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DIN SCRIERILE ACELUIAȘ AUTOR: 

Tablele cerete descoperite în Transihania, - studiu, dz 
archeologie. NE 

Poesia populară la Romani. ! 
Aevyf, Insula Șerpilor,cu o' hartă, studiu de archeologit. 
Flora și Floriile, studiu de mitologie populară... 
Urme de sărbători păgânești (Bramariu,- Dloșii, Rusa- 

liile), studiu de mitologie populară. 
Incercare de monografie. asupra cetății . Drâstorul-Si- 
„distra, cu două hărți şi ilustrațiuni - 
Mitoloxia Greco-Romană în lectură ilustrată, cu . 80 
„de: ilustrațiuni şi 29 planşii. - 

“Cuttura Romană în leciură ilustrată, manual pentru 
"studiul limbei latine, cl. II gimn. 
Cultura Romană în lectură ilustrată, manual pentru, 

: „studiul limbei latine, cl.- IV gimu. 
Gramatica limbii: latine, Morfologia, Sintaxa și Ivoțiun: 

_. -de“stilistică, manual de şcoală. 
"Versificațiunea latină, (Prosodia şi  Metrica) manuaj de 

scoală. 
Metrica versurilor lirice ale lui Horatius (după iopte), 

“manual de şcoală, -- 
Invățământul Timbii latine” în liceu, scopul și metoda. 
Din. Metodica limbilor clasice, No. 1. 
Eutropius, “Istoria Romină, traducere, 
„Piniis, Corespondența cu împăratul Traian, traducere 
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PREEAȚA 
“Lucrarea de jață are de scop, în primul rând, 

„să stabilească, în mod exact câteva date istorice 

şi geografice cari s'au publicat, la întâmplare 
şi fără control, pr in revistele şi ziarele noastre şi, 
în al doilea rând, să arate rezultatele la cari au 
ajuns, până astăzi, studiile archeologice, şi întru 
câtva și cele istorice, făcute asupra noului teri- 
toriu al Dobrogei. Pe baza constatărilor noastre 
se vor putea întreprinde în viitor. noi cercetări. 
'cari să fixeze în chip definitiv, până la ce grad 
de desvoltare a ajuns romanizarea pro ovinciei : 

| noastre de peste Dunăre. 
„ Această romanizare, începută cu aproape douii 

secole înainte de romanizarea. Daciei, avent con- 
-vingerea cii a fost foarte puternică. Civilizaţiu- 
„nea greco-romană de aci a mers aşa de departe, 
că nici cotropirile barbarilor. dela nord, nici să. 
batica stăpânire: turcească de peste 600 de ani, 
în urmă, ma putut să 0 nimicească. cu totul. 
Sperăm chiar că va sosi odată vremea când se 
va doved: că muntoasa Dobroge a avut aceeaş 

importanță în plămădirea de odinioară a sta-
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ului nostr 4,:pe care a avut-o! și ținutul.dela cotul 
de. sus al Dunării, regiunea Vidinului, pe care 
a avut-o chiar munţii Carpaţi. . 

Wonuinentele antice din noul teritori înca în 
genere. monumentele antice din : întreaga Do- 
broge, ne arată, încă odatii mai mult, legiitura 
iritintă ce a existat în totdeauna între civilizățiu- 
nea greacă şi civilizațiunea latină. Poporul grec, 

- din 'fimpul imperiului roman, erâ grec numai 
ca limbă; cultura sa însă eră cultura romană, 
“jelul său de a. fi erâ felul de-a fi al Romanului. 
Exceptând limba, încolo am putea zice. ctă po- ! 

Por ul grec er. un popor romatiic. . 
“Deşi cultura latină a biruit cultura elină şi 

Sa impus" acesteia; (oluiş - limba “grecească, a- 
+ vând atâtea calităţi inerente sieși, ma putut ţi. 

“nimicită, cum s'a întâmplat 'cu alte limbi: A- 
ceasta. se explică “prin japtul că Romanii însis și 
au recunoscut superioritatea limbii greceşti, pe 
care adeseori o considerau ca pe a lor proprie, 

- pe care:0 cunoșteau toți intelectualii si în care 
nu arareori își exprimau gândurile or. În monu- 
nientele ce.vom reproduce mai jos, se va vedea 
lumea română redată supt vestmântul limbii. 
greceşti... | 

Nu numai atât, dar chiar și cultura:grecească 
de astăzi este-în cea mai: mare parte o culinră 

“romanică. Însăși limba neo- -grecească. din zilele. 
noastre, -ca și limba Albanezilor — un alt po- 

por necomplet romanizat. —: este plină. de ele- 
„mente romanice. Și e de: mirare cur. nu. s'a
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putut încă ajunge la convingerea. unităţii cultu- 
rale greco-romanice și cum, mai ales în. Grecia, 
exclusivismul naţional a făcul să +se. împedice 
desvoltarea culturii. romanice la -Latinii din Pe- 

_ninsula Balcanică. Atât în Italia cât şi în -Ro- 
mânia — noi. Românii și Italienii am iost tot. 
deauna întrun contact mai apropiat cu Grecii, 
decât Latinii din Apus, Francezii. şi Spaniolii — 

- sunt aşa de multe elemente greceşti şi atâtea 
influențe istorice şi culturale, iar'pe de altă ; parte 
în Grecia 'de Nor. d, în Thessalia, “Epir şi Macedo- 
nia sunt alâtea elemente latine, că tupta dintre 
„Oameni de aceeaş rassă, dintre oameni cu asa de 
multe interese vitale comune, apare astăzi -ca un 

| non sens politic. - e 
Monumentele despre cari vom vor oi în acost 

studiu, jumătate grecești, jumătate iatineşti, do- 
“vedindu- -ne intimitatea dintre cultura grecească 
si cultura latină, ne vor dovedi, își. acglaș timp, 

un fond de cultură română redat în limba gre- 
„cească,: 

_ Ca și Monograjia noastră A GSu pr a C otăfii Drâs- 
forul-Silistră, for astjel și acest studiu, are. ine 

"nirea mai mult Sci: facă. cunoscute și să popula- 

„rizeze cercelările învățatilor străini si: mai -ales 

ale învățuţilor bulgari asupra Cadrilaterului.. 

W'a fost în intențiunea noastră să facem un 
- studiu istoric comple! asupra noului teritoriu al 
Dobrogei. Aceasta” reclamă desigur îimp. înde- 

- Vungat şi cercetări minuţioase şi avem nădejdea 
că o'va face. altcineva mai competent decât noi. 

PE



Ss 
. 

Să sperăm că lucrarea de jață va fi totişi un 
îndemn pentru astfel de studii. 

"În. sApendice“ “am dat traducerea unui im- 
Portânt capitol al învățatului C. Jirecek, publi: 
cat în cartea Sa Das Fiirstenthum 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 ales întru 
ceeace priveşte pe 'Daco-Românii din ținuturile 
dunărene, totuş studiul asupra Macedo-Români- 
lor. din Bulgaria este de o iniportanță capitală 
și e bine să jie cunoscut de toți câți se ocupă 
Za noi de studii etnografice: i 

- "Publicarea :acestei cărți se datorește în mare 
parte solicitudinii ce are pentru progresul. în- 
vățământului secundar d-l Mihail Popescu, ad-- 
ministratorul Cassei Şcoalelor, căruia îi aducein, | 
și cu 'această ocazie, viile noastre mulțumiri, 
pentru interesul ce. ştie să depună și pentru - 
sacrificiile ce “știe să facă “pentru şcoala româ- 
nească. - a ia 

- Bucureşti, Aprilie 1914, 6. Popa-Lisseanu



E „INTRODUCERE 
„Teritoriul cel nou, “cucerit dela Bulgari în vara anului 

1913, făceă parte în antichitate din: Aloesia: inferior şi 
din Scythia minor şi anume. regiunea . Dobrogei dună- 

“Tene aparţinea Moesiei, iar regiunea dela Marea Neagră 
făcea 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 ținuturi, sau cari, mai 
mult sau mai: puțin, au rămas pe aci, sunt fără îndoială 
aceleaşi cari s'au perindat prin această fară şi despre - 
cari am vorbit mai pe larg altădată!), 

Nu încape nici o discuţie. că importanța 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 importanţă ținuturilor şi a oraşelor dela 
nordul Dunării. Cultura greco- romană, adică cultura eu- 
ropeană de astăzi — cultura germană, cultura slavă şi 
mai ales cultura neolatină nefiind altceva decât cultura 
greco-romană în evoluțiunea ei—şi-a * făcut: drumul, în 

mare parte, prin regiunile şi prin oraşele Peninsulei Bal- 

1) pere de Monografie asupra Cotaţii DrâstorulSilistra, 
cap. 1—3, : ,
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canice, ca să ajungă până la noi şi dela noi în regiu- 
nile nordice ale Europei: Țările din sudul Dunării, Bos- 
mia, 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 . mai înfloritoare 
de cât oraşele şi regiunile din Țara 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 civilizațiunii 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. o Ă 

Fără indoială, 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. 

2 

vremurilor, apoi Alexandru. cel Mare, regele - Macedo- 
nilor, Lysimach, în urmă, pe aci au trecut ca să ajungă 

 la- Dunăre şi să se -războiască cu popoarele. seytice, 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 acia fost canalul de 
scurgere al acelora cari au căutat să 'ovească în împă- 
răţia greco-romană. Răsboaiele. dintre Bizantini şi Bulgari, 
când aceştia au trecut Dunărea, precum şi războaiele 
dintre Bizantini şi Ruşi, tot prin această parte a Dobro- | 
gei s'au făcut, n. Pe - 

Consecința 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 civilizâţiunei greco-romane care: înce- 
puse a se statornici temeinic: aici. Şi de sigur cea mai 
puternică lovitură ce s'a dat civilizațiunii vechei Dobrosgi, 
civilizațiune care' la un moment dat a îmbrăcat veştmân-. 
tul limbei. slave,: fără însă-să fi fost o civilizaţiune slavă, 

N



_a fost. venirea  Turcilor.- “Timp: de: aproape 600 de ani, 
cât a ținut dominațiunea: barbară a ' Turcilor—şi . neno- : 
rocirea noastră: a fost, ca ea să coincidă tocmai. cu in- 
temeierea principatelor româneşti—cultura greco-romană, 

-cu' toată puterea .ei de rezistență, 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 reinvie, şi în ţinuturile . dobro-. 
gene, cultura civilizatoare greco- -1omană, reprezentată 
prin urmaşii “Romanilor dela Dunăre.: lar geniul . latin, 
înăbuşit de Turanii dela Nord şi 'stingherit “de Turanii 
de:a Sud, reînviind, va pune! în evidenţă calităţile supe- 
rioare ale. rassei noastre indo-europeneşti faţă de calită- 
țile inferioare şi adesea ori brutaie ale rassei turanice, 
ale Ungurilor şi Bulgarilor. 

Urmele 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  Zransmarisca, şi, în interiorul ţării, Abrittus şi Zal- 
dapa. Vom consideră monumentele ce găsim "în diferi- 
tele localități ale Dobrogei ca provenind din: aceste . o- 

Taşe. Se înțelege dela sine că dacă găsim întrun sat 
oarecare al Dobrogei un monument. cultural, “sau dacă 

- găsim vr'o piatră. cu inscripții, 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 Capacli, trebuie să presupunem că ei provine fie 
„dela Abrittus, 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 țării, vor fi fost, fără îndoială, mai 

„mult colonii romarie. ' ” 
„Coloniile greceşti, deşi sc constată că au fost din tim-
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„_Pul celei de a doua civilizațiuni eline, totuş, după toate 
„. Probabilităţile, unele din ele vor fi fost şi din epoca ci- 

- vilizațiunii myceniene sau minoene. Căci, dacă se con- 
stată, bunăoară, că la noi, la Cucuteni, se găsesc ur- 
mele primei civilizațiuni 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. | 

- Fapiul însă că ni: se povesteşte de scriitori, ca geo- 
graiul Strabo, !) că în regiunea Balcicului. de astăzi ar 

„îi fost odinioară țara Troglodiţilor, cari trăiau în 10- 
cuinţe 'subpământene spre a scăpa de' frigul iernei şi de 
arşița soarelui, şi faptul 'că în regiunea dela Ecrene. lo- 

- Cuiau legendarii Pygmaâei, conduşi de regina lor Gera- 
via, 2)—după care s'a numit şi oraşul Gerania, azi Dis- 
pudac, lângă Ecrene, Pygmaei, despre care ni se po- 
vesteşte că. s'au luptat cu eroui legendar Hercule,—ne 
ace să presupunem că şi în noul teritoriu al Dobrogei 

„va fi fost. în ființă civilizațiunea' milieniului al IL dinainte 
de Christos, adecă civilizațiunea - minoiană sau myce- 
niană, i | ” 

: Populaţiunea actuală a acestui ieritoriu 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 probabilitățile, urmaşi a; 
vechilor. Cumani 2): cari s'au pripăşit prin aceste ținuturi 
şi mai ales prin ţinuturile de la Marea: Neagră. Bulgarii 
s'au stabllit în noul teritoriu din Dobrogea, mai ales, 
după răsboiul din 1877. Turcii „părăsindu-şi ţara, Sau . 
"adus aci colonişti bulgari de prin regiunea Kirkilissei şi 
a Adrianopolului. - Sa Se 

  

„.1) Strabo, Geogr. AVI. a 
2) Plinius, Mat. hist. IV, SI. E 

„3) In secolul ai XIIt Cumanii au dat și o Cinastie pentru tro- nul Bulgariei de la Târnova: dinastia Terterizilor,



CAPITOLUL | 

, CRANEA-ECRENE | 
"In coițul cel-mai dinspre sud-est ai rGuiui teritoriu 

debrogean, pe țărmui Mării Negre, se găseşie sărăcă- 
ciosul sat Ecrene, odinioarz înfloritorul oraş Kpavtz. Isto- 

„ricul acestui oraş „este îoarte puţin cunoscut. Desigur 
„ însă că şi acest oraş, ca mai toate -oraşele de pe lito- “ 

: zalul Pontului Euxin, îşi va fi avut, pe vremuri, impore 

“.tanţa sa, istorică şi maj ales comercială, 
“Mult timp s'a crezut că Ecrene este unul şi acelaş 

“oraş cu anticul Cruni, ntuinit mai apoi Dionysopolis (Bal-. - 

cic). Identificarea lui Ecrene cu Cruni a făcut-o mai în-" 

tâiu scriitorul Andre Papadopoulo Vretos ') si opiniunea, 

lui a adoptat-o în urmă şi Kaniiz 2). Vretos vedeă în 

vorba Ecrene o corupțiune a vorbii Cruni, Kpoww. ; . 

