. Opiniez pentru cercetarea aprofundată a tuturor vestigiilor materiale şi documentare ale trecutului aflate în muzee, dar, şi pentru crearea în cercetare
a climatului de ambianţă generală al situării istorice a acestor vestigii,
a aprecierii critice de pe poziţiile materialist-istorice a perioadei respective, apreciere în c::i.re reflecţia personală bine documentată, sintetizează
perioade, oameni şi chiar epoci. cu largi ecouri apelative la întregul
concept de viaţă, cultură, artă etc., fapt ce defineşte şi trebuie să caracterizeze omul de ştiinţă şi cultură care lucrează în muzeul contemporan,
cu atît mai mult cu cît exigenţele şi dorinţele de îmbogăţire a cunoş
tinţelor vizitatorului din zilele noastre au crescut simţitor.
Subliniam mai înainte faptul că un muzeu modern, indiferent de
profilul său, este un mecanism complex, care solicită continuu căutări
noi, rezolvări noi, pentru a putea fi la înălţimea sarcinilor ce îi revin.
Pentru muzeele de istorie, ef ectua1·ea săpăturilor arheologice, depistarea
şi achiziţionarea documentelor şi a altor obiecte de muzeu, restaurarea
şi conservarea acestora, desenarea şi fotografierea lor, pregătirea şi publicarea în periodice proprii sau cu caracte1· general, proiectarea şi prezentarea expoziţiilor de bază, temporare sau itinerante la nivelul muzeisticii mondiale, constituirea depozitelor ştiinţifice etc., sînt numai
cîteva dintre problemele ce îşi aşteaptă o rezolvare cit mai operativă şi
de înalt nivel.
O privire fugară asupra lor ridică pentru muzeografi nenumărate
necunoscute de a căror rezolvare depinde prezentul şi viitorul muzeului
respectiv. Ridic în prezenta expunere, numai două dintre ele, care mi
s-au părut deosebit de importante - baza materială şi expoziţiile de
bază. Nu este timpul şi nici locul să luminăm toate ungherele întunecate ale acestor două probleme enunţate care nerezolvate fiind pînă în
prezent, mai frînează activitatea muzeelor.
2
.2G -

Ibidem, p. 37 .

c. 13
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Am dori numai să aruncăm dacă se poate chiar difuz o lumină
asupra unora dintre aspectele majore ale acestor probleme. Operam mai
înainte cu noţiunea - nivelul muzeisticii mondiale. Imediat, în imaginea minţii ne apare întrebarea legitimă - cum aflăm acest nivel ? Reţinem ca o parte a răspunsului din publicaţiile străine de specialitate
care ajung la noi. La unele muzee ajung, la altele nu ! Pînă la „intrarea în funcţiune" a acelui organism central de documentare muzeistică
preconizat, am socoti necesară lărgirea şi întărirea rubricii respective
din „Revista Muzeelor" şi de la celelalte publicatii editate de muzee,
şi, mai ales, ilustrarea fotografică a acestor rubrici cu aspecte din marile
muzee ale lumii.
De asemenea, socotim necesară continuarea unei acţiuni iniţiată
în anii precedenţi de către Direcţia muzeelor şi apoi abandonată, de a
se organiza prin O.N.T., cu muzeografii. excursii de documentare în
străinătate. cu vizitarea marilor muzee. desigur suportarea costului
excursiei revenind p<1rticipanţilor.
Legat strîns de ideile enunţate mai sus, ridicăm problema modernizării muzeelor noastre. Jocul curajos de lumini şi umbre ridică valoarea de expunere a vestigiilor din muzee. Sistemul de expunere într-o
bună măsură aerat dă tonificaţia, prestanţa şi condimentează valoarea
materialului expus. Înlăturarea schematismului expoziţiilor de bază,
coloritul adaptat unei ·epoci sau alteia, nuanţarea. perspectiva, dă problematicii abordată de muzeu - specificul său. creeci.ză pe lingă emoţiile
datorate „filmului'' istoric prezentat şi emoţii estetice care înnobilează
sufletul şi înalţă conştiinţa vizitatorului. Tot acest ansamblu de vestigii,
lumină, culoare, nuanţe sau tente. istorie şi artă. conştiinţă şi educaţie,
este datorat. în primul rînd cercetărilor ştiinţifice ale muzeografilor,
orizontului lor cit mai întins de cunoştinţe. de cultură profundă şi multilaterală. şi în al doilea rînd. socotesc că foarte aproape şi în egală mă
sură, celui ce proiectează şi desfăşoară expoziţia.
