PETRE ALEXANDRESCU

PEISAJUL HISTRIAN îN ANTICHITATE

Orice încercare de stabilire a topografiei Ristriei şi a imprejurimilor
ei în antichitate trebuie să pornească de la premiza unor oscilări ale nivelului apelor Mării Negre. Schimbările de nivel marin au produs însemnate
modificări ale litoral ului , în special în acele porţiuni unde uscatul se afla la
o înălţime mică în raport cu marea. Fenomenul acestor oscilaţii este cu atît
mai important pentru arheologie, cu cît amplitudinea lui nu pare să fi fost
neglijabilă.
Cercetările

geologice au stabilit că în etapa "Mării Negre Noi", datată 
potrivit schemei arheologice - în epoca neolitică şi începutul epocii Bronzului, în cadrul unui opthn c1imatic, a avut loc o transgresiune marină, care
a atins valori de ± 5 m deasupra nivelului actual al Mării Negre. "Chiar şi
gura Deltei a dewnit, în această fază, un mare golf - scrie P. V. Coteţ 1 unde s-a prcdus un important remuu pentru apele fluviului, ceea ce a dus
la despletirea şi mear-drarea albiei, precum şi la aluvionarea întinsă a luncii,
în special Balta Brăilei şi Ialomiţei . Urmele morfologice ale acestei importante
faze se văd la zi în resturile terasei de abraziune şi de acumulare, cu altitudine de ±2-5 m, care apar mai ales la nord de capul Midia". Acumulă
riIe de depozite marine, în preajma ţărmuri lor se văd elar pe profilele forajului de la Tuzla, publicate de N. Popp " unde complexul nisipos cochilifer,
rezultat din aceste acumulări, ajunge pînă la 10,90 m adîncime.
începînd din perioada subboreală (către sfîrşitul epocii Bronzului) se
produce o regresiune a apelor marine, care, pentru Marea Neagră, a fost denumită "phanagoreiană"'. Fenomenul, corespunzînd unei elime secetoase
(Pessimum climatic), a ocupat în intregime ultimul mileniu al erei păgîne.
Valoarea lui, interesînd direct istoria coloniilor greceşti stabilite în acea vreme
pe litoralul pontic, a fost precizată graţie cercetărilor arheologice subacvatice
întreprinse in U.R.S.S., sub conducerea prof. V. D. Blavatski. Investigaţiile
făcute la Olbia, Chersonez, Phanagoreia, Taganrog, au dus la stabilirea unei
P. V. Coteţ, in Hislria II, Bucureşti 1966, p. 327 şi urm., cu bibliografia problemei.
N. Popp, după P. V. Coteţ.
a P. V. Feodorov, ,llOXlI. Akar. l1a)'X CCCP, voI. 110, nr . 5, 1956 (apud M. Bleahu)
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diferenţe de ±4 m Între nivelul antic şi cel actual al Mării Negre 4. Această
valoare este stabilită numai pe ţărmul nordic; nu cunoaştem încă cifra ei
pentru coasta apuseană. Cercetările subacvatice de la Mangalia şi Constanţa
arată amploarea fenomenului şi pe coasta românească.
în sfîrşit, a urmat o nouă transgresiune marină, pe care M. Bleahu a
denumit-o "histriană", apele marine ajungind la nivelul lor actual ' .
La aceste constatări generale geomorfologice, îmi propun să inserez
cîteva observaţii arheologice, intereslnd numai Histria şi împrejurimile ei
imediate. Soluţiile către care ele converg nu Imi aparţin In Intregime. Ideia
principală, aceea a situări i Histriei antice, nu pe o insulă sau pe o peninsulă cum se mai susţine încă -, ci pe o cîmpie litorală, a fost formulată pentru
prima dată de către Vasile Canarache, încă din 1954, pornind de la cercetarea apeductelor şi de la studiul răspîndirii tumulilor '. Ideia a fost apoi reluată,
pe documente geologice, de Marcian Bleahu '. Argumentele şi observaţiile
mele, care nu fac decît să întărească şi să precizeze imaginea deja propusă
a peisajului histrian In antichitate, provin din cercetările făcute In necropola
tumulară. O parte din mărturii au fost recent puse în evidenţă, prin examenul fotografiilor aeriene ale regiunii"
1. Cîmpia actuală pe care se află ruinele Histriei, situată între lacurile
Sinoe, Istria şi Duingi, se compune din mai multe fîşii de nisipuri, ancora te
de nucleul de şist verde situat sub "acropoIă" (fig. 3). Pe mozaicul fotografic publicat In Histria II se pot deosebi cinci asemenea fîşii. Arheologia
• V. D. Blavatski, in XaplO''tIiPtov d; 'A.K . 'OpA6.vBov. Atena, 1966, III, p. 25 şi urm.,
cu bibliografia cercetărilor sovietice. La Olbia. porţiunea cea mai joasă din cartierul scufundat
se află la 3 m sub nivelul apelor limanului B:.tgului ş i la 250 m depărtare de linia actuală a uscatului. La Phanagoreia IS ha din oraş sînt înecate (reprezentînd, ca şi la Olbia. circa 2/5 din
suprafaţa lui totală, după calculele lui V. D. Blavatski), zonele cele mai joase aflîndu-se la 3,503,7 m sub nivelul actual al mă.rii, şi la 220 ro de ţărmul actual. în sfîrşit , interesantă mi se
pare observaţia de la Chersonez, unde nivelul roman - tirziu zace la adincimea de 3m sut> nivelul actual al golfu lui Karantinaia .
li M. BIeahu, Probleme de geografie, IX, 1963, p. 45 şi urm. Sint surprins de locul redus
pc care fenomenul acesta il ocupă in incercarea de .. descifrare a ţărmului M ă rii Negre in timpurile
istorice", întreprinsa de P. V. Coteţ, art. cit. în studiul sau accentul este pus asupra mecanismului
de formare al cordoanelor litorale, menit a explica sch imbările conturului litoralul\.li ş i constituirea. sistemului de lagune. Valoarea pe care o dă regresiunii phanagorciene este su rprinzător
de mica: (in timpul acestei regresiuni) "apele au scăz ut treptat, dar nu sub nivelul actual" (p.342.)
De altfel schema rezumativă, dată în concluzii, pare contradictorie: "Din totalul acestor oscil aţii putem desprinde trei mai importante, din punct de vedere arheologic, în raport cu nivelul
actual al Mării Negre:
- Nivelul -mai ridicat in timpul dezvoltării cetăţii Histria, aproximativ incepind din secolu l al VII-lea i. c .n. ş i pînă in secolele V-VII e.n. (adică în plină regres iune P. A.)
- Nivelul mai scăzut din timpurile mai noi decît secolele V- VII e.n. ş i (în perioada de
transgresiune P.A.)
- Nivelul mai ridicat ulterior celui precedent, care a dus la distrugerea parţială a baraj ului
constituit de grindurile "Cele 7 movile" ş i Saelelor, la formarea lacurilor litorale şi inundarea
tumuHIor din cîmpia litorală." (p. 351).
, V. Canarache, SCIV, 1956, p. 289 şi urm.
7 M. Bleanu, (Jf'l. cit.
8 Aceste ultime documente le-am putut cerceta in noiembrie 1968, prin ingăduinţa Direcţiei topografice de pe Ungă Marele Stat Maj or. Stud iul stereoscopic a putut fi realizat pe fotograme la scări şi anotimpuri diferite. Am utilizat, de ascmenea, mozaicul fotografic compus in
1960 şi publicat ca anexă la Histria II. Am beneficiat şi de colegiala solicitudine a Emiliei
Doruţiu. căreia ii datorez numeroase corectă.ri.
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oferă

