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PREFAŢA
' r

Lucrarea de» faţă are de Scop:, tn primul rând, 
să stabilească, în mod exact câteva date istorice 
şi geografice cari s1 au publicai, la întâmplare 
şi fără control, prin revistele şi ziarele noastre şi, 
în al doilea rând; să arate rezultatele la cari au 
ajuns, până astăzi, studiile.archeologice, şi întru 
câtva şi cehe istorice, făcute asupra noului teri
toriu al Dobrogei. Pe baza constatărilor noastre 
se. vor putea întreprinde în viitor noi cercetări 
tari să fixeze în chip definitiv, până ta ce grad 
de desvoltare a ajuns romanizarea provinciei, 
noastre de peste Dunăre.

Această romanizare, începută cu aproape două 
secole înainte de romanizarea Daciei, avent con
vingerea că a fost foarte puternică. Civilizaţiu- 
nea greco-romană d'e aci a mers aşa de departe, 
că nici cotropirile barbarilor dela nord, nici săl
batica stăpânire turcească de pestă 600 de ani, 
în urmă, n,a putut să o nimicească.. cu totul. 
Sperăm chiar că va sosi odată vremea când se 
va dovedi că rnuntoasa Dobroge a avut aceeaş 
importanţă în plămădirea de odinioară a sta-



tiilui nostru, pe care a aPdt-o şi 'iinutuLdela cotul 
de sus) al Dunării, regiunea Vidinului, pe care. 
a av.ui-o chiar munţii Carpaţi.

''Monumentele antice din noul teritoriu, ca în 
genere monumentele antice din r întreaga Do- 
broge, ne araiâ, încă odată ntai mult, legătura 
intimă ce a existat în totdeauna între civilizaţiu- 
nea greaeă şi civilizaţiunea latină. Poporul grec, 
din timpul imperiului roman, eră grec mimai 

că limbă; editura sa înSă. eră cultura romană, 
felul său de a fi eră felul de 'a fi al Romanului. 
'Exceptând limba, încolo am puteâ zice că po
porul grec eră un 'popor romanic.

■Deşi cultura latină a biruit cultura elină 'şi 
s’a impus acesteia, totuş limba grecească, a- 
vând atâtea calităţi inerente sieşi, n'a puiuţ fi 
nimicită, cum sya întâmplat 'cu alte limbi. A- 
ceasta se explică prin faptul că Rom'anii înşişi 
au recunoscut Superioritatea limbii greceşti, pe. 
care adeseori o considerau ca pe a lor proprie, 
\pe care o cunoşteau toţi intelectualii şi în cărei 
nu arareori îşi exprimau gândurile lor. In monu
mentele ce vom reproduce mai jos, se va vedea 
lumea romana redată supt vestmântul limbii 
greceşti

'Nu numai atât, dar chiar şi cultura grecească 
de astăzi este în cea mai mare 'parte o cultură 
romanică. însăşi limba neo-grecească din zilele 
noastre, ca şi limba Albanezilor — un alt po- 
\por necomplet romanizat este plină de ele-, 
mente romanice. Şi e de mirare cum nu s’a



'putui încă ajunge la convingerea unitâtii cultu
rale g^eco-romanice şi cum, mai ales în Grecia, 
exclusivismul naţional a. făcui Sâ se împedice 
desvoUarea culturii romanice la Latinii din Pe- 
ninsula Balcanică, Atât în Italia cât şi în Ro
mânia — noi Rom'ânii şi Italienii am fost tot
deauna întPun contact mm apropiat cu Grecii, 
decât Lăţimi din Apus, Francezii şi Spaniolii — 
sunt aşa de multe elemente greceşti şi atâtea 
influenţe istorice şi culturale, iar pe de altă parte 
în Grecia de Nord, în Thessalia, Epir şi Macedo
nia sunt atâtea elemente latine, că lupta dintre 
oameni de aceeaş rassă, dintre pomeni cu aşa de 
multe interese vitale comune} apafe asiăzi ca un 
non sens politic. ' f

Monumentele despre cari vom vorbi în aceşti 
studiu, juniătate greceşU, jumătate latineşti, do- 
vedindu-ne intimitatea dintre cultura grecească 
şi cultura latină, ne vor dovedi, în acelaş timp, 
un fond de cultură romană redat în limba gre
cească.

Ca şi Monografia noastră asupra Cetăţii Drâs- 
ioruUSilistr'a, tot astfel şi acest studiu, are me-i 
nirea mai mult să facă cunoscute şi să popula
rizeze cercetările învăţaţilor străini şi mm ales 
ale învăţaţilor bulgari asupra Cadrilaterului.

N'a fost în Menţiunea noastră sâ facem un 
studiu istoric complet asupra noului teritoriu al 
Dobrogei. Aceasta reclamă desigur timp înde
lungat şi cercetări minuţioase şi avem nădejdea 
că o. va face altcineva mai comspftent decât noi.
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Sâ sperăm că lucrarea de faţă va fi -totuşi un 
îndemn pentru astfel de Studii.

In l,Apendiceu am dat traducerea unui im
portant capitol al învăţatului Cr Jirecek, publi
cat în cartea , sa I>as Fiirstenthuiri Bulgarien, 
capitol asupra căruia nu s,a atras în destul lua
rea aminte a noastră, a Românilor. Deşi nu îm
părtăşim toate vederile autorului, mai cdes întru 
ceeace priveşte pe Daco-Romănii din ţinuturile 
dunărene, totuş studiul asupra Macedo-Români
lor din Bulgaria este de o importanţă capitală 
şi e bine să fie cunoscut de toţi câţi se ocupă 
la noi de studii etnografice.

'Publicarea acestei cărţi se datoreşte în mare 
parte solicitudinii ce are pentru progresul în
văţământului secundar d-l Mihgil Popescu, ad- 
ministrat&rul Cassei Şcoalelor, căruia îi aducem, 
şi cu această o cade, viile noastre mulţumiri, r 
pentru interesul ce ştie să depună, şi pentru 
sacrificiile ce ştie să facă pentru şcoala româ
nească.

Bucureşti, Aprilie 1914. G. Popa-Lisseanu



INTRODUCERE
Teritoriul cel nou, cucerit dela Bulgari în vara anului 

1913, făcea parte în antichîtate din Moesia inferior şi 
din Scythia minor şi anume regiunea Dobrogei dună
rene aparţinea Moesiei, iar regiunea dela Marea Neagră 
făceă parte integrantă din Scythia.

Soarta acestui teritoriu este natural să fi fost aceeaş 
cu soarta celuilalt teritoriu dela Nord, cu soarta vechei 
Dobrogi româneşti. Populaţiunile cari în decursul vea
curilor, s’au scurs prin aceste ţinuturi, sau cari, mai 
mult sau mai pUţin, au rămas pe aci, sunt fără îndoială 
aceleaşi cari s’au perindat prin această ţară şi despre 
cari am vorbit mai pe larg altădată1).

Nu încape nici o discuţie că importanţa Istorică şi cul
turală a acestui ţinut şi a oraşelor din el, ca în genere 
a tuturor oraşelor din Peninsula Balcanică, este cu mult 
mai mare decât importanţa ţinuturilor şi a oraşelor dela 
nordul Dunării. Cultura greco-romanâ, adică cultura eu
ropeană de astăzi — cultura germană, cultura slavă şi 
mai ales cultura neolatină nefiind altceva decât cultura 
greco-romană în evoluţiunea ei—şi-a făcut drumul, în 
mare parte, prin regiunile şi prin oraşele Peninsulei Bal-

\) încercare de Monografie asupra Getăfii DrăstorulSUistra, 
cap. 1—3.
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canice, ca să ajungă până la noi şi dela noi în regiu
nile nordice ale Europei. Ţările din sudul Dunării, Bos
nia, Herţegovina, Albania, Epirul etc., regiuni pe cari 
suntem deprinşi să le socotim ca regiuni barbare, au 
fost într’o vreme într’o stare cu mult mal înfloritoare 
de cât oraşele şi regiunile din Ţara Românească, decât 
cele din Austria, din Germania, din Anglia şi din Rusia.

Voind deci să înodăm cele două capete ale firului ce 
reprezintă, aci la noi, continuitatea civilizaţiunii euro- 
peene, este necesar, credem, să studiem istoricul ora
şelor şi al regiunilor cari se găsiau odinioară într’o stare 
de înflorire la marginea de miază-noapte a provinciilor 
greco-romane dela Dunărea de jos.

Fără îndoială, Dobrogea noastră de astăzi a servit 
drept o poartă largă, prin care au trecut popoarele dela 
Nord spre Sud şi cele dela Sud spre Nord. Darius, re
gele Perşilor, ca să nu mergem mai adânc în noaptea 
vremurilor, apoi Alexandru cel Mare, regele Macedo- 
nilor, Lysimach, în urmă, pe aci au trecut casă ajungă 
la Dunăre şi să se războiască cu popoarele scytice şi 
cu cele getice. Câteva sute de ani mai târziu, tot pe 
aci şi-au făcut şi Romanii drumul, ca să supună tribu
rile barbare ale Daco-Geţilor. Mai apoi, în timpul inva- 
ziunilor popoarelor din Asia, pe aci a fost canalul de 
scurgere al acelora cari au căutat să lovească în împă
răţia greco-română. Răsboalele dintre Bizantini şi Bulgari,, 
când aceştia au trecut Dunărea, precum şi războaiele 
dintre Bizantini şi Ruşi, tot prin această parte aDobro- 
gei s’au făcut.

Consecinţa firească a atâtor răsboaie, săvârşite în re
giunile dobrogene, răsboaie între popoare civilizate şi 
între popoare barbare, între lumină şi între întuneric, a 
fost distrugerea civilizaţiunei greco-romane care înce
puse a se statornici temeinic aici. Şi de sigur cea mai 
puternică lovitură ce s’a dat civilizaţiunii vechei Dobrogi, 
civilizaţiune care la un, moment dat a îmbrăcat veştmân- 
tul limbei slave, fără însă să fi fost o civilizaţiune slavă.
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9 fost venirea Turcilor. Timp de aproape 600 de ani* 
cât a ţinut dominaţiunea barbară a Turcilor—şi neno
rocirea noastră a fost, ca ea să coincidă tocmai cu în
temeierea principatelor româneşti—cultura greco-romană, 
cu toată puterea ei de rezistenţă, altoită şi cu puterea 
creştinismului binefăcător, a trebuit să se dea învinsă 
şi să se retragă în alte locuri mai prielnice dinaintea pu
terii distrugătoare turceşti. Şi va fi ursit poate numai 
secolului nostru, ca să reînvie, şi în ţinuturile dobro
gene, cultura civilizatoare greco-iomană, reprezentată 
prin urmaşii Romanilor dela Dunăre. Iar geniul latin, 
înăbuşit de Turanii dela Nord şl stingherit de Turanii 
dela Sud, reînviind, va pune în evidenţă calităţile supe
rioare ale rassei noastre indo-europeneşti faţă de calită
ţile inferioare şi adesea ori brutale ale rassei turanice, 
ale Ungurilor şi Bulgarilor.

yrmelc civilizaţiunii greco-romane din noul teritoriu 
cucerit le vom reduce la studiul oraşelor ce cunoaştem 
în acest teritoriu. Aceste oraşe sunt, la mare, Cranea, 
Dionysopolis, Bizone şi Tirizis, la Dunăre, Durostorum 
şi Transmarisca, şi, îii interiorul ţării, Abrittus şi Zal- 
dapa. Vom considera monumentele ce găsim în diferi
tele localităţi ale Dobrogei ca provenind din aceste o- 
raşe. Se înţelege dela sine că dacă găsim într’un sat 
oarecare al Dobrogei un monument cultural, sau dacă 

, găsim vr’o piatră cu inscripţii, nu trebuie numai de cât 
ca acel monument să fie originar din localitatea unde 
se găseşte. Adesea ori pietrile au fost transportate la 
mari depărtări şi un monument descoperit bunăoară în 
satul Copacii, trebuie să presupunem că el provine fie 
dela Abriţtus, fie dela Tropaeum Traiani.

In regiunile maritime, vor fi fost desigur mai mult co
lonii greceşti, după cum în regiunile dela Dunăre şi în 
cele din interiorul ţării, vor fi fost, fără îndoială, mai 
mult colonii romane.

Coloniile greceşti, deşi se constată că au fost din tim-
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pul celei de a doua ci\ iKzaţiuni eline, totuş, după toate 
probabilităţile, unele din ele vor fi fost şi din epoca ci- 
vilizaţiunii myceniene sau mînoene. Căci, dacă se con
stată, bunăoară, că la noi. Ia Cucuteni, se găsesc ur
mele primei civilizaţiuni greceşti, cu atât mai vârtos vor 
fi datând din această epocă, adecă dinainte de epoca 
istorică, şi coloniile greceşti dela Pontul Euxin, cu toate 
că despre aceasta nu avem nici o dată precisă.

Faptul însă' că ni se povesteşte de scriitori, ca geo
graful Strabo,') că în regiunea Balcicului de astăzi ar 
fi fost odinioară ţara Troglodiţilor, cari trăiau în lo
cuinţe subpământene spre a scăpa de frigul iernei şi de 
arşiţă soarelui, şi faptul că în regiunea dela Ecrene lo
cuiau legendarii Pygmaei, conduşi de regina lor Gera- 
nia,2)—după care s’ă numit şi oraşul Oerania, azi Dis- 
pudac, lângă Ecrene, Pygmaei, despre care ni se po
vesteşte că s’au luptat cu eroul legendar Hercule,—ne 
face să presupunem că şi în noul teritoriu al Dobrogei 
va fi fost în fiinţă civilizaţiunea milieniului al II dinainte 
de Christos, adecă civilizaţiunea minoiană sau myce- 
niană,

Populaţiunea actuală a acestui teritoriu este formată 
în marea sa majoritate din Găgăuţi, neste creştini cari, 
perzându-şi limba lor propie, au adoptat limba tur
cească. Ei sunt, după toate probabilităţile, urmaşi ai 
vechilor Cumani3) cari s'au pripăşit prin aceste ţinuturi 
şi mai ales prin ţinuturile de Ia Marea Neagră. Bulgarii 
s’au stabilit în noul teritoriu din Dobrogea, mai ales, 
după răsboiul din 1877. Turcii părăsindu-şi ţara, s’au 
âdlis aci colonişti bulgari de prin regiunea Kirldlissei şi 
a Adrianopolului.

>1) Strabo, Geo^r. XVI.
2) Plinius. Aa^. hist. IV, 8.1.
3) In secolul al XIII Cumanii au dat şi o dinastie pentru tro

nul Bulgariei de la-Târnova: dinastia TerteriziJor.



CAPITOLUL l

CRANEA-ECRENE
In colţul cel'mai dinspre sud-est al noului teritoriu 

dobrogean, pe ţărmul Mării Negre, se găseşte sărăcă
ciosul sat Ecrene, odinioară înfloritorul oraş Kpavsa. isto
ricul acestui oraş este foarte puţin cunoscut. iDesigur 
însă că. şi acest oraş, ca mai toate oraşele de pe lito
ralul Pontului Euxin, îşi va fi avut, pe vremuri, impor
tanţa sa istorică şi mai ales comercială.

Mult tirrip s’a crezut că Ecrene este unul şi acelaş 
oraş cu anticul Cruni, numit mai apoi Dionysopolis (Sal
cie). Identificarea lui Ecrene cu Cruni â făcut-o mai în- 
tâiu scriitorul Andr^ PapadopouloVretos1) şi pplniunea 
lui a adoptat-o în urmă şi Kanitzz). Vretos vedeă în 
vorba Ecrene o corupţiune a vorbii Cnmi, Kpoovoî; 
Kanitz însă, a adăugat/noi argumente pe lângă argu
mentul etimologic al lui Andr^ Papadopoulo Vretos. Se 
ştie că vorba xpoovoi însemnează „curs de apă, isvor“. 
Cursuri de apă se găsesc la Ecrene, pe unde curge râul 
Batova, iar nu la Salcie prin urmare, zice Kanitz, Cruni, 
prefăcut mai târziu în Dionysopolis, trebuie căutat Ia

3) Vretos, £â SSufgănie ahcienne ei modeme, St. Petersburg,
3 856, pag. 218.

^ Kanitz, 3)onau6uCgapîen III, pag. 218.

ISiguotŞ’A,

K:'.



14

la Ecrene. Pe lângă aceasta, continuă Kanitz4 la Ecrene 
se găsesc multe vii şi oraşul Cruni s’a numit Dionyso- 
polis după numele zeului vinului şi fiindcă valurile mării, 
după tradiţie, ar fi adus aci o statuă a Iui Dionysos. 
Afară de aceasta, în favoarea tezei sale, Kanitz mai a- 
mintea de un basorelief găsit Ia Ecrene şi pe care el ÎI 
socotiă ca f ind închinat lui Dionysos şi Apollo, zei 
cari s’ar f! bucurat aci de un cult deosebit.'

Jirecek ') a dovedit în urmă că oraşul Cruni-Diony- 
sopolis trebuie identificat cu Balcicul nostru de astăzi, 
că acele isvoare de apă, xpoavot, sunt la Balcic, că 
viile de lângă Balcic se bucurau în antichitate, de ace- 
laş renume, ca în zilele noastre, că basorelieful, dedicat 
lui Dionysos şi Apollo, în realitate este dedicat de un 
oarecare cetăţean din Cranea, numit Dionysos, zeilor 
Apollo şi Artemis, şi a mai adus învăţatul Jirecek şi 
alte dovezi indiscutabile cari stabilesc în mod ceil că 
Kpoovoî-Dionysopolîs eră aşezat în localitatea de azi 
Balele 2).

Cranea sub forma sa latină o găsim amintită o sin
gură dată într’o hartă maritimă, într’un portulan, din 
anul 1408, iar în forma sa grecească de Kpavea, de două 
ori, în Acta patriarchatus ConstantinopoUtani: Ta TOpi. 
fijv Bâpvav OatpiapxtxĂ xaoteXXia, ‘H Kapvapa, ri Kpavea, 
eâ K^Wâa zb Aoxoot6|uov, cd Fspdvta, rj Apoatpa, 
yj 1 aXXtdypa. Adică: Castelele patriarhale din jurul Var- 
nei sunt Carnava (Cavarna) Cranea, Kellia sau Lycos- 
tomion, Qerania, Dristra, Galiagra (Caliacra) 3).

De asemenea, pentru a doua oară, o găsim amintită

1) Jirecek, 9lrC^, apigv. <^liiieiCungen X. 129.
2) Fiind stabilită definitiv identifarea oraşului Cruni-Dionyso’ 

polis cu Balcicul, ar fi părut de prisos să mai cităm argumen- 
tarea lui Kanitz, că la Ecrene, şl nu la Balcic, ar fi fost Cruni'- 
Dinysopolis. Am făcut-o însă findcă ziarele noastre au îmbrăţi
şat, necunoscând studiile ulterioare, teza veche a lui Kanitz şi 
un fost ministru al nostru, a susţinut aeeeaş opinie într’o con
ferinţă publică.

3) Mifclosich-Muller, 9icia patriarcŞaiuslGonsi. If^p. 75.
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h aceleaşi Acta patriarfiatus 'alăturea de Geranja: "t^c 
Kpavdac xal t6v I spavioiv,1) supt anul 1370.

Alte cundştinţe asupra anticului oraş Granea nu avem.
Ecrene se găseşte la poalele unui munte înalt de 252 

m. deasupra mării. Pe acest munte, după cum susţine 
archeologul Jirecek, ar fi existat odinioară un puternic 
lagăr militar (Castra), numit mai târziu Ccsfr/c/. Cranea 
ar fi fost locul de debarcare, portal, dela poalele mun
telui. In hărţile bulgare şi jn harta ce însoţeşte „Cartea 
Verde" localitatea Gastrici este notată la Cavaclar spre 
Varna.

La poalele dinspre miazăzi ale muntelui, în Bulgaria, 
găseşte satul Dispudac, numit în antichitate Gerania. 
pre Gerania ne spune Plinius că ar fi fost locuinţa 
Moşilor Pygmei. „Gerania, abi Pygmaeoram gens 
e dicitur“ 2). Tot aci pare a fi fost şi limita între te
iul Vamei-(Odessus) şi cel al Balcicului (Dionyso- 

fs), căci s’a, găsit în această localitate o inscripţie, 
care profesorul din Varna, C. Scorpii, citeşte Fi- 
terrae Odessitanorum3).

La Dispudac se văd şi astăzi urmele unui castel roman po
ligonal cu turnuri. La anul 1864 s’a întemeiat aci un sat de 
Cerchezi, sat care şi-a luat numele de Aziziă. Bulgarii dela Dis
pudac sunt colonişti aduşi târziu dela Adrianopol4)

Spre Nord dela Ecrene şi în apropiere de această localitate, 
se găseşte satul ‘Uetce, vestit pentru o mănăstire de dervişi» cea 
mai mare din Europa, după cea din Constantinopol. Aci se gă- 
siâ odinioară un splendid mauzoleu, un tur6e, în piatră cioplită, 
ridicat de vestitul sultan Soliman in cinstea sfântului Akjazly-

1) Miclosich-Mîiller, op. e»v. pag. 528.
2) Plinius 9&at. nat IV. 18, 5.
3) C. Scorpii, Sfpc^. epigp. 9/tut. pag. 206.
4) Jirecek, op. dt. Aci la Dispudac s’arfi găsit şi o piatră cu

inscripţia : "wv Seoxoţâv %<ov 'ApxaSioo xal
’Ovwptou AiTfo6<j«ov.
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Baba al Tardior, identificat , cu Sf. Atanasie al creştinilor. La 
1829 Ruşii ajungând aci i-âu dat foc. Teke a servit ca loc de 
peterinagiu pentru populaţiunea musulinană din partea locului 

Ceva mai Ia sud de Ecrene. în teritoriul bulgar, se găseşte 
Vla|ilar, sat fără îndoială românesc, după cum ne arătă aceasta 
nun^eie său de

1) Jirecek, op. cit. pag. 131.



CAPITOLUL II.

DIONYSOPOLIS-BALCIC
Pe locul tinde se găseşte astăzi micul oraş Balcic a 

existat odinioară, în antichitatea greco-romană, pe rând, 
orăşelul Kruni, apoi Dionysopolis, iar în evul mediu, 
Carbona. Identificarea acestor-oraşe s’a făcut cu mare 
greutate. In genere s’a crezut multă vreme, că atât Kruni 
cât şi Dionysopolis s’ar află în localitatea de astăzi nu
mită Ecrene.