Am pus intenţionat aproape semnul egalităţii între cercetătorul
muzeograf al muzeului şi proiectantul executant al expoziţiei, în
scopul - foarte clar pentru mine - , de a demonstra succint - dacă
mai era nevoie - . o teză îndeobşte cunoscută în lumea muzeografică
- aceea a proiectării şi montării expoziţiilor de bază muzeistice. De
asemenea, este cunoscut faptul că, în tara noastră avem o singură întreprindere specializată. în Capitala tării. .. I. S. Decorativa". Or, cererile
din ce în ce mai numeroase ale muzeelor. lipsa unor materiale, precum
şi faptul că întreprinderea respectivă lucrează montaje de diferite expoziţii în ţară şi în străinătate, fac ca activitatea respectivei întreprinderi
nu întotdeuna să fie oportună, dar, întotdeauna să fie deosebit de
costisitoare.
Rămînerea în urmă a unor muzee în ce priveşte organizarea, reorganizarea sau modernizarea expoziţiilor lor de bază, crează o impresie
de anacronism şi stagnare.
Socotim că poate ar fi oportună şi necesară, crearea unei secţii
de proiectare pentru muzee în cadrul C.S.C.A„ rămînînd întreprinderii
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de specialitate numai sarcina de aprovizionare :;;i execuţie la timp şi
poate mai ieftin !
In formulările succinte creionate pe marginea unor realităţi s:rn
perspective muzeistice româneşti, nu am căutat - şi nici nu era posibil
- să intrăm în profunzimea problemelor. Am subliniat cîteva ce mi
s-au părut principiale şi poate am reuşit să sugerez altele.
Desigur, ceea ce am ridicat în discuţie îşi are o bază practică în
Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj, care aşa cum sublinia cunoscutul istoric Acad. C. Daicoviciu directorul său - . cu ocazia
reprofilării acestuia în 1963, „Crearea Muzeului de istorie din Cluj ...
a fost plinirea unei îndelung simţite dorinţe a tuturor oamenilor muncii
şi a istoricilor clujeni" :i, răspunde astăzi putem afirma cu toată tăria
dar şi cu toată modestia - dezideratelor muzeistice actuale precum şi
celor ştiinţifice istorice, fiind de fapt un complex - de la paleolitic la
epoca socialistă, datorită harnicului său colectiv, format în majorit::ite
dintr-un tineret entuziast şi frumos pregătit.
Sublinierea aceasta are drept scop să demonstreze că şi muzeele
noastre se prezintă, ca şi întreg ansamblul vieţii noa~tre economice, politice şi sociale, cu temeinice realizări izvorîte din reJ.litatea românească
a construcţiei anilor postbelici.
Fără pretenţia epuizării şi repet aceasta nici măcar a problemelor abordate, socotesc că experienţa muzeului clujean sintetizată
parţial în prezenta, ar veni să dea aripi gîndirii şi muncii creatoare,
ceea ce ar adăuga cîteva noi cărămizi edificiului măreţ al muzeisticii
noastre contemporane.
Este de fapt scopul prezentei.
Am fi fericiţi să fi reuşit aceasta !

3

Acta Musei Napocensis, nr. I/1964, p. V.

UN NOU PUNCT DE VEDERE IN ORGANIZAREA MUZEELOR
ZONALE
G. Sll\UON

Activitatea muzeologică de azi se caracterizează nu numai printr-un dinamism specific vieţii moderne contemporane, ci _şi prin complexitatea funcţiilor pe care le cumulează.