unele puncte de reper pentru cronologia formării lor. Cele care poartă
litere a şi b sînt preexistente venirii grecilor, deoarece pe a stă aşezarea civilă,
datînd de la sfîrşitul veacului al VII-lea î.e.n., iar pe b se află o parte din
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Fig. 1. Schiţa intocmită. de V. Canarache pe care sint
indicate traseele apeductelor: a) apcductul de olane;
b) apeductul mare; e) apeductul de piatră .

necropolă, din care cel mai vechi turnul cercetat datează de la sfîrşitul veacului al V-lea Le.n. '. Celelalte trei fîşii (c-e) nu suportă monumente arheologice, deci par a fi mai tîrzii". Indicaţiile arheologice şi modul de "troienire" al acestor grinduri de nisip sugerf':a7.ă o succesiune in timp confonllă
cu sensul nurnărătoarei noastre: grindul cel mai nou este cel care formează
astăzi ţărmul lacului Si noe.
2. în cursul unui sondaj, practicat de Vlad Zirra în insula situată în
mijlocul lacului Istria (1955) au apărut resturi de zidărie din epoca elenistică.
3. Resturi dintr-o necropolă tumuiară se află pe malurile golfului de
SV al lacului Istria, la N şi V de podul peste care trece şoseaua spre
Cetate. Partea de E a acestei necropole se află parţial în apă.

s. Marinescu-Bilcu.