Cel care pentru întâiaş dată a identificat vechiul oraş 
Kruni-Dionysopolis cu Balcicul zilelor noastre a fostar- 
cheologul Mercklid1), care a publicat la anul 1850. o 
inscripţie găsită la Balcic, o inscripţie a unui toi
v.zhzo') &3o5 A'.ovogoo, adeCă a unui preot al zeului epo
nim Dionysos şi a susţinut în ace laş timp această iden
tificare de localitate.

Identificarea lui Mercklin a trecut neobservată, până în 
anuî 1886, când Jirecek, făcând cercetări ârcheologice 
amănunţite în Bulgaria, a descoperit la Balcic două in- 
scripţiuni, reproduse de noi mai jos, cari conţin numele 
cetăţii 2\ In prima, din timoul împăratului Pius, se poate 
citi fioo/âj Syj|j.o; A'.ovuoozoX'.twv, senatul şi poporul Dio- 
nvsonolitanilor si într'a doua, dintr’o epocă de mai târziu, 
7, oo'jAYj 7.7.1 o oYjjj.o; A',ov'jooî:o).tT(j6v. Aceste trei inscrip- 
ţiuni, cea a lui Mercklin şi cele aie lui Jirecek, stabilesc 
în mod definitiv şi neîndoios localitatea Dionysopolis.

ly L. Mercklin, QLrcŞeoCogt 35eUung VIII, 1850. 141.8.
2) C. Jirecek, 9lrc^. epîgr, 'MiUeiCungen X (1886), CU O hartă-
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Prin urmare toţi câţi, luându-«e după Kanitz, soco
tesc că Dionysopolis trebueşte căutat Ia E''rene. crreşesc.

Oraşul Dionysopolis se niirniâ odinioară Kpouvot, Cruni,/ 
româneşte Isvoarele. J

Scriitorul grec Scymnos din Chios, în Periegesis a| 
sŞu, ne explică de ce locqIitat°a $i-a luat numele da 
xpoovot. S’a numit Cruni Sti -Az twv îyyd? uSâ-rcov sxpo-^ 
oît?, adecă din cauza isvoarelor de apa din apropierel

Dăm aci în întregime textul din Periegesis Iui Scym
nos din Chios, împreună cu traducerea românească;

^ LQVOSOTIO/.'.; o’ YJ TCpdjîOV WVOaaLî'^
Kpoovoi S'â Twv uSdttWv îXfjiGî'.:'
Aiovoaiaxou oi rpooYrsadvroy ootspov 
zv. rfiz â-aXă^a'/js "oî; tozotc aYaXaxTOC, 
Atovoao-oX'.v Xsyoooi xXrjfifjvai zâXiv.
"Ev asftopLO'.; oi r?j; Kpo66Co>v xat 
^wpa [j-v/aoac 'EXXvjva; oh/fjA.z zyy.^).

Adecă : Dionysopolis s’a numit mai întâi Cruni din 
cauza izvoarelor de apă; mai târziu după ce marea a 
aruncat pe ţărm o statuă a lui Dionysos. sau Bacchus, 
se spune că s’ă numit Dionysopolis. Această regiune din 
ţara Crobyzilor şi a Scyţilor are o populaţiune grecească ■ 
amestecată.

Anonymus Perioli Euxini, însă, adaotr^* : t
Aur(] '(] AiovorozoX'.c “ocotov wvoaăCîto Kpoovoi 3tâ. tâc' 

Ttov Ooâtirtv sv.pooE'.c* i'-siTa oi p.îtiovop.ăaâ'Q MattOîtoXt?' 
upTspov oi Aiovoaiazoo aYaXaaio; irpoaîtsaov'ioc ix tije 6*- 
'K'j.zz'qz "pî?t6xoiî,Aiovoi30xoXiv XeYoooixXnâfjVai itâXtv. ’Ev p,s- 
Gopîoie oi zqz KpoooCwv -^aî Sv.oGwv ympoiz xetţtsvY), [X'-YO- 
Sste '’EX).'/]vaţ o'.xirjtâe r/_s'.

Adecă: Acest oraş se numiă mai înainte Cruni din 
cauza isv oarelor de apă; în urmă însă i s’a zis Matiopolis.In

1) Anonymi (vulgo-Scymni Chii) OrSis descpiptio v. 751. §eo- 
grapŞi Qraeci minones I. 226.

2) Anonymi, ^epip(us ^Ponii Suxini 78.
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sfârşit însă, când marea a aruncat aci o statuă a Iui 
Bacchus, s’a numit Dionysppolis. Oraşul se găseşte în 
ţara Crobyzilor şi ă Scyţilor şi are locuitori greci ames- 
teca.ţi cu alte popoare.

Prin urmare, vechiul nume al oraşului era Gruni, 
după aceea Matiopolis şi în urmă Diohysopolis, decând 
valurile mării ar fi aruncat aci pe ţărm, p statuă a lui 
Dionysos-Bacchus.

Numirea de Cruni îşi are explicarea sa naturală, întru
cât în această regiune, spre deosebire de mai tot ţinu
tul de prinprejur, se găsiau isvoare în adundenţă. De 
asemenea numirea de Dionysopolis, dată actualului Balcic, 
iarăş îşi are explicarea sa raţională, întrucât de jur 
împrejur viile sunt cultivate pe o mare întindere. Eră 
deci natural ca zeul protector al acestei regiuni să-şi 
fi dat numele său oraşului câre se desvoltă aci: Dio~ 
nysopolis.

■ Numirea de Matiopolis pare a fi o corupţiune din Mar- 
cianopolis, (Devnia) 1) -, în adevăr, Marcianopolis, oraş 
întemeiat de împăratul Traiăn şi numit după numele 
surorei sale Marciana 2), nu este departe de Dionysopolis.

Anonymul Periplului Mării Negre a făcut o confuzie 
luând Marcianopolis, udată de fluviul cu apă abundentă, 
Potamos, drept Cruni. Bănuiala aceasta pare a o confirmă 
şi Stephanus din Byzanţ, care trăiă pe Ia 610 d. Chr. 
şi care într’unul din franr'’i'an^ele din cartea intitulată 
Pfhnica Scrie: Aiovuaoo noAig $v zOi • Il6v-<j), t( zpozzpov 
Kpo’iVoi ă.-h zffi Twv uoâtwv 7.aiappor(? ..A'.ovuo'.axoS oe 
îrpoiî-saov'o? oorspov iv rffi dc/Xiz-Tfi -oi? zor.o:: «YâXp.aro;", 
oo"W? l'/Xfflfi.

Acest pasagiu al lui Stephanus nu spune, nici un cu
vânt despre cetatea Matiopolis, pe care însă Anonymus, 
— el trăiă prin secolul al V—a trebuit să o adaoge dela 
sine, crezând-o drept o localitate pe care o indentifică 
cu .Dionysopolis.

1) VoSSiUS, QeogpapŞi §vaeei minores I. pag. 226.
2) Jordanes, S)e veSus Qetids, 1.6 ne dă şi tradiţia deSpre 

fundarea oraşului.
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In afară de pasagiul de mai sus din Anonymus Peripli 
Ponţi Eaxini, numirea de Matiopoîis nu o mai găsim 
ia nici un alt scriitor, şi cu atât mai puţin nu o mai 
găsim identificată de nimenea cu Cruni-Dionysopolis. 
Scriitorul Plinius, bunăoară, nu ne spune decât : Dio- 
nysopolim Cranos antea dictam aluit Ziras amnis, 
adecă, oraşul Dionysopolis, numit mai înainte Cruni, 
este udat de fluviul Ziras. Acest fluviu despărţiâ teri
toriul oraşelor Dionysopolis şi Odessus (Vama) şi dela 
Diocleţian înainte formă frontiera Provinciei scytice ').

Prin urmare rămâne stabilit că Balcicul nostru de 
astăzi s’a numit odinioară Cruni, că n’a avut nici odată 
numele de Matiopoîis, şi că în urmă s’a numit Diony
sopolis.

Despre existenţa oraşului Cruni avem dovezi, pe 
lângă isvoarele istorice amintite mai sus, în Sţrabo 2), 
în Hierocles 3), în Itineranum Antonini4),, în Geograful 
Ravennat5),. în Constantin Porphyrogenîtul 3) şi în Ta
bela Peutingeriană.

Despre Dionysopolis ne aminteşte, pe lângă mărtu
riile istorice de mai sus, şi Appian7), şi poetui Ovidius 8).

Am stabilit în altă parte a acestui studiu că Diony- 
sppolis-Cruni nu trebuie confundat cu Ecrene, vechea 
Cranea.

Numirea de Dionysopolis, după textele citate mai 
sus, ar fi căpătat-o localitatea noastră dela o statuă a 
lui Dionysos, aruncată pe ţărmul de aci de valurile mării.

E curios însă că Strabo, în Geographia sa, nu ne dă 
decât numirea de Cruni şi nu ne aminteşte deloc de

1) WeiSS Q)oSr{ud.sc^a im S^Ctertumf pag. 10.
2) Sţrabo, §eogv. VII. p. 319.
3) Hierocles, SineccUmus p.*627.

. 4) <Jiinevar*ium S)lntqnini% p. 228.
5) Geogr. Ravennas, IV. 6.
0) Constantinus, c^Şema{i6us\L l’
7) Appianus, veGus <H[Cypicîs XXX.
8) Ovidius, (Urish I. 10.37.
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Dionysopolis. Ştim însă, pe de altă parte, că, după 
mărturia monedelor şi a Iui Scymnus localitatea noastră 
primise numele de Dionysopolis. Şi fiindcă Ovidiu, con
timporanul lui Strabo, numeşte Balcicul nostru Arces 
Bacchi:

et arces,
Praetereat dictas nomine, Bacche, tuo

şi fiindcă naturalistul Plinius aminteşte despre Cruni, 
ca despre un nume ce I-a avut odinioară cetatea Dio
nysopolis „nune habet Dionysopolim, Crunos antea 
dictam", trebuie să presupunem că Strabo a redat 
textul ,pe care îl avea înainte necomplet, căci altfel nu 
puteă să nu amintească numele ce-1 aveă oraşul în 
timpul său.

Tot aşa de neclar, ca şi Strabo, este geograful latin 
Mela, când ne spune „est portus Crunos, urbes Diony
sopolis" O- După Mela pare a fi fost două oraşe şi în 
adevăr el credea că sunt două, deşi, în realitate nu eră 
decât un singur oraş.

Când se va fi fundat orăşelul Dionysopolis?
Nu putem şti. Probabil însă că Dionysopolis nu este 

o colonie prea veche şi în orice caz nu este o colonie 
din Milet, cum sunt atâtea colonii de pe ţărmul Mării 
Negre. In acest caz, desigur ’ne-ar fi spus-o Scymnus 
din Ghios, după cum ne-a spus aceasta despre colo
niile dela Torni, dela Odessus, etc. Din textul lui 
Scymnus rezultă numai că Dionysopolis se găseşte între 
regiunea Scyţilor şi a Crobyzihr si că are o popula- 
ţiune de diferite provenienţe (p-v/aosc; ' EXXTjves).'

De asemenea periplul cel mai vechiu, periplul aşa 
numit al lui Scylax, de prin mijlocul secolului ai IV

1) Mela, QŞorogt'opŞia 11* 2.
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înainte de Chr., nu ne aminteşte nici un câvânt despre 
localitatea dela Balcic; Probabil că pe vremea aceasta 
n’a existat oraşul Dionysopolis. In orice caz, susţine 
Pick *), chiar dacă a existat colonia Cruni-Dipnysopoîis, 
ea nu a fost uri oraş autonom, ci numai un orăşel, 
woXtyv'.ov, dependent de alte oraşe, ca şi Torni, ca şî 
Ancriiaios, cari de asemenea nu sunt amintite; căci atât 
Scylax cât şi Scymnos nu amintesc decât oraşele auto
nome. Dacă Scymnos le aminteşte, aceasta este o do
vadă că pe vremea sa deveniseră oraşe autonome.

De cine depindeâ Cruni-Dionysopolis ? Oraşul cel mai 
apropiat şi care aveâ oarecare însemnătate oe vremea 
aceea,, era Odessus (Vama). Odessus era -6^-'.;, cetate, 
şi monedele din timpul imperiului ne spun că „marele 
zeu“ din Odessus şi Dionysopolis se bucură de o mare 
adoraţiune. Tiebue să, presupunem, împreună cu Pick; 
după ale cărri idei ne călăuzim în aceste aprecieri, că 
Odessitanii găsiau pentru corăbiile lor, când băteă vân
tul dela Nord, un adăpost la Balcic, că acest oraş aveâ 
o mare importanţă pentru negoţul lor şi că din cauza 
î^oarelor de apă bună de băut, localitatea s’a numit 
Cruni.

Nu putem şti când îşi va fi dobândit oraşul nostru 
autonomia. Probabil că, odată cu numele de Dionyso
polis, îşi va fi dobândit şi independenţa sa.

Monedele ce s’au găsit la Dionysopolis se urcă până 
Ia anul 200 înainte de Chr. şi probabil s’au bătut şi 
mai înainte. Pick bănueşte că baterea monedelor coin^ 
cide cu dobândirea autonomiei şi, prin faptul că noul 
oraş a primit numele de conchide că el s’a for
mat în epoca elenistică.

După toate probabilităţile, atât autonomia cât şi nu
mele oraşului provin din a doua jumătate a secolului 
al III înainte de Chr., adecă odată cu obţinerea auto
nomiei şi de către oraşul Torni (Constanţa).

î) Pick, 0ie antiCen ^Munzen von 0acten und rzMoesien I. 125,
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Câtă vreme va fi dăinuit independenţa oraşului Dio- 
nysopolis nu putem şti. E de presupus că va fi fost şi 
el cucerit de Lucullus în anul 72 înainte de Chr. şi că 
sub stăpânirea romană va fi avut aceeaş soartă ca şi 
celelalte orăşele maritine greceşti: Odessus, Callatis, 
Torni, etc. Probabil că va fi făcut şi Dionysppoli^ narte 

alianţa oraşelor greceşti, din aşa numita y-oivov zfi<;
1).

Deşi oraşul Dionysopolis făcea parte dintre 
oppida ale Scythiei Mici, cum ne spune Ammiam Mar- 
cellin, totuş avem prea puţine cunoştinţe despre trecutul 
acestui oraş grecesc. v

In anii din urma însă s’a descoperit la Balcic o in- 
scripţiune, din care vedem care eră situăţiunea oraşului 
în secolul I în. de Chr. Dăm aceakă importantă inscrip- 
ţiune în întregimea ei:
...a'.... Tzh.... ~6v 03 sXaos... ©sooco^oo’j v.al si... ay zolc 
loioig 0a;:avYj|xa3i.., [j.iză icov aovaz:oS*/j|j.a)v âacp^.-
Xsiav £7:op366Y] zIq 5ApYsoai)Ov î:p6^ iov Tuatspa to5 oaa:/.st|c 
Bups6,lora 7:a4oa7£v6[Ji3VO^ os y.cf.i aov'co^tov aSjzon tfjv piv 
sovotav xYjv a::5 a’jTOr> xaTsxr/jaato zrti 7:6X31 os oaTuavY); 
a7rsXt)a3V xov 6*^|j.ov C3ps6^ zz y£v6|X3vo^ i)*£0?3 Atoc [xsYaXoţ) 
zdc; zz 7:o»j.7:a; xai ta; sttstsXsosv soospcE)? 7.al tol^
TtoX'lta’.c [j.s'sStoy.îv twv xpswV T(j) os SapaTTs; Xa)(w> tspsuc 
op.OLCOc; zoic oa7:av*^p.aoiv âvsatpacpTj y.cfXOi^ te 7,ai. 'piXaYa- 
6a)^• roO rs S7:a)v6|j.oo zf^^ 7:6X£a)^ Atov6aoo o6x syovroc 
L£pTj acp5 3TC0V ttXtjovcov £7:r/cX'/)6£l(; 67:6 xcov ttoXitwv sttsSwţ 
xsv sa.DTov xaî xata ty]v ro^toD ’Avccovloo Tcapa^^sip.aaîav 
avaXa6o)v tov aT3',.pavov toi> i^sof) ts 7ro[jL7rd^ xal 6’>a,lac 
sTUSTsXsos xarXw^ xal (j.sYaXofxspâc; xal zol^ TroXiTat;; p.srs- 
6(07.3 Tcbv xpscbv dcp66vo):;‘ Ihawv ts tojv sv -a|j<o6pa7.r1 tov 
otă^pavov âvsiXrj'pcb; 6id oîao rdş ts 7:ou.zdc xal xaş 
sTT'.rsXsi 6“sp T3 T(bv |j/3aro)v xal 7:6X3003. vscog*:' ts to5

1) T, Pick, op. cîi, 126-
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BopsS’lsia T:po>roo y.ai ^;v;o'/6zo^ tâ)v sttI
5a{3iXs(i)v y.ai Trâaav ^/jv tî ;:epav toO -OTaaoO xat 

rfjv ■iul zy.ot y.aTSiayYjV.oro^ ::apaY£v6jjL®vo; xai ::p6? todtov 
£V TÂ] 'rrpWTŢj y.al u.SYiarir] oaaiXsia ta SeX^ia-ra y.aicpYâCsTai 
Trj Tia-p'oi XsY<*)V 4si xai odvSo’jXsocov ia y.pâri^-a y.al rrjv 
£’jvoiav TO’j 6aoiXso)^ ::p6c trjv TioXstOi; ^wrrjpiav Tipoa- 
:rapa|i’j6o6(isvo(;v sv ts rol; XoiTcoIţ aTzaaiv &/ţ^io6iz iaoTov 
i:riowo’j^ s?c zy.Q^zfic> tioXscoc; 7:p£ao'/;ac: y,a: y.ivo6vo'y^ stt'os- 
yop.3vo? aoy.vco^ xp6<; zo iravrco? tLy.arspYâCsoOai Z7.zpidi 
ouaţpşpov. 'îTpot; te Tvalov IIo;y7:7]lov Fvaivrj d?6v. aoToy.paTopa 
Tcop.alov azoGTaXsl^ otto 6aotXsco? lîopsStaTa ;:p3g530ty]c y.al 
GOVT’jycbv aoTc») May.soovla? sv toIc ^spl fIpây.}lTiav tr^v 
STIL ToC) A6y.OD, o’j (xovov TO’jc; 67:ip to’> oaGiXsco; ypTjp.y.zio- 
jxooi; Si30STO T7]v s’jvoiav T‘/jv cPo}|xalcov 7:apaYO|X3vo^ T(p 5a- 
3’.X3l, aXXa y.al î:3pl tt^c; TiarpiSo? tquc; y.aXXiGTOo? ols6sto 
ypTjaariGjxo'k 7ca66XoD os %aia ::aaav Trsplotaaiv y.aipcbv 
fji’jyr) y.al a(b|xati 7:apa5aXX6|Xsvo(; y.al oaTrâvai^ • ypcfj|j.svoc 
Talc; sy. to’j oloo, iiva os xal tcov TroXiTizcov yoprffior> acb|xa- 
TOTtoubv Trap5 saoto5 zijv [xeyiaz'rjv ivoslzvorai GTioooTjv sic 
njv ’JTTsp l7|^ ^arploo^ GCOtYjplav iva oov y.al o oy^'xoc; rpal- 
v'^jtai Ti|xcbv Too? y.aXoDc; v.al y.yadooc avopaţ y.al saoio'^ 
sospYSTOoVTaţ, os56y9at t*^ oooX*^ y.al tco ofi|JU|3, 3::'(]VTja9ai 
jisv 37:1 TOOTOic ’Ay.opvlcova Atovoalo’j xal aT3'pavco6?i,vai a’jTov 
sv Tol; A'.ovooloi; ypo^îo) aT3^pav(o y.al 3ly.ovi yaXy.'(j, GTscpa- 
vo’jTâai 03 aoTov y.al sîc; tov Xo'.ttov ypovov y.a05 sy.aGTOV 
ST O' sv role AiovogIoi^ ypooco gts'şc/.vo), o3OOG0ai os aoTo> 
y.al sl; avl/.OTaotv âvopidvroc: to-ov tov sTry^avsaraTOV TVj? 
â.YOpâc.

Adecă: ...dimpreună cu tovarăşii căutând scăpare se 
duse la.Argedavon 1) la tatăl regelui Burevista şi'fiind 
acolo şi întâlnindu-se cu ei câştigă dela ei bunăvoinţă 
pentru oraş, iar de cheltuiala avută liberă pe popor. 'Şi 
făcându-se preot al zeului jupiter Maximus, îndeplini

1) Argedavon este desigur Arcîdava, cetate din Banat. Vezi 
y, Pârvan. Getaiea ^G-popaeum pag. 8 şi GoniriGuiiuni* epigvafice 
Lg istoria creşiînismuCui ctaCo-voman, pag, 187.
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jertfele şi ceremoniile religioase cu cucernicie şi carnea 
o împărţi între concetăţenii săi. Ales apoi preot' al lui 
Serapis suportă de .asemenea cheltuelile cu bunăvoinţă 
şi cu tragere de inimă. Dionysos (Bacchus), zeul eponim 
al oraşului, neavând de mai mulţi ani preot, fiind acla
mat el de concetăţeni, a primit şi luând coroana zeului, 
în timpul când Gaius Antonius îşi avea ad cartierul de 
iarnă, îndeplini bine şi cu măgnificenţă jertfele şi cere
moniile religioase şi carnea o împărţi cu dărnicie între 
concetăţenii săi. Luând apoi coroana zeilor din Samo- 
dhrace pe viaţă, îndeplini jertfele şi ceremoniile religioase 
şi ale iniţiaţilor şi ale oraşului. In tinereţea sa, pe când 
eră rege Burevista cel dintâiu şi cel mai mare dintre 
regii stăpânitori asupra Thraciei şi obţinând dela acesta 
stăpânirea peste întreg ţinutul de dincolo de Potamos 
(rîul ce curge pe lângă Marcianopolis, oraş zidit de 
împăratul Traian), şi peste împrejurimi şi face pentru 
aceasta în prima şi marea domnie foarte multe lucruri 
bune patriei sale, spunând şi dându-i totdeauna cele 
mai bune sfaturi şi câştigând prin vorbele sale bună
voinţa regelui pentru oraşul său; în celelalte toate ară- 
tându-se cu râvnă faţă de reprezentanţa oraşului şi ocu- 
pându-se fără preget de nevoile lui şi interesându-1 tot 
ce priveşte binele patriei sale. Şl fiind trimis de regele 
Burevista ca ambasador la Gaius Pompeius, fiul lui 
Gnaeus, stăpânitorul roman, şi întâln'ndu-l pe acela în 
Macedonia lângă Heradea de lângă Lycos, duse la bun 
sfârşit nu numai tratativele referitoare la rege, câştigând 
pentru rege bună-voinţa Romanilor, ci isprăvi şi trata
tivele foarte favorabile pentru patria sa şi îri special 
chibzuind în sufletul şi corpul său întreaga situaţiune a 
împrejurărilor şi făcând cheltueli în yiăţă şi.mărind prin 
sine bunăstarea cetăţenilor săi, dovedeşte mare râvnă 
pentru binele şi mântuirea patriei sale. De aceea, pentru 
ca şi poporul să se arate recunoscător faţă de bărbaţii 
săi bravi şi buni şi cari îi fac bine, senatul şi poporul 
a hotărîf să se aducă pentru acestea laude publice lui
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Acornion, fiul lui Dionysius, şi să fie încoronat la ser
bările dionysiace cu o coroană de aur şi cu o imagine 
de metal şi să se încoroneze şi îh viitor în fiecare an 
la sărbătorile dionysiace cu o coroană de aur şi pentru 
a i se ridica o statuă să i se dea locul cel mai bine 
situat din piaţă *)•

Inscripţiunea această, comentată cu deamănuntul de 
Latyschew2), datează din anul 48 înainte de Chr. Din 
ea se vede că senatul şi poporul Dionysopolitanilor aduc 
un decret în onoarea unui oarecare Acornion, fiul lui 
Dionysius, care de bună voia sa şi cu cheltuiala proprie 
şi-a luat asupra-şi o solie către tatăl lui Boerebiste, re- 
gelele Dacilor, apoi chiar către Boerebiste însuş ; că 
oraşul Dionysopolis s'a găsit în secolul 1 în mari pri
mejdii şi că a recunoscut dependenţa sa faţă de rega
tul Dacilor; că acest Acornion 'a intrat în graţia lui Boe
rebiste şi că a fost trimis ca sol al acestuia la Roma, 
la Cnaeus Pompejus şi că a ştiut să se achite cu suc
ces de însărcinarea dată şi să câştige foloase pentru pa
tria sa. Mai rezultă din inscripţie că atunci când marele 
rege al Dacilor, Boerebiste, a început să cucerească 
Thracia şi cetăţile greceşti dela, Pontul Euxin, oraşul 
Balcic s’a supus de; bună voie şi n’a voit să înfrunte 
urgia regelui dac şi că Acornion a putut să devie un 
devotat al regelui şi să-i reprezinte interesele pe lângă 
generalul roman.