O parte din aceste preocupări, ce se pot rezuma la : acumularea
şi salvarea de valori culturale sau documentare, tezaurizarea acestora
prin măsuri de conservare şi restaurare în vederea valorificării lor ştiin
ţifice şi a vehiculării către public prin intermediul expoziţiei, toate sînt
funcţii care s-au generalizat, înscriindu-se ca probleme obligatorii în
programul activităţii tuturor muzeelor. Altele se desemnează ca activităţi individualizate pe diverse discipline : biologie, arheologie, etnografie, artă, sociologie, pedagogie, arhitectură etc. şi dive1·sificate chiar
pe probleme. Realizarea lor nu poate fi însă genei-ci.lizată la muzeele de
toate gradele, dar acolo unde se poate efectua, rezultatele lor sînt
subordonate aceloraşi funcţii de ordin muzeologic : valorificare şt'iin·
ţifică şi cultural-educativă, prin intermediul unei adevărate game de
forme şi metode. Multiplele aspecte ale modului de vehiculare către public a valorilor culturale au constituit subiecte ce stau la baza unor
numeroase studii şi cercetări de specialitate pe plan mondial 1, cît şi în
muzeologia românească :i.
1) Vasile Drăguţ, Muzeul - instituţie de cercetare, valorificare şi conseruarr a
patrimoniului de cultură, în „Revista muzeelor" VI, 1969, nr. 5 ; C. Irimie, Formarea personalului de muzeu,
„Revista muzeelor", VI, 1969, nr. 6 ; St. Burada,
Specializarea cerinţă fundamentală a niuzeografiei româneşti, „Revista muzeelor", VII, 1970, nr. 2.
2) Dr. doc. M. Băcescu, Tendinţe actuale în muzeografia mondială, „Revista
muzeelor", III, 1966, nr. 2 ; Mircea Popescu, Probleme muzeologice în dezbaterea
celei de a 8-a Conferinţe generale a I.C.O.M.-ului, „Revista muzeelor", VI, 1969,
nr. 5 ; Cornel ll'imie, 1. c.; Valentin Buşilă, O şedinţă de lucru a Comitetului
Naţional Român l.C.O.M.,
„Revista muzeelor", VII, 1970, nr. 4. In completarea
informaţiilor referitoare la muzeologia mondială, a se consulta capitolul : Cronică
- recenzii - informaţii din colecţia „Revista muzeelor".
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Totuşi, dintre toate formele de manifestare muzeologică cunoscute
şi dezbătute în paginile revistei noastre de specialitate, ca şi în toate
manifestările de acest gen, primul loc îl ocupă problema organizării
expoziţiei.

Din această cauză vom lua în dezbatere acest aspect al activităţ.ii
muzeistice, a cărei definiţie am putea spune că se înscrie în noţiunea
„de muzeu" şi pentru organizarea căreia trebuie să se ţină seama de
anumite principii, metode, forme, soluţii tehnice, norme arhitectonice etc.
Pentru realizarea unei expoziţii muzeale. accesibilă
unui public
foarte variat, atît ca pregătire, cît şi ca vîrstă, s-a trecut în ultimii
ani la soluţionarea unor probleme de ordin ştiinţific, prin selectarea
conţinutului de idei în tematica fiecărei expoziţii.
Primul pas făcut de muzeele tinere, în lista cărora se înscrie şi
muzeul din Tulcea. a constituit lichidarea aspectului eterogen din cadrul
expoziţiilor. In raport de natura obiectelor s-a definit şi profilul muzeului. sau în cazul muzeelor mixte, cel al expoziţiilor : ştiinţele naturii,
istorie. etnografie şi artă, unite numai administrativ într-o singură unitate. Este de fapt o unire convenţională sub raport organizatoric-gospodăresc şi nu al unui ansamblu de „Complex muzeal", cum se încearcă
a se defini această unire de sectoare muzeale. ln toate cazurile unde
funcţionează unităţi muzeale mixte. fiecare secţie cu expoziţia ei apare
~a o unitate bine conturată. chiar dacă în sistemul de prezentare a exponatelor s-au folosit aceleaşi metode. Noţiunea „complex muzeal'· include nu aspectul de gospodărire comună a două sau mai multe sectii.
ci o contopire sub toate formele a funcţiilor şi sectoarelor muzeistice,
prin introducerea unor metode noi de prezentare a expoziţiei.