“Kaniiz însă; a adăugat noi argumente pe lângă argu- 

mentul etimologic al lui Andre Papadopoulo Vretos. Se 

știe că “vorba 45655 însemnează „curs de apă, isvor“. 
Cursuri de apă se găsesc la Ecrene, pe unde curge râul 

Eaiova, iar nu la Balcic ; prin urmare, zice Kanitz, Cruni, 
prefăcut mai târziu. în Dionysopolis, trebuie . căutat la 

1) Vretosi Ba Bulgarie anciehne et moderne, St. Petersburg, 

18%, pag, 218. | , ! DN 

2) Kanitz, Donaubulgarieri Ji, pag. 26. 

j
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la Ecrene. Pe lângâ aceasta, continuă Kanitz, la Ecren= 
se găsesc multe vii şi oraşul Cruni sa numit Dionyso- 
polis după numele zeului vinului şi fiindcă valurile mărit, 
după tradiţie, ar fi adus -aci o Statuă a lui Dionysos. 
Afară de aceasta, în favoarea. tezei sale, Kanitz mai a- 
mintea de un basoreliei găsit la Ecrene şi pe care el'îi 
socotiă ca fiind închinat. lui Dionysos” şi. Apollo, zei : 
cari s'ar Î! 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, zp0ouci, sunt la Balcic, că 
viile de lângă Balcic se bucurau în antichitate, de ac 
laş renume, ca în zilele noastre, că basorelieful, dedica. 
lui Dionysos şi Apollo, în realitate este dedicat de un 
oarecare cetăţean din Cranea, numit Dionysos, zeiio- 
Apollo. şi Artemis, și a mai adus învățatul Jirecek şi 
alte dovezi indiscutabile cari stabilesc în mod cert câ 

- Kocvyoi-Dionysopolis. eră “aşezat în localitatea de az: 
Bafcic 2). . | 

Cranea sub forma sa latină o găsim amintită o. sin- 
gură dată înir'o hartă maritimă, întrun portulan, diii 
anul 1408, iar în forma să grecească de Koavîx, de două 

„ori, în Acta patriarchatus Constantinopolitani : Tă zen 
1 Birou . lzepopyizâ asziaio, H Kigvaă 32, î, Kpavta, 

ză Kshiiu Tiu să Arras) să Vepămna, 7, Apisz5s., 

7 i zihtzira, Adică: Castelele patriarhale din jurul Var- 
nei sunt Carnava (Cavarna) Cranea, Kellia sau Lycgs- 
tomion, Gerania, Dristra,  Galiagra (Caliacr 15). i 

De asemenca, petru a doua pară, 0 găsim : amintită 

1) Jirecck, Ciref. epign. CVitteilungen x, 129, - 
2) Fiind stabilită definitiv identifarea orașului Cruni-Dionyso- 

polis cu Balcicul, ar fi părut de prisos să nai cităr argurmeae 
tarea lui Wanitz, că la Ecrene, şi. nu la Balcic, ar fi foşt” Cruni- 
Dinysopolis. Ani făcut-o insă findcă ziarele noastre au imbrâţi- 
şat, necunoscând studiiie ulterioare, teza veche a lui Hanitz și 
un fost ministru al nostru, a susținut aceeaş opinie. într'o con- 
ferință publică. 

3) Miklosich- Muller, “Ieta putuiarebatus Const. |*p. 75. 

N
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în aceleaşi „Acta patriarhatus alăturea de Gerania : js 
Apavias 4 389 “Vzazyioy, 1!) suptanul 1370. 

Alte cunoştinţe asupra anticului oraş Cranea nuavem. . 
Ecrene: se. găseşte la poalele unui munte înalt de 252 

m. deasupra mării. Pe acest-munte, după cum susține 
archeologul Jirecek, ar ft existat odinioară un puternic 

„lagăr militar (Castra), numit mai târziu Castrici. Cranea 
er fi tost locul de debarcare, portul, dela poalele mun- 

telui. In hărţile bulgare şi în harta ce însoţeşte „Cartea 
Verde“ “localitatea Castrici este: notată la Cavaclar spre 

- Varna. Di 

La poalele dinspre miazăzi ale muntelui, în Bulgaria, 

„se: găseşte. satul Dispudac, numit. în antichitate Gerania. 

Despre Gerania ne spune Plinius că ar îi fost locuința . 

iabuloşilor Pygmei, „Gerania, ubi Pygmaeorum Sens 
fuisse dicitur“ 2). “Tot aci parea îi fost şi limita între te- 

sitoriul Varnei-(Odessus) şi cel al .Balcicului (Dionyso- 
polis), căci s'a găsit în această localitate o inscripție, 

pes care “profesorul din” Varna, C.. Searpil, citeşte /Fi- 

nes 'terrae.. Odessitanorum *). e n 

La Dispudac se văd. şi astăzi urmele unui castel roman po- 

tigonal cu turnuri, La anul 1864 s'a întemeiat aci un sat de 

Cerchezi, sat care şi-a luat numele de Azizic. Bulgarii dela Dls- - 

pudac sunt colonişti aduși târziu dela Adrianopol d 

Spre Nord dela Ecrene şi în apropiere de. aceasţă localitate, 

se găseşte satul Gefe, vestit. pentru o mânăstire de dervişi, cea. 

mai mare din Europa, după cea din Constantinopol. Aci se gă- 

-siă odinioară un splendid mauzoleu, un turâe, în piatră cioplită, 

" ridicat de vestitul sultan Soliman în cinstea siântului „Akjazly- 

"19 Miclosich-Aţiiller, op. cit. pag. 525... . a 

2) Plinius Gfist..nat. IV. 18, 5... _ , : 

3) C. Scorpil, Sncf. epigr. tit. pag. 205. 

4) Jirecek, op. cit. Act la Dispudac s'arîi găsit şi o piatră cu 

inscripţia : .Xp(tzz5). 707 ds0%ot Tv PAgAZNID Vai 

"Ori A3ţ0d330,
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- Baba al Ture:Dr, identiiicat eu Sf. Atanasie al creştiriior. La 
1829 Rușii aiuagâsd acii-au da: foc. Taxa a servit ca loc de 
pelerinagiu pentru populațiinea musulmană din partea locului i). 

Ceva mai li sud de Ecrene, în teritoriul bulgar, se găsește 
Vlahlar, sas fără îndoială românasc. dpi cum ne arată aceasta 
numele său da “/fa25. | , i. E 

D 

[i 1) Jirecaz, o. et. paz. 131. E



CAPITOLUL II. 

_DIONYSOPOLIS-BALCIC 
Pe locul unde:se găseşte astăzi micul oraş Balcic” a. 

existat odinioară, în: antichitatea greco-romană, pe rând, 
orăşelul Auzi, apoi. Dionysopolis, iar în evul miediu,. 

„Carbona. Identiticarea acestor oraşe s'a făcut cu mare 
“greutate. În zenere s'a crezut multă vreme, că atât Kruni 
cât şi Dionysopolis s'ar află în localitatea de astăzi nu- 
mită Ecrene. | | a - 

Cel care pentru întâiaş dată a identificat vechiul oraş 
Kruni-Dionysopolis cu Balcicul zilelor noastre a fost ar- 
cheotogul Mercklin 1), care a publicat la anul 1850. o 
inscripție găsită la Balcic, o inscripție a unui 20253 255 
„ziozo» Bari Anv5zow, adecă a unui preot al' zeului epo- 
nim Dionysos şi a susţinut în: acelaş timp această iden- 

tificare de localitate. . . - : 

Identificarea lui Mercklin a trecut neobservată, până în 

anul 1886, când Jirecek, făcând cercetări archeologice 

amănunțite în Bulgaria, a descoperit la Balcic: două in- 

scripțiuni, reproduse de noi: mai jos, cari "conţin numele 

“cetăţii 2. In prima, din timpul împăratului Pius, se poate 
„citi Eooii, dis Aovsonohzâ, senatul şi poporul Dio- 

nvsonolitanilor. si într'a doua, dintro epocă de mai târziu, 
i, ovi, aa Dims Aroma. Aceste trei inscrip- 

- tuuni, cea a: lui Merckiin şi, cele aie” lui Jirecek, stabilesc . 
în mod definitiv şi neîndoios localitatea Dionysopolis. - 

e 1) L. Alerckliu, Srefeolog: Zeitung NIL. 1850. 141.5. -. DE 

' 2) C. Jirecek, SIref. epign, Dlitteilungen X (1836), cu o bartă. 

. A a . în i 2 
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Prin urmare - toţi, câţi, luându-se după. “Kanitz, soce= 
tesc că Dionysopolis trebueşte căutat la Errene, greşesc. 

Oraşul Dionysopolis $e numiă ' odinioară Bpwvoi, Crun:: 
româneşte Isvoarele. 

„_ Scriitorul grec -Scymnos din Chios, în Periegesis al 
N său, ne explică de ce- localitatea.” şi-a, luat, murmele de | 

vudu. S'a_numit Crunii DĂ az E e 9ozwy Zi m 

ie adecă din cauza isvoarelor de apa din- apropiere. 
- Dăm-aci în întregime textul din Periegesis al lui Scym- 
nos din Chios, împreună cu traducerea românească : 

? 4, îm 
- a 93613 “Y, Toast &vor 

Nanu td zây irids. văde y. 
Arcopyaaraad Dă TDUGRIDGRI D350 P 
7 si 0), ris iati dj :3). waeris 
Aerostizoht) Siro 200 a do. a 
Ey uzGogiois 2 15 Nor i oz Say 
poa piiitas "tors. rs pet 0). | 

-Adecă: Dionysopolis sa numit mai întâi Cruni dir. 
- cauza izvoarelor de apă; mai târziu după ce marea 2 
aruncat pe țărm o statuă a .lui Dionysos 'sau Bacchus, | 
se spune că s'a numit Dionysopoliş. Această “regiune dir: | 
iara Crobyzilor.. şi a Sceyţilor arc o populaţiune g greceasce 
amestecată. 

Anonymus Perinli Euxini, însă, adaoză : | 
Ser“, An Eaoits Trăia Air 200, TE pură Dn Zi 

ză zoo Eur, "DE paz zf) Mazare. 
di mi. Sepi 5 pas 30333360 ZA tis D= 

3 cois as, Aer stiri 9 Pr 4) ră Toy, as 
ine Tis Roads: 9 Aa SR poza Patito uri 
OEpas ritg z-pa+ >, ” 

“A dec: Acest oraş.se humiă niai. înainte Cruni. dir. 
cauza isvoarelor de apă ; în urmă însă i s'ă'zis s:Matiopplis, ls. 

   

  

    

    

     

  

  
         

      
  

N 
N 

1) Anonşi mi (rulgo- Scymni Chii) Erbis deser iptio v, 751. Bee. i 
grapbi Gratci niinores |. 226. - - 

2 Anonymi, Periptus Vonti, Euxini 78, .
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sfârşit însă, când marea. a aruncat aci o statuă a lui 
Bacchus, sta numit Dionysopolis. Oraşul se găseşte în - 
ţara Crobyzilor şi a Scyţilor şi are locuitori greci ames- 
iecaţi cu alte popoare. | 
Prin urmare, vechiul nume al oraşului era Cruni, 
după aceea Matiopolis şi în urmă Dionysopolis, decând 
valurile mării ar fi aruncat aci pe țărm, o statuă a lui: 
Dionysos-Bacchus. - | 

Numirea de Cruni îşi are explicarea sa naturală, “întru= 
cât în această regiune, spre deosebire de” mai tot ținu- 
tul de prinprejur, se găsiau isvoare în adundență. 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 
ii dat numele său orașului Care se desvoltă aci : : Dio 
nysopolis. i 

Numirea .de Matiopolis. pare a îi o corupțiune din Mar- 
cianopolis, (Devnia) 1) ; în adevăr, Marcianopolis, oraş 
intemeiat de împăratul Traian şi numit după numele 
surorei sale Marciana 2), nu este departe de Dionysopolis. 
-  Anonymul Periplului Mării Negre a făcut o confuzie 
uând 'Marcianopolis, udată de fluviul cu apă abundentă, 

> Potamos, drept Cruni. Bănuiala aceasta pare a o confirmă 
şi Stephanus din Byzanţ, care trăiă pe la 610 d. Chr. 
şi care întrunul din fraomentele din cartea intitulată 
Fihnica! serie : As: 550) zăhis îv 6 Uăe d, î5 psi zu 
poor sa 75 206)7 De 09 497 Ta05 

TUI R336 93 502009 2 Si;s Bbs, eri , 

riaoz 7016. 
„o Acest pasagiu al lui Stephanus nu Spune nici un Cu- 

vânt despre cetatea Matiopolis, pe care insă Anonymus, 
— el trăiă prin secolul al V—a trebuit să o adaoge dela 
sine, crezând-o drept o localitate pe care o: indentitică 
cu Dionysopolis. 

1) Vossius, Grcograpfi Graeci minores |. pag. 226. 
2) Jordanes. De rebus Geticia, 16 ne dă şi tradiția despre 

” fundarea oraşului. IE " 

   

x 

1
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In afară de paSagiul de iai sus din Anonymus Peripli 
Ponti Euxini, numirea de Matiopolis nu 9 mai găsim 

Ja 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. Crunos antea dictam aluit Ziras amnis, 

adecă, oraşul. Dionysopolis, numit mai înainte Cruni, 

“este udat de fluviul Ziras. Acest fluviu despărțiă teri- 
zoriul' ozaşelor Dionysopolis şi Odessus (Varna) şi dela 
Dioclețian înainte formă frontiera Provinciei scytice !). 

Prin urmare rămâne stabilit că Balcicul nostru de 

- astăzi sa numit odinioară Cruni,. că m'a avut nici odată 

numele de Matiopolis, şi că în urmă s'a numit Diony- 

„sopolis. - - a ” - 

“ Despre existența. oraşului. Cruni avem dovezi, pe 

iângă isvoarele istorice amintite mai sus, în - Strabo 2), 

în Hierocles 3), în. ltinerarium  Antonini î), în Geograful 

Ravennat 5), în Constantin Porphyrogenitul 3) şi în Ta-" 

„bela Peutingeriană. i n 

Despre Dionysopolis ne „aminteşte, pe lângă  mărtu- - 

zile istorice de mai sus, şi Appian ?), şi poetui Ovidius 8. 

“ Am stabilit în altă parte a acestui studiu că Diony- 

sopolis-Cruni nu trebuie confundat cu Ecrene, vechea 

Cranea, 
Numirea - de. Dionysopolis, după ctexiele ciiate mai . 

“ sus, ar fi căpătat-o localitatea noastră dela o statuă a. - 

lui Dionvsos, aruncată pe țărmul de aci de valurile mării. 

E curios însă că Sirabo, în Geographia se, nu ne dă 

“decât numirea de Cruni şi nu ne aminteşte deloc de 

1) Weiss Die Dobrudscfa im Sltertum, Pa. 10. 

2) Strabo, Geogr. VII. p. 319. ' Ia 

3) Hierocles, Siriecd. mus, p.' 627. 

1) Jiincrariuma ntonini, p- 228. 

- 5) Geogr. Ravennas, IV. 6. ÎN 

6) Constantinus, De Dhematibus Il. |., 

7) Appianus, De rebus T(lgnicis XX. 

_%) Ovidius, Grist. |. 10.37. NR
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Dionysopolis. Ştim însă, pe de altă parte, că după 
mărturia monedelor şi a lui Scymnus localitatea noastră 
primise numele de Dionysopolis. Şi fiindcă Ovidiu, con- 
timporanul lui Strabo, numeşte Balcicul nostru Arces 
Bacchi : ” 

et arces, 
Praetereat: dictus nomine, Bucche, tuo 

şi fiindcă naturalistul Plinius aminteşte despre Cruni, 
ca despre un nume ce l-a avut odinioară cetatea Dio- . 
nysopolis „riinc hubet Dionysopolim, Crunos anteu 
dictam“, trebuie să. presupunem că Strabo a. redat 

“textul pe care îl avea înainte necomplet, căci altfel nu 
puteă să nu amintească numele ce-l 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“ 1). După Mela pare a fi fost două oraşe și în 
adevăr el credea că sunt două, deși, în realitate nu eră 
decât un singur oraş. _ 

Când se va îi fundat oraşelul Dionysopolis ?. 
Nu putem şti. Probabil însă că Dionysopolis nu este 

o colonie prea veche şi în orice caz nu este 0 coloni: 
din Milet, cum sunt. atâtea colonii de pe târmul AMlării 
Negre. In acest caz, desigur ne-ar fi _spus- o Scymnus 
din Chios, după cum ne-a spus aceasta despre col)-: 
niile dela Tomi, dela  Odessus, ete. Din textul lui 
Seymnus rezultă numai că Dionysopolis se găseşte între 
regiunea Scyţilor şi a Crobyzilor si că are o popula 
iune de diferite provenienţe (iz "Ehrruae). a 

De asemenea periplul cet mai vechiu; periplul aşa 
mumlt al lui Sceylax, de prin mijlocul secolului al IV 

1) Mela, CforograpBia II, 2
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înainte de Chr., nu ne aminteşte nici un câvânt despre 
"ocalitatea dela "Balcic, Probabil că pe vremea aceasta 
ma” existat - oraşul. Dionysopolis. In orice caz, susține 
Pick 1), Chiar dacă a 'existat colonia Cruni-Dionysopolis, 

“ea nu.a fost un Oraş autonom, ci -numai un orăşel, 
zdiprria “dependent de. alte oraşe,. ca şi Tomi, ca şi 
-Anchialos, 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 depindeă Cruni-Dionysopolis. 2. Oraşul cel'mai 
apropiat şi care aveă oarecare însemnătate * pe vremea 

„aceea, era Odessus (Varna). Odessus_era =57:5, cetate, 
şi monedele din timpul imperiului ne spun că. „marele 
zeu“ din Odessus şi Dionysopolis se bucură de o mare 
adoraţiune; Trebue. -să. presupunem, “împreună cu Pick, 

„după ale. cărui idei ne cătăuzim în aceste aprecieri, că 
„ Odessitanii găsiau pentru corăbiile lor, când băteă vân-" 

iul dela Nord, un adăpost ia Balcic, că acest oraş aveă 
_0 mare importariţă pentru negoțul lor şi că din cauza 
isvoarelor de apă bună de băut, localitatea. sa numit 

Cruni.. 7 
- Nu putem şti când î 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 Sau 'bătut şi 

mai înainte. Pick bănueşte că. baterea : monedelor coin- 

. cide cu dobândirea autonomiei şi, prin faptul că noul - 

oraş a primit numele de za, “conchide că el sa for- 

mat în epoca elenistică. 7 . 