Tot din această inscripţie mai vedem care eră starea 
financiară a oraşului pe aceste vremuri. Timp de mai 
mulţi ani, nu s’a putut alege un preot pentru Dionysos, 
zeul eponim al oraşului. Atunci Acornion îşi luă asu- 
pra-şi această slujbă, şi anume atunci când Caius Anto- 
nius Hybrida, în expediţiunea sa nenorocită împotriva

1) <Hnscripiiones Qvaecae ad ves Q^Omanas periinenteSf I, p3g. 547j
Dittenberger, SyCCoge I, pag. 537, Kalinka, SM.ntHîa ^enkmăCen in 
^ufgenien, pag. 86.

2) Latyschew, ^oumaf du minisiere de C'JnsirucHon pu6(iguet 
1896.
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marele preot al celor doisprezece zei şi gimnaziarchul 
noilor Jocuri publice, celui iubitor de glorie şi marelui 
patriot cinstit şi care a fost ca delegat pe lângă divul 
Antonia în împărăteasca Romă, şi care s’a distins în 
creşterea veniturilor şi binefăcătorului oraşului, dând 
şi bani prea banului senat pentru ridicarea statuei. 
Senatul Dionysopolitanilor în semn de recunoştinţă.

Din acest important document vedem că Demetrius 
numit după numele împăratului, M. Aurelius Demetrius, 
gymnasiarch, adecă magistrat gr^c însărcinat cu Supra
vegherea jocurilor publice şi everghet al oraşului, fost 
ambasador pe lângă împăratul Antoninus Pius, a contri
buit din averea sa particulară, după ce a făcut atâtea 
servicii patriei sale, să se ridice o statuă, probabil lui 
Dionysos, zeul eponim al oraşului.

Redactarea în limba grecească a inscripţiunii acesteia 
este o dovadă că cel puţin în oraşele de lângă Pontul 
Euxin romanizarea, deşi ’ făceă progrese mari, — însuş 
numele personagiului nostru este aproape romanizat, — 
totuş eră împedicată de cultura grecească, care îşi avea 
în anumite privinţe superioritatea ei.

Inscripţiunea aceasta, ca şi inscripţiunea de mai sus, 
ne dau mărturii sigure că Oleicul de odinioară îşi avea 
autonămia sa, dovadă organizarea '^’-asnini '■u un senat 
şi cu o adunare a poporului, ’q ?ooX?| xa: 6 v^aor.

3. Aj'JTOXpâTOp', Tito): Kat-api Auioxpăro-
po' OOsazaoiavou utwt orţ-
aaţjyiy.fj^ loootaî ’HpaxXswv.............
îîp=u? $•/- Twv ?ot(ov Tov 4vopia[vTa autoii avf- 
ar/jocv oo’j: xaî vop.rv iroXiitca; [i.

împăratului Titus Caesar, fiul prea slăvitului împărat 
Vespasianus, celui mai mare preot al puterii dimarchice 
{tribnniciare) din Heraclea.... Preotul din averea sa
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particulară i-a ridicat statua dând concetăţenilor săi 
şi distribuţiuni de bani').

Inscripţiunea aceasta, datând din timpul împăiratului

Fig. 2. — Balcic, Statueta lui Pan

1) Katiaka, op, cit. pag. 18.
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Titus (79—81 d. Chr.), şi găsită cu ocaziunea dărâ
mării unei vechi biserici ^eceşti, a dispărut în anul 
1897. Heraclea Pontica, despre care ne vorbeşte şi 
Plinius O. nu se ştie unde va fi fost situată. Fiind citată 
de naturalistul roman după Istropolis, Torni, Caliatis şi 
înainte de Bizone şi Dionysopolis, e de presupus că 
oraşul Hecaclea se găsiă nu departe la sud de Mangalia.

ă. A-oW.wvio? A-^jjj.O'f(oVTo;
ţj.îvoc A;.ov6ao') uzâp twv 
Bc'./.yzaTTwv twv îrspi ’Epy.ziow.
A'q'j.O'DiXm Atov'jcw. yap’cr/jpiofv.

Apollonius al lui Demophonte, preot al lui Dionysos 
peste Baccheastii dela Eratona; lui Dionysos al lui 
Demophilus, în semn de recunoştinţă.

Inscripţiunea aceasta, găsită Ia baza unei statuete re
prezentând un Pan cu o siringă în gură, pare a fi din 
secolul al III a. Chr.. Azi se păstrează în muzeul din 
Sofia2).

5. n[p6v.>.o[o, Al- ?
wjv ,Avtr/_ăpo’j[ţ,
X Ip'ja'.Tt-oţ '’H|p(i)-
vo: [r[ja-a[ş] Xîv[ăv.a ?,
A'.ov’io'.o? ATj[a]T|t[pioij
Nîty.wv A/.T'I TO').

Inscripţiunea aceasta, din care nu se poate'scoate 
un înţeles, se găseşte pe o placă de marmoră, desco
perită’ Ia Balcic, azi în Muzeul din Sofia 3)..

6. AY)|J/(]'[pio)i 
'A'lz'pia <î>7.|v'loo

1) Plinius, nat IV. 44.
2) Kalinka op. cU. pag. 168.
3) Kalinka op. dt pag. 114.
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Această inscHpţmrie se .găseşte în jpSui unui relief . 
prezentând pe un gladiator, • care, după ieşfcea sa din 
luduş, consacră lui ' Hermeţs, zeiil JupteloF din Gy^tjiia^ 
sfurn, plasa şi tridentul ^u,. 
împreună cu scutul adver
sarului omorît. Monumentul 
este de marmură şi se păs
trează îh muzeul din Sofia 1).

In afară de aceste monu
mente şi inscripţiuni, s’au 
mai descoperit la Balcic o 
mulţime de resturi architec- 
îonice.

; „Eu însumi, zice Weiss 2), 
am văzut la oficiul comu
nal din Balcic un frumos 
capitel şi fragmente de relie
furi de marmură, iar la şcoală 
un admirabil vas ’ de bronz 
cu splendide orriămeate plas
tice (Iphigenja in Tauris ?) 
precuni şi b statuetă de mar
mură a lui Asclepios. In 
piaţă eră expusă in aer li-

Fig. 3.
Balcic, Relieful unui gladiator

ber înaintea şcoalei un sarcafog de marmură/' .
'' (i . . .. . ’ ■. ■ ■' • :■

Teritoriul oraşului .Dionysopblis se învecină la sud cu 
teritoriul oraşului Qdessuş: cam pe lă localitâţea unde 
se află astăzi satul Dispudac, pe ţărmul drept aî fluviu
lui Zyras,—Batovsca"Re.ca—şi uncie s’a. găsit o piatră 
cu inscripţia: Fines ierritorii Od^sitani3). ..

In timpurile de mai apoi avem de notat o inundaţiune, 
în a. 543 după Chr. Despre această inundaţie ne spune

1) Kalinka, op. cit. pag. 242.
2) Weiss, op. C/Y. pag 77.
3) C. /. L. 12507. '

3
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Malalasl) şi după et Theophanes2) că a pricinuit mari 
pa^e atât oraşului Balcic căt şi Varnei. Pricina ace
stei inundaţiuni ă fost o furtună şi poate mai de grabă 
un cutremur de pământ, cari, după cum ne spune C. 
Scorpii, în comunicarea , sa ce a făcut la Vama, nu sunt 
rare în sudul Dobrogii. Tot un cutremur de felul acesta 
a fost şi acela care a pricinuit dărâmarea oraşului Bi- 
zone-Cavarna şi despre care ne vorbeşte Strabo3) 
Mela 4) şi PUnius 5).

Fig. 4, — Balcic, Danţul Horelor

In timpurile creştinătăţii dintâi; Balcicul a avut şi o 
episcopie 6). Prin faptul însă că unii scriitori au confun
dat câte, odată Dionysopolis cu Odessus şi cu Tiberio- 
polis, nu putem şti cu preciziune cari anume au fost 
episcopii cari au avut, mai apoi, reşedinţa laBalcic. Cu
noaştem ca episcopi în Dionysopolis pe loannes I, Nicolaus 
I, Nicolms de Marciariis Perasinis (1398—1414) „qui

1) MâlaIa3, CAronograp/i. 485.
2) Theophanes 1. 224.
3) Strabo I, 30, 4) Mela II, 22, 5) PUnius IV. 44.
6) Ztsitschrift fur Kîrchengeschichte XII, 531. cf. Hierocles, 

637.2.
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franslatus est aă Dionyşiehsemu apoi, „post Anoldi1 
Dipnysiensis episcopi obitam baie sedi praepdsitas; est 
a Sixto IV a. 1476 die 24 Mai Fr. Joannes\de Iltena 5)-

, In secolul 13t-15 Didnysopolis îşi pierde numele său\şi ne 
apare sub numele de Carbona, Carbuna \), la Can-
iacuzânos In 1318, K^p^o^vâ în Acta păiriarthaius. Numele de 
Balcic nu e mai vechiu decât sec. 1&

La 1346 se găslă la Balcic un oarecare Balica ?) al cărui 
'frate este, Dobrotici, domn de Caliacra, Vama şi Empnă.

Numele de Balcic este nume cumanic şi insemneaz$' pământ 
argilos. Aci a fost centrul pdpulaţiunii 'cUmahe şi mat 'târziu 
centrul populaţiunii Oăgăuţilor, urmaşi al Cumanilor. După arâ- 
îările lui Jirecek, la 1830, la Balcic, nu se găsiă nici o casă 
bulgărescă.. > ,

Pe o peatră de mormânt, descoperită în anul 1896, 
In mijlocul Qraşului, se poate citi următoarea^ inscrip- 
ţiune funeraiă4). ' 1 ■ > :

; . D{is) M{anibus) ^ - ■ ■
Val{erio) HcrcuQano ?): [ • ■

Val(eri) Silva- \ ;
I : ni vet(erani) f{ilib), ;> :

' Vix(it) aniş XII ,■
me(nsi'bus) VI ■■ '

Cl(audia) Secun(dina) ' 
nţaiţer) f{ilio b(eae) '

{me)r(enti ?) . ; v : ■
Firmi vic(arii) (jijllia?) i 

■ . , ■ p(osuif), ; \ V

Adecă ; Zeilor. Mani. Pentru Vaierius Herculanus, fjul: 
veteranului Vaierius Silyanuş, de 12 ani şi 6 luni. Mama

1) Le Quien, Orbis Christianusy Ill7 pag. 1122. .
2) D-1 N. lorga identifică acest oraş cu Căi vama.
3) Jirecek, Das Fîirstenihum Bul^arien pag. 534, ' •
4) C. /. L. 342J2; Kalinka, op. cit. pag. 302.
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Malalas1) şi după el Theophanes 2) că a pricinuit mari 
pa^tibe atât oraşului Balcic c|t şi Varnei. Pricina ace
stei inundaţiuni ă fost o -furtună şi poate mai de grabă 
un cutremur de pământ, cari, după cum ne spune C. 
Scorpii, în comunicarea sa ce a făcut la Vama, nu sunt 
rare în sudul Dobrogii. Tot un cutremur de felul acesta 
a fost şi acda care a pricinuit dărâmarea oraşului Bi- 
zone-Cavaraa şi despre care ne vorbeşte Strabo3) 
Mela 4) şi Plinius5).

Fig. 4, — Balcic, Danful Horelor

In timpurile creştinătăţii dintâi; Balcicul a avut şi o 
episcopie ®). Prin faptul însă că unii scriitori au confun
dat câte, odată Dionysopolis cu Odessus şi cu Tiberio- 
polis, nu putem şti cu preciziune cari anume au fost 
episcopii cari au avut, mai apoi, reşedinţa ia Balcic. Cu
noaştem ca episcopi în Dionysopolis pt ioannes I, Nicolaus 
I, Nicolaiis de Marciariis Perusinis (1398—1414) „qui

1) Malalas, Chronotiraph. 485.
2) Theophanes 1. 224.
3) Strabo I, 30, 4) Mela II, 22, 5) Plinius IV. 44.
6) ZcitKhrift fiir Kirchengeschichte XII, 531. cf, Hierocles, 

037, 2,
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translatas est aă Dionyşţeiisemu apoi,, „post Anoldi • 
Dionysiensis episcopi obitum hak sedi praepositasl est 
a Sixtq IV a. 1476 die 24 Mai Fr. Joâpnes ,de Ilteif)).

In secolul 13t-15 Diinysopolis îşi pierde tiumele său\şi ne 
apare sub numele de Carbona, /Carbuna l), ja Can-
tacuz^nos în 1318, K*p?o°vă în Acta păiriurihafus. Numele de 
Balcic nu e mai vechiu decât sec. 16.

La 1346 se gâsiă la Balcic un oarecare Balica 3) al cărui 
■frate este Dobrotici, domn de Caliacra, Vama şi Emona.

Numele de Balcic este nume cumanic şi insemneaz$' pământ 
argilos. Aci a fost centrul pdpulaţiunii cumane şi mal târziu 
centrul populăţiunii Găgăuzilor, urinaşi al Cumanilor. După ară
tările lui Jirecek, la 1830, la Balcic, nu se găsiă nici' o casă 
hulgărescă. ,■ ;

Pe o peatră de mormânt, descoperifâ în anul 1896, 
in mijlocul praşului, se poate citi următoarea, inscrip- 
ţiune funetaiă4). ' ;

; . D{is) Mianibus) , ' ■
Val(erio) Hercu(lano?y. .

Val(cri) Silva- '. !
’ ; ni vet(erani) f(iHd),

’ Vix(it) anis XII
me(nsibiis) VI ■ .

Cl(audia) Secnn^dind) 
ma(ter) f{ilio b(ene)

(me)r(enti ?) ; - v
Fimi vic{arii) (f(ilia ?'j ;

•" , .' ■ - • -piosuit), ; • / ■

Adecă : Zeilor Mani. Pentru Vaierius Herculaniis, fiul1 
veteranului Vaierius Silyanus, de 12 ani şi 6 luni. Mania

1) Le Quien, Orbis Christianus, III, pag. 1122.
2) D-I N. lorga identifică acest oraş cu Căi vama. v
3) Jirecek, Das Fiirstenihum Bulgarien pag. 534. ~ \
4) C. /. L. 14212; Kalînka, o/>. cit. pag. 302.
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sa Cla^dia Secundina fiului ei iubit. Din iniţiativa fiicei 
sclavului Firmus (?). :

In drumul dela Balcic spre nprd, la 23 klm. de acest' 
oraş, s’a descoperit la satul de astăzi lanuscilar, într’o 
casă particulară,:o lespede1), provenind dintr’un' cimitir 
din apropiere şi pe care se poate citi:

Flayio Nepotiano..,. circitoti.... viri clarissimi censoris 
vixit annis XX.... militant annis XX.,..

Pane a fi un monument funerar, închinat gardianului 
Flayius Nepotianus.

1) G. 9. £. m. 12.444.



CAPITOLUL 111.

BIZONE-CAVARNA
^ Pe ţărmul Pontului Euxin, între Balcic şi Caliacra, 
singurul acces Ia mare îl avem la Cavarna. Ţărmul mării, 
în această regiune, are o înălţime cam de 100 de îrietri 
şi' corăbiile nu pot să se adăpostească inicăirea. Oraşul 
se numiă în vechime Bizorie şi asupra existenţei sale 
avem mai multe dovezi, chiar din lumea antică.
'•r» Anotlymus, recunoscut in genere ca Scymnus din Chios, 
în Orbis.^descripţia a sa, ne spune:

BiîwvTj.:.. T ooto os
to ®ao'.v tivs; <asv Sapfiăpwy

Ttvâţ 85 ă'Hoty.ov YSYOvşva' MsaiqţiSptai;

Adecă: Acest orăşel unii, spun ca a fost ăl barba
rilor, alţii însă că a fost o colonie din Mesembria O.

Istoricul grec Arrian, din secolul al II d. Chr., în Pe- 
riplus Ponţi Euxini, vorbind despre distanţele dintre 
oraşele maritime ne spune r 

*Ev6iv8s (iela Tetrisias. Ca,’acra^ e'.; BiCov, ycopov 
azio'.o'. sÎT^xovta. 3Az& SI BtCon tiz AiovoaoTtoXtv oriStot
b-(oorlv.o'jz7..

i 1) Anonymus (vulgo Scymi Chii),. ârSis S)esevipHo, v. 758. 
Qeogr. Qvaec. 9Win. I. p. 226.]
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Adecă : De aă până la Bizas, loc deşert, sunt şase- 
zeci de stadii. Dela Bizas până la Dionysopolis, optzeci 
de stadii').

Bazându-rse pe aceste date ale Iui Arrian, Anonymus 
Peripli Ponţi Euxini ne dă următoarele informaţiuni:

:Ano 5î Tîtp'.oiâooţ VAxpa? £1? BîCwvtjv îtoXt^^viov, 
EV co cjăXo?, tjTâotoijtlXia 7]' To5to Ss ~oXî)(Vt6v Ttvsc 
{jiv ţpao'.v 6ap6âp<ov, Tivi? o aTtotr.ov Yr;oveva' Msoe[i6p'la?— 
'A:ro Oi BiCoJVOs st; AiovoaozoXiv oraStoi (xtXiot t' t'

Adecă: Dela Tetrisiaş sau Acra până la orăşelul 
Bizone. unde este marea suni 60 de stadii, 8 mile. 
Acest orăşel spun anii că este al barbarilor, alţii însă 
că e o colonie a Mesembriei—Dela Bizone până la 
Dionysopolis suni-80 de siadii, JOzh mile 2).

F.viîtenţa orasnlni Bizone—el pare a fi un nume trac 
— BtŞcoVTj’ sau B'îcov 3), ne este atestată de'mai multe 
măr.uni din antichitate. Astfel geograful Mela ne spune 
„Fuit hic Bizone, motu terrae iniercidif 4) adecă: ora
şul de ad Bizone a pierit în urma unul cutremur. Acelaş 
fapt ni-1 confirmă şi Plinius, Bizonem terrae hiaţarap- 
ta naJ>). Geograful Strabo ne spune, că numai o mare 
parte a a f^st mo-h't'tă de cutremurul de pă
mânt: -^c */.5!t5s69yj -oX’j ;.'.£po; ■5zS;.vasl|a'[«.wV *).

E de presupus că oraşul Bizone se. găşiă în antichi
tate nu pe platoul de v sus, unde se găseşte astăzi Ca-
_________________________. ^ ■ t ■ '

1) Arriani, Periplus Ponti Eaxini 35. Geogr. Grăec. Min. I. p. 399.
2) Anonymi, Periplus P^nti Euxini. 75—77. Geogr, Graec. Min,

/, p. 420. . . ^
3) Intr’un fragment aUui Sallustius, păstrat de Probus, se 

găseşte numele de Bîzo (Vizzo).* Din forma Bizone s*a putut 
uşor forma, nominativul B/zd-onis. Salusţiuş vorbeşte tocmai de 
expediţiuuea lui M, Liicullus în Moesla./„Nepăstrându-se nimic 
alteeva decât numele, hu" putem şti ce va fi spus Sallustius 
despre această localitate.

4J Pomponius Mela, Lhoroqraphia II, 2.
5) Plinius, iV, 18.
6) Strabo. 1, pag. 54, Vil, pag. 319,.
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varna, ci jos, lângă plaje, unde terenul eră propriu pen-

Fig. 5- ~ Valea dela Cavarna

tru desvoltarea unui emporium, adecă a unor magazii 
pentru transporturi comerciale,

De altfel rttât Cavarna cât şi Balcicul erau destinate,
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prin poziţiunea lor, sâ mijlocească legături comer^ale cu 
interiorul tării.

Oraşul bizone e notat şi pe Ţâbula Peutingeriană. 
Geograful Răvennas îl «"nieste Bizoi iar Stenhaniis 
din Bvzant ne sonne • BiCwyir) Ilovt'.xf/' t6 sOvwtov
Yjouvoc» B'.Jwvaîo? ri BiC(ovir(]i;' e3u 51 Butwvto? w? IlaX- 
X-^vto^ Adecă: Bizone, oraş dela PontulEuxin; Popo
rul putea fi numit Bizonca său Bizonit. Este Bizonian 
ca şi Pallinian2).

cieşi din indicaţiunile lui Mela, PHnius şi Strabo pare 
a' rezultă că oraşul Bizone a dispărut în urma unui 
teribil cutremur de pământ, totuş existenta oraşului .ne 
este atestată şi în epocele următoare. Astfel' din- două 
inscripţiuni, găsite în vechiul Bizone, azi Cavarna, se 
constată că oraşul, dacă riu se află într’o stare prea 
înfloritoare, se găsiă totuş în fiinţă şi a continuat să 
trăiască ca port până în zilele noastre.