SCIV, 1969, p. 587 şi urm.
atenţia insă că, după observaţiile lui Ce. Florescu, cartierul de la sudul Histriei
(numit convenţional "economic"), ridicat începind din veacul al IV-lea c.n., a fost aşezat pe
nisip, adică pe o plajă. cîştigată. asupra mării intr-o epocă tirzie. Cercetările aerofotografice, combinate cu foraje geologice, vor trebui să. precizeze dacă această plajă aparţine fişiei c, aşa cum ar
reieşi din examenul mozaicului fotografic 1960.
II

10
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4. în urma săpăturilor efectuate în necropola Histriei , s-a constatat că
unele zone ale cimitirului tumular sînt astăzi periodic inundate sau zac în permanentă sub apă. Aceste zone sînt următoarele:
- ' plaja lacului Sinoe; turnului cel mai vechi este XII, de la sfîrşitul
veacului al VI-lea sau începutul veacului al V-lea Le.n.; turnului cel mai
nou este XXV, care are un mormînt secundar din secolul al II-lea e.n.

Fig. 2. Schiţa paleogeografidi a regiunii lacului Sinoc in
perioada sec. VI i.c.n.-sec. IV Le,Il., după M. Blcahul.
1, zona continentală; 2, acumulări de nis ipurj anterioare
sec. V I î .e.n.; 3, lin ia ţărmului actual

- plaja lacului Istria (la N şi la S de culoarul de legătură cu lacul
Sinoe) ; o parte din tumulii acestei zone se află în perm ane nţă sub apă;
aproape toţi tUIDulii cercetaţ i se datează către începutul epocii romane
(VII, VI X, XI).
- insulele din golful lacului Sinoe: movilele funerare, semnalate aici
de V. Canarache ş i vizibile pe fotografiile aeriene, nu au fost cercetate.
- tumulii situaţi pe peninsula Cetăţii, formînd un lung aliniament care
începe la marginea de SV a aşezării "extra muros" şi continuă pe mai mulţi
km către SV; cel mai vechi tumul, situat la 2 km de Histria, purtînd numă-
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rul XLI ", datează de la sfîrşitul secolului al V-lea sau de la începutul celui
cel mai nou (XXXVI) datează din a doua jumătate a secolului 1 e.n.
5. Pe fotografiile aeriene se observă o serie de drumuri care se opresc
pe ţărmurile lacului Istria şi a golfului lacului Sinoe, pentru a continua pe
actuala peninsulă pe care se află ruinele Histriei. Astfel, trei drumuri care
vin dinspre apus (cel puţin unul - 6 - a putut fi urmărit pînă către aşe
zarea antică de la Fîntînele), se opresc în malul vestic al lacului Istria. Primul (6) dintre ele trece pe la nordul satului Istria şi atinge lacul la nord de
vărsarea pîrîului Dere. Celelalte două (7 şi 8) trec pe la sudul satului (unul
dintre acestea - 7- vine din aşezarea antică situată sub vatra satului Istria)
şi se întîlnesc în aproapierea lacului pentru a se pierde în apele acestuia. Cele
trei drumuri sînt flancate de tumuli. De asemenea, pe actuala peninsulă a
necropolei septentrionale trec o serie de drumuri, care vin de la N (unul dintre
ele - 1- vine din aşezarea antică semnalată de P. Polonic, situată la văr
sarea pîrîului Sariurt) şi dinspre NV (unul dintre ele -4- vine de la aşezarea
antică identificată de Em. Doruţiu şi P. Alexandrescu, situată la sudul
satului M. Viteazu), pentru a se opri pe malul golfului lacului Si noe.
6. Nu aducem aici în di scuţie observaţiile făcute în Cetate şi pe Platoul
acesteia, cu privire la monumentele aflate actualmente în apă. Amintesc
numai că o parte din zidul roman de incintă, ridicat în veacul al II-lea e.n"
se află în zona i nundabilă a golfului lacului Si noe,
Observaţiile înşirate mai sus ne îndeamnă să presupunem că această
cîmpie, pe care se află astăzi ruinele Histriei şi necropola tumulară de SV,
era în antichitate mult mai întinsă, ocupînd şi locul actualului lac Histria.
Aşa s·ar putea explica: drumurile antice care se opresc pe malul vestic al
acestui lac, pentru a continua, cu aceeiaşi orientare, în zona inundabilă de
la vest de aşezarea civilă a Histriei; resturile de locuire de pe insula din mijlocul lacului Histria; necropola p arţial inundată de lîngă Pod, Această cîmpie
a putut să se întindă de la răsărit de culoarul care leagă lacurile Si noe şi
Histria, ocupînd şi golful lacului Sinoe, de vreme ce: drumurile care traversează necropola septentrională se opresc pe plaja lacului Sinoe; tumulii de
pe insulele din golful lacului Si noe par a fi martorii din porţiunea înecată
a necropolei septentrionale; o porţiune de cîţiva zeci de metri din zidul roman
de ap ărare se află în apă 12.
Dacă raţionamentul acesta este just, atunci în perioada regresiunii "phanagoreiene", cînd apele Mării Negre se aflau la ± 4 m sub cota lor actuală,
Histria se găsea pe o cîmpie litorală, în cea mai mare parte nisipoasă. Porţiunea cea mai ridicată era aceea unde răsăreau stîncile de şist verde, destinată de coloniştii greci amplasării centrului politico-religios al oraşului.
Restul cîmpiei, care ocupa şi locul pe care astăzi se află lacul I stria 13 şi golurmător;