După toate probabilitățile, atât autonomia cât şi nu- 

mele oraşului provin din a doua jumătate , a secolulul 

a! Ul înainte de Chr., adecă odată cu obţinerea auto- 

nomiei şi de către oraşul Tomi (Constanţa). 

| 1) Pick, Die antifen avtinzen von Dacien und orsien 1. 125,
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Câta vreme va fi dăinuit independența oraşului Dio- 
nysopolis nu putem şti. E de presupus că va fi fost și 
el cucerit de Lucullus în anul 72 înainte de Chr, şi că 
sub stăpânirea romană va fi avut aceecaş: soartă ca şi 
celelalte orâşele maritinț4 greceşti : “Odessus, Callatis, 
Tomi, etc. Probabil 'că va îi făcut şi Dionysopnlis narte 
din alianta oraşelor greceşti, din -aşă numita pi zis 
Izvozzizoz ). Se 

Deşi oraşul Dionysopolis făcea parte dintre celebriora 
oppida ale Scythiei Mici, cum ne spune Aminiâm Mar- 
cellin, totuş avem prea puține cunoştinţe despre trecutul 
acestui oraş grecesc. A 

In anii din urma însă, s'a descoperit la -Balcic o in- 
scripțiune, din care vedem care eră situațiunea oraşului 
în secolul | în, de Chr. Dăm această importantă inscrip- 
țiune în întregiinea ei: 

Pe SA pidp fe - Q: IL PS * = 

e Tae Tia DE ERE 3 Drop pi Et 
dar a3t 

     
   

  

   

  

pefiosa VOI Di GDI et Zl 

      

    

zvon Ti i Sazo Sf miri Tis DE Da 
AES To Dir t30703. Ta aş tbc Ars 
cs za muză vai ss Uosias 3 G3w 5195365 77 ei 

  

zehizag ssd? 30 Aer 2 25 Lazi Pap t2az03 
UD ZÂS DIDIĂ III 255003 Ph TE Pi roarţ 

Dog ar 73 ETO0UD TIS DOhg At) 00 poss 
   ei, dz 3360 ZX Ono ETA td, Ea DONIS6 E 

pa Say ai pază Ti La 
     

      

  

  

  

   

  

II) Ti TI paa asia 
anda Tie Dciztrere 30 hard 33 si mons mai boala 
înzcijezs 40003 A Wzidonzatoa vai Sri mohizate masi 
Doza căra pace rebiiog! NE 33 200 20 Sasha, <a 
gctrz ora usthlz os PA i) TI Si Tm pai 23 Ahosiua 

ii air 3 309 NDS 4 TIS TONI. VIOITI aaa 

1) T, Pick, op. cit, 196.
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Adecă: ...dimpreună cu tovarăşii : căutând scăpare se 
„duse la Argedavon !) la tatăl regelui Burevista şi fiind 
acolo şi întâlnindu-se cu ei câştigă dela ei. bunăvoință 
pentru oraş, iar de cheltuiala avută liberă pe popor. Şi 
făcându-se preot al zeului Jupiter . Alaximus, îndeplini 

1) Argedavon este desigur Arcidava, cetate 'din Banat/ Vezi 
V. Pârvan. Getatea Cnopacum pag. 8 şi Contrifuţiuni epigrafice 

- de istoria creștinismului "daco-roman, Pag. 157. i , 

7 , . .
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"mat el de concetăţeni, a primit şi luând coroana zeului, 

26, 
, 

jertfele şi ceremoniile 'religioâse cu cucernicie şi carnea 
o împărți între concetăţenii săi. Ales apoi: preot al lui 
Serapis suportă de asemenea cheltuelile cu bunăvoință 
şi cu tragere de inimă. Dionysos (Bacchus), zeul eponiin 
al' oraşului, neavând-de mai mulţi ani. preot, fiind acla- 

în timpul Când Gaius Antonius îşi aveă aci cartierul de . 
„iarnă, îndeplini bine şi cu măgnificență jertfele şi cere- 

moniile' religioase: şi carnea o împărți cu. dărnicie între 
concetăţenii săi. Luând apoi coroana zeilor din Samo- 
thrace pe viață / îndeplini jertfele şi ceremoniile religioase 
şi ale iniţiaţilor şi ale oraşului. In tinerețea. sa, pe când 
eră rege Burevista 'cel.dintâiu şi cel mai mare - dintre 

"regii stăpânitori asupra .Thraciei. şi obținând dela acesta 
“stăpânirea peste întreg ținutul de dincolo de Potamos: 
(rîul” ce curge pe “lângă ' Marcianopolis, oraş zidit de 
impăratul 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-: 

“voința regelui pentru oraşul său; în celelalte toate ară- 
tându-se cu râvnă faţă: de reprezentanța oraşului şi ocu- 

"pându-se fără preget de nevoile lui şi interesându-l.tor 
ce priveşte binele patriei sale. ŞI fiind ” trimis de regele 
Burevista ca ambasador la Gaius Pompeius, fiul lui! 
Gnaeus, stăpânitorul roman, şi întâlnindu-l pe acela în. 
Macedonia lângă Heraclea de lângă -Lycos, duse la bun 
sfârşit nu numai tratativele referitoare la rege, câştigând 
pentru rege bună-voința Romanilor, ci. isprăvi şi trata-- 
tivele foarte favorabile pentru patria sa şi” în” speciat 

„Chibzuind în sufletul şi corpul său î 
împrejurărilor şi făcând cheltueli în viaţă şi mărind prin 
sine bunăstarea cetățenilor săi, dovedeşte mare. râvnă 
pentru binele şi mântuirea patriei sale. De aceea, pentru 
ca şi poporul să se arate recunoscător față de bărbaţii 
săi bravi şi buni şi cari îi facbine, senatul şi poporui 
a hotărit să se aducă pentru aceștea laude publice lui 

4 

ntreaga. situațiune a



27 

Acornion, fiul lui Dionysius,. şi să fie încoronat la ser- 
dările dionysiace cu 6 coroană de aur şi cu o imagine 
de metat şi să se încoroneze şi în viitor în “fiecare an 
la sărbătorile dionysiace cu 0 coroană de aur şi pentru 
a ii se ridica o statuă să i'se „dea - locul - cel „mai : bine 
situat din piaţă !). - 

Inscripţiunea această, : comentată cu deamănuntul de. 
Latyschew 2), 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 bunăvoia sa şi cu ;cheltuiala proprie 
şi-a luat asupra-şi o. solie către tatăl. lui Bocrebiste, re- 
zelele Dacilor, apoi chiar către Boerebiste' însuş ; că 
oraşul Dionysopolis Sa găsit în. secolul Î în mari pri- 

- meidii. şi că a recunoscut dependența sa faţă de- rega- 

„+ 1595 
i 

tul “Dacilor; -că. acest. Acornion a intrat în graţia lui Boe- 
rebiste şi că a fost trimis ca sol al acestuia la Roima, 
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 inscripție 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: ma .voit să înfrunte 
urgia regelii dac şi că. Acornion a putut să 'devie un: 

"devotat al regelui şi să-i reprezinte interesele pe lângă | 
generalul: roman. - - 
“Tot din această. inscripție mai vedeni care. eră starea 
inanciară 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 Hybri da, “În expedițiunea sa nenorocită împotriva 

Do at _ 

1) Onceriplianis Qrărcae ad ves Romanas pertinentes, |, pag. 547; 

Dittenberger, Su(lnge I, pas. 537, Kalinka, Sntile „Denkmăler in 
Sulgerien, pag. 86. 

2) Laty schew, ouriial du miinistăre de COrstructio pulique,
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* Dardanilor, a iernat în Dionysopolis sau lângă acest. oraş. 
Se ştie că acest Hybrida a fost bătut în nenorocita 

luptă dela Histropolis, din anul:59 a. Chr, de popula- 
țiunile din Scythia minor şi din Moesia inferior în frunte 
cu Bastarnii 1). - | 

" Balcicul, neavând la mare loc. pentru un pori bun,” 
ma putut să devie niciodată un oraş prea însemnat. Do-- 
vadă despre această este şi faptul că n'a bătut niciodata - 
monede de argint. Monedele de aci sunt numai monede - 

+ 

de bronz, în forma monedelor c&lorlalie 'oraşe: din apro-=,. 2 
piere şi cele mai “vechi datează dela '200 înainte “de: “i. 
Christos. Cele mai însemnate” sunt cele ce provin din 4 
epoca împăratului Commodus şi până în timpul lui Gor-. 
dianus. = o pr 
„> In colecţiunea de monede ce ne' dă Pick, găsim mo- >: 
nede cu efigia lui Dionysos şi cu menţiunea împăraților“ 2 
romani: Pius, Lucilla, Commodus, Severus, - Domnaș” 
Maesa, Alexander, Gordianus, Gordianus-Serapis.—Zei- 
tăți avem menționate: Dionysos, Dameter, Marele. Zeu, 
Hercules-Dionysos, Zeus, Zeus Serapis, Athena, Ascle- 
pios, Hygeia, Nemesis, Conenedia, "Tyche. “Inscripția 
acestor monede este A:rwooozahzz, 

Diony sopolis a aparţinut: când -de provincia Moesia 
„inferior, când de. Scythia minor. Că într'o vreme Dio- 
nysopolis făceă parte din. Moesia inferioară ne-o arată 
inscripţia cunoscutului  legatus Moesiae Vitrasius Pollio ; 
în timpul de după împăratul Diocletian făceâ parte din 
provincia Scythia minor. > Ă 

Orăşelul. Dionysopolis,—mai mult grec de cât roman, . 
şi despre a cărui viață. dem-cratică-de prin secolul II 
după Christos, ne vorbesc nu:mmeroae”l» monumente gă- 

. . a . Că A 
site aci, având unele mențiunea de.7, 2, şi 6 fus, — 

  

1) T, Livius, Periocfa c. 103: €. Sfatorius proconsul în “Ora. 
cia parum prospere rem gessit ; lulius Obsequens, De prodigiis : 
i6i a Dardanis opprassus, amisso exorcitu, profugii.



deşi nu va. â avut niciodată “o prea mare: însemnătate, 
totuş a trebuit să se bucure de oarecare bunăstare şi | 
de oarecare! înilorire.. Numeroasele resturi de architec-: 
tură, reliefuri, statui, obiecte de artă, monede, etc., sunt 
o dovadă că Balcicul a trebuit să aibă o epocă de bună 
stare materială, . 

" Iată, în afară de: iiscripţiunea redată. mai sus, cete 
mai însemnate monumente rescan=rite la Balric: 

"Apa bg e. Oenăatoy Noiwya mpzafen d pi: 
ivoizegă 1„[09  Szua365 Noioxzns czrțiznv Boo Ciu 
a: '0y55 sozoi. zi Î). 

Soartei. celei bune. Pentru binefăcătorul Vitrasius 
Pollio, guv ernatorul general al prea. măritului Caesar. 
Senatul și poporul din Dionysopolis. 

Acest monument este închinat, după cum se vede, în 
sănătatea lui T. Vitrasius Pollio, un prea' cunoscut gu-! 
-vernator al Moesiei inferioare (legatus Augusti proprae- 
tore), de către. senatul şi poporul din Dionysopolis2). 
Impărat pe vremea aceasta era Antoninus Pius (138-161). 

* Pollio a fost numit everghet al Balcicului. Sa 

7 2, ii 29, sapt 70Yy ăpyee: Ea ud tspto, hey. Dodeua, 
oii ȚDuvaatoir pia pro „pu gtdzu ci 47 Xptayo. sis 
mazpitos Gris ui mp3 ofzboara, Ta "Dă "Asoyetvay sta 

- zi, 5 Goo1dida, Pon Lt gi 29, 2756, praz Aptayza, 17 

por) as pi 7 sdaprrtery <1.S zâlzos,. dvs Să Dra 

N rî Aaa pod fi îmi dvaazăos 205 .avonas,, Mos 

Adpiuou Anu 134 > Atortunia q: Cod, "6, Aoypaâzohzizâii 
ceri, ph 

siae Lui Maicus Aurelius Demetrius, fiul lui Diogenes, 

1). Onserintiones Eraccas ad res Romanas peritinentes, pag. 21. 
2) C:1. UI 14213. Vezi şi 9 Monografia Drâstorul-Sifistra, 

pag.:' 44. 
3 In seriptiones GQraecae' ad res Romanas pertinentes, No. 644,. 

pag, 221, 
7
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marele preot al celor doisprezece: zei şi gimnaziarchu! 
noilor jocuri publice, celui iubitor de glorie şi marelui 
patriot cinstit şi care a fost'ca. delegat pe lângă divul i 
„Antonin în. împărăteasca. Romă, şi care. s'a distins în 
„creșterea veniturilor și .binefăcătorului orașului, dând . 
și bani. prea “bunului senat pentru ridicarea statuci. 
Senatul Dionysopolitanilor. în 'semn de recunoștință. 

Din. acest importânt document vedem .că Demetriu: 
numit: după numele- împăratului, M. Aurelius Demetrius, 
„gymmnasiarch, adecă- magistrat. grec: însăreinat -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 

Dionysos, zeul eponim al oraşului. ... 
Redactarea în limba grecească a inscripțiunii acesteia 

„* servicii- patriei. sale, să se ridice o statuă, „probabil lu: 

este o dovadă că cel puţin în. oraşele .de lângă Pontui 
Euxin romanizarea, “deşi. făceă progrese ' mari, — însuş . 
numele personagiului noștru 'este- aproape romanizat, — 
iotuş'eră împedicată de cultura grecească, care îşi.aveă” 
în anumite privinţe -superioritatea ei, 

Inscripţiunea aceasta, ca şi inscripțiunea de: mai sus, 
ne dău mărturii sigure că' Balcicul de odinioară îşi avea 
autonămia Sa, dovadă organizărea -orașuluii cn un. senat 

. 2 . . a SD ae pai Ea , 

şi cu o adunare a poporului, 4 od za d "ius, 

o| azer deo 430- 
Zi maicii D= 

d) pe d 

  

    
ag a so. .. at 
Zâp tateov ză Diac. Dra = 

a a . . Li - La : .. . 

73 Pa Vilii ROXEiTas 1, 

. 

Impăratalui Titus Caesar, fiul prea slăvitului împărat 
"Vespasianus, celui mai 'mare preot al puterii dimarchice 

“(tribuniciare) din FHeraclea..... Preotii din averea sa:
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»articulară i-a ridicat statua dând concetățenilor săi 
„și distribuţiuni de bani !). 