Una din aceste inscripţiuni, pe care nu o putem 
dată, este scrisă în fimba grecească şi este anterioară 
introducerii creştinismului în aceste ţinuturi dobrogene. 
Ea este scrisă pe un bloc de piatră, astăzi în zidul 
şcoalei greceşti din Cavarna şi cuprinde lista preoţilor 
|i evergheţilor (binefăcătorilor) unui thiasus, adecă a 

confrerii care celebră sacrificiul lui Bacchus, dela 
Taopo'..
- lată această inscripţie, după ultima citire a lui Ka- 
linka 3).

0]î&7SvTjC ly.’jtio'j iî- 
- pjî'jc Xa’ipMV,

Sy.'j^YjC HîO-'svţoD ■
Î3prj? Taopojv '/.[a!. î;j-

1) Qeogr. Raven. IV, 6,
2) Stepanus Byz. cf. G^ographi Graeci minores I, pag. 400.
3) Kalinka, .4nfit;e Denkmăler in Bulgarien, pag. 113.
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spYsr<j?r IIo)4;x[ap- ■
•/o; IIoot8:^oo [tc-

, > pîu? 'Taupwv, 0să[YY)ş
£7.6600 tspsoc Ta[6- ■ 
p<ov, IlpdxXoţ £y.66[oo 
tspsos' Taoptov, Mt[yăţ 

, 3A;;oawv[od teps6[î,
Ta6ptov, Xp6oi~o[?
A ?] a'.oioo feps6<; T[a6 

, p(ov, IIooi§a)Vl[oc /
Mcoo^ou s’kpY[î 
'C71;-

In această listă vedem înşiraţi şapte preoţi ş| un e- 
verghet din Tauri. .

A doua inscripţiune găsită le Ca vama datează de 
jîrin secolul V—VI d. Chr. şi s’a găsit scrisă pe on 
bloc de piatră în zidul şcoalei greceşti din localitaţ?. 
Monumentul acesta este interesant şi pentru felul,în 
care este scrisă inscripţiunea. E scrisă în caractere un- 
ciale vechi.

£ O O N I S o 16 T 
sncosmAeTbApiJ1'' 
constamim
5 T f F" / 5 5 i A K

FIg. 6. — Cavarna. facsimilul unei inscripţiunL

Cuprinsul ei este următorul;
f De donis dei et 

Sancti Cbsrnae et Damiani ,
construi iussit 

Stefanus diakonus.
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Adecă; Stefanus diakonus a dat ordin să se zidească 
o biserică pentru sfinţii Cosma şi Damian, (pmorîţi 
în anul 303), din darurile benevole ale publicului^).

In scrierile bizantine de mai târziu, Bizone ne apare 
sub numele de Cavarna şi Kspvaoa.

Castelele patriarchiei de lângă Vama sunt:
‘H KâpvaSa, vj Kpavsa, tâ KsXXia i^TOi To Aoxoox6[aiov, tâ 

repâvta, •/] ipooTpst, -q raXX-.âxpa, deci, în fruntea caste
lelor patriarhiei este castelul dela Cavarna 2).

In hărţile maritime ale Italienilor din timpul evului me
diu oraşul ne apare sub numele de Cavarna 3), Gauarna, 
şi Cauarna, iar în anul 1444 ni se aminteşte de un 
castel în această localitate4).

Nu putem şti ce fel de pbpulaţiune va fi locuit în 
timpurile greco-romane în oraşul Bizone-Cavarna, După. 
cum am văzut, chiar scriitorii greci nu erau siguri dacă în . 
această localitate erau barbari sau colonişti din Mesem- 
'bria. Ceeăce însă este sigur este faptul că dela venirea 
Cumanilor în ţinuturile dobrogene, Cavarna a fost unul 
dintre centrele cele mai însemnate ale acestei popula- 
ţiuni, $1 astăzi chiar Cavarna este un centru al Gă- 
găuţilor..

Lângă Cavarna, ca în mai toată Dobrogea, se găsesc 
vr’o 12 tumuli. Intr’unul din aceşti tumuli s’a găsit o 
criptă de cărămidă şi înăuntrul ei oase de om şi obiecte 
de biserică, vase de metal, etc., cari toate au fost luate 
de caimacamul din Balcic..

-1) Jlrecek, Arch. epigr. Mut. X, 129.
2) Mikiosich-Muller, Acta pafriarchatus Consiantinopoliiani I, 

pag. 95.
3) D-1 N. lorga, într’una din tomunicărUe d-sale, făcute la Aca

demie tn luna Martie, anul 1914, susţine că oraşul Qavama 
ar fi acelaş cu oraşul Carbona, din sec. XIII—XV, identificat de 
Jirecek cu Dionysopolis. .

4) Kalinka, op, cit. pag. 196, C. Skorpil, Arch. epig. Mitt, XVII, 
207 Jirecek, Arch. epig. Mitt, X. 186.
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r Populaţiunea bulgară de Ia Cavarna este de dată recentă. 
Când lâ 1885 a vizitat oraşul Kanitz a găsit aci yr'o 2000 locui
tori, trăind in t25 case turceşti, 60 tătăreşti, 150 greceşti şi 25 
bulgăreşti.

Cel mai mare dezastru ce l-a suferit oraşul Cavarna a fost 
fn 1877, când oardele barbare de Cerchezi din Caucaz au trecut 
prin sabie şi foc oraşul şi când nenorociţii locuitori din Cavarna 
fură siliţi să se refugieze pe Capul Caliaora şi pe bastimentele 
creştine ce staţionau în mare în faţa portului.



CAPITOLUL IV

TIRIZIS-CALIACRA

Promuntoriul Caliacra prin poziţiunea sa este de aşi 
natură că nu puţeă să nu fie întrebuinţat ca tin fort de 
apărare, al coastei Pontului Euxin. De aceea, din cele- 
mai vechi timpuri găsim, la Capul Caliacra, un. castel 
bine fortificat.

In antichitate promuntoriul se numii Tirizis şi numele 
său, după toate probabilităţile, este de origine tracă ')-

Cea mai veche amintire despre Tirizis o avem dela 
incepulul secolului al U-a după Christ la geograful grec 
Arrian2), care şi el, desigur, a luat notiţa sa-dela vr’un
alt apnorr;5|f qqil i.Qfofîr m;»i iropliiii.

'A 6 Kapwv Xiiiivoţ sî<; ŢstpiGtaSa aiaSioc eixooL xal 
'EvQivSs BiCov, yfipQy 5'pYjp.oyj axaoiot i/q%ovxa^

Adecă: Delăportal Corilor până la Tetrisias sunt 
o sută douăzeci de stadiu De aci până la Bizon, ţara 
deşeartă, sunt şasezeci de stadii.

A doua amintire despre promuntoriul Tirizis o avem 
într,un scriitor anonym care a împrumutat notiţa sa, fie

1) Locuitorii ţinutului de prinprejur se numiau Terizoi fi erau 
Daco-Geţi. Terizii adorau in special pe zeul Zamolxes şi în caz 
de primejdie se retrăgeau ,pe promuntoriul Tirizis.

2) Arriani, Periplus ronti Euxini, 35.
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din Arrlan, fie din Scymnus din Chips. lată această no

aiX'.a Yj'.

Fîg. 7/ — Capul Caliacra

Adecă: Delaportal Corilor până la Tetrisias sau 
vârful Tiriza, care oferă un adăpost sigur contra văn- 
turilor dela apus şi care acum se numeşte Acra, sdnt 
1^0 stadii, 16'mile. Dela Tetrisias sau Acra până la

1) Anonymî. Petiplus Ponţi Euxini, 75 şi 7;8k ^
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orăşelul Bizone, unde 'este mărea, sunt 60 stadii şi 8 
mile. ■ ,

A treia informaţiune despre oraşul Tirizis ne-o dă 
Strabo, geograf grec din primele decenii ale erei cre
ştine. FI ne şnune:

'H TtptŞi<; axpa, /wpiov so'jjj.vciv, tî) zo-z y.a’. ÂDsias'.yo';
YaîoffioXav.î<!), adecă : 77r/z/s flcra {promanto- 

riul Tirizis), ţară deşartă, de care se folosi odinioară 
şi Lysimach pentru păstrarea tesaurelor sale ,). Se ştie 
că Lysimach, urmaş al lui Alexandru cel Mare, obţinu 
ca moştenire Thracia şi, ca rege al acestei ţări, pomi 
cu răsboiu împotriva Iui Dromîchete, regele Geţilor. 
Intr’una din aceste expediţiuni îşi asigură Lysimach te- 
saurele sale la Tirizis^Acra.

In mai toate geografiile antice găsim însemnată sau 
amintită localitatea Tirizis, Se înţelege- că nu toţi auto
rii ne redau exact aceeaş formă a numelui. Astfel geo
graful Ptolemae'is 2) ne vorbeşte despre Tly.nziz (Tiy. ■ 
atpîî, Ttpi T;.p'3Tf.{a) y./.pT. iat ,în Tabula Peutinge- 
riână e notat oraşul Trissa, 24 mile (192 stadii) dela 
Callatis (Mangalia) şi 12 mile dela Bizone . (Cavarna).

- peografpl Fîavennas3) ne-o dă sub forma de Tirissa 
şi subt forma de Turisia. El însă face confuzie când, 
amintindu-ne despre această localitate a noastră, îi dă 
două numiri, în primul pasagiu, înşirându-ne Diqpyso- 
polis, Bizoi, Timum, TiriSsa', Callatis şi în al doilea pa
sagiu, înşirându-ne Turisia, Bycoris, Timo, Dipnysopolis. 
Localitatea Timum şi Timo este desigur aceeaş cu Ti
rizis.. De altfel nu este singură această confuzie, pe care 
o face geograful Ravennas, care desigur n’a putut să 
controleze toate localităţile de care ne vorbeşte.

- In Itinerarium Antomni nu găsim, ce e drept, amintit 
promuntoriul Tirizis, dar găsim indicată localitatea 77- 
mogittia, între Callatis şi DionysopOlis, dela prima Ia o

1) Strabo, Geogr. pag. 319.
2) Ptolemaeus, 111, 10.
3) Georg. Ravennas, IV, 6, V. 11.
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distanţă de 24 mile,1). Fără îndoială, Timogittia este 
una şi aceeaş localitate cu Timum sau Timo din geo
graful Ravennas şi cu Tirissa sau Turişia, cu a căreia 
\distanţă dela X)ionysppolis coincide.
\ In, cărticica lui Hierocles 2) Păşim în loc de Ttp-.o-pţ? 
ăxpa numai simpla vorbă de '-ir-pa SKuSvacj care 
după toate ptrobabilităţile este tot Tiristis Acra.

Dintre scriitorii romani din piimele două secole de 
după Christ ne aminteşte de Tirizis numîii geograful 
Mela3). Acesta ne spune:

In litoribus Hisfro est proxima Histropolis, deinde 
Milesiis'dedacta Callatis, turn Tomqe et portus Caria 
et Tiristis promuniorium, quod praetervectos alter Ponţi 
angulus accipit, adversus Phqşiaco et nisi ampliorforeţ 
similis. -

Adecă ; Pe ţărmii Istruliii oraşul cel mai apropiat este 
Histropolis, apoi Callatis, colonie din Milet, apoi Tomoî 
şi portul Caria şi promuntoriul Tiristis; trecând de a- 
cesta călătorii dau de. un al doilea golf, în faţa golfului 
dela Phasis, asemenea cu acesta, decât că e ceva mai 
mare. ; .

Cu timpul numele tracic de Tirizis, dispare şi pro
muntoriul este designat numai prin numirea de Acra. 
Sub această numire îl cunosc şi şcriitorii bizantini;

In timpul împăratului Anastasius ridicându-se cu ar
mate dobrogene împotriva Bizantinilor Vitalianuş, pro
babil român din partea locului, dela Zaldapa. a avut ca 
punct de sprijin localitatea Acra. Impotriya acestui Vi- 
talianus împăratul trimise pe generalul său Hypatius, 
comandantul armatelor din Thracia. Acesta însă fiind 
prins prin trădare a căzut în mâinile lui Vitalianuş^ care 
l-a pus în lanţuri şi l-a dus apud Acres castellum, cum

1) Itinerarium Antonint, 228.
2) Hierocles Synecdemas pag. 288. .
3) Pomponius Mela, Ghorographia II, 2. '
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ne spune istoricul Marcelinus Cpmes l). împăratul fii 
silit isă ' dea lui Vitaiianus o măre sumă de bani ca sârşt' 
pbâtă răscumpăra pe generalus său Hypatius. Nu-i vbfbă 
că şi urmaşul Iui Hypătkis, generalul Cyriltus, a' fost.de 

. âseraenea prins de Vitaiianus şi omorît. Numai după ce 
împăratul a trimis' împotriva lui Vitaiianus pe generalul 
său Marinus, cu o armată pe uscat şi una, pe apă, în-

Fig. 8. — Caliacra, Zidurile veciei cetăţi

trebuinţând în corăbiile sale materii inflamabile, născo
cite de filozoful grec din Athena Prbclus, al căruia sfat 
l-a cerut împăra.tul, a putut fi redus la tăcere şeful re
belilor. Curând după aceasta Vitaiianus moare la An- 
chialos?). V. :.--r
, J) Marcelinus Comus, Ckron; Fragnu. histi Graec. V, pag. 33. 

2) loannis Malalafe, Chronographia J3,16 pag. 402, ed. Niebuhr,
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Istoricul grec Joânnes Antiochenus, care ne vorbeşte 
despre aceiaş eveniment,- ne spune că; Acres casUUam 
eră fortărea^ principală a şefului rebelii^, a -lui Vita- 
lianus din Scythia. .. ' - ,

^ Fîg. 9. — Poartă în zidul din afară delar Caliacra.

In evul mediu promuntoriul Tirizis, îşi primi uij nou 
epitet. PoziţiaMui frumoasă, proeminentă Jn mare şi

• : 4
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oferind âvantagii corăbiilor cari, scăpând de valurile 
neospitaliere ale Pontului Euxin, se adăpostiau în sânul 
dela Acra, făcu ca acest cao de pământ să primească 
epitetul de „frumosul" y.yl-i]

De atuncea încoace Tirizis s'a numit Caliacra, Ga- 
liacra, Chaliacra, Callacrium, etc., şi a fost socotită 
ca o cetate de frunte a acestei regiuni dobrogene.

In anul 1366, Calliacra a fost cucerită pentru foarte 
scurtă vreme de Amedeus din Sayoia, în expediţiunea 
ce acesta a purtat cu Bizantinii împotriva Bulgarilor.

Istoricul grec Chalcocondylăs') vorbind despre răs- 
boaele ce a purtat regele Vladislav, pornind cu armatele 
sale din Ardeal şi ajungând până la ţărmul Mării Ne
gre, numeşte Caliacra ca cetate a dinastului Dobrotici. 
In această nenorocită expediţiune, care s’a terminat cu 
dezastrul regelui Vladislav la Vama, în anul 1444, 
Caliacra a fost ^cucerită în urma unui asalt al trupelor 
panonice. Cetatea a fost ocupată, dărâmătâ şi jefuită, 
iar locuitorii ei au fost duşi în robie.

. Caliacra a fost o cetateâ bine întărită. Ruinele ce se 
văd în toate părţile dovedesc că ea a fost citadela cea 
mai puternică din întreaga regiune maritimă. Două rân
duri de şanţuri, un zid gros şi turauri de piatră serviau 
ca mijloace de apărare înpofriva duşmanilor' cari ar fi 
atacat cetatea pe uscat.

Pe vârful acestui cap de pământ se văd şi acum 
vr’o 20 de peşteri, locaşuri ale miticului Polyphem, iar 
astăzi loc de retragere pentru oi şi pentru viţe comute, 
în caz de vreme rea. In acelaş timp, vârful Caliacra 
serviâ din Când în când şi ca loc de refugiu pentru 
populaţiunea atacată de duşmani. Astfel în l§77 locu
itorii din Cavama, din Şabla, din Qhiaur-Suiuciuk, etc., 
s’au retras ăd dinaintea hoardelor de Cerchezi cari

l) Laonicl Chalcocondylae, De rebus Turdcts VI, pag. 326.
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veniseră din ţinuturile caucaziene, La extremitatea pro- 
muntoriului se găseşte şi astăzi întrebuinţat un far.

Intr’un colţ de zid se află, după legenda Turcilor, 
mormântul unui Hadzi-Baba, iar după legenda creştină, 
mormântul Sfântului Nicolae. Din ultima cameră se 
deschide spre mare o fereasteă arcată, numită pe tur
ceşte Kyrk-Kyzi-Kapasu, poarta celor 40 de fecioare 
cari, după tradiţiunea turcă, s’ar fi aruncat de pe fe
reastră în mare, ca să nu cază în mâna duşmanilor, 
■cari împresuraseră odinioară cetatea.

După isvoarele turceşti mai vechi, af fi fost aci la 
Caliasra o vamă, numită vama Kilagra. In secoiul al 
XVII, după descrierea lui Evlia Effendi, eră ad un cas
tel cu o mănăstire de dervişi şi unul din cele şapte 
morminte ale marelui sfânt mahomedan Sary-Saltuk de. 
Acesta, după tradiţiunea turcă, ar fi. scăpat două fete 
■de împărat din închisoarea unui balaur cu şapte capete.

Din cauza războaielor dintre Ruşi şi Turci populatiunea din 
Caliacra, în mare parte formată din Găgăuţi, a mers spre 
peire. Pământul, in afară de aceasta, nu era roditor, iar lipsa 
unui bun debarcader, imposibilitatea de a se face un port bun, 
şi lipsa de apă bună de băut a contrtbuit ca oraşul Caliacra 
aă decadă şi să nu se mai poată ridică în decursul vremurilor. 
Ţărmul Mării are aqi o înălţime care se-ridică la aprocpe 100 
de metri.

Caliacra s’a numit de Turci Gulgrad, cap Gelare sau Ce- 
iîgra-Burun. ,

Antichităţile oraşului Greco-Roman au fost' furate. 
Generalul rus (amiral) Greigh a văzut Ia 1829 la Ca
liacra două bucăţi de marmură, o monedă de argint a 
împăratului Hadrian, Restitatori Hispaniae, şi două 
monede necunoscute, de aramă, purtând pe ele carac
tere greceşti.



‘ÎMPREJURIMILE CALIACREI

Intre localităţile de pe coasta Pontului Etixin, dela 
Câllatis-Mangalia până la Tirizis-Caliacra, găsim amintit 
în işvoarele geografice vechi Portus Cănim.

fienoTrifiiI Arian ne sr,un" t ,
’EvOsvSs (KâXXxn;) s? • Kapo)V X'.|jiva -/.ai ixa-

Tov 7.al -q Ţfj £v r.’jy.Xw *oi) X'.p.cVO? Kapla 7.X-q[i'Cixc^i.
Adecă: Dela, Callatis până la portul Carilor 18d de 

stadii; şi chiar repunea dimprejurul portului \acesta 
se chiamă Caria ‘).

Informaţiunea lui Arrian ne-o confirmă şi Anonymus 
care. Iiiăno datele lui Arrian. ne «nune ;

’Axo ol KaXXât'.5o; sî? Kaptov X'.piva atâo'.ot px', uiX'.a- 
7.5'. Kai 'q jq Iv 7.'j7.X(o toO X’.|ilvpî Kapla Nov
SI al Kapla’. Xr/ovia’. Kapla.

Adecă: Dela Callatis până la portul Carilor 180 
stadii, mile 24. Chiar regiunea care se găseşte împre
jurul portului se numeşte Caria. Acuma însă Caria se 
numeşte Carea2). , '

Multe cunoştinţe istorice despre acest port nu avem. 
Se ştie numai'Că regele Antiochus, fratele lui Callinicus, 
purtând răsboiu cu Attaius, regele Pergamului, a fugit

1) Arriani, Periplus Ponţi Euxini, 35.
2) Anonymi, Periplul Ponţi Euxini, 75.
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în Thracia şi că, după lupta ce s-a dat în Caria, a murit 
„Aitalum m Thraciatn usqae fugiens, post pugnam 
in Caria patrătam, vita excessîtl).

Localitatea Cărunt portas m s’a putut identifică până 
astăzi. Probabil însă că ea este una cu Şabla, numită 
şi Gulgrad sau ceva mai spre sud de această localitate.

Despre Caria ne vorbeşte şi geograful roman Pom- 
ponius Mela. După indicaţiile acestui scriitor, Caria se 
găsiă între Torni şi Tiristis: In litoribas Istro poxima 
est Istropolis; deinde a Milesiis deducta Callatis, tam 
Tombe et portas Caria et Tiristis promuntoriam2).

Cpeace este sigur este faptul că la Şabla a fost o 
colonie greco- romană, care a lăsat urme despre exis
tenţa sa. Deşi mi s’au făcut explorări şi săpături îp a- 
ceastă localitate, totuş s’a descoperit aci două monu
mente din epoca greco-romană.

Primul este o inscripţiune, în dialectul doric, de prin 
secolul al V—IV a. Chr. Cuprinsul inscripţiei ’nu-l cu
noaştem. Ştim numai că e vorba de un nume de femee 3).

.... o? •
. . . î'-O'j '(uva

A doua inscripţie s’a găsit pe o coloană de marmoră 
azi în muzeul din’ Sofia, de cuprinsul următor4):

BaŢaxoop BaŢaivoD 
Aopd%'rja Tjv 6[xoî) 77'
KaatoYja as'

Numele de Bagatur Bagainu este un nume cu totui

1) Porphyrii TyrW Frr"rn7r>nln. Pro<rm. hht. Graec, III pfc 
710 ; cf. Sfeph. Byz. : Kapo? xvjTroi ycopiov OpâxTj;.

2) Mela, op, cit, II, 2,
3) Kalinka, op, cit pag. 203.
4) Kalinka. op. cit, pag. 75, K. Skorpil. Arch, epigr» Mitt, A'V/4

208 n. 98. ' >
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barbar şi pare apropiat de ungurescul bator, bagh, în
semnând „viteaz" ; lorica şi cassides siint afme romane. 
^ Tot în apropiere de Caiiacra, cam la o egală distanţă 
de acest promuntoriu şi de Cavarna se găseşte locali
tatea Ghiaur-Sujutciac, unde C. Skorpil a descoperit 
următoarea inscrinţitme cu caractere precesti ;

0î(() A'.ov'joto OoaXspîoo Tîp-'.avou O'Jp iay-
*coă jtai twv ’-SUov TrâvTWV.

Adecă: Zeului Dionysos, Monumentul lui Aurelius 
Valerius Tertianus pentru sine şi pentru toţi ai săil).