S. MarÎnescu-Bîlcu, art. cit.
12 C. Moisi J, BeMI, 1909, nr. Il . p. 4, notează că înaintea redeschidcrii canalului Dranov
(fost ,.Regele Carol"), golful lacu lui Si noe era "potmolit" şi numai rareori acoperit de ape.
13 M. Bleahu notează următoarele: "întregul lac Istria este relativ recent ş i este în curs
de mărire prin abraziunea puternică a falezei de locss. Un sondaj efectuat in lac a pus în evidenţă,
sub stratul de mîl actual, nisip cu cardiacee (faza ulterioară secolului al III-lea e.n.) şi dedesubt
nisip marin cu Jl1ytillus, Tapes ş i Venus, care indică o concentraţie mai mare a apei, corespunzind
maximului transgresiunii fl.mdrienc . Cu alte cuvinte, aici lipsesc depozitele golfului marin, pos11

G _. Ponlicc - c. 585
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Fig. 3. Transcriere a unora dintre observaţi ile făcute pe fotogramele aeriene alo regiunii
Histria, porn ind de la zborul din a nul 1959.
Notă: sint indicaţi numai tumulii la care se referătextu l articolului.
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fui lacului Sinoe, a fost destinată constituirii aşezării civile" şi a necropolei.
De altfel, pîrîul Dere, care astăzi se varsă în lacul Istria, a putut avea în antichitate, cînd acest lac nu exista, un traseu mai lung, vărsîndu-se În mare
în apropierea Cetăţii (nu mi se pare exclus ca punctul prin care au pătruns
apele de transgresiune spre a forma lacul Istria