Inseripţiunca aceasta, "datând din timpul împaratului 

  

        
Fig, 2— Balcic, Statueta lui Pan 

1) Kalinka, op. cit. pag. 1$.
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Titus (79—81 a. Chr.),. şi găsită cu ocaziunea dărâ- 
mării unei vechi biserici greceşti, a dispărut în -anul 
1897. Heraclea Pontica, despre sare ne vorbeşte şi 
Plinius t), nu se 'ştie unde va fi fost situată. Fiind citată 
de naturalistul. roman după Istropolis, Tomi, Callatis şi 
înainte de Bizone şi Dionysopolis, e de presupus că 
oraşul Hecaclea se găsiă nu departe la sud de Mangalia. 

4 Azmdornia Arunzeaizoz tz 
- 4 7 . 

NZD Atoiz) Daia TO! 

  

Bogos 3 ari "Foisor 
Artzidno Asa amgetnto[y, ' 

Apollonius al lui Demophonte, preot al lui Dionysos 
peste Baccheastii.dela Eratona; lui Dionysos ai lui » 
Demophilus, în semn: de recunoștință. , 

Inscripţiunea aceasta, găsită la 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 
Soţia 2). . . | i | _ 

5. | Hire At? Hr 
wi "Ave /anools, 
Xiposazos "Ipo- 
vos (llaza[s] Seira ?, 
Aosta Alu pino 
Nizoovy iz[26o. 

7 4 

Inscripţiunea aceasta, din care nu se poate scoate 
un înţeles, se găseşte pe o placă de marmcră, desco- 
perită la Balcic, azi în. Muzeul din Sofia 2). 

6. Aral! 
„Aziz bai ? 

1) Plinius, Jâsi. nat. IV. 34. 
2) Kalinka op. cit. pag. 1v8. 
3) Kalinka op, cil. pag. 114.
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Ace astă inscripțiune -se găseşte în josul unui relief! re- 
prezentând pe.un gladiator, - care; după. ieşirea. sa din. 
hidus, consacră . lui” Hermes, zeul luptelor € din 2 Gyinna- 
sium, “plasa. :şi tridentul. său, . 
împreună cu . scutul: adver- . 
sarului - omorit.: Monumentul” 
«sta. de marmură şi.se păs-. 
'rează în.muzeul din Sofia 1). 

“În afară de aceste/monu- 
menite. şi inscripțiuni, s'au 
mai descoperit la "Balcic o 
mulțime de resturi architec- 

” ionice. 

„Eu însumi, zice Weiss 2). 
„am văzut” la oficiul comu- 
nal din Balcic un frumos 
capi itei -şi fragmente de relie- 

. Şuri de marmură, iar la şcoală 
"un _admirabil vas de “bronz 
„cu splendide ornamente plas- 

tice (Iphigenia în: Tauris?) 

  

p. ana 

precum și o statuetă de mar-.. : 
mură. a lui: Asclepios. In 
piaţă eră expusă în aer li-:" 

3. 
Balcic, Ret ăi unui glediator 

Des înaintea şcoalei un „sarcafog de marmură,“ 

Teri: oriul oraşului Dionysopolis se învecină la sud cu 
teritoriti oraşului Odessus.- cam pe: la localitatea. unde 
se: afiă astăzi satul Dispudac, pe fărmul drept al -fiuviu- 
lui Zyras,—Batovsca- Reca—şi unde. sa "găsit O piatră . 
cu inscripția : Fines teritorii Odessitani Î), 

in timpurile: de mai âpoi avem de notat o inundaţiunc, 
în a. 543 3 după, Chr. „ Despre a această înundație 1 ne spune 

1) Kalinia,, cp. ci. pag. 
2) Weiss, op. cit.: pag 77 
SC. E. 1507 

949, |
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Malalas !) şi după el Theophanes 2) câa' pricinuit mari - 
pagube atât oraşului Balcic cât 'şi Varnei. Pricina ace- 
stei inundaţiuni a fost o furtună şi poate' mai de grabă 
un cutremur de pământ, „cari, după cum. ne spune C. - 
Scorpil, în: comunicarea sa ce a făcut la Varna, 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 Strabo 3). . 

- Mela €) şi Plinius 5), i | | | 
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! Fig. 4, — Balcic, Danjul 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 la Balcic.: Cu- 

„ noaştem ca episcopi în Dionysopolis pe Joannes 7, Nicolaus 
I, Nicolaus de Marciariis Perusinis (1398—1414) „qui - 

  

1) Malaias, Chronugrapă. 435, 
2) Theophanes 1..224. - : 
3) Strabo 1, 30, 4) Mela 1, 22,5) Plinius IV. 44. 

039) Zentscărijt făr” Kirchengeschichte XI, 531. ct, Hierocles,
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franslatus est 'ad. Dionysiensem" apoi, „post: Anoldi. 
Dionysiensis episcopi obiium huic 'sedi praeposifus est 
a Sixto IV a. 1476 die 24 dai Fr. Ioannes de ten“ ) 

în secolul .13—15 Dionysopolis îşi pierde ntimele său şi ne i 
apare sub numele de „Carbona, Carbuna 1), Noz “av, la Can- : 

tacuzenos în 1318, Kap2owv& în Acta patriurihatut, Numele de 
Balcic nu e mai vechiu decât sec, 16. - - 
“La 1346 se .găsiă la: Balcic un oarecare Baliza >) al cărui 

rate este Dobrotici, domn de Caliacra, Varna şi Emona. 
Numele de Balcic este nume cumanic și însemnează pământ 

argilos. Aci a fost centrul „populațiunii cumane și. mai târziu 
centrul populațiunii Găgăuţiior, urmaşi al Cumanitor. După. ară- 
tările lui Jirecek, la 1850, la” „Balcic.. nu se. găsiâ. nici o casă 
-buigărescă, + PI . 7 

“Peo pcatră de mormânt, descoperită în anul 1896, 
în imijiocul oraşului, “se poate, citi următoarea. inscrip- | 
țiune -fuherază . , - 

DE ae Diis) M(antbus) --. 
d Val (erio) Hercu(lano 2). 
pi „Valter Silva-.. 
ini vet(erani) fiilio), 
a Vix(i?). anis XII 

N me(nsidus) -VI 
-. Claudia) Secunt(dina) 

ma(rer) fuUlio b(ene) 
(me)r(enti ?) 

Firmi vic(arid) Qtilia 2) 
prostii) 

Adacă : Zeilor. Mani. Pentru Valerius Herculanu 'S, -fiul 
„. veteranului Valerius Si Ivan: Us, de 12 ani şi 6 uni. Mama 
  

1) La Quien, Orbis Christianus, 1. pag. 1122. 
2) D- N. loga identifică acest oras cu Cavarna 

-3) brecel, Das Firstenthum Bulgarien: paz. 531. 

4) C.I. 1, 14212; Kalinka, op. ci. pag. 302,
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“sa Claudia Secundina iului ei iubit. Din. iniţiativa fiicei 
sclavului Firmus (2). 

In drumul dela Balcic spre nord, la 23 kim. de acest. 
„oraş, s'a: descoperii la satul de astăzi /anuscilar, intro 
casă particulară, o 'lespede 1), provenind dintr'un « cimitir- 

„din apropiere şi:pe care se poate citi: 
Flavio Nepotiano.... circitori.... viri clarissimi censoris 

vixit annis XX... militavit annis XX... 
„Pare a fi un monument „funerar, închinat gardianutui 

Flavius Nepotianus. 

DE. 9. 2. Da



. 

CAPITOLUL Ul. 

BIZONE-CAVARNA. - 
T.Pe țărmul Pontului Euxin, între Balcic şi Caliacra," 
singurul acces ia măre i Lavem la Cavarna. Țărmul mării, 
în această regiune, are 0 înălțime: cam .de '100 de metri" 
şi corăbiile nu pot să 'se adăpostească nicăirea. Oraşul 

"se numiă în . vechime Bizone. şi asupra existenței sale 
avem mai: multe dovezi, chiar din lumea antică. 
-- Anonymus, recunoscut in genere ca Scymnus din Chios, | 
în Orbis. jdescriptio a sa, ne spune : | 

x. 2 
i Biovm.i. Todea îs 

pn07 paGiy Sivas E Cagăa'i 
we â zatz0y zrovărae A 25% 1.54 ina 

1; 

„Adecă : Acest orașel unii spun ca a fost al! barba-: 
„rilor, alții însă că a fost o colonie din Mlesembria !). . 

7 Istoricul grec Arrian, din secolul al Il d. Chr.,.în Pe--- 
riplus Ponti .Euxini, vorbind despre” distanțete dintre 
oraşele maritime ne spune : : | „. 
"Eee (ela Tetrisias. Caliacra) zi 3 Bit 1, păov EznuDi, 

cita Sifuovea, Amd 02. Bo5 D șis Aro »3ăTzNAI “Grăâtat . 
ţia area, I | i 

  

ș_1) Anonymus (vulgo Sâm Chi), Oris Drsriplia v, 758. 
__ Gaogr. GQraez; Min, | l. p. 226.
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"Adecă: De aci până la -Bizus, loc deșert, sunt. șase- 
- zeci de stadii. Deia Bizus până la Dionysopolis, optzeci . 
de stadii !), a - 

Bazându-se pe aceste date ale lui Arrian, Anonymus 
Peripli Ponti Euxini ne dă următoarele informațiuni : 

"Azd îi Tazporidos fam Tazpas sis Bitowmy zohty/nov, 
Z0 d ihoz, setei uiăa “j — Tobra 25 zohlywăy was 
my erouej Cartă 32 nota ziovâva: Meozpfpias— 

Le] 
: “ , n _ . N 

3 Aawooiznhiy zh m ih i 7 

  

: Pa Dac 2 
Azi 25 Biovos 

Adecă: Dela Tetrisias. sau Acra până la orășelul 
- Bizone, unde este marea sunt 60 .de stadii, S mile. 
Acest orășel spun unii că este al barbarilor, alții însă 
că e o colonie a Afesembriei— Dela Bizone până la 
Dionysopolis sunt 80 de: stadii, 1023 mile 2). E 

Exictenţa oraşului Bizone—el-pare a.fi un nume trac 
— Dizova sau “Div ?), ne este: atestată :de' mai multe 
măr.urii: din antichitate. Astfel: geograful Mela ne spune 
„Fuit hic Bizone, motu terrae intercidit“ 4). adecă : ora- 

„sul de aci Bizone a. pierit în urma unul cutremur. Acelaş. 
fapt ni-l confirmă: şi Piinius, Bizonăm ferrae hiatu rap-: 
tam“ 5). Geograful Strabo' ne spune -că numai o mare 
parte a _nrasuli.a înst ?nohiţită de. cutremurul de pă- 
mânt: Bio, Te amăziir 2 mru îmi Dany 6 

E de presupus că: oraşul Bizonă se” găsită; în antichi- 
tate nu pe platoul: de sus, unde se :-găseşte : astăzi Ca- - 

   

  

î) Arriani, Periplus Ponti Euxini 35. Gcogr. Grace. Min. 1, p. 399. i 2) Anonyi, Periplus Penti Euxini, 75—71, Geogr. Graec.: Min. 
3 Pe sa. - IRI - E i i 3) Intr'un fragment a! lui Sallustius, păstrat de Probus se găseşte numele de Bizo : (Vizzo). Din iorma Bizone s'a putut uşor forma nominativul Bizo-onis. Salustius vorbeste tocmat! de. *xpedițiuuea lui M, Lucultus în Moesia. Nepăstrându-se nimic” - altceva decât numele, nu putem ști 'ce va fi “spus Sallustius : despre această iocalitata. a 3) Pomponius Mela, Chorographia ]], 2,: - 5) Plinius, Nat. his, VP. 18, - gr 6) Strabo. 1,'pag. 54. Vi. pag. 319, |
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“varna, ci jos, lângă plaie, unde terenul eră propriu pen- 

  

  
        

Fig. 3. — Valea dela Cavarna 

tru "desvoltarea unui emporium, adecă a unor. magazii 
pentru transporturi cornerciale, 

De altfel Stât Cavarna cât şi Balcicul erau destinate,
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prin poziţiunea. lor, să: mijlocească legături comerciale cu 
“interiorul țării, o. 0 . | 

„„ Oraşul Bizone e notat şi pe Tabula Peutingeriană. 
- Geograful Ravennas îl nnmaste Bizoi !). iar Stenhanus 
din Bvzant ne soune -. Biîuvj zodie Iova ză dora. 
1abiasa Bijoviis 3 Bişovizne dos 23 Boziwos os Ilo)- 
diim56, Adecă: Bizone, oraș dela Pontul Euxin ;- Popo- 
rul putea fi numit Bizoneu sau Bizohit, Este Bizonian 
ca și Pallinian 2 oc. 

-.. Deşi din indicaţiunile lui Mela, Plinius şi Strabo pare 
a rezultă. că oraşul Bizone a dispărut în urma unui. 
teribil. cutremur de pămâiit, totuş existenţa. orașului ne 
este atestată şi în epocele următoare. Astfel din două 
inscripțiuni, găsite în vechiul Bizone, azi' Cavarna, se 
„constată că oraşul, dacă nu se ailă într'o stare prea 
înfloritoare, se găsiă totuş în ființă 'şi a continuat să 
trăiască ca port până în.zilele noaştre: . RR 

Una din aceste inscripțiuni, pe care nu o "putem. 
dată, este scrisă în limba grecească şi este, anterioară 
introducerii creştinismului în : aceste ținuturi dobrogene. 
Ea este scrisă pe un bloc. de piatră, astăzi în zidul : 

__şcoalei greceşti din Cavarna şi cuprinde lista preoților 
şi evergheților (binefăcătorilor). unui thiasus, adecă a 

. 

- „unei 'conțrerii care celebră. sacrificiul lui Bacchus,. dela - . 
ZdI 

lată această inscripție, după. ultima cilire a 'lui Ka- 
ma a i „ 

Don diode 
zebre Aubfa 13. 

sos Toon, | | 
zoso a 

iza20s8 Tabzoy ai si 

7     

   

   

d i 7 ! i Ă a 
.. 

î) Geogr.. Raven. IV, 6, 
2) Stepanus Eyz. cf. Geographi Gracei mingres 1, pag..400, aa 
3) Kelinka, Antike Denkmâler in Bulgarien, pag. 113. 

S
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In. această listă vedem înşirai şapte preoți: şi un - 

tepeds Labo, AM: [is 
> Azohovio» iinzb[a 
Ta5nwv, Xeborele 
A 2] astă tzpe53 Tiz5. 
po, Iosîouloz. 

vergnet din Tauri. -- 

„A doua inscripțiune- găsită 1 Cavarnă- dâtăază de. 

prin secolul V—VI d. Chr. 

carta => Ich ai ae 

"as Voci, (ră 
'pebs Tabgova, Ozălraa 
STR î=pe5 Tab 
"po: Ilpâz)os Xabblo5.-. 

- Mâss sp epile | aa E 
stg, i 

şi s'a găsit scrisă pe un. 

bloc de. piatră în zidul şcoalei, greceşti din - localitate. 