Cu cît o expoziţie de muzeu. de orice natură (mă refer în special
la cele de ştiin tele n::i.turii, istorie şi etnografie, principiile rămînînd valabile în totalitate sau parţial şi pentru alte genuri de expoziţii), a reuşit
ca în spaţiul arhitcctur'.3.l ce i s-'.3. repartizat să reflecte mai bine realitatea sau să fie cit mai aproape de ea, indiferent de problema tematicii,
cu atît mai mult ea reuşeşte să impresioneze publicul vizitator şi crează
posibilitatea cunoaşterii m'.3.i bune a subiectului prezentat. Pentru a se
ajunge la această formă ide:i.lă, adică a redării în mic a unor aspecte
din natură sau pentru a crea o imagine mai completă asuprn unei perioade sau epoci istorice, ori manifestări de cultură materială şi spirituală ce aparţin unui
grup social dintr-o epocă sau zonă fizico-geografică. c~racteristicile unei şcoli artistice etc., spre uşurinţa tratării
subiectului ales, ori a prezentării fenomenului, muzeograful a respectat
în toate cazurHe o problematică a fiecărei ştiinţe : ştiintele naturii,
istorie, etnografie etc.
Pentru fiecare gen de expoziţie s-a recurs la o serie de metode :
sistematică sau cronologică, a landşaftului, prin diorame sau biocenoze
etc.. în aplicarea cărora s-a apelat mai mult sau mai puţin la soluţii
3) Revista muzeelor, anii : I, 1964 dezbat probleme de muzeologie.
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tehnice, la regulile şi creaţiile de ordin arhitectonic, de artă plastică sau
fotografică, efecte de lumină, la emoţii muzicale, realizîndu-se o adevă
rată „scenografie muzeală".
Metoda landsaftului sau a dioramelor este utilizată în general la
expoziţiile de ştiinţele naturii, dar şi la cele de istorie, atunci cînd se
încearcă reconstituirea unei epoci istorice (cu precădere cele din orînduirea comunei primitive), ori a unor evenimente : o scenă dintr-un
război ori dintr-o răscoală, reconstituirea unui interior de locuinţă sau
de atelier într-o expoziţie de etnografie ş.a. Apoi metoda sistematică
folosită la organizarea expoziţiei de ştiinţele naturii este sinonimă cu
cea cronologică, generalizată la muzeele de istorie, ca şi metoda combinată. Prin toate se urmăreşte o eficacitate cît mai mare, prin interpretarea realităţii în cadrul arhitectural de care dispune.
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O evadare de la principiul standurilor devenit universal, ]-au făcut
muzeele de etnografie prin organizarea expoziţiilor în aer liber. Orice
progrese tehnice s-ar aduce expoziţiilor panoramice, ele nu pot depăşi
efectul celor organizate în formă pavilionară, mult mai complexe, mai
reprezentative şi mult mai convingătoare decît primele, tocmai prin redarea perfectă a realităţii.
Tot în rîndul muzeelor de acest gen trebuiesc încadrate grădinile·
şi parcurile zoologice şi botanice.
Considerăm că o expoziţie de muzeu poate obţine calificativul de·
operă ştiinţifică, atunci cînd reuşeşte să redea aspecte cît mai aproape
de veridic.
Prestigiul ştiinţific şi rolul său ca instituţie de instruire recreativă
vor fi cu atît mai mari, cu cît realizarea muzeală va reuşi să redea cît
mai aproape de perfect realitatea.
Pornind de la acest principiu şi prin evidenţierea turismului ca
factor precumpănitor în definirea profilului expoziţiei, s-a ajuns la formula că un muzeu zonal trebuie să oglindească în mic specificul local
în toată complexitatea lui.
Ca să se poată realiza mediul caracteristic local, muzeul trebuie·
să includă în tematica sa toate problemele care se referă la bogăţiile
şi frumuseţile naturale, la cultura materială
şi spirituală cu valoare·
istorică şi etnografică, ca şi cele redate în imaginile iconografice ale·
lucrărilor de artă.
în acest scop s-a propus şi aprobat realizarea unui complex muzeal la Tulcea, care prin selectarea de valori să poată reda în mic întregul ansamblu al Dobrogei de nord, privit sub toate aspectele : cadru
natural. specific arhitectonic, izvoare şi monumente istorice, cultură_
Complexul va fi organizat în formă pavilion'.'lră prin reprezentarea.