să

fi fost chiar vechiul talveg

al pîrîului).
Care era în antichitate conturul litoralului marin. Pentru porţiunea
de la N de ruinele actuale, adică pe locul unde se află golful lacului Sinoe
astăzi, nu avem nici un fel de indiciu. Este posibil ca aici să se fi aflat cartierul de jos al Histriei, şi o parte din necropola ei (ajungînd eventual pînă sub
zidurile oraşului), precum şi drumurile care legau colonia cu ţinuturile dinspre
NV. Nu putem spune Însă cît de mult se întindea uscatul către răsărit, pe
locul actualului lac Sinoe.
Pentru porţiunea de la sudul cetăţii există o indicaţie, furnizată de fotografiile aeriene. Mă refer la acele fîşii de nisip, semnalate mai sus. Limita
de răsărit a fîşiei b (preexistentă Histriei, de vreme ce pe ea s-au aşezat, încă
din secolele V-IV, movilele funerare) , descrie o curbă către S, ceea ce ar
putea indica existenţa unei .. băi" imediat la S de oraş, prielnică amplasării
portului 15. Această .. baie" a fost umplută pe rînd de trei acumulări de nisipuri (purtînd pe schiţa din fig. 3 literele c, d, el. Aş atrage totuşi atenţia că
linia de contact dintre fîşiile b şi c nu trebuie considerată ca indicînd exact
vechiul litoral marin. Dacă, aşa cum se admite, nivelul apelor marine a crescut din antichitate, atunci cîmpia litoralului a fost înecată pe porţiunile
ei cele mai joase, împingînd linia ţărmului către apus. Fîşia c s-a adosat celei
anterioare abia într-un moment în care fenomenul de transgresiune era în
plin, nivelul apelor marine fiind apropiat de cota lui actuală. Probabil că
"baia" care apare pe fotografiile aeriene indică o "baie" antică, situată la o
distanţă oarecare către E de conturul aceleia vizibile astăzi 16.
Informaţiile de care dispunem pînă acum la Histria, pentru începutul
fenomenului de transgrcsiunc, sînt puţine şi neconcludente. Ipoteza lui M.
tcrioarc optimului postglaciar, peste depozitulc vechi venind direct cele posterioare secolului
al IIl-lea c.n. Putem presupune deci că. ... lacul Istria nu exista, pe actualul lui amplasament
fiind aşezări omeneşti şi o parte din necropola cet1ţii" (art. cit., p. 50).
14 Una din problemele care preocupa coIe:tivul de la Hstria este aceea a aspectului topografic, urbanistic, al oraşului în perioada greacă. a istoriei sale. Elementele de care dispunem
acum sugerează poate o aşezare urbană compusa din două elemente separate: un centru politico-religios de dimensiuni mai reduse, aşezat pe locul cel mai înalt al cîmpiei litorale, nucleul
de şisturi verzi (după profilul publicat În SCIV 1956, p. 6, masivul de stincă atinge înălţimea
de 4 m deasupra actualei cote O), şi o aşe,mre civi lă mai intinsi, în imediată apropiere, ridicată
chiar pe cîmpia nisipoasă, şi care - prin depuneri succesive - avea să dea "platoul" de astăzi.
Oraşe greceşti, aşezate pe cOllti nent şi formate din două unitaţii, se cunosc în lumea elena
co l on ial ă; de exemplu Selinunt, Megara Hyblaia, Olynth.
15 Ideia îi aparţine lui Dinu Theodorcscu, RA, 1970, p. 42.
1& M. Bleahu, pornind de la indicaţii nu geologice , ci epigrafice, presupune că lacul Nuntaşi
(Duingi) exista: "Documentul epigrafic cel mai important al cetăţii Histria, horothesia lui Laberius Maximus, menţioneazi că ocupaţia de căpetenie a locuitorilor era comerţul cu peşte sărat.
Sarea nu putea fi extrasă din apa mirii din cauza concent raţiei prea reduse ( 170/00), în schimb
in lacul Duingi ea se depune şi astăzi În anii secetoşi. în toată regiune3. gurilor Dunării lacul
Duingi este singurul care ar fi putut furniza sarea nc::csară locuitorilor Histriei" (arI. cit., p. 50).
Argumentul mi se pare interesant şi trebuie luat in sCJ.mă de acei care vor incerca reconstituirea
complexului economic, "gospodăresc", al Histriei.
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Bleahu şi P. V. Coteţ despre data tîrzie a fenomenului este, în orice caz, plauzibilă. Situaţia Histriei pe o cîmpie litorală aşa cum am descris-o mai sus,
pare să se fi menţinut cel puţin pînă în veacul al II-lea al erei noastre, de
vreme ce cel mai recent monument "scufundat" de care am cunoştinţă este
zidul de apărare din vremea lui Hadrian. Este de asemenea relevant că tumuIii cei mai recenţi , dintre acei cercetaţi pe plaja inundabilă a lacului Histria
datează tot de la începutul epocii romane. în sfîrşit, săpăturile întreprinse
în sectorul "Edificiului roman" au pus în evidenţă faptul că straturile elenistice şi romane timpurii se găsesc la nivelul apei lacului". Este deci de
presupus că transgresiunea "histri ană" s-a produs cîndva după veacul al
II-lea e.n. Poate fi ea situată încă în ultimele secole de existenţă ale oraşului, sau fenomenul s-a produs în vremuri mai recente? Este posibil ca preliminariile să se fi arătat încă din ultimele veacuri de istorie a oraşului, dacă
avem în vedere un monument aflat pe teritoriul necropolei tumulare, asupra
căruia a atras atenţia, în acelaşi context, Marcian Bleahu. La punctul "Pescări e" se găseşte o coamă de nisip, de circa 3 m înălţime, care străbate porţiunea astăzi inundabilă a necropolei tumulare; ea este orientată NNV-SSE,
adică spre cetate. Capătul dinspre continent al acestui rambleu se găseşte
în imediata apropiere a punctului unde se întîlnesc două dintre drumurile
histriene, nr. 2 şi 3, rambleul continuind traseul ultimului dintre ele. Monumentul a fost ridicat deasupra tumulilor funerari din