Monumentul acesta este interesant şi pentru; felul: în 

: ciale vechi. 
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Fig.: 6. — - Cavarna. Facsimilul unei -inscripțiuni, 

„ Cuprinsul ei i este următorul : 

= De 'donis dei et 

EI Sancti Dea et Damiani 

construi iussit - 
Ss Stef anus diakonus. 

r
e
a
 

* 

- care este scrisă inscripțiunea, E scrisă în caractere uri-
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Adecă: Stefanus diakonus a dat ordin să se zidească 
O biserică pentru sfinții ' Cosma şi Damian, (omoriți 

- în anul 303), din darurile benevole ale publicului 1). . - 
„În scrierile bizantine de mai târziu, Bizone ne apare 

sub numele de Cavărna şi Riga Sa 
Castelele patriarchiei de lângă Varna sunt: Îi 
H Kăgyaia, î Bora, că RIhNia Tzoi ză Anzoarântoy, ză 

Tegaua, 1 Ag5szza, îi, Taiizga, 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 localitate €), o | 

Nu putem şii ce fel de populaţiune . 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. Ceeace însă este sigur. este faptul că dela venirea | 
Cumanilor.- în ținuturile dobrogene, Cavarna a fost unul _- 

„dintre centrele cele mai insemnate ale' acestei popula- 
- iuni, Şi astăzi chiar Cavarna este un centru al Gă- 

găuților. IN | 
Lângă Cavarna, ca în mai toată Dobrogea, se găsesc 

vro 12 tumuli. Intrunul 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. * .. i 

+ 

r 1 

D Jrecek, Arch. epigr. Mit. X, 129; . a 2 aliklosich-Miiller, Acta patriarchatus* Constantinopolitani |, * pag. 95, N 
3) D- N. lorga, într'una din coniunicărite d-sale, făcute la Aca- demie în luna Martie, anul. 1914, susține că oraşul - Cavarna ar fi acelaş cu oraşul Carbona, din sec, XIU—XV, identificat de Jirecek cu Dionysopolis. Ă i alinka, cp. cit. pag. 196, C. Skorpil, Arch. epi . Mitt, X „207 Jirecet, Arch. epig, AMitt, X.. 186. pie ci epiee Aia, VII, 

sa II 
4
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„** Populaţiunea bulgară-de la Cavarna este de dată recentă. 
- Când la 1885 a vizitat. orașul Kanitz a găsit aci vr'o 2000 locui- 

tori, trăind în” 125 case turceşti, 60 tătăreşti, 150 greceşti şi 25 
bulgărești, SR 

Cel mai mare dezastru ce l-a suierit orâşul Cavarna a fost 
în 1877, când oardele barbare de Cerchezi din Caucaz au trecut 
prin sabie şi foc oraşul şi când nenorociţii locuitori din Cavarna 

- fură siliți să se refugieze pe Capul Caliacra şi pe bastimentele 
creştine ce staţionău în mare în fața portului, 

hf . e neam see = a



| CAPITOLUL IV Si = 

„TIRIZIS-CALIACRA - 

Promuntoriul : Caliacra prin pozițiunea sa'este de -aşă! 
natură că nu puteă să nu fie întrebuințat ca un fort de -.. 

„+ apărare al. coastei Pontului Euxin. De aceea, din cele? 
„_mai.vechi. timpuri găsim, la Capul Caliacra, un castel 
bine. fortiilcat, | DRE 

„In antichitate; promuntoriul se numiă Tirizis şi numele 
„său, după toate; probabilitățile, este de origine tracă !).» 

> Cea mai veche amintire despre Tirizis o avem dela - 
„_“începulul secâlului al Il-a după Christ la geograful grec 

  

Arrian ?), care. şi el, desigur, a luat notița sa.dela vr'un 
alt oenoraf can ictnrir mai wachiu, | N 

= A d 23 Rapâvy Dimtvos sie Tezpiodia aride zizost mai. 
Tae, PEM: zis Bizoy, pâpo Ipauoy, srââoi & ijiovze, 

-. Adecă: Dela portul Carilor* până” la. Tetrisias sunt 
"o. sută douăzeci de stadii, De aci până la - Bizon, ţara 

tă deșeartă, sunt şasezeci de stadii. 
A doua amintire: despre promuntoriul 'Tirizis o avem 

„întrun scriitor anonym care a împramutat notiţa sa, fie: 

1) Locuitorii ținutului de prinprejur se numiau Terizoi şi erau... 
Daco-Geţi. Terizii adorau în special pe zeul Zamolxes Şi. în caz 
de primejdie se retrăgeau. pe promuntoriul Tirizis,: Me " 

2) Arriani, Periplus Ponti Euxini, 35.
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din Arrian, fie din Scyinus din Chios. lată această n0- 
tită din Anonymus Peripli Ponti Euxini !). 
Azi îi Ran tuica cs Ticgeaăa Toate Liz 

-. Zoprp e ap ai -rîa see 
dz zii 1% 3 /a95%7 4: DZ 0407 i ez Dz 

   

a zy Zpav 
pus ăvtunis, z - 

vo “E iata "Azazy soda ca, "Am 28 Tecpesidos 
7 > Ls B *» „ i - LA * - - .. = 4 s3 

za zas sis Boo oh, Pe 0 Sida, aie >, 
a 7. ÎN 

, 

  
  

| i a 
Fig. 7. — Capul Caliacra Sa 

, , (e) 
o „UAL 

Adeză: Dela portul Carilor până la - Tetrisias sdă, 
| vârful Tiriza, care oferă un adăpost sigur contra vân- 

itrilor dela apus și care acum se numește Acra, sunt 
120 stadii, 16 mile. Dela Tetrisias sau Acra până la 

!) Anonvmi, Periplus Ponti Euxini, 75 şi 78.   

7 “ea
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orășelul Bizonie, unde este mărea, sunt 60 stadii și 8 
mile. - 

A treia intormaţiune despre oraşul. Tirizis ne-o .dă 
"Strabo, geograf grec din. primele decenii ale erei cre- 

ştine. FI ne soune: , o | 
_H Tizite Bana; joriov- Snc, Tzi 47 Adzinagns 

„E/pluzo "potomohario, adecâ Tirizis acra (promunto- 
riul Tirizis)s țară deșartă, de care se folosi odinioară 
și Lysimach pentru păstrarea tesaurelor sale 1). Se ştie 
că Lysimach, urmaş al lui Alexandru cel Mare, obțin 
ca moştenire Thracia şi, ca rege al acestei. țări, porni 
cu răsboiu împotriva, lui Dromichete, regele Geţilor. 
Intruna din aceste expedițiuni îşi asigură Lysimach te- 
saurele sale la Tirizis-Acra. ai 

In mai toate. geografiile antice găsim. însemnată sau 
„amintită localitatea Tirizis. Şe înțelege că nu toţi âuto- 

rii ne redau exact aceeaş formă a numelni. Astfel veo-" 
graful Ptolemaens 2) ne vorbeşte despre Tisa: (Tizt. 
sspis, Te cai; Tiraceri5) 2452. iar în Tabula Peutinge- : 

„ fiană e notat oraşul Trissa, 24 mile (192 stadii) dela 
- Callatis (Mangalia) şi 12 mile dela Bizone  (Cavarna). 

".. Geograful Ravennas 3) ne-o dă sub forma de Tirisse 
şi subt formade 7urisia. El. însă face confuzie” când, 
amintindu-ne despre această localitate a noastră, îi dă 
două nustiri, în primul pasagiu, înşirându-ne Dionyso-! . 
polis, Bizoi, Timum, Tirissa, Callatis şi în al doilea pa-. - 
sagiu, înşirându-ne. Turisia, Bycoris, Timo, Dionysopolis. * 
Localitatea Timum şi Timo este desigur aceeaş cu Ti- 
rizis.. De altfel nu este singură această contuzie, pe care! 
o face geograful Ravennas, cate desigur ma putut sa: 
controleze toate localităţile de care ne vorbeşte. LL 

In Zfinerarium- Antonini iu găsim, ce e drept, amintit 
promuntoriul Tirizis, dar găsiin indicată localitatea 7i- 
mogiltia, între Callatis şi Dionysopolis, dela prima la o - 

  

1) Strabo, Geogr. pag. 318. 
2) Ptoleriaeus, (i, 10. pp 
3) Georg. Ravennas,!V, 6, V. il. iii
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„distanță de 24.mile ?).. Fără îndoială, Timogittia “este 

una şi aceeaş localitate cu Timum sau Timo din geo- 

- graful Ravennas şi cu Tirissa sau Turisia, cu a căreia 

;... distanță dela Dionysopolis coincide. o 
In cărticica lui Hierocles 2) văsim în loc de Tipisgis - 

Zaz2 numai simpla vorbă de "Azaz. zis Xaodias, care 
după toate probabilitățile este tot Tiristis Acra. 

A Dintre scriitorii romani din primele două secole de 

după Christ ne aminteşte de Tirizis numai geograțul - 

Mela 3). Acesta ne spune:: a | 
- In litoribus Histro est proxima Histropolis, deinde 

Milesiis deducta Callatis, tim Tomoe. et portus. Caria 

“* ee Tiristis promuntorium, quod praetervectos alter Ponti 

- angulus accipit, adversus Phasiaco et nisi amplior foret 

similis. | Aa o Aa 

 Adecă ; Pe țărmii Istrului oraşul 'cel mai apropiat este 

Histropolis, apoi Callatis, colonie din Milet, apoi Tomoi 

şi portul Caria şi promuntoriul Tiristis ; trecând de a- 

cesta călătorii dau de un al doilea golf, în fața goliului 

dela Phasis, asemenea cu acesta, decât că e ceva mai 

mare, | - „ _ 

Cu timpul niumele sracic de -Tirizis dispare şi pro- 

muntoriul este designat numai prin numirea de Acra. 

Sub această numire îl. cunosc şi. scriitorii bizantini. 

“In timpul împăratului Anastasius ridicându-se - cu ar- 

“mate dobrogene împotriva  Bizantinilor Vitalianus,  pro- 

babil român din partea locului, dela Zaldapz., a avut ca . * 

punci de sprijin localitatea Acra. Impotriva. acestui Vi- 

talianus împăratul irimise pe. generalul său Hypatius, 

comandantul armatelor din Thracia. Acesta însă fiin d 

prins prin trădare .a căzut în mâinile lui Vitalianus, care 

l-a pus în lanţuri şi l-a dus apud Acres castellum, cum 

1) Jtinerarium Antonini, 228, | 

2) Hierocles Synecdemus page 286. 

'3) Pomponius Mela, Ghorographie II, 2. - 

/
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ne spune istoricul Marcelinus Comes 1). Împăratul îu. 
silit să dea lui Vitalianus o mare sumă de bani ca să-şi 
poată râscumpâra pe generalus sâu Hypatius. Nu-i vorbi 
că şi urmaşul” lui Hypatius, generalul Cyrillus, a iost dz 
asemenea prins de Vitalianus şi omorit, Numai după ce 
împăratul a. trimis. împotriva lui Vitalianus pe generalu: 
său Marinus, cu o armată pe uscat şi una pe apă, în- 

a
 

  

  

  

xi . : 
a tre e 

Fix. $. — Caliacra, Zidurile vecfei cetăţi” 

trebuințâud în corăbiile sale. materii inflamabile, nâsco- 
cite de filozotul grec din Athena Proclus, al. câruia - sta: 
l-a cerut îinpăratul, a putut fi redus” la tăcere şeful ra- 
belilor. Ci rând după aceasta Viizlianus moare ja. Au 
chialos ?). 

1) Marceliaus Cortas. Câron: Fran. hist. Graec. V, pag. 33, 
      2) lozaris Matalae, Cironographia 2, 16 pag. 42, ed. NMebuhr... 
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Istoricul grec Joannes Antiochenus, care: ne vorbeşte 
despre acelaş eveniment, ne spune că Acres castellum 
eră aa de principală. a şefului rebelilor, a. „lui Vita- 
iianus din cythia, 

      ea oi co a mean maia m sira art   
  

Fig. 9. — . Poartă în zidul din afară dela Caliacra. 

In evul mediu promuntoriul Tirizis îşi . primi un nou 

epitet. Poziţia lui frumoasă, proeminentă în mare. şi 
. 

” -
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oferind avantagii corăbiilor cari, scăpând de valurile 
neospitaliere ale Pontului Euxin, se adăpostiau în sânul 
dela Acra, făcu ca acest.cap de pământ să primească 
epitetul de „irumosul“ zh za, . . 
„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 Savoia, în expedițiunea 
„ce acesta a purtat cu Bizantinii impotriva Bulgarilor. 
„„. Istoricul grec. Chălcocondylas 1) vorbind despre răs- 
boaele ce a purtat regele Vladislav, pornind cu armatele 

“sale din Ardeal şi ajungând până la țărmul Mării Ne-, 
-gre, numeşte Caliacra ca cetate a dinastului Dobrotici. 
In această nenorocită expedițiune, care s'a terminat cu 

„dezastrul regelui -Vladislav “la Varna, în anul 1444, . 
Caliacra a fost cucerită în urma unui asalt al trupelor 
panonice. Cetatea a fost ocupată, dărâmătă şi jefuită, 

„iar locuitorii ei au fost duşi în robie. - ” 
Caliacra a fost o cetatea. bine întărită. Ruinele ce se 

văd în toate părţile dovedesc că ea a. fost citadela cea 
mai puternică din întreagă regiune maritimă. Două rân- 
duri de şanţuri, un zid gros 'şi turnuri de piatră serviau 

„<a "mijloace de apărare înpotriva duşmanilor cari ar fi 
atacat cetatea pe uscai. _ RE 
„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 vite cornute, 

“în caz de vreme rea. In” acelaş timp, vârful Caliacra 
„serviă din când. în când şi ca loc de refugiu pentru 
populaţiunea atacată de duşmani. Astfel. în 1877. locu- 
itorii din Cavarna, din Şabla, din Ghiaur-Suiuciuk, etc., 
s'au retras aci: dinaintea hoardelor de Cerchezi. cari 

N . 

* 

1 Laonici Chalcocondylae, De rebus Turcicas VI, pag. 326.



veniseră din ţinuturile caucaziene, La extremitatea pro- 

muntoriului se găseşte şi astăzi întrebuințat un far. 

- Intrun colț de zid se află, după legerda 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, ar fi fost aci la 

Caliasra o vamă, numită vama Kilagra. In secoiul al- 

XVII, după descrierea lui Evlia Effendi, eră: aci un Cas- 

tel cu o mânăstire de dervişi. şi unul din cele şapte 

morminte ale marelui sfânt mahomedan Sary-Saliukzde. 

Acesta, după tradițiunea turcă, ar' îi scăpat două fete 

- de împărat din închisoârea unui balaur cu şapte capete. : 

Din cauza războaielor dintre Ruşi şi Turci populăţiunea din 

Caliacra, in mare parte, formată din Găgăuţi, a mers .spre 

peire. Pământul, în 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 contribuit ca orașul Caliacra 

să decadă şi să nu se mai poată ridică în decursul vremurilor. . 

Tărmul Mării are aci:0 înălțime care se ridică la aprocpe 10 

de metri. - - | 

-Galiacra sa numit de Turci Gulgrad, cap. Gelare sau  Ce- 

ligra-Burun. ! : a Ă E x 

e s 

Antichităţile “ oraşului Greco-Roman au fost furate. 

Generalul rus (amiral) Greigh a văzut la 1829 la Ca- 

liacra două bucăţi de marmură,- o monedă de argint a. 

împăratului Hadrian, Restitutori Hispaniae, şi doua 

monede necunoscute, de aramă, purtând pe ele carac- 

tere greceşti. , 
? 
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„IMPREJURIMILE CALIACREI | 
Intre -localităţile. de pe coasta Pontului Euxin, dela | “Callatis-Mangalia până la Tirizis-Caliacra, găsim amintit în isvoarele geografice vechi: Portus Carum. _ 
Cienorafiil_Arian nf srune : Sea 
Ess (Riohama) ie Rap Eva păi Lore. “pai Et sir zi Te "ii 0 257 205 utvoş Nagiz, zriitazat 
Adecă: Dela Callatis până la portul Carilor 180 de stadii; și chiar “regiunea dimprejurul portului ţacesta se chiamă Caria !). | E Informaţiunea lui Arrian ne-o confirmă şi Anonymus care, Inânri datele [ui -Arrian.. ne epune: - . Azd 28 Narăzos sie Rap ia sri DI uita. 

ză Kai îi pi 39 bah 205 duty Rapia vhritzzo No d hi pre (i > = 
23 zi Bazin Xirovea Kana. 

Adecă: Dela Callatis până la “portul Carilor. 180 - stadii, mile 24. Chiar regiunea care se găsește împre- jurul portului se numește Caria. Acuma însă Caria se numeşte Carea 2), - -. „ | 
Multe cunoştinţe istorice - despre acest “port nu avem. Se ştie: numai. că regele Antiochus, fratele lui Callinicus, purtând răsboiu cu Attalus, regele Pergamului, a fugit 

1) Arriani, Periplus Ponti Euxini, 35. 2) Anonymi, Periplus Ponti Euxini, 75, - 

o a.
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în “Thracia şi că, după luptace s'a dat în Caria, a murit 
„Aftalum in Thraciam usque - fugiens, post pugnam 

in Caria patratam, vita excessit !). o Ă 
Localitatea Carum portus nu s'a putut identifică până 

astăzi. Probabil însă că ea este una cu Șabla, numită 
şi Gulgrad' sau ceva mai spre sud: de această localitate. 