Tot în apropiere de ţărmul Pontului Euxin s’a desco
perit \dJ Jcdi-Udorman o inscripţie, păstrată multă vreme 
în şcoala din sat, în care se putea citi în greceşte2),

vâ)V.A'TOYKi' AXEIKHOPO-, iar în ultimul şir KxX/.ar.a,
Ceva mai la Nord de Şabla şi mai în interiorul ţării, 

12 klm. dela mare, s’a descoperit la satul Calaîddere 
o inscripţie grecească fragmentată3), pe care se poate 
citi numai

. av A . . ,
... psa . . .

Tot aci s’a găsit şi o piatră de hotar 4), purtând li- 
terile FTERRCAL, adecă Fines territorii Callatidis.

Ceva mai la Nord de Calaicidere *), la satul de azi 
Sari-Muza, nu prea departe de vechea graniţă româ
nească, s’a descoperit, la învăţătorul din comună, un 
yechiu dolium, un vas de pământ, ne care se pot citi 
următoarele litere greceşti; lT Am -67?

1) Jirecek, Arch. epigr. Mht. X.
2) Jirecek, op. cit. pag. 250.
3) Kalinka, op. cit pag. 337.
4) C. I. L. 7587.
5) Jirecek, op. cit. 251.
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DUROSTORUM-SILISTRAl)

Pe lângă cele houăsprezece monumente antice, stu
diate în Monografia noastră asupra cetăţii Drăstorul- 
Silistra, mai avem să .mai adăgăm aci încă o serie de 
monumente caii, împreună cu altele pe cari nu le cu
noaştem, sunt o probă de intensa viaţă romană în oraşul 
nostru din dreapta Dunării2). ^

. Ele sunt următoarele:
1. O lespede de piatră, găsită»la Durostorum, azi la 

muzeul din Sofia, având inscripţia:

1) Deşi documentele noastre vechi au prefăcut pe Duroste- 
rum-Dristra în Dârstor, totuş noi am preferat numele de Drâ- 
stor celui de Dârstor din două motive. Intâiu, fiinccă întâlnim 
foarte des forma deDrâstor şi al doilea fiindcă am. voit săso 
ştie că Drâstorul nostru nu-şi are numele dela dârste, vorbă 
slavică, care însemnează piuă,4e unde numele de sat Dârste,. 
ci dela Dristra, Dester, dela care s*a format şi turcescul Si
listra.

2) In zilele trecute am văzut în curtea unui bulgar din Silis
tra, strada General Hârjeu No. 46, o piatră aşezată în pava- 
giul curţii şi pe care am putut citi, de la distanţă, cuvintele 
....viws.... potuerunU — Intr’altă parte, într'o curte vis-â-vis de 
cazarmă, am văzut o stelă funerară, inscripţia căreia erâ cu 
totul ştearsă.—Monumente de acestea trebuie să fie nenumă
rate şi ar fi de dorit să se ia măsuri grabnice spre a fi scă
pate de la o ruină ireparabilă.
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Scutăm spatam pug- 
V ellares argenit—

o tectas Imperatore domino nostro 
Alexandro Augusto et Marcello 

; consulibuş

Cărei1 zeităţi 'şi de cine va fi fost dedicat. acest mo
nument, nu'putem şti,; el datează însă din ănul 226 
d. Chr.').

2. Fragment dintr’un monument 'funerar, găsit la Du- 
rostorum, azi în Muzeul din Sofia, având inscripţia gre
cească : 1

vs
/ £o; 6 v.al

AioSoTO?
■ CVjaa; sty, -

•/alris Tiapo-
Ss'Ta.

Adecă... şi Diodotos .în vârstă de ani... câlătoriale 
salutare2).
P» 3. Altar funerar de piatră, găsit într’un ,zid yechiu 
dela Silistra, azi în muzeul din Sofia, având inscripţia ;•

'* IlozX’la)'
‘PSOTÎSX-t- 
avto laoî/.- 
v(a C’/joav-
tc stt4 'u •
Yj|JLşpav a' 'PsaTTsy.ri^ 
av6<; ©peTrioc 
6 r.'y.ziip.

. Adecă : Lui Pablias Flavius Respectianas Savinus în

1) C. 1. L. IIL 144.33. Kalinka, o^. tiV. pag. 191.
2) Kalinka, op. cit. pag. 249.
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vârstă de ani 30 şi o zi îi ridică acest monument tatăl 
său Respectianas').

4. Monument funerar gfcit Ia Durostorum, astăzi în 
muzeul din Sofia, având inscripţia :

Dis Manibus 
Aeliae Avi- 
liae quae 
vixit an- 
nis XXXV^
Mius Juli- 
annus cenţurio legio- 

nis
fieri ius- 
sit.

Monumentul acesta este format din cinci fragmente 
ale unei lespede 2).

5. Altar funerar de piatră; descoperit în zidurile ve
chiului castel şi adus în urmă în fostul Paedagogium 
bulgar, azi în muzeul din Sofia- cu inscripţia3):

Dis Manibus 
Valdio 

Găti qui 
vixit annis 

' L X X et v 
. Marinae

Demetriae *

Inscripţiunea este necompletă şi nu ştim de-cine este 
dedicată. .

6) Fragment dintr’o lespede de piatră, găsită la Du-

1) Kalinka, op. cit. pag. 252.
2) C. 1. L. 111. 14113, Kalinka op. cit. pag. 291.
3) C. 1. L. 111. 14434, Kalinka, op. cit. pag: 298,
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Tostorum şi păstrată in urmă in fostul Paedagogium 
bulgar, azi in muzeul din Sofia, cu inscripţia ‘):

I \

..vet

...me
, Crîspma

mater fiUî$ piissimis
Inscripţiunea, precum se vede, este rău conservată 

şi necompletă.
7. Fragment dintr’o lespede de piatră, găsită la Du- 

rostorum şi păstrată în urmă în muzeul fostului Paeda
gogium bulgar, azi în muzeul din Sofia, având in
scripţia2):

Jegionîs XI 
Claudiae 

vivo suo sîb- 
i posuit et 

suls;
vixit annis LXX men~ 

sibas?
hîc simul est con- 
cUtus.

Nu putem şti nici cine a ridicat acest monument fu
nerar, nici pentru cine a fost ridicat.

8. Fragtierit dintr’un monument funerar, găsit la Du- 
rostorum, azi într’o grădină particulară, şi purtând in
scripţia 3):

Vixit annosxxxxnii
1) Kalinka, op. cit. pa^.- 306.
2) C. 1. L. III. 44436. Kalinka, op. cit. pag. 326.
3) C. I. L. 14435. Kalinka, op, cit. pag. 326.
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Marcus Vie... 
centurio legionis... et 
Gaius Qo . v . 
pientissimi fiii ' , 
faciendum caraverunf

9. Fragment dintr’un monument funerar, găsit la Du- 
rostorum, azi în'muzeul din Sofia, având inscripţia1):

... nesi- 
us ? $ibi et 

ae Pri~
■•mae conjugi:

Fig. 10. — ŞiliStra, Ospăţ funerar

10...Ţiglă-găsită la Durostorum, azi în muzeul’ din 
Sofia, având fnscripţia2); ' r

Legio XI Claudia felix Candidianae
Se ştie că această’- .Qmăidiana este un castruuj,:xm

1) kalinica, op- di. păs;. 331.
2) C. i: L. 111. 12,52», Kalinka, op. cit pag. 342, ,
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Moesia'infeiioară, la nord şi nordest de Turtucaia. Ca
stelul roman se identifică cu Rahova-sat de lângă Du
năre, localitate în noul teritoriu românesc.

ll. Ţiglă găsită la Durostorum, azi in muzeul deja 
Sofia, având inscripţia ’):

Legio XI Claadia felix Tramariscae
^ Se ştie că ia Tramărişca, Turtucaia, se găsiă o gar
nizoană compusă dintr’o infanterie uşoară şi din vdouă 
cohorte din legiunea XI Claudia, care staţiona la Drâstcr.

Fig. 11. — Silistra, Ospăţ funerar x

12. Sarcofag de marmoră albă având sculptat pe un 
câmp adâncat un ospăţ funebru. Un bărbat şl o femeie, 
îmbrăcaţi în chiton,%stând răzimaţi pe o perină şi având

l^C, I. L. 111.“12.527, Kalinka, op. cit. pag. 341.
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în dreapta şi în stânga două servitoare ')• Monumentul 
acesta se găseşte în muzeul din Sofia.

13. Relief reprezentând un ospăţ funebru găsit la Du-
rostorum şi păstrat în şala de gimţiastică a fostului 
Paedagogium bulgar din localitate, azi în muzeul din 
Sofia2). , ■

In câmpul adâncat este relieful unei femei care îşi 
alăptează' copilul, la dreapta, ca şi la stânga, se disting 
figurile a doUă femei. '

14. Sarcofag de piatră, reprodus în fotografie şi în 
monografia Drâstorului 3), astăzi în piaţa din localitate.

Fig. 12- — Sinistra, Sarcofag aniic

’ln ambele părţi aie câmpului adâncat, unde aveâ să fie 
inscripţiunea, şe poate vedea câte un'copil desbrăcat 
având o mână- pe ansa câmpului, şi cu alta ţinând câte 
o ramură de palmier4).

Monumentul este bine conservat şi inscripţiunea, care 
lipseşte, probabil a fost distrusă.

Kalinka op. cit. pag. 218.
2) Kălinka, op. cit. pag. 220.
.3) ^Monografia cetăţii 0pâstotu{SiSstpat pSg. 192. 
4) Kalinka, op. dt. pag. 279.
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Aceste monumente, ca şi cele reproduse de noi în 
monografia Drâstorului, ne arată cât de, intensă,'a fost 
viaţa română în vechiul nostru oraş dunărean,

Urmele unei cetăţi romane şe găsesc, după cum mi-a 
comunicat d, Bachnief, profesor la Silistra, şi în locali
tatea Caraomur, Cercetări însă n’a făcut nimeni până 
acum. Nu departe de Silistra se găseşte Cucive-Cai- 
nargi, sât faimos, pentru pacea dintre Ruşi şi Tii'rci, din 
anul. 1874;

Pig. ,13. — Cociular, Monument Junerar

Iri spre sudest de . Silistra, în localitatea numită Co- 
ciular, s’a descoperit un bloc de piatră de mormânt, pfe 
care se poate vedea un frumos relief reprezentând un 
călăreţ îmbrăcat într’o chlamidă fâlfâitbâre şi având în
dărătul său lin pros colosal într’aripat şi ţinând în mână 

■ o faclă î). ' .

O Kalinka, oo, cit, pag. 232.



TRANSMARISCA TURTUCAIA

Ca rr^ai toate oraşele din antichitate, tot astfei'şi ora
şul Transrnarisca, Turtucaia de azi, şi-a luat 'numele 
după situaţiunea sa topografică Fundată în faţa râului 
Mariscus, Argeşul nostru, tocmai în locul unde acest râu

FJg. 14. — Turtucaia, vederea generală

îşi varsă apele în Dunăre, Transrnarisca s’a numit după 
cum se poate deduce din etimologia cuvântului şi după 
cum a observat-o cel dintâiu istoricul Mannert, dupî 
poziţia sa geografică, Trans-Mariscus, Peste Argeş.
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Cam în faţa Turtucaiei, Tutrocan; cum îi zic Bulga
rii, pe.malul stâng al Dunării, în apropiere de Olteniţa, 
cam in vatra satului de azi Spanţov,. s’a fundat, în ace- 
laş timp, ea un cap de pod, oraşul Daphne, numit 
Dophiie ConstanHana 0, ajuns în urmă celebru pentru 
episcopia creştină ce s’a creat ad. Daphne, împreună 
cu Transmarisca de pe maltil drept al Dunării, aveau 
să fie cea ‘mai puternică straje împotriva barbariloi carr 
căutau să treacă peste marele fluviu.

Nu putem şti cu preciziune data fundării oraşului T/ur- 
tucaia. Înainte de anul 293 d. Chr. el nu este amintit 
nici de scriitori, nici de monumentele ce avem din an
tichitate. Din timpul împăratului Diocîeţian însă, avem o 
inscripţie, găsită Ia Transmarisca, din ’ care rezultă că 
oraşul nostru a fost fundat de unul din cei patru dom
nitori, teţrarchi, cari au stăpânit şi condus imperiul roman 
în aceste vremuri; Diocîeţian, Maximian, Constantin şi 
Galeriu.

lată' această importantă inscripţie :
imperatores Cqesares Gaius Aarelias Vaferlus Dio- 

cletlqnus <t Miircus Aarelias Valerius Maximianus pilt 
felices Invictl augusti et Flavius Constontius et Ga’erius 
Valerius MaximianusnobtIes Caemres Germanici maximi 
quintam, Sarmatici maximi qanrtam. Pensiei maximi 
iterum,'Briit Unici maximi, post debellatas hostium gen- 
tes confirmata oi;b( suo tranquilitate in aetemum con- 
stituere nrcesld’u2)...

Adecă: împăraţii Caesari Gaius Aurelius Valerius Dio- 
cletianus şi Marcus Aurelius Valerius Maximianus, cei 
pioşi, fericiţi, neînvinşi, augusti şi Flavius Valerius Gon- 
stantius şi Galerius Valerius Maximianus, prea nobili 
Caesari, cei mai mari învingători ai Germanilor pentru 
a cincea oară, ai Sarmaţilor pentru a patra oară, ai

1) Vezi şi interesantele amănunte ale archiepiscopuluj R; 
Netzhammer în cartea sa Aus Rumănien, II. 211 şi urm.

2) C. I. L. HI Sap. II. <>151, *
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Perşilor pentru a doua oară, ai Britanilof, după ce în
vinseră desăvârşit neamurile vrăşmaşilor, întărind lini
ştea împărăţiei lor, zidiră fortăreaţa TransmorisceK

Această inscripţiune a fost găsită la Turtucaia, pe 
malul Dunării, lângă o fântână, şi a fost adusă în Ţara 
Românească la anul 1827 de generalul Mavros, la vila 
sa dela Moara Domnească. Pe drum a dispărut partea 
de jos. a inscripţiei. Astăzi se găseşte în Muzeul din 
Bucureşti.

După mărturia ce ne dă această inscripţiune, Trans- 
niarisca pare a fi fost fundată de unul din cei patru 
domnitori ai imperiului roman şi. mai proba.bil de Oale- 
rius, care, e dac de origine, şi care, la Dunăre, ţinea 
pept cu oştile şale duş'manilor năvălitori.

Mărturia inscripţiei noastre însă este contrazisă de un 
pasagiu din Procopius ')» scriitor din secolul al VI, care 
ne spune clar că oraşul Transmarisca a fost zidit de îm
păratul Constantin cel Mare:

Sequitm arx Transmarisca, cai in appositq continente 
respondet Daphne, castellam olim a Constantina Aug. 
haud perfunctiorie conditam; cam e re esse extstima- 
ret, at ibi atraque jlaminis ripa praesio teneretur. Pro- 
grediente tempore Barbari id fanditas delevere : lasti- 
nianfisAug. reaedificavit a fandamento. Post Transmaris- 
cam arabas Adenae et Candidionae ab hostibas da- 
dam excisis, prout dpas erat, prospexit.

Adecă: Urmează fortăreaţa Transmarisca, căreia, pe 
malul opus, îi răspunde Daphne — Spanţov — urt castel 
fundat odinioară de împăratul Constantin, nu fără temei
nicie ; a socotit el că e necesar să fie aci o garnizoană 
pe ambele maluri ale fluviului. Cu vremea Barbarii au 
distrus Transmarisca cu totul. Împăratul Justinian a rezi
dit-o din temelie. După Tranşmarisca, fortăreţele Altena, 
(—Oltina spre Rasova —) şi Candidiana (Doini — Ra-

.) Procopius, De aedificiis IV. 7.
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hova, din noul teritoriu —) fiind distruse de mult de 
duşmani, a îngrijit ca...

Din acest pasagiu al lui Procopius rezultă că Trans- 
marisca a fost fundată de împăratul Constantin cel Mare, 
deci numai între anii 306—337, iar nu mai înainte şi 
că ea, fiind distrusă de Barbarii cari, nemulţumindu-se 
cu Dacia părăsită în prada lor, căutau să treacă şi în 
regiunile de peste Dunăre, a fost reclădită din temelie, 
a fundament y, de împăratul Justinian.

Fie că a fost fundată de unul dintre tetrarchi, fie că 
a fost fundată de împăratul Constantin,' Transmarisca a 
fost o cetate puternică pe malul Dunării şi anriintită de 
mai toate operile geografice ale epocelor următoare. 
Astfel existenţa oraşului Transmarisca ne este atestată 
de Intlnerarim Antonini4), de Ptolemaeus 2), de Ta
bu la Peatingedana 3), de Noiitia lmperii'), de geogra- 
ful Ravennats), de Procopius6), etc.

Chiar-delă începutul existenţei sale, oraşul transma
risca a fost staţiune militară puternică.; El eră apărat 
de o garnizoană de infanterie uşoară şi de două cohorte 
— vr’o mia de soldaţi,— din legiunea XI Claudia, care, 
precum se ştie, îşi aveâ lagărul la Durostorum-Silistra.

La Silistra s’a descoperit o ţiglă a legiunii XI CUudia 
având indicaţiunea castelului de la transmarisca. Ea se 
găseşte azi în muzeul din'Sofia şi are cuprinsul ur
mător7):

Fig, 15. — Silistra, Facsimilul unei inscripţii

1) Itin Ant pag, 224.
2) Ptol. UI. 10. il.
3) Tab, Peut: Trasmarîsca.
4) Not Imp, Or pag. 102. ^03.
5) Geog. Rav. IV. /: Stamarisccu .
0^ Procop. op. cit IV. 7. pag. 292 • TpaftaxapCaxa. Tpaa- 

p.aptxa
G. I. L. 111, 12526. Kalînka. op. ciV. pag. 342.
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Ltgio XI Claadia fellx Tramarlşcae,

Asupra istoricului vechiu al oraşului Transmarisca 
ştim foarte puţine lucruri. De sigur va fi împărtăşit şi 
acest oraş aceeaş soarte pe* care au avut-o toate cele
lalte oraşe din Dobrogea antică. De semnalat este totuş 
faptul că în timpurile vechi Ia Turtucaia a fost o epis
copie creştină. Constantin Porphyrogenitull) ne spune 
Jn eadem eparchta, sciticei Haemimontis, habet me- 
tropolis Marcianopolls sub se urbeş aut epicopos 
quinque, Rhodostoli, Tromarlscofum Novoram, Zecede- 
porum9 Scariae. Cât va fi ţinut episcopia dela Trans
marisca nu putem şti.

Până în epocalul Mihaiu Viteazul nu mai avem nici o cuno
ştinţă despre oraşul Tutocaio, prefăcut acum în oraş turcesc. 
Jn anul 1594, primăvara, Turtucaia a fost arsă şi în parte dă
râmată de oştite româneşti. In anul următor. Românii pun din 
nou mâna pe Turtucaia şi o distrug.

La ,anul 1773 Ruşii bat la Turtucaia armata Seraschierului 
Feizulach-Paşa. Mai târziu generălul rus Şuvarof trece Dună
rea Ia Turtucaia şi deşi aveâ numai o mână de oameni, totuş 
pune pe fugă armata numeroasă a Turcilor.

In 1810, la începutul războiului Ruso-Turc, generalul Kamen- 
scki atacă cetatea bine întărită dela Turtucaia şi o distruge 
împreuuâ cu toate forturile turceşti de pe Dunăre. De atunci 
forturile de la Turtucaia au rămas în ruină până în preziua 
războiului Româno-Ruso-Turc.

La 1828 nn corp de armată rusesc se încearcă să treacă 
Dunărea pe la Turtucaia, dar Turcii se opun şi încercarea a 
rămas zadarnică.

In anul 1854. în timpul războiului Crîmeîc generalisimul tur
cesc Omer-Paşa trecu Dunărea pe la Turtucaia şi dete celebra 
bătălie de la Olteniţa, în care Turcii ieşiră învingători.

După războiul Crimeic Turcii întăresc din nou forturile de la 
Turtucaia, iar la anul 1875 se făcură fortificaţii puternice.

In 1877 începând războiul între Ruşi şi Turci, Turtucaia fu 
bombardată de artileria rusească de' Ia Olteniţa. In lupta de

1) Co^nst. Porph. De cerimoniis atilae Bgzantinae îl. 54.
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artilerie fu rănit generalul rus Ernroth, fost ministru în Bul
garia O-

La Turtucaia populafiunea, iii majoritatea ei, este româ
nească, având şcoală şi biserică naţionala. Prezenţa poţ)ulaţiu- 
nei româneşti în oraşul Turtucaia se explică prin persecuţiu- 
nile la cari erau expuşi ţăranii români din partea boierilor şi 
a proprietarilor lor 2).

1) Mih. Drâghicescu, Dunărea de la Otşoua la Mare, 
IJ) G. Jirecek, Das fnrstenthum Bulgarien. 9



împrejurimile Turtucaiei
Candidiana-Dolnici-Rahova, Cadichioi

Spre nord de la Transmarisca, la o egală distanţă 
Intre această localitate şi Silistra, in satul de astăzi 
Dolni-Rahqva şi în apropiere de Cadichioi, pe limes 
Dunubioti'is, se văd până astăzi urmele unei staţiuni 
militare din vechia Ajoesia inferior.

Aci se găsiă garnizoana unei vexilaţii a legiunili 1 
Italică, după cum ne atestă această N>tîtta dignitatum ') 
şi după cum ne-o arată o inscripţiune găsită la Cadi
chioi 2). lată cuprinsul acestei inscripţiuni:

Ne(>t'in> Augusto sa ram. Vex latin legi om s I Itali
ci, e, Moesicae et V Macedonicae Da icae Tropael 
agens sub rurom Eot ai Moleşii centunonis leg. V. 
Mtc. et VAerl Clemenţii centunonis leg. I. Ital. v. s. 
I. m.

Adecă: Închinat lui Augustus Neptunus (?). Vexilaţia 
legiune! I Italica din Moesia şi a V Macedonică din 
Dacia, găsindu-se la Tropaeum, dedică acest monument 
supt îngrijirea centurionului Eptidius Modestus din le-

1) Noi. dign. Orientis XL. 24: milifes primi Moesiaci.
2) C. 1 L. Iir 14433'; cf. Pârvan, Cetatea Tropaeum, pag. 37; 

Tocilescu Fouilles el Recherches archiologiquts, pag. 202.
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giunea V. Macedonică şi a Iui Valerius Modestus, cen
turion din legiunea I Italică.