zonă.

Cele mai noi mate-

riale descoperite într-o secţiune practicată prin rambleu, cu ocazia săpării
turnul ului II situat dedesubtul lui (turnul datînd din a doua jumătate a veacului al IV-lea î.e.n. ), datează de la începutul epocii romane. Trebuie să subliniez însă că aceste materiale nu datează rambleul, ci oferă numai un simplu
terminus post quem. Iat ă explicaţia acestui rambleu propusă de M. B1eahu,
singura, la ora actual ă, rezonabilă: "Rambleul avea rolul de a lega pămîntul
ferm din nord cu zona de uscat de la cetate peste plajă, în vremea cînd
aceasta începuse să fie inundată". Dacă lucrurile stau aşa atunci, cîndva înainte
de veacul al VII-lea e.n., cînd istoria Histriei încetează definitiv, locuitorii
şi-au dat seama de începutul unui fenomen de mare importanţă pentru ei,
care avea să schimbe fundamental peisajul regiunii , ducînd la inundarea
cîmpiei Jitorale, la împotmolirea golfului marin, la constituirea sistemului
de lagune şi cordoane Jitorale, într-un cuvînt, la aspectul actual al ţinutului.
M. B1eahu şi P. V. Coteţ au propus o corelaţie cronologică între formarea
fîşi ilor de nisip care au împ otmolit "baia" de la sudul Histriei şi constituirea
Chitucului. Cel de al doilca a precizat mai îndeaproape lucrurile, sincronizînd
formarea Chitucului cu aceea a Grindului Saelelor (fîşia d din schi ţa noastră) .
Ambii cercetători aşează deci formarea Chitucului într-o etap ă tîrzie, dacă
nu chiar post-histri ană, negînd identificarea propusă de D. M. Pippidi într<"
acest lung cordon litoral şi L6""'1, semnalate de Polybiu (IV, 41, 2), în veacul
al II-lea î.e.n. Trebuie să precizez mai Întîi că omologarea menţiunii lui
Polybiu cu to. tou 'Impou ÂE')'of1cva L6"T'l , semnalate de Strabo, într-un
excursus împrumutat lui Straton din Lampsakos (1,3,4 şi 1,3,7), urcă datarea, a şa cum atrage a te n ţ i a D. M. Pippidi 18, în prima jumătat e a veacului
17