Despre Caria ne vorbeşte şi geograful 'roman Pom- - . 
-ponius AMlela. După indicaţiile acestui.. scriitor,  Caria se 

- găsiă între Tomi şi Tiristis: In litoribus Istro poxima 
est Istropolis ; :deinde a Milesiis deducta Callatis, tim 
Tomoe et portus Caria et Tiristis promuntoritiin 2). 

„ Ceeace este sigur este faptul -că la 'Şabla .a' fost,o 

“ colonie greco- română, care a lăsat urme despre exis-: 

ienţa sa. Deşi nu s'au făcut explorări şi săpături -în a- 
-ceastă localitate, totuş s'a descoperit aci două monu- 
-mente. din epoca greco-romană. . . “+ a. 

Primul este o inscripțiune, 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). 

os i gi 
- îi zind bă 

Ea „A “doua inscripţie s'a găsit pe o coloană de marmoră 

- azi în'muzeul din Sofia, de cuprinsul următor €) : 

„- Bapasodp Dorea d 
“Acne În? ui ve 
Rosia us 

“ Numele de Bagatur Bagainu este un nume cu totul 

1) Porphyrii Tyrii Fpommenta. AA Fragm. ist. , Graec,. M] p- 

710; ci. Sieph. Byz. : Rad5 PUR /oai Doman 
2 Mela, op, cit. IÎ. 2. 203 Doe : 

alinka, op. cit, pag. ARE , , 

8 Kalinka, op. cit, PE: 15, K. Skorpil, Arch. epigr,: Mitt. XVII, 

208 n, 95, : E E sai : ”
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barbar şi pare apropiat de .ungurescul. bator, bagh, în- 
semnând .„viteaz“ ; lorica şi cassides sunt arme romane. 

„Y+ Tot în apropiere de Caliacra, cam la o egală distanță 
"de acest promuntoriu şi de Cavarna se găseşte locali- 
tatea Ghiaur-Sujutciuc, unde C. Skorpil a descoperit 

"următoarea inscrinţiune cu caractere orececti: 
„93 As Abpriiav O5marioo Tzpaaurd Dai Ba 
705 40i soy 16 ză, Ă - aa 

-  Adecă: Zeului Dionysos, Monumentul lui Aurelius - 
" Valerius Tertianus pentru sine și pentru toți ai săi !), 

Tot în apropiere de țărmul Pontului Euxin s'a desco- 
„perit la Jali-Uciorman- o inscripție, păstrată multă vreme. 
în şcoala din sat, în care se putea citi în 'greceşte 2), 

ATOYEY ANEIKIIOPOS, iar în ultimul şir IN x racerarrâ 

| Ceva mai lă Nord de: Şabla şi mai în interiorul. țării, 
"12 klm, dela mare, s'a descoperit la. satul Calaicidere 

o inscripție grecească fragmentată 3). pe care se poate. 
citi numai 

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

__ Ceva :mai la Nord de Calaicidere 5), la satul de azi. 
Sari-Muza, nu prea departe de vechea . graniță româ- 
mească, s'a descoperit, la învățătorul din comună, un - 
vechiu dolium, un Vas de pământ. pe care 'se pot citi . 
următoarele litere greceşti: ATI —67?  : - 

1) Jirecet, Arcâ. epigr. Ai. A, 199. : 
2) Jirecek, op. cit. pag. 250. . 
3) Kalinka, op. cit. pag. 337. 
4) C. |. L.:7337. - . 

5) Jirecek, op. ciz. 251, 

4



 DUROSTORUM:SILISTRA » | 

_ Pe lângă cele: nouăsprezece monumente antice, stu- 

“ diate în Alonografia noastră asupra cetăţii Drâstorul- 

Silistra, mai avem să mai adăgăm aci încă,o serie de. 

monumente cari, împreună cu altele: pe cari nu le cu- 

noaştem,. sunt o probă de intensa viață romană în oraşul 

„nostru din dreapta Dunării 2). a 

Ele sunt următoarele:. , | | 

1. O -lespede de piatră, găsită la Durostorum, azi le 

muzeul din Sofia, având. inscripţia: ă 

  

- 1) Deşi documenteţe noastre vechi. au  pretăcut pe Durosto- 

zum-Dristra în Dârstor, totuş noi am preierat numele de Drâ- 

stor.celui de -Dârstor din două motive. Intâiu, fiinccă întâlnim 

joarte des forma de Drâstor şi at doilea fiindcă am voit săse 

ştie că Drâstorul nostru nu-şi are numele dela dârste, vorbă 

Slavică, care însemnează piuă, de unde numele de sat. Dârste, 

ci dela Dristra, Dester, dela care s'a format şi turcescul Si- 

" listra. n - 

2) In zilele trecute am văzut în curtea unui bulgar din Silis- 

tra, strada General Hârjeu No. 46, o piatră aşezată în pava- 
giul curții şi pe care am putut citi, de la „distanță, cuvintele 

su-tivis.... posuerunt, — Intr'altă parte, într'o curte vis-a-vis. de 

"cazarmă, am văzut o stelă funerară; inscripţia căreia eră cu 

- totul ștearsă —Monumente de acestea trebuie. să fie nenumă- 

__zate şi ar fi de dorit să seia măsuri grabnice spre a fi scă- 

_“ pate de la o ruină ireparabilă, ” - pr . 

/
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Scutum spatam. pug- 
ellares “argenit — 
o tectas Împeratore domino 'nostro 

„. Alexandro Augusto et Marcello * 
i consulibus . 

» 

Cărei zeități şi de cine va fi fost dedicat acest mo- 
“- nument, nu putem şti ; “el datează “însă din anul 220 

d. „Chr. ), . 
Fragment dintr” un monument funerar, găsit la Du-.- 

rostoru, azi în Muzeul din Sofia, având inscripția gr. 
_cească : 
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“Adecă... şi Diodotos în: vârstă. “de ani... călătoriile 
salutare 2), N 

3. Altar funerar de piatră, găsit întrun zid _vsehiu 
dela Silistra, azi în muzeul din Sofia, avânt inetripția: 

Iri it az adio, 
“Paozzpat - 

- VL ! : 
10) Noi NN .. _ î 

m SiS Ă n 
m Zap o i 
FD E 
far a, “Proza 
AR , N . 

- citi iaz 3 a - _ 
DT Ac i i 

„ Adeca: Lui Publius F lavius Respectianus Savinusi în 

IC LL. 14433, italinta, op. cit. pa It, 
2 K Kalinka; “pi cit. pag. 249. P « pe s
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vârstă de ani 30 şi o. zi îi ridică acest monument tatăl 
său Respectianus !). . 

+. Monument hiterar găsit la Durostorum; astăzi în 
muzeul din. Sofia, având inscripția: -.. 

n» Dis Manibus 
Aeliae Avi- : 
liae-qude . 

ovikif al i. o 
nis XXXV. 

"- Iulius fuli-- a 
AnnUS centurio legiv- * 

: nis 
fieri ius- a 
sit, 

| + Moniimeritl acestă este “format din cinci fragmente: 

aie unei lespede 2). 
. Altar funerar de piatră, descoperii. în zidurile ve- . 

chiuilui castel şi adus în urmă - în fostul. Paedagogium 

„bulgar, azi în. muzeul, din Sofia, cu inscripția 3): 

E Dis Manibus. | 
Valdio a Ț 

" vixit annis 
Ie LXX et 

a - Mdrinae. 
Demetriae 

inseripiuncă este necompletă şi ni 4 ştim de cine este 

dedicat 
6). Fragment dintr'o lespede de piatră, căsită la Du- 

“+ 

1) Kalinka, ep. cil. paz. 252. 
2 C.1. L. ul. 14115, Kalinka op-cit. “paz. 294... 
3) C IL. ML 14434, Kalinka, op. cit. pag. 295, . 

Gati qui... că i 
N
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rostorum şi păstrată în urmă în fostul Paedagogium 
bulgar, azi în muzeul din Sofia, cu inscripția E 

set 
„Me : 

- Crispina | 
mater filiis piissimis - 

E Ii 

inscripțiunea, precum se „vede, este rău conservată 
şi necompletă. * 

7. Fragment dintro lespede. de: piatră, găsită la Du-. 
rostorum şi păstrată în urmă în muzeul fostului Paeda- 
gogium bulgar, azi în muzeul „din Sofia, având in-. 
scripția 2): 

Iegionis XI 
Claudiae 

vivo "suo sib- 
„d posuit et 

_ - suis; - i a 

- vixit annis LĂX inen=. - 
, sibus? 
„hic simul est con- 
ditus, 

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

“8. Fragment dintrun monument: funerar, găsi! la Du 
rostorurm, azi într'o grădină particulară, şi purtând. in- 

„ scripția 5: , K | 

. . fe . . . 

Vixit annos 
XXXXIIII 

1% Kalinka, op. cit. pag. 306. 
2) C. 1, L. ut. 14436. Kalinka, op. cit. pag. 325. | 
3 C, 1. L. 14435. Kalinka, op. cit. pag. 326, 

as Ă «



Marcus. Ve... . 
“centurio legionis.. et -: a 
Gaius Go . .. a 

„ pientissimi fili . 
feciendur curaverunt 

. 

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

, 

„... Nesi- 
| "us? şibi ef 

Pa ae Pri, 
inae conjugi. 

      

  

  

      
- Fig. 10. — Silistră, Ospăţ Junerar 

10. Țizlă găsită la Durostoruiii, azi în muzeul ” din 

Sofia, a vând inscripţia 2). 

Legio, XI Claudia felix Cand id anae 

Se ştie 'că această Candidiana este ui Castrum în 

D Katina, op. „cit pas. 331. ” 
2) C.!. L. II. 12 „529, Ralinka, op. cii. pas. 342. 

-- 2 . 

€
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Moesia inferioarâ, la nord şi nordest de Turtucaia. Ca- : 
stelul roman se identifică cu Rahova-sat de lângă Du- 
năre, localitate în noul teritoriu românesc. - 

11. "Țiglă găsită la Durostorum, azi în muzeul dela 
Sofia, având inscripția ?): o | 

Legio XI Claudia felix. Tramariscae - 

Â 

wi Se ştie că la Tramarisca, Turtucaia, se găsiă o gar- - | 
nizoană compusă dintr'o infanterie uşoară. şi din - două ”- 
cohorte din legiunea: XI Claudia, care staționă la Drâster.. 
  
      Ț 

      
  

Fig. 11. — Silistra; Ospăț funerar 

_12. Sarcofag de marmoră. albă. având sculptat pe un 
„ Câmp adâncat un ospăț funebru. Un bărbat şi o femeie, 
îmbrăcaţi în chiton,„stând răzimaţi: pe o perină şi având .--— 

DEC. |. L, 1.212.527, Kalinka, op. cit. pag. 341, i 
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" în dreapta şi “în stânga 'două servitoare %), Monumentul 
acesta se găseşte în muzeul din Sofia. -. 

13. Relief reprezentând un ospăț funebru găsit la Du- 
rostorum şi păstrat în sala. de gimnastică - a fostului 
Paedagogium bulgar din localitate, azi în muzeul din. 
Sofia 2). 

In câmpul adâncat este relieful unei temei care îşi 
alăptează copilul, “la dreapta, ca şi la stânga, se disting 
figurile a dotă femei. | i 

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

  

  

  

  

  
Fig. 12. — Silistra, Sarcofog « anfic : 

În ambele părţi ale câmpului “ adăncat, unde: avea să fie , 
inscripţiunea, -se poate, vedeă: câte un-copil desbrăcat 
având o mână pe ansa câmpului şi- cu alta ținând câte 

o ramură de palmier €). 
Monumentul este bine conservât şi inscripțiunea, « care 

lipseşte, probabil a fost distrusă. 

1) Kalinka op.cit pag. 218. 
2) Kalinka, op, cit. pag. 220. 

3) Monografia cetății Îrâstorul.Silistra, pag. 192. 
4) Kalinka, op. „cit. - pag. 20.
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Aceste monumente, câ şi cele reproduse de. noi în 
monografia Drâstorului, ne arată cât de .intensă?a fost 
viața romană în vechiul nostru oraş dunărean. rs) 
„Urmele unei cetăți romane se găsesc, după cum mi-a 

"comunicat d. Bachnief, profesor 'la Silistra, şi -in -locali- 
îatea Caraomur. Cercetări însă m'a făcut nimeni până 
„acum. Nu departe de Silistra se găseşte Cuciuc-Cai- 
nargi, sat faimos pentru pacea dintre Ruşi şi Turci, din 

- anul 1874, 

   

. 

  

  

  

po Fig, 13. — Cociular, Monument funerar 

In spre sudest de Silistra, în localitatea numită Co= 
ciular, s'a descoperit un bloc de piatră de mormânt, pe: 
care. se poate vedeă un frumos relief : reprezentârd. un: 
câlăreț îmbrăcat într?o chlamidă fâlfâitoare şi având în- -- 
dărătul său im Eros colosal! întraripat şt ținând în mână 
o facă), i 

1) Kalinka, ov. cit, pag. 232,



- TRANSMARISCA-TURTUCAIA. 

m
 

Ca mai toate oraşele din antichitate, tot asttei şi ora- 
şul Transmarisca, Turtucaia de azi, şi-a luat numele” 
„după situațiunea sa topografică. Fundată. în “faţa râuiui 
Mariscuis, Argeșul nostru, tocmai în tocul unde acestrâu 
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Fig. 14. = Turtucaia, vederea generală, 

îşi varsă apele în Dunăre, Transmarisca s'a numit după” 

;.. cum se poate deduce din etimologia cuvântului şi după 

: cum a observat-o cel dintâiu istoricul Mannert, după 
poziţia sa geografică, Trans- Mariscus,. Peste Argeş. 

ţ a . . »
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„Cam în faţa Turtucaiei, Tutrocan, cum îi zic Bulga- 
» pe malul stâng al Dunării, în apropiere de Oiteniţa, 

cara în vatra satului de azi Spanţov, s'a fundat, în ace- 
iaş timp, ca un cap de pod, Sratul Dapiane, numit 
Daphne Constantiana :), ajuns în urmă celebru pentru 
episcopia creştină ce s'a creat aci. Daphne, împreună 
cu Transmarisca de pe malul drept al Dunării, aveau 
să fie cea mai puternică straje împotriva barbariloi cari 
căutau să treacă peste marele fluviu. - 

Nu putem şti cu preciziune data fundării oraşului Tur-: 
mucaia. Inainte de anul 293 d.. Chr. el nu este amintit 
nici de scriitori, nici de monumentele ce avem din an- 
tichitate, -Din timpul împăratului Dioclețian însă, avem o 
inscripție, găsită la Transmarisca,. din care rezultă că 

“oraşul nostru a fost fundat de uriul din cei patru dom- 
nitori, tetrarchi, cari au stăpânit şi condus inperiul roman 
în aceste vremuri: Dioclețian n, Maximian, Constantin și 
Galeriu. 

lată această importanţă inscripţie : 
Imperatores Caesares' Gaius Aurelius Valerlus Dio- 

cletlanus et Marcus Aurelius Valerius Maximianus pii, 
felices invicti augusti et Flavius Constintius et Ga!erius 
Valerius Maximianus nobiles Caesares Germanici maximi 
quinturn, Sarmatici maximi guartum, Pesici maximi 
iterum, Britonnici maxumni, post debellatas hostiumn gen- 
tes confirmato orbi suo trancuilitate in aeternurm enn= 
stituere proesidiu 2)... . 