Inscripţiunea aceasta ne aiată, după cum a dovedit-o 
d. Pârvan, că, ea este din timpur împărtului M. Aurel 
care, având să poarte războiţi împotriva Costobocilor 
ce năvăliră în peninsula Balcanică, a trimis în contra 
lor o vexilaţie mixtă din legiunea Italică şi V. Mace
donică Dacică. Restul armatei era trimis împotriva 
Marcomanilor cari năvăliseră în Panonia şi împotriva 
cărora împăratul trimisese până şl trupe din Africa şi 
înrolă chiar şi sclavi ')•

LI
Fig. 16. — Silistra, Facsimilul unei inscripţii

Existenţa castrului dela Candidiana ne o dovedeşte 
şi o ţiglă găsită la Durostorum şi pe care se poate 
citi : Legio XI Claadia felix Candidianae. Probabil 
că, întocmai după cum Ia Transmarisca staţionâ o 
garnizoana compusă dintr’o infanterie uşoară şi din 
două cohorte din legiunea XI Claudia, va fi staţionat 
de sigur şi în garnizoana dela Candidiana tot o in
fanterie uşoară împreună cu cohorte din legiunea dela 
Dârstor.

Candidiana ne este indicată şi în Ilinerariatn Anto- 
tdnl2), în localitate, unde Tabula Peutingeriană şi geo
graful Ravennas ne arată Nigrinianis 3).

1) Pârvan, Cetatea Tropaeum, pag. 39.
2) Itinerarium Antonim 223.
3) Geog. Ravennas, 186, 19.
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In apropiere de Turtucaîa se găseşte faimosul târg Turc* 
EsmîL După mărturia lui Kanitz, mocanii din Transilvania, cari 
Închiriau vastele păşuni de prin prejur, pentru turmele lor de 
oif Îşi desfăceau acirîn acest bâlciu celebru de la Turc-Esmil, 
producţiunea lor de brânză, carne, lână etc. Peile oilor le 
trimeteau mocanii ardeleni de obiceiu In Ţara Nemţească >)/

1) Kanîtz, La bulgarie Danubîenne et le Balean 1882, pag. 475r



CAPITOLUL VII

Abritfus—Abtaf—Calessi

Unul dintre cele mai însemnate oraşe din Dobrogea 
antică este Abrittus sau Abrittam. Identificarea acestei lo
calităţi nici astăzi nu e destul de sigură. Tomaschek') 
crede că ar fi fost la Nord de Mardanopolis (Devhia); 
Jirecek însă identifică Abrittus cu Aboba, Ia Nord de 
Şiimla, unde în evul mediu exista localitatea Priscova 2). 
Ârcheologul C. Scorpii, care în timpul din urmă, a cer
cetat mai cu deamănuntul antichităţile Bulgariei, crede 
că oraşul Abrittus a fost în localitatea de astăzi Abţat- 
Calessi3). ’

In orice caz, după mărturiile tuturor scriitorilor an
tici, Abrittus se găsiă la graniţă, între Moesia inferioară 
şi ^ythia minoră, împreună cu alte două oraşe impor
tante, împreună cu Zaldapa şi cu Tropaeum Traiani.

Despre existenţa oraşului Abrittus avem o sumedenie 
de mărturii, iar cercetările ce a făcut Scorpii Ia locali
tatea. Abtat-Calessi ne dovedesc că cetatea şi oraşul 
Abrittus, deşi nu s‘a ridicat la importanţa localităţii delă

?) Pauly-Wissowa, Reăl-Eneycl. Abrittus.
2) Jirecek, Atcheol. Fragm. aas Bulgarien II.
3) Kalinka, op. cit. pag. 350.

195.
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Adani-Clissi, totuş a fost de o însemnătate foarte mare, 
atât ca centru militar cât şi ca oraş civil,

Numele de Abrittus îl întâlnim pentru întâiaş dată în 
secolul al lll-a. Împăratul Decius t^49—251 d. Chr.) 
persecutatorul teribil ai creştinilor, cum îl nu
mesc istoricii greci, a fost omorît aci, împreună cu fiul 
său, în răsboaiele ce purtă împotriva Goţilor. E adevărat 
că Etttropius1) ne spune că împăratul Decius a fost 
omorît în 3arborico, dar, după cum a observat-o încă 
Tomaschek, pasagiu! trebue să fie greşit. De altfel, în 
secolul al îll-lea Dobrogea făceă parte integrantă din im
periul roman şi Eutropius care a trăit numai câteva de
cenii după împăratul Decius nu putea să numească Do
brogea ţara Barbarilor. Pe de altă parte, Dexippus, un 
contimporan al lui Eutropius, ne spune precis într’un 
■fragment al său, citat de Syncellus, că împăratul Decius 
a fost omorît împreună cu fiul său la Abrittus.

Iată în traducere acest pasagiu important:
Scyţil cari se numesc Goii, t'ecănd peste Dunăre, 

au începui să devasteze cu mulţimea lor imperial ro
man în timpul domniei lai Decius. Pe Moesii, cari se 
refugiaseră în Nicopole, îi asediarâ: dar Dedus, după 
cum ne povesteşte Dexippus, fdcând an atac violent 
împotriva lor, , deşi a omorît 30.000 de duşmani, totuş 
s’a întors din răsboia siăbit aşă că a p’erdat oraşul 
Phlllppopole, cucerit de ei, şi o mare mulţime de Thrad. 
a pierit. Pe Scyti însă, Pe cănd se întorceau în patria 
lor, urmărlndu i nelegiuitul Decius, lângă Ab'vfnv, ţn lo
cul care se numeşte Foram Thembroniam, h ’Aopotw t("> 
Xs-jfojifvw (ş6p(p 0s|j.Spcov'cj). este ucis în timpul nopţii îm
preuna cu fiul său: de aceea Scytii se retraseră cu an 
mare nţimăr de captivi şi de prăzi. In urmă, armatele 
aleseră împăraţi pe Gallus, fost consul şi pe Volusia- 
nus, fiul lui Decius: cad dotnniră, după cum spune 
Dexippus 18 luni, nefăcănd nici o faptă mai de seamă.

1) Eutropius, Brevianum, IX. 4.
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După alţii, domniră trei ani, după câţiva autori iasă, 
doul ani1).

Din acest pasagiu se vede lămurit că Împăratul a fost 
omorît la Fo'um Sempronfi, de lângă Abrittus, împreună 
cu fiul său, şi că a avut de urmaş pe Gallus Vollusia- 
nus, după unii, sau pe Gallus şi pe Volusianus, după alţii.

Despre acelaş fapt istoric ne povesteşte şi Jordanesr 
Cniva, şeful Goţilor, după ce a intrat în Filippopol şi a 
jefuit oraşul, s’a unit cu generalul Priscus şi întâlnind 
pe fiul împăratului l-a rănit de ijioarte. Atunci împăra
tul, în supărarea sa, a atacăt nepregătit pe Goţi, dara 
fost împresurat de aceştia şi omorît în Abrittus, cetate 
din Mofâia. Locul se numeşte şi astăzi, zice Jordanes, 
Altarul lut Dedus, fiindcă înainte' de această luptă pă
gânul împărat sacrifică aci idolilor. „Veniensqat Abrupto 
Moesiae civitaiem clrcumseptas a Gothis etipse exstln- 
guitur, Imperii finem vltaeque terminam fadens; qul 
iocas hodieqae Decii ara dicitar, eo qaod ibl ante 
pugnam mîserabiUter Idolis îmmolaret2).

De asemenea Cassiodor, din sec. VI ne spune că Des
cins a pierit la Abrittus, in Abrltio, Thraciae loco3).

Am insistat anume asupra locului unde a fost omorît 
împăratul Dedus, fiindcă, sunt scriitori cari susţin că el 
ar fl murit dincoace de Dunăre ; între aceştia Aurelius 
Victor ne spune că „Decium perisse trans Danubium. 
Bruţi r.

1) Dexippus' Atheniensis, Fragmenta historicomm Qraecorum, 
111 p. 674.

2) Jordanes, De rebus Geticis XVIII; Rom. 248;, Dedus cum. 
filio sao crudeli morte occubuit Abritio.

3) Cassiodorus, Chron. 147. (an. 252). Deciuslavacra publica 
aediticavit, quae suo nomine appellari iussit. Dedus cum filio 
suo in -{- Abricio Thraciae loco a Gothis occiditur, cui succe- 
sit Gallus cum Volusiano filio, qul regnâverunt annis II men- 
sibus III. Cf. Diel, Thesaarus Linguae Latinae.

4) Aur. Victor, De Caesaribas 29 (X) pag. urm.: Decii Bar- 
baros trans Danubium persectantes Bruţi fraude cecidere, exacto 
regni biennio. Sed Deciorum mortem plerique illustrem ferunt.
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Inscripţiunile sunt şi ele unanime întru a ne confirma 
că; Abrittus se găsiă în Dobrogea de azi. Astfel un sol
dai dela Aquileia este născut la Abrittus „natus in Moe- 
sia interiore, castello Abritanorum" '). Intr’o altă in
scripţie găsim: Abrlttl Moesiae inferios incola“2); iar 
într’o diplomă militară; M. Antonio M. f. Rufo Abret- 
teno3). , .

Sub forma grecească găsim localitatea noastră la 
Hierocleş4) TîSpa-Tto?, la Procopiusf)

Din datele ce le avem asupra oraşului Abrittus nu 
putem şti când pentru prima oară s’a pus bazele co
loniei dela Abtat-Calessi. Probabil că oraşul nostru este 
o colonie romană, întemeiată cam în acelaş timp cu ce
lelalte oraşe din interiorul Dobrogei.

Oraşul nu pare a fi fost grecesc, ci mai mult un 
oraş roman. Caracterul acesta roman al coloniei se 
poate constată din numeroasele descoperiri, mai ales de 
monede, ce s’au făcut aci. Ele însă nu se ridică peste 
epoca lui Traian, ceeace poate să fie până la un punct 
oarecare o dovadă că şi Abrittus a. fost fundat tot de 
împăratul Traian, ca şi Tropaeum din apropiere, având 
aceeaş menire de a servi civilizaţiunea romană în contra 
barbarilor dela nord. Daci, Germani, etc.
Mai vechi decât monedele sunt nenumăraţii tumuli ce 
se găsesc pe aci, ca şi prin toate părţile din această 
regiune dobrogeană.

Monedele descoperite la Abrittus, — dintre cari cele 
mai multe sunt din timpul împăratului Justinian, şi unele

Natnque filiutn audacius congredientem cecidisse in acie: pa- 
frem autem. cum perculsi milites ad solandum, Imperatorem 
multa praefarentur strenue dixisse: Detrimentum unius militis 
parum videri sibi. Ita refecto bello cum' impigre, decertaret, 
interiisse pari modo.

1) C. I. L. V. 942.
2) C. I. L. III. p. 1971.
3) Mommsen, Cf. Thesaupus Linguae Latinae ; Abrittus.
4) Hierocleş, Synecdemus p. 636.
5) Procopius, De aedificiis iV. 11, p. 308,
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din epocele de mai târziu, din epoca bizantină, — sunt 
de ale lui Traian, H drian. Gordian şi Filipp..

La Abrittus se poate distinge bine cele două părţi

rROfA£v> trmani. ^/•

^ Kirim Kujuau 
, * ^*(chladtchi!«»

la'itciirnli .

l^V;cU<K]der^l

Ci
KoMir!'’na stS

Dth-Jujuf Kujuim,

iSarâdirKa

/ -
'*^urcfafmftr^a/r

^---
Iabrîtt.vs^

d «cKilca t

Fig. 17.—^ Abrittus. Drumul spre Tropaeum Iraiani

ale unei aşezări militare. Pe deoparte avem castrul în
tărit, unde staţionă armata şi unde în vreme de primej-
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die se retrăgea populaţiunea civilă, şi oraşul propriu zis, 
rezultat, după cum se ştie, din canabae. Ca orice teta te 
întărită, de asemenea şi Abrittus aveâ din distanţă în 
distanţă, şi în toate direcţiunile, fortificaţiUnii, cari aveau 
să împiedice apropierea duşmanilor de oraş şi de castru.

Castrum dela Abrittus eră un punct de întretăiere a 
drumurilor romane şi din cauza aceasta aveă o foarte 
însemnată poziţie strategică. Eră aşezat pe panta unei 
coline înalte de 215 m. şi într’o parte eră udat de apă. 
In partea în care nu aveă întărituri naturale, eră prote
jat de ziduri, ce e drept neregulate, dar condiţionate de 
poziţia locului. Zidurile aveau din distanţă în distanţă 
turnuri de apărare, şi ele condiţionate tot de situaţiunea 
castrului. In total se poate vedeă şi astăzi urmele a 32 
de turnuri, în genere în formă rotundă, mai ales la col
ţuri, şi nu mai puţin de 20 sunt aşezate pe laturea de 
sud-est a lagărului, la d distanţă cam de 20 paşi. In 
afară de ziduri se pot urmări resturile unui val.

Din cauza poziţiunii locului nici vlae şi nici portoe 
im îşi au locul lor ca în celelalte lagăre. Cele patru 
porţi au fiecare, la dreapta şi la stânga, câte două tur
nuri în patru colţuri. • .

In partea dinspre vest a castrului se văd două porţi 
mici cari nu sunt apărate de turnuri şi cari desigur erau 
lăsate astfel pentru ca prin ele să se poată face mai 
uşor comunicarea între lagăr şi orăşelul care, fără în
doială, se va fi născut alături.

C. Scorpii, după a. căruia (ţescriere am schiţat forma 
Castrului dela Abrittus şi la studiul căruia trimitem pe 
cititor O, a urmărit şi drumurile romane cari por
neau din Abrittus, din această încrucişare a lor şi mai 
ales drumul spre Adam-Clissi, care până cistăzi poartă 
numele de 1 aşjolu-, dram pavat, deşi pavagiul a fost în 
mare parte distrus de ţăranii de prinprejur. Patru erau 
aceste drumuri: unul pre Callatis (Mangalia) cu conţi-

1) Kalinka, op, ciV., Abrittum.
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nuare spre Torni (Constanţa) ; al doilea spre Marciano- 
polis (Deynia), Odessus (Varna); al treilea spre sud- 
vest cătră Nicopolis ad Istrum şi ai patrulea spre nord- 
vest cătră Durostorum (Silistra).

Până astăzi nu s’au făcut săpături la Abtat-Celessi. 
S’a cercetat localitatea numai la suprafaţă şi s’au strâns 
la un loc rămăşiţele antice. Ele sunt următoarele:

1. 0 columnă de piatră, înaltă de 1.14 m. descope
rită în cimitirul dela Abtat şi dusă la primăria din De- 
vecichioi. Ea a fost întrebuinţată în două rânduri şi are 
următoarea inscripţiune O;

Imperatori Caesari dlvl Trăi
am Patthlci 00 dlvi 
Nervae nepoţi Trai- * 
ano Hadriano Augusto 
pontifici maximo tribuncla (119-133)
potestate consuli III patri patrlae.

Domitds nostris 
Vakntiniano 

. Ttheodoslo
et Arcadio. (383-392)

Astăzi această columnă se găseşte probabil tot la 
fostul primar din Devecichoi Pentru Georgiev, la care 
a văzut-o în 1906 Kalinka.

2. Un altar de piatră, trecut dela Abtat la Saragea, 
şi astăzi în muzeul dela Sofia. Pe piatră se găseşte 
următoarea inscripţiune:2)

V Apollinl sancto
Antonius 
Zinenls

1) C. I. I.. ni. 14464; Kalinka, op. cit., pag 19,
2) C. f. L III, 14210. .
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pnneeps
» pro se et sttis

votam.

3. Un altar de piatră, găsit Ia Abtat, trecut la Ar- 
mutly, unde se găseşte la temelia unei biserici. Inscrip- 
liunea grecească de pe acest altar are cuprinsul ur
mător :')

0eoî<; 'Aa- 
■ ta^0ovi- 
ot?. Zsîv'fj; 
Zopo'/jatQ- 
000 C'^oa? ’
£X7] ’KBWq-

; xovta. Ha- 
• ■ poSsitat? 

•)ratpstv. 
laotacz).

Adică: Deilor din infern (DIs manibus). Zelnes al 
lai Zordesiosas, de ani 59, trecătorilor salutare. A'ât.

4. Fragment dintr’o inscrpţ-'e funerară, găsită Ia Ab- 
laţ-Calessi şi trecută la Saragea, azi la muzeul din 
Sofia, de cuprinsul următor;3)

Vixii annis IIXX 
Aelias Insepus

civis Romanus defanctae conjugi 
bene merenti 

posait.

1) Kalinka, op. cit. pag. 247. .
2) Cf. E. Loch, Elliptisches tauxa in Grabinschriften, in/«-

dogermanische Fotschungen XXXIII, 1-2 1913. v'
3) C. I. L. Ui 14211, Kalinka, op. cit. pag. 326-
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5. Pe o placă de piatră, găsită la Abtat-Caiessi,
despre care i s’a comurticat 
numai lui C. Scorpii, fără 
să fi văzut placa el însuş, 
eră următoarea inscripţie fu
nerară:1)

Sextus Pac....

Vixitannîs L.
Cele două şiruri din mij- 

, loc erau iligibife..' '
• '6. :Un relief mortuar, găsit

în - cimitirul dela Abtat la 
1897 şi dus la Devecichioi. 
El cuprinde două părţi, două 
câmpuri, într’unul fiind re
prezentat un ospăţ al mor- 

Fig. 18—Abtat, Stelă funerară jilor, îfitr’al doilea un cap 
cu im pipăi al morţilor de medusă, având de ambeie

părţi câte un tânăr. 2)
7. Pe o piatră găsită la Abtat şe poate citi anagiifiii, 

adică numele în relief, al zeiţei Epona, protectoarea 
cailor, măgarilor şi catârilor. Cuprinsul-inscripţiunei este 
următorul ; . . ' ,

0e^/ z~fly.o6'J ■:Ez6yrt'i A'D.ioz lia’j/.'voai y:/if)riy,zv.

Adică; Aelius fiul lui Pauljlnus a ridicat acest mo
nument în cinstea zeiţei îndarâtoare Epona 3). Numele 
de Aelius Paulinus este de sigur un încetăţenit al îm-

1) Kalinka, op. cit» pag. 329..
2) Kalinka. op. cit. pag. 222.
3) InscTîptiones Graecăe ad res Romanas pertinentes l, No. 595L 

pag, 200. (
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pârâtului Aelius Hadrianus, ceeage ne. face să credeai 
că inscripţiunea datează din secolul al 11 d. Chr- Garac-

Fig. 19. — Abtat-Calessi, Urmele unei Basilici

terele greceşti ale inscripţiunii sunt un indicju că acest 
Aelius va fi fost grec care se romanizase.

6
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8. Ruinele unei basiJici împodobite cu mozaicuri fru
moase ,)- ‘

9. Mai multe resturi de clădire, găsite prin satele de 
prinprejur şi fiind de provenienţă din Afarittus. • i

10. Vr’o 200 de monede de argint găsite în Saragea,/
toate din timpul imperiului, pe una citind C. Scorpii/ 
Imp Caes M, Ant. Gordlanus Aug. j

Tot ad s’a descoperit un bloc de piatră2) pe careţ 
se poate vedeâ în relief un călăreţ, având înaintea să

Fig. 20— Saragea, Fragment dintr’o stelă funerară

un tânăr îmbrăcat îri himation şi ţinând în mână o1 
suliţă.

11. La Asaplar, spre sud de Abrittus, s’a găsit două 
postamente de coloană, de sigur aduse aci dela vr’o 
poartă a castelului din Abrittus.

12. La Armudli, în apropiere de oraşul nostru, s'a 
descoperit un rest de coloană cu ornamentaţii.

13. La Musabei, spre Est dela Abrittus^ o localitate 
unde se constată ă fi fost. o fortificatiune romană ce

1) Cf. Weiss, op. cit. pag. 79.
2) Kalinka, op. cit. pag. 232.
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făcea parte integrantă din lanţul de fortificaţiuni dela 
Abrittus, C. Scorpii a descoperit un fragment de relief, 
reprezentând un Eros cu o faclă în mână. Tot ad s’au 
găsit încă câteva _ obiecte mai mărunte.

14. La Copacii, azi Alexandria, în apropiere de Abrit
tus, s’a descoperit o piatră de hotar, pe care se poate 
dti Fines terrae viei1).

Nu ştim care va fi fost soarta oraşului Abrittus în 
epocele târzii ale romanităţii şi nici în timpul stăpânirii 
bizantine. Probabil că viaţa romană mai intensă a în
cetat odată cu invaziunile barbare şi de sigur, odată cu 
distrugerea înfloritoarei cetăţi dela Adam-Clissi, va. fi în
cetat şi existenţa oraşului Abrittus, iar locuitorii se vor 
fi adăpostit prin păduri sau se vor fi retras la Dunăre 
şi chiar peste Dunăre, scăpând astfel de peire totală. 
Avem chiar convingerea că romanitatea a dăinuit mult 
tnnp în părţile dobrogene şi jjă renaşterea romanităţii 
în poporul românesc de prin secolul al 12 şi al 13 s’a 
făcut în acelaş timp în munţii Carpaiţilorca şi în munţii 
Dobrogei şi în munţii actualului stat sârbesc.

Că Abrittus a fost un centru cultural în lumea veche, 
rezultă' şi din faptul că ad s’a desvoltat în timpul pri
mului creştinism o episcopie destul de însemnată.

Cunoaştem doi episcop! din Abrittus pe Marcianus şi 
pe Ursus. Marcianus a păstorit între anii 431—4582). 
Iată pasagiul din Le Quien 3) despre acest episcop;

Inter episcopos qai Ephesi pro Nestorio steterunt, 
Marcianus Abryti fuit, subscrlbens epistolis ipsoram 
ad ecclesiam Hierapolitanam et ad foănnem Antîoche- 
nam eiu^qae socios quos Orientalîam synodus adversus 
legitimam ad imperatorem delegaverat, Marcianus epis~ 
copus Abryti, in quo nimîram Metropolitae suo Doro-

1) C. I. L. III 12508. Arch. epig. Mitt. XVII p. 206.
2) V. Pârvan, Istoria Creştinismului Daco-Roman, pag. 68.
3) Le Quien, Oriens Christianus I p. 1220.
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theo plus aeqăo indu1gebat. At vero mila dus mentia 
est inter episcopos quos sonda synodas communione 
et sacerdotio ambnt, Qain imo Abrltensem sedem diu 
satis tenuit, ita ut anno 458 subscipserat epistoiae 
synodl provinciae Moesiae şecundae od Leonem imp. 
Marcionas episcopus erclesiae Abriticae vel Ab>ytkae.

Deci, episcopul Marcianus din Abrittus ia parte în 
sinodul al 111 din Efes şi în acelaş timp iscăleşte şi epi

stola episcopilor Moesiei in
ferioara către împăratul Leon, 
în anul 414.