18

Dinu Theodorescu, D acia XII, 1968, p. 298.
D. M. Pippidi, ContrlbuJii ... 2 , p. 37. nota 16.
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al III-lea Le.n. Se naşte deci următoarea întrebare: lungul cordon aluvionar
submarin din dreptul \"ărsării Dunării, semnalat în epoca greacă în plină
regresiune marină, poate fi identificat cu unul într-o perioadă de transgresiune?
Datele pe care se poate întemeia o localizare a bancului submarin sînt
foarte vagi. El se situa în plină mare (en 1tEAnYlOl) şi la o zi de navigaţie dc uscat, ceea ce corespunde cu o di s tanţă medie de 300-400 stadii
(53-73 km) 19. S-ar părea că poziţia acelui cordon submarin era mult mai
departe de ţărm decît aceea pe care o are astăzi Chitucul. De asemenea,lungimea de 177 km (1000 stadii) pe care o indică Polybiu este aproape dublă
faţă de aceea a Chitucului. Totuşi trebuie avut în vedere faptul că linia ţăr
mului, mai ales în dreptul Deltei, dar şi pe o largă porţiune la sudul şi nord
acesteia, s-a modificat considerabil, uscatul avansînd în dauna mării, prin
aluviunile aduse de Dunăre şi de curenţii marini din preajma ei 20
Este adevărat că form~ţiunile de acest tip (cordoane, bancuri etc.) apar
şi dispar cu mare rapiditate, au un caracter precar, şi depind, în ultimă instanţă, de dinamica curenţilor şi de adîncimea fundului marin. Totuşi există
unele indicaţii în favoarea vechimii destul de mari a Chitucului, urcînd în
timp pînă într-o fază de reg,·esiune marină . Astfel, P. V. Coteţ citează rezultatele unor foraje, întreprinse în 1960 de N. Popp, care atestă prezenţa unui
strat de turbă la cota -3 în faluna axului Priboina. După interpretarea aceluiaşi autor "stratul de detritus vegetal şi turbă corespunde în timp cu retragerea rnării. .. iar formarea Chitucului corespunde cu ridicarea apelor mării
cu circa 0,50 m deasupra celor actuale" 21 In formarea Chitucului se disting
două faze, sincronizate cu cele două nivele ale apelor marine. Este deci posibil ca cel puţin O parte din grindul Chitucului să se fi constituit din detritus
vegetal, în faza regresiunii "phanagoreiene" . Evident nu putem şti - şi poate
nu vom şti niciodată - dacă acel banc submarin, care îi stînjenea pe coră
bierii greci, avea traseul Chitucului. Dar această chestiune nu are importanţă
pentru discuţia noastră.

LE PAYSAGE HISTRIEN DANS L'ANTIQUITE
- resumeLes recherches geologiques ont precise une serie d'osci11ations niveau du des eaux
de la mer Noir. Dumnt l'etape de la .. nouvelle mer Noire., datee du neolithique et du commencement de l'âge du bronze, une transgression marine a eu Heu, sui vie a la fin du bronze d'une
n1gression ayant atteint les valeurs ±4 m. au-dessous de la cote actuelle de la mer Noire. Une
nouvelle transgression, qui devait se produire plus tard, montait les eaux de cette mer a leur
niveau actueI.
Partant de ce schema geologique, l'Auteur bit quelques remarques archeologiques, interesant seulement Histria et ses proches environs. La plaine ou se dressent les vestiges d'Histria et
sa necropole du Nord-Ouest semble avoir ete plus vaste a.l'epoque antique, s'etandant aussi sur
Cf. RE, s.v. Schijjahrt.
cea mai răsăriteană. din uscatul Dcltei, care exista sigur în antichitate, este
grindul Caraormao, unde Simion Gavrilă a descoperit recent un turnul din veacul al V-lea i.e.o.
Vechimea grindului a fost stabilită. şi prin cercetări geomorfologice, aşa cum reiese din prezen~
tarea pe care o face V. Mihăilescu şi A. C. Banu, in Hidrobiologia, I, 1960.
111 P. V. Coteţ, arI. cii. p. 350.
19