Adecâ: Impârații Cacsâri Gaius Aurelius Valerius Dio- 
Cletianus şi Marcus Aurelius Valerius Maximianus, cei 
pioşi, fericiţi, neînvinşi, augusti şi Flavius Valerius Con- 
Stantius şi 'Galerius  Valerius Maximianus, “prea nobili 
Caesari, cei mai mari: învingători .. ai Germanilor pentru 
a cincea oară, ai Sarmaţilor pai atru a patra oară, ai 

1) Vezi și interesanteie amănunte ale archiepiscopului R. 
Netzhammer în cartea sa sus Ri mânien, Ii. 211 și urm. 

2) C IM Sup. fe el5i,
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Perşilor pentru a: doua oară, ai .Britanilor, după ce în- 
vinseră desăvârşit neamurile vrăşmaşilor, întărind lini- 
ştea împărăției lor, zidiră fortăreaţa. fransmariscel. 

Această inscripțiune. a fost găsită la “Turtucaia, pe 
malul Dunării, lângă o fântână, şi a fost adusă în Țara 
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 inscripțiune, “Frans- 

marisca pare a fi fost fundată de unul din cei patru 
domnitori ai imperiului roman şi mai probabil de Gale- 
rius, care, e.dac de .origine, şi care, la Dunăre, ţinea 
pept cu oştile sale duşmanilor năvălitori. 

Mărturia inscripției noastre însă este contrazisă de un 
pasagiu din Procopius !), scriitor din. secolul al YI, care 
ne spune clar că oraşul Transmarisca a fost zidit dei îm- 
păratul Constantin cel Mare : 

Seguitut arx Transmorisca, cui in apposita coritinente 
“-respondet. Daphne, castellum olim a Constaniino Aug. . 
haud perfunctiorie , conditum ; Cum e re esse existima- 

“7et, ut ibl utraque fluminis ripa praesio teneretur. Pro- 
_. gredienie tempore Barbari id funditus - delevere : Iusti- 

" nianus Aug. reaedilicavit a fundamento. Post Transmaris- 
: cam areibus” Altena6 et: Candidicnae ab hostibus du- 

dum excisis, prout opus erat, prospexit. 
Adecă: Urmează fortărea aţa Trânsmarisca, căreia, pe 

„malul opus, îi răspunde Daphne — Spanţov — un castel - 
îundat odinioara “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 - 
cistrus Transmarisca cu totul. impăratul: Justinian a rezi- 
dit-o din temelie. După Transmarisca, fortărețele Altena, 
+ —Oltina spre Rasova — )- şi Candidiana (Dot: — Ra- 

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

„_- Din acest pasagiu al lui Procopius-rezultă că Traus= | 
" marisca a fost fundată de împăratul Constantin cel Mare, 
deci numai între anii 306—337, iar nu mai înainte şi 
că ca, fiind distrusă de Barbarii cari, nemulțumindu-se 
cu Dacia părăsită în prada lor, căutau să treacă şi în 
regiunile -de peste Dunăre, a fost. reclădită din temelie, 

“a fundamento, de împăratul Justinian. N 
„Fie că a fost fundată de unul dintre tetrarchi, fie că 

“a fost fundată de împăratul Constantin, Transmarisca a 
iost o cetate puternică pe malul Dunării şi amintită de. 
mai toate operile geografice ale “epocelor “următoare, 
Astiel existența orașului Transmarisca ne este atestată 
de /nfinerariam Antonini 4), de Ptolemaeus 2), de Ta- 
bula Peutingeriana 3), de Notitia Imperii 1), de geogra- 
ful Ravennat 5), de Procopius 5), etc, - 

Chiar dela începutul existenței sale, oraşul Transma- - 
risca a fost stațiune militară puternică: El eră apărat 

„de o. garnizoană de infanterie uşoară şi de două cohorte 
„— vro îia de soldaţi,— din legiunea XI Claudia, care, 
precum se ştie, îşi aveă lagărul la Durostorum-Silistra. 

La Silistra -s'a descoperit o țiglă a legiunti XI Claudia 
având indicațiunea castelului de la' Transmarisca. Ea se 
găseşte azi în muzeul din “Sofia şi » are. cuprinsul ur- 

EGACETEA) 
mător 7); 

Fig. 15. — Silistra.“ Facsimilul unei inscripții 

  

1) tin. Ant. pag, 224. 
2) Ptol, ui Di | 3) Za, Peut,; Trasmatisca, 
4) Aot Imp. Or pag. 102. 103, 
5) Geog. Rav. IV. 1: Stamarisca, : 

„6 Procop, op, cit, IV.7, pag. 292: TpapxrontoA&, Tpys-: parta Şi - i : | 4 C. 1 L. Ul, 12525. Kalinka, op. cit, pag, 3%.
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Legio XI Claudia felix Ti ramariscae, 
, 

“Asupra istoricului vechiu zl oraşului Transmarisca 
ştim foarte puține lucturi. De sigur va. fi: împărtăşit şi 

- acest oraş aceeaş. soarte pe care au avut-o. toate 'cele- 
Jalte oraşe din Dobrogea antică. De semnalat este totuş 
faptul că în timpurile “Vechi la Turtucaia a îost o epis= 
copie creştină. Constantin Porphyrogenitul !) ne spune 

+ „În eadem eparchia, scilicet Haemimoniis, kabet  mme- 
„ropolis  Miarcianopolls sub se urbeş aut. epicopos . 

" guinque, Rhodostoll, Tromariscorum Novorum, Zecede- 
„ porum, Scariae. Cat va fi ținut - episcopia dela “Trans- 
marisca nu puteni şti. 

Până in epoca lui Mihaiu” Viteazul nu mai avem nici o “cuno- |. 
stință despre oraşul Tutocaio, prefăcut acum în orâș turcesc, 
Jn anul 1594, primăvara, Turtucaia a fost arsă şi în parte dă- 
râmată de oştile românești. In anul următor, Românii pun din 
nou mâna pe Turtucaia și o distrug. 

La anul 1773 Ruşii bat la Turtucaia armata  Seraschierului 
Feizulach-Paşa, Mai târziu. generalul rus Şuvaroi trece Dună- | 
zea la Turtucaia şi deşi aveă numai o mână de oameni, totuş 
pune pe îugă'armata “numeroasă a Turcilor. 

In 1810, la inceputul războiului Ruso-Turc, genera! 'ul Kamen- 
scki atacă cetatea bine întărită dela Turtucaia şi o distruge 

-, impreuuă -cu toate forturile turceşti de pe Dunăre. De atunci 
“ sorturile de la “Turtucaia au rămas in ruină - până in . preziua 

războiului Româno-Ruso-Turc, 
La 1523 nn corp de armată rusesc se incearcă să treacă - 

Dunărea pe la Turtucaia, dar - Turcii se opun şi incercarea a 
rămas zadarnică, 

In anul 1854. în timpul războiului Crimeic generatisimul tur= 
cesc Omer-Pașa frecii Dunărea pe la Turtucăia şi dete celebra . 

- bătălie de la Onteniţa, in care Turcii ieşiră învinse ători, - 
După. războiul Crimeic Turcii întăresc din nou forturile de la 

Turtucaia, iar la anul 1875 se îăcură fortificaţii puternice, 
În 1817 începând războiul între Ruşt şi Turci, Turtucaia fu 

bombardată de artileria rusească de la Olteniţa. In lupta de 

7 

1) Const. Porph. .De cerinioniis aulae Byzantinae N. 53.
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artilerie: fu rănit generalul rus Ernroth, fost ministru în Bul- 
aria !), n : - 

E La “Turtucaia populațiunea, în majoritatea. ei, 'este roma= " nească, având şcoală şi biserică năţionaia, Prezenţa populaţiu- „nei româneşti în oraşul Turtucaia se explică prin: persecuţiu- nile la Cari erau expuşi ţăranii români din partea boierilor şi 
a proprietarilor lor 2). : o. ” . SI 

A 

= 

  

1) Mih. Drăghicescu, Dunărea de la Orşovu la: Mare. 
2) C; Jirecek, Das Fiirstenthum Bulgarien. : 
x



S 

- imprejurimile Turtucaiei 

Candidiana-Dolnici-Rahova, Cadichioi 

- Spre.nord de la “Transmarisca,-la o egală distanță 
între. această localitate şi Silistra, în satul de astăzi 
Dolni-Rahova şi în apropiere „de Cadichioi, pe hmes . 

Dunubiunns, se văd până astăzi urmele unei stațiuni . - 
militare din vâchia' Moesia inferior. a 

Aci se. găsiă  găârnizoana unei: vexilaţii a legiunii | 
Italică, după cum ne atestă această N tiua digaitatum !) 

şi după cum ne-o arată o inscripțiune găsită la Cadi- 
_ <hioi 2).- lată cuprinsul acestei inscripțiuni: . 

-_ Neptuns Augusto sa:rum. Vex lutiu legionis 1 Ita'l- 
"coe, Mossicae et V Mucedonicue Da-icae Tropaei 
agens sub curam Eotui Mo esti centurionis lez. V. 
M 1€. et. V Ieri Cementis centurionis leg. 1. Ital. v.: s. 

Adccă + Inchinat lui Augustus Neptunus (2). Vexilaţia 
legiunei | Italica din Moesia şi a V. Macedonică din 
Dacia, găsindu-se la Tropaeum, dedică acest monument 
supt îngrijirea centurionului Eptidius Modestus din le- 

1) Not. dign Orientis XL. 24: milites. primi Moesiaci, .. 
2) CL, UL 444334 cf.. Pârvan, Cetatea Tropaeum, pag. 31; 
“Tocilescu Fouilles el Recherches archdologiques, pag. 202. * ..
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e 

giunea V, Macedonică şi a lui Valerius Modestus, cen- . 
-turion din legiunea | italică, 

> Inscripţiunea aceasta ne arată, după cum a dovedit-o 
d. Pârvan, că ea este din timpul împăriului A. Aurel 
care, având să “poarte războiu: împotriva Costobocilor 
ce năvăliră în peninsula Balcanică, a trimis în contra 
lor o vexilație 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 ŞI trupe din Africa şi 
înrolă chiar și sclavi DD 

pE GIC CILIEG| 

Fig. 16. — Silistra, Facsimilul unei inscriptii 

  

Existenţa castrului dela Candidiana ne o dovedeşie 
și.0o ţiglă găsită la Durostorum şi pe care se poate 
citi: Legio. XI Claudia felix Candidianac. Probabil 
că, întocmai după cum-la Transmarisca staționă o 
garnizoana compusă dintr'o infanterie uşoară” şi din 

„două cohorte 'din legiunea XI Claudia, va. fi staționat 
de sigur şi în garnizoana dela Candidiana tot 0 in- 
tanterie uşoară împreună cu cohorte din legiunea dela 
Dârstor, | 

Candidiana ne este indicată şi în Jinerarium Anto- 
nini 2), în localitate, unde Tabula Peutingeriană şi” geo- 
graful Ravennas ne aratăsNigrinianis 3). 

1) Pârvan, Cetatea Tropacur, pap. 39, 
.2) Htinerarium "Antonini 223. i 
'3) Geng. Ravennas, 155, 18, o
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In apropierea de Turtucaia se găseşte faimosul târg Zurce 
Esmil. După mărturia lui Kanitz, mocanii din Transilvania, cari 
„închiriau vastele păşuni de pria prejur, pentru turmele lor de 
oi, işi desfăceau aci, în. acest bâiciu celebru de la Turc-Esmil, 
producjiunea lor. de “brânză, carne, lână etc. Peile: oilor le 
trimeteau mocanii ardeleni de obiceiu în Ţara Nemțească i). . 

x - -> 

, -_1) Kanitz, La' Bulgarie Danubienne et le Balean 1882, pag. 415,
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„CAPITOLUL VII 
, 

: | ÎN Abrittus-— Abiat-- Calessi 

- Unul dintre. cele mai insemnate oraşe din -Dobrogea 
antică este Abritius sau Abrittum. Identificarea acestei lo- 
calități nici astăzi nu e destul. de- sigură. Tomaschek ?) 
crede că ar fi fost la Nord de Marcianopolis (Devnia); 

„Jirecek însă identifică Abriitus -cu Aboba, la Nord de 
“ Şiumla, unde în evul mediu exista localitatea Priscova 2). 
Archeologul C. Scorpil, care în timpul din urmă, a car- - 

„cetat mai cu deamănuntul antichităţile Bulgariei, crede 
că oraşul Abrittus -a: fost în localitatea de astăzi. Abtat- 
Calessi 3). - -. a | e 

In orice caz, după mărturiile tuturor scriitorilor an- 
“ici, Abrittus se găsiă Ia graniță, între Aloesia inferioară 
şi Scythia minoră, împreună cu alte două oraşe impor- 
tante, împreună cu Zaldapa şi'cu Tropaeum” Traiani. 

Despre existența oraşului Abrittus avem o sumedenie 
de mărturii, iar. cercetările. ce a făcut Scorpil la locali- 

„ iatea,- Abtat-Calessi ne dovedesc 'că cetatea şi oraşul 
Abrittus, deşi nu' s'a ridicat la importanța localităţii dela. . 

. Dia PR A. . . . 

1) Pauly-Wissowa, Real-Encyel. dbriitus, 
2) Jirecek, Archeol, Fragm. aus Bulgarien |! 193. 

„4) Kalinka, op, ci?, pag. 250. . - ia 
Di . (a



73 

Adam-Clissi, totuş a fost de 4 însemnătate foarte mare, 
atât ca centru militar cât şi ca oraş civil. 

Numele de Abrittus îl întâlnim pentru intâiaş dată în 
secolul al Ill-a. lmpăratul Decius (249-—251 d. Chr.) 
persecutatorul teribil al creştinilor, 27:73: cum îl nu= 
mesc istoricii greci, a fost ormorit act, impreună cu îiui 
“său, în răsboaiele ce purta inpotriva Goţilor, E adevărat 
că Eutropius 1) ne spune că împăraiul Decius a fost 

_omorit în „arbarico, dar, dupi cum a observat-o încă 
Tomaschek, pasagiul trebue să fie greşit. De altfel, în 
secolul 'al Iil-lea Dobrogea făcea parte integrantă din im- 
periul. roman și Eutropius care a trăit -numai câteva de- 
cenii după împăratul Decius nu puteă să numească Do- 
brogea ţara Barbarilor. Pe de altă parte, De: xippus, ut 
contimporan al lui Eutropius, ne spune precis într'ur 
fragment al său, citat. de Syncellus, că împăratul Decius 
a fost omorit. împreună cu fiul său la Abrittus. 

lată în traducere acest pasagiu important : “ 
Scyții cari se numesc Gotţi, trecând peste Dunăre, 

au începul să devasteze cu mulțimea lor imperiul ro- 
„man în timpul domniei lui: Decius. Pe Moesii, cari se 
rejugiaseră în Nicopole, îi asediară: dar Decius, după 
cum ne povesteste Dexippus,. ficând un atac vlolent 

împotriva lor, deşi. a omorit 30.000 de dușmani, totuş 
s'a” întors” din răsboiu slăbit aşă că a p. 'erdut oraşul 
Philippopole, cucerit de ci. şi o mare mulțime de Tihraci 
a pierit. Pe Scyţi însă, pe când se întorceau în patrla 
lor, urmărindu- i nelegiuitul Declus, lângă Abrvive, în l0- 
cul care se numeste Forum Thembronium, 3 "Ana să 
Ifontrn “tt Wiuznwvi, este ucis in timpul nopții îm 

preuna cu fiul său : de accea SC), ţii se retraseră cu un 
mare număr de captivi şi de prăzi. În urmă, a'matele 
aleseră împărați pe Gallus, jost consul. şi pe -Volusia- 
nus, fiul lut Decius : ca"i ' domniră,. după cum spune 
Dexippus 78 luni, nefăcâna nici o Japtă mal de Seară. 