Al doilea episcop din Abrit
tus este Ursus. lată pasagiul 
din Le Quien ')•

In septima synodo sedisse 
et subscripsisse legitur Ursus 
Avaritianorum vel Abritiano- 
rum enis''0pus Oopaoo euia- 
y.'jT.m r/.-/,Xr(a’'a; twv ’Aoapi- 
îiavwv. Numen Ursus homi-

Fig.'i21. — Mustafa-Teke, < 
Lespede cu reliefuri

rem laiinae linguae significat, nec absurde Abriti în 
Moesia ecclesiae, ni fal lor, tribuendus venit; quanda 
proesertim inter 
episcopos Thrn- 
ciaeinitioact. VII 
et in subscrlptio- 
nWus reperitur.

Deci Ursus,epi- 
scopul din Abrit
tus ia parte şi 
subscrie actele si
nodului al Vllecu-
rne^iic şi este Ro- . x „ . „,F'g- 22-
mân Ursus ho- Aotat-Calessi, Placă cu reliefuri creştine
minem Ldtinae linguae significat Sinodul al Vil Ecu-

MB)
1) Lş Quien, op. cit. pag. 1222,
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menic s’a ţinut, precum se ştie, la Nicaea, la anul 787 *), 
de unde rezultă că episcopia dela Abrittus, ca şi oraşul 
Abrittus, a dăinuit multă vreme şi în orice caz până 
către sfârşitul secolului al VIII şi că episcopia de ad 
est^ românească, după cum de altfel o afirmă şi Le 
Quien, Ursas homo latinae lingaae. '

De altfel, Hierocles pune oraşul Abrittus ca al şapte
lea între oraşele Moesiei inferioare; „Eparhia Moesiei 
— nu a Scythiei — are oraşele Marcianopolis, Odessus, 
Dorostolos, Nicopolis, Novae, Appiaria, Abrittus" 2).

Când se va fi stins cu totul viaţa romană din Abrit- 
ius, nu putem şti. Probabil că la’ venirea Turcilor în 
Dobrogea, romanitatea din Abrittus va fi fost de mult 
dispărută.

1) V, Părvan, op. cit. p. 68.
2) Hierocles, Synecdemus pag. 391.



CAPITOLUL VIII

ZALDAPA
Zaldapa, un mic orăşel, î:6X>a;j.a 6pay6, cum îl numeşte 

istoricul loannes Antiochenus, intr’unul din fragmentele 
sale, poartă un nume tracic şi este de sigur mai vechiu 
decât dpminaţiunea romană în-regiunea, din dreapta Du
nării. Cu toată această vechime, totuş despre existenţa 
orăşelului Zaldapa, nu avem nici o cunoştinţă înainte de 
era noastră creştină.

De. asemenea nu putem şti cu preciziime nici locul 
unde va fi fost vatra acestui oraş. Prin, faptul însă că 
în jurul Dobriciului se găsesc, în diferite localităţi, o 
sumedenie de monumente antice greco-romane, la Ala- 
cichioi ca şi Ia Gelengic, la Ezibey ca şi la Carasinan, 
sate de prin prejurul oraşului Dobrici, şi de oarece acest 
oraş, prin poziţiunea sa geografică, eră predestinat să 
fi existat întotdeauna la această întretăiere naturală de 
drumuri, şi de oarece fundarea oraşelor e mai întotdea
una condiţionată de poziţia locului, presupunem că oră
şelul Zalpada se găsiâ în apropierea Dobriciului, la Ala- 
cichioi, cum presupune şi archeologUl Weiss *), sau poate 
chiar la Dobrici.' •

1) Weiss, Die Dobrudscha im Altertum, păg’. 79.
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Indicaţiuni asupra poziţiunii oraşului Zaldapa ne dă 
istoricul Theophylactus care, vorbindu-ne despre expe- 
diţiunea armatelor bizantine împotriva Avarilor, ne spune 
că uii corp de armată a-pornit sub comanda liy Kastos 
peste Balcani spre Zaldapa, iar al doilea corp, sub co
manda lui Martinos;, peste Balcani spre Torni *)• Dela 
Anchialus, de lângă golful Burgas, porniau de fapt două 
şosele, una peste Odessus (Vama), Dionisopolis spre 
Torni, pe coasta Mării Negre, şi alta spre Marciano- 
polis (Devnia), Zaldapa, Abrittus, Tropaeum Traiani etc. 
Fiindcă însă, după lista lui Hierocles şi după Notitia 
episcopataam Zaldapa, se găsiâ în provincia scitică ur
mează că orăşelul nostru nU se află prea departe de 
Marcianopolis (Devnia), capitala provinciei Moesia Se
cunda. Acelaş Theophylactus ne mai spurie că un corp 
de armată bizantină a pornit de la Marcinppolis, peste 
Zaldapa, spre latrus către gura fluviului lantră. Din 
aceasta deduce Weiss că Zaldapa nu trebuie căutată 
prea spre nord, nici prea spre Dunăre, cici n’ar fi avut 
de ce să facă ărmata bizantină un ocol aşa de mare.

Zaldapa este patria lui Vitalianus, Iată pasagiul din 
fragmentul Ini joannes Ant'ochenus:

"Ozi oavsx’iy.a xa-câ i:6v autov ypowv (an. 514) ta -/.atdc 
ffjv 0pâ‘/.rlv BitaXtavoc, avOpoitioxo? opa'/oţ xal tpauXo? tî)y
E' y 7.at tâ' axpa? ţoiv SXeaapo'.v u-yxExaup.ivoc, 66? wv 

, tX'.oXoo, iratpioa iT/rl‘/.6~o' »ZâX5a5a r.âxoi Mooîaţ 
TcoXiojta Spa}(o 2).

Adică: In vremea aceasta {anul 514) produse tur- 
burări în Thracia Vitalianus un oni mic şt bâlbâit la 
vorbă, ca genele ochilor arse, fiul lai Patriciolas din 
Zaldapa, an orăşel mic din Moesia inferioară.

Acest Vitalianus din Scythia minor s’a pus în fruntea 
federaţilor şi a pornit cu răsboiu contra Iui Anastasius,

1) Theophylactus, II. 10, vezi Weiss op. cit. pag. 79;
2) loannis Antiocheni, Fragmenta, in Fragm, Hitforicorum Grae- 

comm, V. pag. 32.
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impăratul din Byzanţ, la anul 514 d. Chr. In această 
expediţie a sa a fost ajutat de 50.000 de Huni cari apar 
şi ei ca federaţi. Ca să se apere împotriva lor, şi ca 
să-şi pună la adăpost cel puţin capitala imperiului său, 
împăratul s’a văzut silit să facă un zid de apărare, nu 
departe de Constantinopol, dela Marea Neagră până la 
Marea de Marmara.

Iată ce ne spune despre această expediţie Marceilinus 
Comes, în două pasagii ale sale.

Vitalianus Scytha fissutnptis Romanoram equitum pe- 
ditamque plus qaam LX milhbus armatorum- in trldao 
congregatomm, auxilio in locum qui Septimus dicitur, 
advenit fbique castra metatus est; dispositisqae a mari 
in mare suorum ordinibus, Ipşe ad asque portam, quae 
Aurea dicitur, sine ull us accessit dispendio; scUicet 
pro ortodoxomni se fide proque Macedonio urbîs epis- 
copo, incassum ab Anastasio principe exalato, Constan- 
tinopollm accessisse qsserens. Porro Anastasii simula- 
tiontbus atque prejuriis per Theodorum internuntium 
illectus atque illasus, octavo die qaam urbem accesse- 
rat, remeavit. Hinc Odyssam Moeslae civitatem Vitalia
nus pernoctans asta ingressus est Cyrillum lenocinantem 
mogis qaam sţrenuum militiae ductorem, inter duqs pel- 
lices Vitalianus reperit dormlentem, eumque abstrqctum 
mox cultro Getico jugulavlt, hosiemqae se Anastasio 
Caesari palarn operieque^exhîbuit ')•

Vitalianus eidem Anastasio imp. immanior facţus 
est inimicus; praemissts quippe suorum eqaitibui ar- 
matlsque naviculis sinistro sibl litore occurrentibus, ipse 
peditum armis stipatus Sosthenense praedium ingressus 
est, totiusque loci palatlum habuît mansionem. Missi 
sunt ad Vitalianum a Caesare senatores, qui pacis cum 
eo Ic^es componerent. Nonaginta auri pcfndo, . excepţia 
regalibus muneribus, pro pretio tune accep.t Hypatii, 
iam miile centum auri libris cum Uranio captiva sibi a

1) Marceilinus Coţnes, Chron, sub an. 514.
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suis in Sozopoli—Apolionia—oblatis. Magister militam 
Vitalianus per Thraciam far tas Hypatiam, qaem capti
vam cătenatamqae apad Acres castellam tenebat, rever- 
sas sao remisit avuncato ’).

Adică: Vitalianus, din Scythia, ridicând o armată de 
mai bine de 60.000 de călăreţi şi pedeştri romani, strânşi 
în timp de trei zile, sosi într’ajutor în locul care se nu
meşte Septlmus şi aci şi-a aşezat tabăra; după ce şi-a 
aranjat trupele alor săi dela mare pâiiă la mare, s’a 
apropiat el însuş de poarta, care se numeşte Poarta 
de Aur, fără nici o perdere ; neapărat el susţinea că; 
vine la Constantirtopol pentru credinţa ortodocşilor şi 
pentru episcopul Macedonius al oraşului, exilat pe nedrept 
de împăratul Anastasius. Dar prin prefăcătoriile şi prin 
perfidia lui Anastasius fiind momit şi păcălit de parla
mentarul Theodorus, s’a întors înapoi după opt zile. 
Inoptând pe drum, Vitalianus a intrat prin viclenie în Odes- 
sus (Vama). Vitalianus dete aci peste Cyrillus, un ge
neral mai mult afemeiat decât un general activ, dormind 
între doqă amante şi, punând mâna pe el, îl ucise cu 
paloşul său getic şi se declară pe faţă duşman hotărît 
ai împăratului Anastasius.

. Vitalianus deveni pentru împăratul Anastasius un duş
man şi mai grozav; căci trimiţând înainte călăreţi de 
ai săi şi nave mici înarmate cari aveau să-l întâlnească 
pe ţărmul stâng, însoţit de armata pedestră, a intrat el 
însuş în domeniul Sosthenens şi a poposit în curtea 
întregului loc. Împăratul a trimis la Vitalianus senatori 
cari să stabilească condiţiunile păcii. Atunci a primit 90 
libre de aur, în afară de’ darurile regale, ca preţ pentru 
Hypatius, oferindu-i-se de ai săi 1100 libre de aur îm
preună cu captivul Uranius în Sozopoli. Şeful armatei 
Vitalianus întorcându-se prin Thracia, pe hypatius, pe 
care îl ţinea închis în lanţuri la castelul Acres 2) l-a tri
mis înapoi la unchiul său, ’

1) Marcellinus Comes, Chron. sub an. 515,
2) Acest 9lcves 6a$teUum este Câliacra, şi nu trebuie confun-
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Despre oraşul Zaldapa, afară de isvoarele istorice de 
de mai sus : Theophilactus l), Hierocles 2) Notitia epis- 
copatuum 3), Joănnes Antiochenus4) MarcelHnus Comes5), 
ne mai vorbeşte şi Procopius 6) şi Malalas 7).

Zaldapa ca şi Tropaeum Traiani, şi ca şi celelalte 
oraşe din Moesia inferior şi din Scythia minor, au fost 
nimicite de puterea Avarilor 8).

Nu putem şti dacă orăşelul Zaldapa se va mai fi ridi
cat vr’odată de atuncea încoace.

Astăzi, in regianea Zaldapii, dacă nu chiar în localitatea ve
chiului oraş, se găseşte cetatea întărită 0o6rfct(azi Bazargic). 
Numirea Dobnci e o numire slavă şi sfa dat după numirea 
prinţului Dobrici sau Dobrotici, — după care s*a numit şi Do- 
brogea, — numai în anul 1882. Oraşul se numiâ mai înainte 
Hagi Oglu Bazargik.

După spusele lui Kanitz care a vizitat Dobrogea în anul 1881 
şi 188i oraşul Dobrici ar fi fost întemeiat de un negustor străin, 
Hagi Oglu-Bacal care şi-ar fi construit aci, cu 300 de ani maî 
înainte, cea dmtâiu casă turcească. Architectura acestei case 
ar fi servit drept model celor 1900 case cari s'au mai zidit in 
urmă, toate case turceşti, tătărăşti şi ţigăneşti. In timpul vizitei 
ce a făcut Kanitz Dobriciului, se găsiau şt 285 case bulgăreşti; 
elementul turcesc însă eră în preponderenţă, dovadă moscheele 
numeroase ce a întâlnit. Intre ele ă văzut zece moschee îm
podobite cu minarete de piatră şi două minarete de lemn.

dat c\x 9Lcva de lângă Constantinopol (Dionys. Byz. Anăpl. fr. 
28) nici cu 9lcvita promuntoriu din Bkhynia. cf. 9>vagm. Şist 
Graec, V, pag- 33.

1) Theoph. II. 10.10; VII, 2, 1, 16.
2' Mieroi'les, Synecdemus 637-7.
3) <2eitscŞrift fiir ^ivcŞengeScŞicŞie XII, 532. „
4) loannes Antiochenus. ^ragm. Şist Qpaec, V, pag. 32.
5) Marcellinus Comes a. 514..
6) Procopius. Q>e ae ificiis, pag. 308. 22.
7) Malalas, CŞvon,f pag 402.

Theophilactus Simocatta, 96istainavum (i6. I. 8. pag. 48:
GŞaganus porro ScytŞavum ^M.O€SOvumcfue finiiîmos ornnes circum- 

quaque vexaGat, muCfasque uvGes 9lŞaternam, Sononiam, 9lcys, 0o- 
rostyCum, Sa(dapgf ^aunasa, ^Martianopodm, cUropaeum suGigeGat
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In numele de Bazârgik învăţatul Temaschek regăseşte tulpina 
cuvântului >)* de unde derivă şl cwwkvdnX {Basava6,

Populaţiunea bulgărească a Dobriciului ca şi în genere a în
tregului Cadrilater este de origine târzie, Ea s'a aşezat aci 
parte după războiul Crimele^ parte prin colonizări cu bulgarii 
veniţi, după 1878, din împrejurimile Adrianojpolului. Mai veche 
decât populaţiunea bulgărească din aceste ţinuturi este popu
laţiunea Mocanilor din Transilvania cari veniau din Carpaţi 
prin Ţara Românească să ierneze cu oile lor prin ţinuturile do
brogene 2).

1) Tomaschek, ^UzungsGevicŞte der CW. SJlQ* 131.
2) Kanitz, £a 9^u(gavie Q)anuSienne ei Ce CBaCkan 1882 ; Vezi ŞÎ 

I. lonesco, SxcMvsion dans (a ^taine de (a CDoBvodja, Constanti- 
nopol 1850.



împrejurimile oraşului zalpada

La Alacichioi, vechia Zaldapa, cum susţine archeolo- 
gui Weiss, în sat, la sud-est de Dobrici, s’a descoperit 
necropola unui oraş roman. Intr’o inscripţie găsită aci, 
pe o poartă a oraşului, se poate citi versul;

. . . Moenia muros
Sed dominus mandi custodiat hostia portae.

Hexametrul dintâiu poate fi completat cam astfel;
Et virtas hominum defendat moenia muros')

• * .

La Gelengic, la nord-est de Dobrici, în metropola 
unui oraş roman, ale căruia ruine se pot vedeă şi as
tăzi, s’a descoperit o inscripţie pe care se poate citi;

Conjugi suae bene meritae apor? annoram2)

La Ezibey, spre Nord de Dobrici, într’o vale, s’a 
descoperit o columnă pe care se poate citi următoarea 
inscripţie:

1) Jirecek 3h>cŞ. epigr. MiH X, 129, C. I. L. III, 14213.
2) Jirecek, ibtdem, C. I. L. UI, 12443.
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Imperator Caesar M. Aurelius Severus Alexander 
Pius Felix sanctissimus Augustus tribuniciae potestatis 
XIII consul III pater patriae proconsul ponfes derutos 
et vias conlapsăs restituit curante Quinto Decio claris- 
simo viro pro praetore legato suo, milia passuum. ■ 

Inscripţia aceasta este din anul 234 d. Chr., după 
cum rezultă din titulatura împăratului trib. pot. XIII 
consul III, iar legatus Moesiae inferioris este probabil 
viitorul împărat Quintus Decius ‘).

1) C. 1. L. III, 12519; KcllinkE, S^ntifîe Q)enQnidCei* xn Q^uCga- 
vierif p3g. 51.





APENDICE
Românii din Bulgaria *)

Românii de {)e malul bulgăresc al Duhăr i şi origina lor. 
Macedo-Românii din oraşe. Ciobanii români nomazi, viafa şi 
istoricul lor. Urme româneşti ia nume de localitâţi.

Românii (bulgăreşte şi sârbeşte Vlach, greceşte BXâyoţ) 
din Bulgaria se ţin de amândouă grupurile de Români. 
Daco-Românii, înrudiţi, cu locuitorii din regatul Româ
nesc şi cu cei din Transilvania, locuesc pe un brâu 
îngust dealungul malului sudic al Dunării, în vreme ce 
Macedo - Românii (Macedovlachii, Kuţovlachii) sau se 
găsesc împrăştiaţi în grupuri mici prin oraşe ca mun
citori, hangii şi negustori, sau vin în ţară, la anume 
epoci ale anului, ca păstori nomazi.

Singurele date despre numărUl şi repartizarea Româ
nilor din Bulgaria le avem din lucrările lui Sarafov. 
După el, recensământul din 1881 a găsit în principat2) 
49070 Români; dintre aceştia se găsiau 42.407 în par
tea vestică dela Timoc până la Jantra şi numai 6663 
în jumătatea de răsărit dela Jantra până la mare3).

1) Dr. C. Jirecek, Q>as ^ursfeniŞum QBuCgarien, 189*.
2) La 1891 Bulgaria nii se proclamase de regat. (9Vof. tn)
3) Statistica sumară ce s'a făcut de Românii în anul trecut 

întrece de câteva ori cifrele lui Sarafov. (SVbe. irt)
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Rezultatele tipărite de rencensăinântul din 1888 ne lasă 
aci în nedumerire, Românii fiind trecuţi între „difen^“, 
cari însă. în localitatea Vidinului bunăoară sunt 20.372 
între 51.333 suflete. In Rumelia orientală, Românii de 
abiă sunt reprezentaţi prin câteva sute şi în nici o sta
tistică nu sunt amintiţi ca ceva deosebit').

Fâşia de sate de pe malul dunărean al Bulgariei se 
împarte în trei grupuri, separate unul de altul. întâiul, 
care se mărgineşte cu coloniştii români din Dobiogea, 
cuprinde ţărmul dela Silistra şi Turtucaia ; în cercul 
deia Silistra în 1881 se găsiau 1629 Români; în ocolul 
dela Turtucaia care se ţinea de cercul dela Rusciuc 
3403 Români, dintre cari 2804 în Turtucaia (din totalul 
de 7172 locuitori). Urmează apoi o întrerupere în care 
se găsesc numai 1260 Români, în ţinutul dela Şiştov. 
A doua grupă de sate româneşti se află deasupra Nico- 
polei, dela gura fluviului Osem până la cea a lui Ogost 
(în 1881: în cercul Plevnei, de care se ţinea atunci 
Nicopole 6077, în cercul dela Rahova 8054). După aceea 
urmează iarăş o întrerupere cu numai 1494 Români la 
Lompalanca. Mai bine este reprezentat elementul româ
nesc într’a treia regiune, în triunghiul dintre oraşul 
Vidin, Dunăre şi Timoc, care, cu excepţia unei insule 
bulgăreşti dela Vidin spre nord, este aproape numai 
românească. Cei 23.845 Români, locuind în cele 36 sate 
din această regiune, formau în 1881, 23 la sută din 
populaţiunea cercului dela Vidin, şi aproape jumătatea 
îu.uror Românilor din Bulgaria. Ei se mărgineau spre 
apus cu un teritoriu de limbă românească cu mult mai 
mare, cu' ţara muntoasă dintre Timoc şi Morava, din 
regatul Serbiei, a cărei populaţie cuprinde mai mult 
decât îndoitul element românesc din întreaga Bulgarie 2).

1) E regretabil că despre Românii din Rumelia şi despre cei 
din Thracia nu avem nici o cunoştinţă, mai de aproape. Nime
nea nu s’a interesat de ei şi nimenea nu şi-a dat silinţa să-i 
studieze. {9fot. tr.)

2) Cifrele sunt luate după statistica lui Sarafov.
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Aceaşţă lungă fâşie de sate româneşti la Dunăre este 
de- origine mai nouă. Încă din secolul al XVIII ţăranii 
români din cauza apăsării boierilor nu odată s’au refu
giat pe teritoriul turcesc, undtf nu erau nici nobili nici 
robi. Această emigraţiune ne este cunoscută din mărtu
riile călătorilor contimporani cari ne descriii .în cele mai 
vii culori opresiunile de pe vremuri din Valachia. In 
secolul nostru această mişcare s’a sporit; mai ales decând 
regimul turcesc de pe ţărmul Dunării a • sprijinit din 
parte-i grabnica colonizare a ţinuturilor dunărene pus
tiite. Numai desrobirea ţăranilor din România a pus 
capăt emigrărei româneşti spre Turcia1). r

*■*'*..

Singurul grup mai mare de Macedo-Români locuind 
în oraşele Bulgariei se găseşte în Peştera, în Rhodope, 
la miazăzi de Tatar-Pazargic, în 1885 de 404 suflete2). 
După mărturiă popii Constatin- (1819), aceştia auvvenit 
din Moskopolis sau VoSkopolis, oraş al Vlachilor, în 
munţii dela sudul Oohrldei, oraş ajuns în curând celebru,

1) Boscovici din Râgusa a înoptat în 1762 Ia lenipazar, lângă 
Şumla in 'coliba unei „famiglia vâlaca, venuta lâ da itn;anno“; 
fiindcă trăia mai bine'sub paşa turcesc decât sub principii 
munteni şi moldoveni da quali si fanno estorsioni incredibili, 
che forzano i villani ad abbandonare i loro paesii (Boscovici,
Giopnafe di un yiaggio da GonstaniinopoU in S>o[onia, BoSSanO
1784 p. 66; vezi p. 109. Kamsten Niebur (9ieisen III, 190) crede 
pe locuitorii Munteniei mai nefericiţi şi mai apăsaţi de dări 
decât poporul din provinciile turceşti „de aceea mulţi s’au re
fugiat atunci ia Turci şi la Tătari spre a nu mai fi tiranizaţi 
de proprii lor tovarăşi de credinţă". Lejean scriâ în 1867 
{^oyage en Q^utgavie, ^oup du (^Monde XflI, 122): Românii din 
Bulgaria sunt „des rcîfugies echappes â Taffreux regîme fcîodal 
qui pesait avant 1848 sur Ies Principautes roumaines", observă 
insă că această emigraţiune este in parte „anterieure â ce 
si^clew. Şi Kanitz (II. 40, 276, 282^ pune această emigraţiune 
in timpurile mai rioi şi o atribuie influenţii „des bauernfeindli- 
chen Regiments der walachischen Bojaren“. v

2) Statistica din 1888 găseşte in Peştera numai 212 Greci,7
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în secolul al XVIII, însă tot atât de repede nimicit prin 
atacul Albanezilor şi prin expediţiile de jefuite ale 
Cyrzalilor ‘).