în detaliu a unor colţuri din natură cu fauna şi flora respectivă, cu
ansamblul a1·hitectural sătesc, cu monumentele existente .fără să excludă.
prezenţa expoziţiei tradiţionale panoramice, care va avea în continuare
un rol documentar concluziv asupra problemelor tematice.
Intre aceste forme expoziţionale va exista o perfectă sincronizare·
a circuitului. Fie că se va porni de la detaliile redate prin intermediul
expoziţiei pavilionare, ajungîndu-se la aspectele
generale concluzive
oglindite în cadrul expoziţiei panoramice, fie că vizitatorul va face mai
întîi cunoştinţă cu aceste probleme, trecînd apoi la cunoaşterea detaliilor pe care le întilneşte în cadrul pavilionar.
Dacă prin intermediul expoziţiilor interioare
panoramice se vor
reda probleme legate de istoria poporului român din zon:i. gurilor Dunării, ori ceea ce este mai caracteristic în ocupaţiile şi cultura locuitorilor de aici, sau alte teme, cadrul pavilionar va ilustra mediul natural
şi social al acestor locuri, cu ansamblul arhitectural al acoperişurilor de
olane, cu morile de vint, cu cherhanalele şi colibele pescăreşti, ori saivanele de oi, amplasate în mediul natural, identic celui original, organizat după cerinţele ştiintifice ale unei grădini botanice, de unde să nu
lipsească nici fauna vie căreia i se va crea condiţii ecologice specifice:
mediului din care face pa1·te.
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Totul nu este decît o comprimare a realităţii zonei reprezentate
cu tot ansamblul ei, prin metoda selecţionării specificului într-un spaţiu
care să întrunească toate condiţiile de relief pe care le întîlnim în nordul Dobrogei : horst şi luncă.
Terenul repartizat complexului muzeal cupdnde o suprafată de
peste 300 ha teren, ce redă în mic aspecte de pădure, de silvo-stepă,
forma şi vegetaţia specifică stepei dobrogene, a dealurilor golaşe şi bolovănoase, a rîpelor malului dunărean ca şi întinderea lacurilor, japşe
lor şi bălţilor din deltă.
Din acest ansamblu se vor oglindi o varietate de probleme muzeologice şi ca obiectiv turistic va cuprinde suficiente aspecte de atracţii
şi recreaţie : locuri de pescuit, solarii, amenajări pentru practica unor
sporturi etc., încît omul să se poată delecta cel puţin o zi în incinta lui.
Pentru turiştii grăbiţi sau pentru o vede:-e de ansamblu, cele două
vîrfuri ale dealurilor din extremitatea bălţii Zaghen. vor fi legate prin
cablul unui teleferic care trece peste întreg complexul muzeal.
Prin forma sa, muzeul va deveni nu numai un centru de documentare, ci şi un opiectiv turistic. Aşezat la marginea oraşului, el va
putea crea întotdeauna diverse subiecte pentru drumct.ie activă, loc de
întrunire, de manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice.
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Resume
L'auteur expose les principes fondamentals de l'organisalion du complexe
rnuseistique de Tulcea, etablit sur un terrain de 300 ha d'etendue, qui remp1it
toutes Ies conditions de relief specifiques au territoire da la Dobroudja septentrionale.
L'auteur considere qu'un musee zonal doit repondre aux necessites d'ordre
scientifique et d'information touristique. En consequence, l'exposition va refkter
l'entier aspect naturel, ethnographique, Ies monuments historiques et Ies oeuvres
d'art •de la zone qu'elle represente et sera organisee sous la forme pavilliunaire
(en plein air), .sans exclure le systeme classique panoramique. Toute la realite
de la zone : la flore, la faune, les constructions d'architecture populaire etc„ seront
concentrees sur le territoire reparti, en selectionnant tout ce qui est de plus caracteristique a l'endroit. Outre Ies objectifs museistiques, le musee jouira d'un
teleferique, aura des lieux de pl'che amenages, aussi bien que d'autres attractiuns
destinees a faire Ies delices des visiteurs qui auront l'opportunite de passer une
agreable journee dans l'enceinte de rexposition.
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