110 Porţiunea
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l'emplacement actuel du lac d'Istria et du golic forme par le lac de Sinoe. C'est ce qui explique Ies
constatations suivantes: les routes antiques, revelees par les photos aeriennes, qui s'arn!tent sur les
bords occidentals et septentrional du lac d'Istria, paur reprendre, dans la meme direction, de l'autre
cOte sur le bord oriental du lac, al'Ouest de l'etablissement civil d'Histri a; Ies vestiges d'habitat
decouverts dans l'iIe sise au centre du lac d'Istria; la necropole tumulai re identifice fi. proximite
du pont situc au Sud du village d'Istria. Ces remarques plaident en faveur de l'emplacement de
l'antique cite d'Histria sur une plaine littorale, hypothese deja formulee par V. Canarache et
M. Bleahu, mais fond ee sur des arguments differents.
Les renseignements dant naus disposans a. l'heure actueUe a l'egard de la transgression des
ea.ux sant rares. Ce ph€nomene semble avoir eu lieu apres le II siecle de n.e., puisque le monument le plus recent couvert par les eaux est la muraille de defense datee de l'epoque
d'Hadrien.
Liste des illustrations
Fig. 1 - L'esquisse etablie par V. Canarache, avec les traces dEt> aC!ueducs: a) l'aqueduc
de tuiles; b) le grand aqueduc; c) l'aqueduc de pierre.
Fig. 2. - L'esquisse paIeogeographique de la region du la.y de Sinoe durant la periode
comprise entre le VI -IV siecles av. n.e., d'apn!s M. Bleahu, 1, la zone continentale; 2, des
dep6ts de sabIe antericurs au VI siecle av. n.e.; 3, la ligne actuelle du rivage.
Fig. 3 - La transcripticn de certaines observations faites sur les photogrammes aeriens
de la region d'Histria, a partir du voI de 1959. - N.B.: les tumuli indiques $Ont seulement ceux mentionnes dans le texte de l'articlc.

DlE LANDSCHAFT UM HISTRIA lM ALTERTUM
Durch geologische Forschungen wurde fcstgestellt, das dic Hohe des Meersspiegels Schwankungen auiweist. Zur Zeit des "Neuen Schwarzen Meeres", die im Neolithikum und zu Bcginn der Bronzezeit dat iert ist, hat cine marine Transgression stattgefunden, die von einer Rcgression am Ende der Bronzezeit gefolgt war. Diese Regrcssion erreichte Werte von ± 4 m zurn
gegenwărtigen Wasserspiegel. Spăter fand cine neue Transgression statt, durch dic der Vlasserspiegel seinen gegenwă.rtigen Stand crreichte. Von diesem geologischen Schema ausgehcnd macht
dererfasser einige Betrachtungen, dic nur Histria und die Umgebung betreffen und die dazu verhelfen sollen, die Landschaft um Hi stria in der Antike besser zu verstehen.
Die Ebene aui der Histria erbaut war, 50 wie das Grăberfeld im Nordwesten scheinen in
der Antike vieI ausgedehnter gewesen zu sein und sowohl den heutigen See Istria und den der
Bucht Sinoe eingenommen zu haben. Nur derart sind folgende Fcststellungen erklărlich: die
antiken Wege, die durch Luftaufnahmen verfolgt werden konnten und die an der Westkuste
und an der Nordkiiste des Sinoesces unterbrochen sind, um dann in derselben Richtung aui der
Ostkuste wciter zu verJaufen, westJich von der Wohnungssiedlung von Histria; dic Bewohnungsspuren die in der Mitte des Istria - Sees aui der Insel festgestellt wurden; das Hugelgraberfeld, das neben der Briicke siid1ich des Dorfes Histria entdeckt wurde. Diese Beobachtungen spreeben alle dafur, dass in der Antike Histria auf ciner Ebene an der Kuste lag. Diese Hypothese
haben bereits V. Canarache und M. Bleahu anhand verschiedener Beweisgriinde aufgestellt.
Die Informationcn uber die wir bis zur Zeit uber das Vorriicken des Wassers verffigen sind allzu
gering. Es scheint nach dem 2. Jh. u. Z. stattgefundcn zu haben, denn das jiingste Denkmal das
iiberschwemmt ist und von dcm wir Kenntnis haben, ist die Schut.zmauer aus der Zeit des
Kaisers Hadrianus.

Erklal'ung der A bbildungen
Abb. 1. - Skizze auf der die Aquădukte eingezeichnet sind: a) der Aquadu kt aus HohIziegeln; b) der grcsse Aquădukt; c) der Steinaquădukt (V. Canarache).
Abb. 2. - PaIăagraphische Zkizze der Gegend des Sinoesces in der Zeit van 6. Jh v.u .Z. 4. Jh. u. Z. nach M. Bleahu. 1, Fcstland; 2, Sandanschwemmungen vor dem 6. Jh. v. u. Z.;
3, gegenwărtige Kiistenlinie.
Abb. 3. - Transkription einiger der Beobachtu ngen, die anhand der Luftaufnahme vom
Jahre 1959 in der Gcgend von Histria gemacht wurde. Bemerkung: Es sind nur dic Hugelgrăber angegeben, auf die sich der Text des Artikels bezieht
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