Urmaşii lor de astăzi povestesc că înaintaşii lor ar fi 
venit cu vr’o 80 de ani mai înainte din. Macedonia şi 
din Thessalia. Oamenii vorbesc şi astăzi, după cum 
m’am putut convinge eu însumi, toţi româneşte, având 
însă. în limbă multe vorbe greceşti şi bulgăreşti; pe faţă 
însă se dau drept greci şi au şcoli şi cărţi de biserică 
greceşti. Compatrioţii lor din Tatar-Pazargic şi din Phi- 
lipopol, sunt astăzi cu totul grecizaţi. Chiar şi în Stara- 
Zagora s’au aşezat în secolul trecut cinci familii mos- 
copolitane; mica familie s’a înmulţit, dar s’a bulgarizat. 
Nu de mult trăiau, aci câteva femei bătrâne cari ştiau 
româneşte şi pricepeau "întrebările mele .din fraza : ce 
faci? (quid fâciS;?). In Bulgaria se găsesc în multe 
oraşq negustori şi meseriaşi români, mai ales argintari 
şi zugravi2), însă în izolarea lor încetul cu încetul se 
prefăcură în Bulgari; în Plevna şi Orhania multe fa
milii înstărite sunt de origine românească. Ceva mai 
multă conştiinţă naţională au hangii macedo-români cari , 
şe găsesc pe toate uliţele şi în toate oraşele. Aceştia îşi 
au oiiginea în munţii Peristeri de lângă Bitolia’(din Go- 
beş, Magarovo etc.) şi petrec aci numai pentru un timp 
scurt ca antreprenori.

'•••

Un popor caracteristic sunt păstorii migratori români, 
cari însufleţesc vara păşunile din toate colinele munţilor 
ţării. Ei se găsesc pe întreg Batcanul începând din Ser
bia până ta Marea Neagră, pe Sredna-Gora, pe Rho-

1) In Peştera' lUTotxot txavol Ăito BooxoxdXedK, Constantin,
pag. 43. t

2) In Sofia la recensământul din >881 erau 225 persoane, fn 
Samokov 130, în Berkoviţa 6 ’, în Orchania 26 persoane cari ■ 
dedeau limba românească ca limba lor maternă.
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dope, pe Rila, pe Vitoşa, pe Osogov, şi pe .munţii dela 
Trn. Bulgarii îi numesc Vlasi (plural dela Vlach), une
ori şi Juruci, vorbă turcească însemnând în general pă
stori nomazi, la Kotel Arnăaţi. Ei sunt împărţiţi în două 
grupuri Kuţovlasi (Vlachi şchiopi) vorbind româneşte şi 
Karakaciani, Români, grecizaţi. Aceste grupuri se urăsc 
şi nu fac legături de căsătorie între ei’).

Ei vin în fiecare an împreună cu familiile lor şi lo- 
cuesc, pe locurile de păşune închiriate de ei la o înăl
ţime de 1000—1500 metrii, în nişte bordee de lemn şi 
de pământ (koliba) acoperite cu scânduri. Aceste colibe 
în timpul iernii rămân goale. Felul acesta de a locui 
trebuie să fie nou, de oarece mai înainte ei locuiau nu
mai în barace de ramuri uscate sau în colibe jumătate 
băgate în pământ. Locuinţele lor sunt totdeauna la 
olaltă ca un mic sat, căci Vlachii trăesc uneori în so
cietăţi de câte 60 până Ia 100 de persoane, formate 
din câteva familii. Şeful unei atare sălaş se numeşte cu 
numele turcesc de Kehaja (vorba însemnează şi sluga 
satului), în Macedonia cu numele slav de celnik, de 
unde, în localităţile greceşti din Olymp şi Pindus celin- 
gas (din celnik-as 2).

1) Şi în Macedonia se deosebesc, până departe Ia Dibra, Cu- 
ţovlachii cu limba românească de Garaeacianii cu limba gre
cească. Garavlasi (Vlachti cei albi) se numesc acolo, precum 
mai înainte'in Serbia, locuitorii din România (şerb. Karavlaska). 
Un macedonean îmi vorbiâ şi de numirea Karakolciani şi fă- 
ceă deosebire între „VIaehii cei albi" sau păstori de oi şi „Vla- 
chii cei negri* sau păstori de cai. In Cirecia ciobanii vlachi 
nomazi se numesc 9iaragunides, în Serbia Crnoyunci, îmbrăcaţi 
in haine de lână neagră. Pentru epitetul de coloare neagră 
compară şi pe Mauroviaehii dalmatini din evul mediu (în pri
vinţa acestora vezi Jirec'ek, Abhandiung in den Sitzungberichten 
der bohm Geselisch. d. Wiss 1879).

2) In evul mediu locuinţele păstorilor se numiau KIeti (Urk. 
des Kloster Rila 1378) sau KIetişta (în monumentele ragusane 
dela 1430). Satul vaiaeh s’a numit mai înainte, în întreaga pe
ninsulă, Cătun (de sigur dela romanicul cantone); de aci în 
Bulgaria numele de localităţi Katunişta, Katuniţa; Katunari se 
numesc astăzi şi ţiganii nomazi.
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In aceste comunităţi ale lor se găsesc Viachi săraci 
şi'bogaţi, stăpâni şi slugi. Ei pasc mii de oi şi de cai, 
dar vite (boi) de loc. Felul lor de viaţă este primitiv 
şi sălbatic. Bărbaţii poartă turbane albastre, haine de 
lână albă sau neagră, tăiate după moda obicinuită în 
Macedonia, garnisite cu şnururi negre şi un brâu lung 
înfăşurat de câteva ori împrejurul trupului1). Portul fe
meilor se deosibeşte puţin numai de cel al bărbaţilor. 
Trăsăturile feţii acestor ciobani sunt grosolane, dovadă 
traiul lor din munţii bătuţi de vânturi; între bărbaţi se 
găsesc uneori tipuri frumoase, femeile'însă sunt urâte, 
căci din tinereţe au să suporte toate gieutăţile casii.

Mâncarea lor constă mai ales din brânză şi lapte, pe 
cari le îndulcesc aceşti păstori cu coaje prăjită de fag 
tânăr, ceeace contribuia, întocmai ca şi arderea toamna 
a păşunilor. Ia pustiirea pădurilor. Vlahul vine pe lume 
pe vârfuri de munţi şi moare pe vârfuri de munţi. Nu
mai la nuntă şi la'botez se scoboară aceşti munteni la 
vr’o biserică din apropiere'. Apoi au şi unele obiceiuri 
cu totul'particulare, să ungă bunăoară Ia nunţi cu unt 
fiecare coliba sa şi să arunce pe lângă aceasta orz, 
orez, şi măzăriche ca simbol al fecundităţii 2). Un Ro
mân ia de nevastă numai o Româncă, Ocupaţiunea prin
cipală în satul lor de vară este mulsul şi pregătirea 
untului şi a brânzei precum şi de două ori pe an, tun
sul lânii, care întotdeauna începe printr’o sărbătoare ve
selă şi cu împuşcături de armă. Mult desvoltată este la 
la Români înfrăţirea3) (slavoneşte: pobratimstvo, în

1) Turbanele albastre fac parte din costumul grecesc din 
Thracia sudică şi din Thessalia. Kuripeşici scria încă prin anul 
1530 despre Grecii dintre Adrianopol şi Gonstantinopol „tragen 
auch tUrkisch pundt, aber nur plaw“. Pare a fi o urmă din îm
brăcămintea califilor arabi, adusă aci de Turci; creştinilor li 
s’a incuviinţat in urmă să poarte turbanul numai de această 
culoare.

2) Obiceiul aproape este general la toţi Românii. (9Vo<. tr).
3) Vezi şi I. G. Bibicescu, ^oozH populare din XypansiCvania, 

pag. 397 • Cartai-surată. (<îKot, tr.)
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vechia limbă slavonă bratotvorenie, aSsJ.ffoxo’Tjo'.?). Aceasta 
le asigură un sprijin în .viaţa lor din mijlocul hoţilor, a 
fiarelor sălbatice şi a situaţiunilor critice, Infră^rea o 
consfinţesc ei, prin biserică.’ Ylachii cari intră în ace^tă 
legătură sfântă se aşează unul lângă altul în biserică în 
rând şi sunt binecuvântaţi de preoţi, citindu-li-se anu
mite rugăciuni. Acelaş lucru se petrece şi în mânăstirile 
dela Kalofer şi Rila'). Oe altfel Vlachii, ca adevăraţi 
locuitori de munte, sunt foarte religioşi; între ei însă 
se întâmplă câte odată. bătăi până la sânge. Faţă de 
streini sunt ospitalieri şi voluntarii bulgari din timpurile 
dinaintea eliberării ţării povestesc/despre ei numai lu
cruri frumoase. - ■

In Balcani Vlachii stau la păşune dela Sf. Gheorghe 
(Gergjov 23 Apr. st. v. până la ziua. GrUcli (Karştov, 
14 Sept). La această dată îşi împachetează femeile, co
piii, şiştarele, uneltele de bucătărie şi alte scule ale lor 
pe căi şi pe măgari şi o pornesc cu turmele şi cu du
lăii lor cei mari spre locuinţele de iarnă. Obiceiul lor 
de mii de ani şi firea lor pribeagă nu-i laşă să ierneze 
la poalele aceluiaş munte unde au stat în timpul verii. 
O pornesc încet şi uneori merg şi două luni chiar până 
să ajungă la cartierul lor de iarnă.

Românii din Balcani iernau până nu de mult cam în 
şesul dintre Adrianopol, Marea de Marmara şi gura 
Mariţei, mai ales prin satele greceşti până la Enos. Cei 
din Rhodope petrec iarna în şesul călduros de pe 
ţărmul dela Giimiirdzina sau în bâsinul dela Drama şi 
Seres, cei dela Rila, dela Osogov şi din ţinutul Moravei 
în regiunea dela Salonic'. De asemenea fraţii lor, de a- 
ceeaş origine din Pind şi din munţii Macedoniei şi Alba
niei se duc toamna spre Thessalia şi în Peninsula Kas- 
sandra; numai o mică parte se îndreaptă spre şesul dela 
ţărmul albanez, dela Valona. Primăvara începe iarăş 
aceeaş expediţie, în sus, spre păşunile de vară.
------------------- • S

1) Rugăciuni în limba grecească si slavă vezi QlasniQ, IJCIIL 
5. 273. Belgrad.
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Stabilirea noilor frontiere şi perspectiva de a plăti 
vamă pentru vite de mai’ multe ori, în diferite state, a 
fost o mare' pedică pentru această gospodărie nomadă. 
Pe lângă aceasta se adauseră şi cauze economice, cări 
încă din timpii din urmă ai Turcilor siliră pe unii din 
Români să-şi mărginească colindările lor la anumite ţi
nuturi şi să-şi fixeze iernaticul lor în apropierea păşu
nilor de vară. Dintre aceştia,. cei cari îşi pasc astăzi 
turmele' lor în Bulgaria şi Rumelia, sub noua admi
nistraţie, merg în iernatic Unii pe. ţărmul dela Burgas şi 
Anchialos, alţii îh şesunle dela Vidin şi Vama, uneori 
chiar la poalele Balcanilor, în ţinuturile dela Vraţa, Lo- 
veci (şi In satele Pomacilor), la Trnovo, Şumla, etc. 
Românii dela Vitoşa rămân peste iarnă la Plevna.

Cartierele de iarnă ale păstorilor nomazi au dat pri
lej la unele confuzii etnografice. Insula de Români dela 
Vraţa, însemnată pe harta etnografică a lui Legean, ne
găsită însă de Kanitz şi ceilalţi, se idatoreşte acestei 
confuzii; sunt sate de Bulgari a căror păşuni servesc şi 
astăzi ciobanilor români ca loc de petrecere în timpul 
iernei şi va servi încă mult timp până nu le va veni în 
cap ţăranilor bulgari să preţuiască această ocupaţiUne 
lucrativă. Şi pentm Albania face Lejean o astfel de gre- 
şala. In ţinutul Musakia, la Valona, a notat el câteva 
sate izolate locuite de slavi, cari însă, după informaţiu- 
nile mele sunt nUmai pastori? slavi din ţinuturile dela 
Ohrida şi Struga, cari au obiceiul să ierneze acolo 
câtva timp.

Recensământul făcut în mijlocul eraii, la anul nou, 
în 1881 ne dă .putinţa să arătăm apro.ximativ numărul 
Românilor cari iernează în Bulgaria. Gifra lor se ridică 
cam la 2300 persoane, cari vorbesc româneşte şi 700 
cari vorbesc greceşte. Ei locuiau în sate izolate, în gru
puri de câte 20—70 persoane, în ţinuturile orientale 
până la 163 persoane î).

1) Aceste cifre le dăm în orice caz, numai aproximativ, din 
adunafea micilor fărâmături de populaţiune românească, afară
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■ Acelaş lucru se obsearvă în circumscripţiile noi ale 
Serbiei. Românii Balcanului Pirot, din ţinutul dela Vranja 
şi din munţii Kopaonicului iernează azi, după Milicevici, 
134 familii cu 33.000, oi şi 1800 cai, ‘ în valea Mo
ravei ').

In Peninsula Balhanică e aceeaş mişcare evolutivă ca 
şi în Spania şi în Italia sudică (Apulia şi Samnium), 
unde gospodăria nomadă este de mult în .scădere din 
cauza întinderii culturii solului şi a micşorării locurilor 
de păşune; se găsesc încă păşuni de vară şi păşuni de 
iarnă, însă trecerea prin ţinuturile semănate produce 
mari obstacole. In Bulgaria’au început deja să se plângă 
ţăranii împotriva trecerii prin câmpiile lor a turmelor. 
Pe lângă aceasta economia românească de oi nu are o 
mare perspectivă faţă de crescânda economie de vite 
mari care este cu mult mai rentabilă. Aceasta însă se 
poate face numai într’un cerc mai restrâns şi de aceea 
poate fi' cultivată numai de Bujgarii stabili.

In legătură cu păstorii migranţi trebuesc amintiţi că
răuşii vlachi (Idradji) cari cu Caii lor de transport mij
locesc înfre Dunăre şi Macedonia negoţul Tor de cara
vane. Toţi aceşti oameni, păstori şi chirigii, 1^ întrebarea 
după naţionalitate răspund întotdeauna „eu sunt Român", 
însă conştiinţa lor este în decădere. Dialectul românesc 
al păstorilor nomazi este plin de vorbe greceşti; băr
baţii însă vorbesc cu toţii şi bulgăreşte. Trăind prin 
ţinuturile greceşti se lăţeşte printre ei limba grecească

de cei din ţinuturile dela Dunăre, după recensământul făcut de 
Sarafov. Se scade din aceste titre Românii orăşeni şi soldaţii 
din satele româneşti dela Dunăre (in Vama staţionâ batalionul 
din Vidin). In circumscripţia Loveci 450, Tirnovo 409, Şumla 
396, Bercoviţa 247, Vraţa 286, Sevlijevo 148, Eski Dzumaja 122, 
Orcbania 89, etc,—In circumscripţiile dela Vidin, Rahova, etc., 
unii păstori nomazi ş’au dat drep greci; d. e,in satutbulgaro- 
mobamedan Tlacene din ţinutul dela Vrata iernau împreună 
41 Vlahi şi 50 Greci.

1) Qodiţnifa, IV, 247.
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şi mulţi chiar au uitat limba românească şi se dau îii 
Biilgaria ca şi-în Serbia numai drept Greci. Unii dintre 
ciobanii dih feajcani, Osogov şi Vitoşa ştiu să şi scrie 
greceşte, învăţând aceasta prin lagărele lor de iarnă. 
Dela astfel de scriitori vlachi provin zdrenţele de hârtie 
scrise în greceşte, pe cari şefii de bande din munţi le 
trimiteau arătând existenţa lor . autorităţilor bulgare din 
Kustendil sau celor turceşti din Macedonia, Avântul ce 
a liiat Regatul Românesc a avut ca urmare o mică miş
care naţională românească" la sud, în Pind şi în micile 
oraşe la Kastoria şi Bitolia din Macedonia, unde s’au 
deschis şi câteva şcoli româneşti ')• Acest curent, însă, 
pecât am putut observa eu, n’a atins pe Vlachii nomazi 
nici pe Vlachii orăşeni jumătate bulgarizaţi, jurnătate 
grecizaţi din Bulgaria şi din Rumelia Orientală. Cel 
mult câţiva Cuţovlachi din Sofia adoptară sudeţia româ
nească spre a scăpă de serviciul militar din-- armata 
bulgărească.

Viaţa nomadă a Vlachilor este străveche. încă din 
secolul al XI, după cum ne spune Kekaumenos, Vlachii 
Thessaliei îşi trimiteau vara turmele împreună cu fami
liile lor, din Aprilie până în Septembrie, în munţii Bul
gariei2). Istoria Vlachiior din regiunea Adriaticei şi din 
Serbia e cunoscută din numeroase documente. Coîinda- 
rea dela- păşunile iernilor calde din Thracja sudică până 
pe munţii din prejur a fost deasemenea obicinuită în 
evul mediu. Pachymefes ne povesteşte că Byzantinii în 
1285 la d năvălire a Tătarilor în Bulgaria au trecut, 
într’o iarnă grea, dincolo, în Asia Mică, pe Vlachii no

ii In privinţa acestor Macedo-vlachi vezi, Spracde dar
Olympo-RDalac^an ne€st einer SinCeUung i'iSev J3and und- JSeut^
von dr. Gustav Weigand, Leipzig 1888.

2) EU t« op-/] Trj? Booîiifaptoţî, Vasiljevski, Rathschiage und 
Erzahlungen eines byz.-Edelmannes des XI Jahrhunderts, Pe* 
tersburg. 1881 (russ.) 90.106. Vezi Tomaschek, zur Kunde des 
Haemushalbinsel 1. 58; Kekaumenos aminteşte si de frăţia din 
tre Vlahi, Vasiljevski, ,106.
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mazi-cari trăiau între Viza şi Constantinopol spre .a nu 
se putea uni aceştia cu Tătarii năvălitori'). Viaţa lor 
de păstori pribe^nd între Rhodope şi ţărmul mării în
vecinate ne-o aminteşte şi Kantacuzenos în secolul 
al XIV.

Elementul românesc din Bulgaria a fost odinioară cu 
mult mai puternic şi o sumedenie de Români s’au bul- 
garizat de timpuriu. In multe localităţi, unde eu numai 
vara am putut observă ciobani români privegi, o nomen
clatură românească constatată, pe vâi'furile munţilor şi 
în adâncimile văilor ne vorbeşte despre o populaţiune 
românească stabilită de multă vreme aci şi dispărută 
acum. Cele mai multe din aceste numiri, de sate şi de 
munţi; sunt răspândite peste regiunea muntoasă dintre 
Morava, Struma de sus şi Isker. In ţinutul Iskerului în 
Balcani un sat se numeşte Ţereţel (rom. cercel), în lo
calitatea apropiată Visok, un loc se numeşte Bucdrovki 
(rom. bucur, frumos); în localitatea Burei, între Ţari- 
brod şi Breznic se-găsesc locurile Krnul, Ciprul, Gur- 
guljat, Raduloyici (urmaş al lut Radul), Ţaţurovci. Un 
sat însemnat în strâmtorile fluviului Sucovo se numeşte 
Vlasi, o stâncă din apropiere Mumul. Un munte- lângă 
orăşelul Trn se numeşte Circilat, două sate din împre
jurime Herul (sau Erul) şi Bănişor. La Krajişte (la nord 
de Kustendil) întâlnim numele cătunurilor: Kreţul, (rom. 
creţ, parte din Gorno Ujno), Borbulovci (delâ numele 
de ’p,ersoană Barbul, parte din Resen), Vafurci (la Ceş- 
Ijanci) Musul (la Ljubata). Acelaş fenomen se întâlneşte 
si în centrala Sdredna Gora: la Kopriştiţa o livadă se 
numeşte Ursulica (rom. ursul), un rrtunte’ Kreţul, ovale 
Dalbokival (bulg. dălboc, adânc şi rom. vale)’ o văgă
ună de munte Cerbul (rom. cerb), de asemenea Ia Pa- 
nagjurişte o vâlcea se numeşte Merul (rom. măr). In 
ambele oraşe amintite se găsesc numiri de persoane Nia- 
gul. Dragul, lankul. Radul; şi derivate (în ov) în nurne de

t) Pachymeres, Andronikos Palaiologos I. 37.
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familie. In satul Adzar, în Karadza-Dag, la sud de 
Calofer, un sfert se numeşte Vlaşka Mahla, deşi în sat 
nu se mai găsesc deloc Români. Şi in Rhodope se gă
sesc astfel de urme. Pe malul stâng al Mestei două 
sate de bulgari mohamedani se numesc Singur (rom. 
singur, lat. singuli) şi Krbul. Despre locuitorii oraşului 
bulgăresc Kotel doi scriitori din localitate Rakovski şi 
Slavejkov susţin că ar fi urmaşi ai păstorilor români 
colonizaţi. E curios însă că nomenclatura satelor şi lo
calităţilor de pe versantul, nordic al Balcanilor e liberă 
de astfel de elemente româneşti; n’aş putea da ca ex
emplu decât Batu!ci (dela Bătui) şi Dragulin Doi (valea 
lui Dragul) lângă Teteven. Fenomenul în întregitnea lui 
ne aminteşte despre numele de localităţi romane în păr
ţile nemţeşti aje Tirolului şi în Alpii elveţieni, de
parte peste actualele graniţe^ ale Rhaetoromanilor şi 
Italienilor O-

1) Vezi excelenta carte a prof, Dr, Julius Jung, Slomev und 
Siomanen in den 3)onauCăndepn, ed. II InSbrUCk, 1887.
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