1) Eutropius, Breviărium, IX, 4,
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După alții, domniră trei 'ani, după câţiva. autori însă, 
* doul ani!), Aa AI ii | | p 

-- Din acest pasagiu, se vede lămurit că împăratul a fost 
omorit la Forum Sempronii, de" lângă Abrittus, împreună 
zu fiul său, şi Că atavut de “urmaş pe Gallus. Vollusia- 
nus, după unii, sau pe Gallus şi pe Volusianus, după alții, 

Despre acelaş fapt istoric ne povesteşte şi Jordanes. 
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 moarte. Atunci împăra- 
“ul, în Supărarea sa, a atacăt nepregătit pe Goţi, dar a 
iost împresurat de aceştia şi omorit în Abrittus, cetate 
din Moesia. Locul se numeşte şi astăzi, zice Jordanes, 
Altarul lui Decius, fiindcă înainte de această luptă pă- 
„gânul împărat sacrifică aci idolilor, » Veniensque Abrupto 
Moesiae civitatem circumseptus a Gothis etipse exstin- guitur, imperii finem. vitaeque - terminum . faciens; qui . 
docus hodieque Decii ara dicitur, “eo quod ibl ante . 
pugnam' miserabiliter Idolis immolaret 2). - 

De asemenea Cassiodor din sec. VI ne spune că De- cius a pierit la Abrittus, in Abritto, Târaciae loco 3). 
„Am insistat anume asupra locului unde a. fost omorit 

" împăratul Decius, fiindcă sunt scriitori cari ' susțin că el ar fl murit dincoace. de Dunăre ; între aceştia Aurelius 
Victor ne spune că „Decium perisse” trans 'Danubium 
Bruti %)“, - . i 

. i Dezippus; Atheniensis, Fragmenta historicorum Graecorum, ȘI p: 674 > | | 
2) Jordanes, De rebus Ceticis XVIII; Rom: 248: Decius cure ilio suo crudeli morte. occubuit Abritio, e 
3) Cassiodorus, Chron. 147. (an, 252), Decius lavacra publica aediticavit, quae suo nomine appellari iussit. Decius cum îilio suo in ——. Abricio Thraciae loco a Gothis occiditur, cui succe- Sit Gallus cum Volusiano filio, qui regnaverunt annis.ll men- sibus III. Cf, Dic, 7hesaurus Linguae Fatinae. | 4) Aur. Victor, De Caesaribus 29 (X) pag. urm.: Decii Bar- baros trans Danubiun persectantes Bruti fraude cecidere, exactb 7egni biennio. Sed Deciorum mortem plerique illustrem ferunţ,
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Inscripţiunile sunt şi. ele unanime întru a rie confirma 
că Abrittus se găsiă în Dobrogea de azi. Astiel un sol- 
dat 'dela Aquileia este născut la Abrittus „natus in Moe- 
sia inferiore, castello Abritanorum“ ?). Intro altă in- 
scripție găsim: Abritii Moesiae inferios incola“ 2); iac 
într'o diplomă militară: M. Antonio M, Î. Ruto Abret- 
teno 3). 

Sub forma grecească găsim logalitătea noastră la 
Hierocles 4) "Fizz, la: Procopius 2) PA nzens, 

Din datele ce le avem asupra oraşului Abrittus n: 
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-. 
lelaite: oraşe din interiorul Dobrosei. 

Oraşul nu pare a fi fost grecesc, ci mai mult ur 
oraş romaân., 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 Traiau, ca şi “Tropaeum din apropiere, având 
aceeaş menire de a servi civilizațiunea 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 cale 
mai multe sunt din timpul împăratului Justinian, şi unele 

Namque filium audacius congrediunteu cecidisse in acie: -pa- 
trem autori, cum perculși milites ad_solandum,. Imperatorert: 
multa praciarentur strenue dixisse: Detrimentuni unius muilitis 
parum videri sibi. lta refecto belio cum impigre decertac 
interiisse pari modo. ,. 

1 C.I. L. V. 942. 
2) C.L.L.U. p. 1971, 
3) Mommsen, ci. Thesaurus Lingua» Latina» : Abrittus. 
4) Hierocles, 'Sunsedemus p. 636. : 
5) „Procopiu ind De aedificiis lW. 11, p. 303. 

7



Bo 
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 părți 

punem a 
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„Fig, 17. — Abrittus, Drumul spre Tropaeum 7raiani Ă , i . - Pi i 

ate unei aşezări militare. Pe deo 
un ări „deoparte avem castrul în- tărit, unde siaționă armata şi unde în vreme. de "primej-
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die se reirăgea populajiunea civilă, şi oraşul propriu zis, 

_sezultat, după cum se ştie, din canabae, Ca orice cetate 

întărită, de asemenea şi Abritius'aveă din distanță în 
distanță, şi în toate direcţiunile, fortiticaţiunii, cari aveau 

să împiedice apropierea-duşmanilor de oraş şi de castru. 

Castrum dela Abrittus eră un punct de: înirețăiere a 
Grumurilor 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 deapă. 

In pariea în care nu avea întărituri naturale, eră prote- 

jat de ziduri, ce e drept neregulate, dar condiționate de 

poziţia locului. Zidurile aveau din distanță în distanţă 
turnuri de apărare, şi ele condiţionate tot de situațiunea 

castrului. In total se poate vedeă şi astăzi urmele a 32 

de turnuri, în genere în formă rotundă, mai ales: ia col- 

țuri, şi nu mai puţini de 20 sunt aşezate pe laturea de - 
sud-est a lagărului, la o distanță cam de 20 paşi. In 

aiară de ziduri se pot urmări resturile unui val. - 

“Din cauza poziţiunii tocului nici viae şi nici porloe » 

nu îşi au locul lor.ca „în celelalte lagăre. Cele patru 

„porţi au fiecare, la dreapia şi la stânga, câte două tur- 

nuri în patru colțuri. - „: ! | 

In partea dinspre vest a castrului, se văd două porți 

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- 

- duială, se. va fi născut alături, . A 
C. Scorpil, după a căruia descriere an schiţat forma 

Castrului- dela Abritius şi la studiu! căruia. trimitem pe 
"cititor 1), a urmărit şi drumurile. romane cari por- 
neau din Abrittus, din această încrucişare a lor şi mai . 
2les drumul spre Adam-Clissi, care până astăzi poartă 
numele de 1 aşiolu, drum pavat, deşi pavagiul a fost îm 
mare parte distrus de ţăranii de prinprejur. Patru erau 
aceste drumuri : unul pre Callatis (Mangalia) cu conti- 

7 
1) Kalinka, op. cit, Abrittum. |
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- nuare: spre Tomi (Constanţa) ; al doilea spre Marciano- 
polis (Devnia), Odessus (Varna) ; al treilea spre sud- * 
vest cătră Nicopolis ad Istrum şi al patrulea spre nord- 
vest căiră 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. O columnă de piatră, înaltă de 1.14 m. descope- 
rită în cimitirul dela Abtat şi dusă la primăria din De- 
vecichioi. Ea a fost întrebuințată în două rânduri şi are 
următoarea inscripțiune Di 

Imperatori Caesari divl. Trai- 
ani Parthici jilio divi Me 
Nervae nepotii Trai- - 
ano IHadrlano Augusto i 

„pontifici maximo tribuncia (119-133) 
poiestaie consuli III pairi patrlae. 

Dominis NOStris Mă 
Valentiniano . 
Theodoslo e | 
et Arcadio. ÎN (383-392) 

Astăzi această columnă se găseşte probabil tot îa 
fostul primar din Devecichoi Peatru Georgiev, la cara. 

a văzut-o în 1906 kKalinka. 
2. Un altar de. piatră, trecut dela Abiat la Saragea, 

şi astăzi în muzeul dela Sotia. Pe piatră se wăseşte 
următoarea inscripțiune : 2) 

Apollini sancto 
Antonius a 
Zinenis Da 

» € „Le Il, 14464; Kaiinka, op. cit, pag. 18. 

>
 

—
 „LIU, 14210.
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princeps 
„pro se et suis 
volura; 

3. Un altar de piatră, găsit la “Abtat, trecut la Ar- 

înintly, unde se găseşte la temelia unei. biserici, inscrip- 

jiunea grecească de pe acest aliar are cuprinsul ur- 
y 

mător:) , 

-(Jsois ude 
zapli 

„pa. its 
- Zopnată- 
so lâous 
0 mie 
Aaa Ilz-. ' 

iza | 

“paigzt). 
<q, 2. 

= of    

Adică: Deilor din infern (Dls manibus). 'Zelnes al 

iui Zordesiosus, de ani 5, trecătorilor salutare. Atât. . 

4. Fragment dinir'o inscrpţie fumerară, găsită la Ab- 

iat-Calessi și trecută la “Saregca, azi la muzeul din. 

Sofia, de cuprinsul următor: *) 

Vixit annis NĂX 
„+ Aelius Ingenus 

civis Romanus defunctae conjugi 
bene 'merenți - . . -. 

posuit. 

1) Kalinta, op. cit. pag. 247. | | 

2) Ci. E. Loch, Elliptisches 749%4 in „Grabinscuritten, in În- 

degermanische Forschungen XXXIII, 1-2 1913, A - 

3) C.1, LL. 101 14214, Kalinka, op. cit. pag. 326.
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5. Pe o placă de piatră, gâsită la Abiati- -Calesst, 
"despre Care i sa comunicat . 
numai lui C. Scorpil, fără 
să fi văzut placa el însus, 
eră tirmătoarea inscripţie, fu- 
nerară ; 

Sextus. Puc. d. 

„„* Vixitannis L, 

| Cele două şiruri: din mij-. 
„loc 'erau iligibile. 

6. Un relief mortuar, găsi: 
!--în : cimitirul - dela Abtat - 

17: 1897: şi dus la Devecichioi. 
" „EL cuprinde două părţi, doua. 
"câmpuri, întrunul fiind re-. 

“. prezentat up ospăț al mor- 
4, 18——Abtat, Sielă funerară ților, -într'al doilea - Un can 
eu un ospă! al mortilor de. medusă, având de ambeiz 

| „părți câte un tânăr. 2) 
1. Pa o piatră găsită. ia Abtat se poate citi anaglitu, 

adică nuinele” în zelief,: al..zeiţei Epona, ' protectoarea 
cailor, măgarilor şi catârilor, Cuprinsul inscripţiunei teste 
următorul: e 

    

  

- , oa e a. 
zi, miar Fratii Nina SI ie) its zi, 

Adică : Aelius fiul ui Paulinus a ridicat acest îno- 
nument în cinstea zeiței îndurâtoare Epona 3). Numela: 
de Aejius Paulinus este de sigur un încetățenit al în- 

- ) Kalinka, op. cit. pag. 329. 
2) Kalinka, op. cit. pag. 222, 
3) Inscripi jones Gruecaz ai res Romanes. pertinentes i, No. 595 pag ca, . Se st
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păratului Aelius. Hadrianus, cecace .ne face să crederi: 
că inscripțiunea datează. din secolul al li d. Chr. Caras- 

  

  

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

. Pi 1 

terele greceşti ale. inscripţiunii sunt uu indiciu ca acest 
Aelius va îi fost grec care se românizase. 

6.
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8; Ruinele unei basilici impodobite cu mozaicuri. tru 
moase Di 

9. Mai multe: resturi de ciâdire, găsite prin satele de. 
prinprejur şi fiind de proveniență din Abritius.- 

10. Vro 200 de monede de argint găsite în Saragea, 
toate din timpul imperiului, pe una citind C, Scorpil: 
/mp. Caes. A. Ant. Gordianus Aug... 

Tot aci s'a descoperii un bloc de piatră 2) pe care 
se poate vedeă în. relief un călăreț, având înaintea sa 
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Fig 20 — Saragea, Fragment dintro stelă funerară 

un tânăr îmbrăcat în hima tion şi “ţinând, în mână” O 
suliță. 

11. La Asaplăr, spre sud de Abrittus, s'a găsit douâ 
postamente de coloană, de sigur aduse aci dela vr vo. 
poariă a castelului din "Abriztus. 

12. La Armudli, în apropiere de oraşul nostru, sa 
“descoperit un rest de coloană cu ornamentaţii. 

13. La Musabei, spre Est dela Abritius, O localitate 
unde se constată a fi fost o fortiticațiune romană ce 

1) Cf. Weiss, op. cit, pag. 8, 
2) Kalinka, op. cit. pag. 22
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făcea parte integrantă: din 'lanțul de fortificaţiuni dela 
Abrittus, C. Scorpil a descoperit un fragment de relief, 

reprezentând un Eros cu o faclă în mână. Tot aci s'au 

găsit încă câteva obiecte “mai mărunte. | 

14. La' Capacli, azi Alexandria, în apropiere de Abrii- 

ius, s'a descoperit o piatră de hotar, pe care se poat: 

citi Fines terrae vici !). 

Nu ştim care va fi fosi soarta oraşului Abrittus în . 

epocele târzii ale. romanitâţii şi nici în timpul stăpânirii 

bizantine. Probabil că viața romană mai intensă a în- 

cetat odată cu invaziunile barbare şi de sigur, odată cu 

distrugerea. înfloritoarei cetăți dela Adam-Clissi, va fi în- 

„cetat şi existenţa. oraşului” Abrittus, iar locuitorii se vor 

îi adăpostit prin păduri sau se vor fi reiras la Dunăre 

şi Chiar pesie Dunăre, scăpând astfel. de peire totală. 

Avem chiar. convingerea că romanitatea a dăinuit mult 

timp în părţile dobrogene şi ' că -renaşterea romanității - 

în poporul: românesc: -de prin secolul al 12 şi al 13 sia 

făcut în âcelaş timp:în minţii Carpaţilor ca şi în munții 

- Dobrogei şi în munţii actualului stat sârbesc. 

Că Abrittus a fost un centru cultural în “lumea veche, 

rezultă şi din faptul că aci s'a desvoltat în timpul pri-- 
mului creştinism o. episcopie destul de însernnată. | 

 Cunoaştem doi episcopi din Abrittus pe Marcianus şi. - 

pe Ursus. Marcianus a păstorit între anii 431—458*). 

lată pasagiul. din Le Quien *) despre acest episcop : 

“ Inter episcopos qui Ephesi. pro INestorio steterunt, . 

“ Marcianus Abryti fuit, subseribens epistolis ipsoruri 

“ad ecclesiam Hierapolitanam et ad Joannem Antioche- 

" num eiusque SOCioSs qQuos Orientaliur synodus adversus - 

„ legitimam ad imperatorem delegaverat, Marcianus epis- 

copus Abrvii, în quo nimirum Metropolitae suo Doro- 

) C.L i. Ut 12508. Areâ. pie. die XVIL p.200. 
DV. Pzrvan, Istoria Creştinismuli Daco-Roman, page 65. 

3) Le Quien, Oriens Christianus | 9. 1220. 
7
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theo plus cequo indu!gebat, Al vero nulla eius mentio 
est inter episcrpos quos sancta synodus communione 

-.. dt sacerdotio amovit; Quin imo Abritensem sedem diu 
„_satis tenuit, ita ut anno 458 subscripSerat epistolae 
synodi provinciae Moesiae secundae ad Leonem imp. 
Marciunus episcopus erclesiae Abriticae vel Abryticae. 

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

i „_---stola episcopilor. Moesiei in- : 
ș a ierioare către împăratul Leon, 

“în anul 414. 
Al doilea episcop din Abrit- 

-. tus este Ursus, lată pasagiul . 
din Le Quien !). 

           
/// |!24 . In septima synodo sedisse 

///A ; Ai „" et subscripsisse legitur. Ursus 
  

„ Avaritianorum vel Abritiano- 

Figf21.— Mustata-Teke,  TUm enisronus Oăpaso Esca. mad 3prhqsiaz 24 "Afagi- 
zay, ÎVumen Ursus homi- 

nem latinae linguae significut, nec absurde: Abruli în 
Moesia ecclesiae, ni fallor, tribuendus veni! ; guando 
praesertim inter 

„_€piscopos - Thra- 
ciae initio act. VI! 
ei in subscriptio- 
nibus reperitur. 
„* Deci Ursus,epi- 

„scopul din Abrit- 
-tus ia parte şi 
subscrie actele si- 
nodului al VII ecu- Na | 
iiienic şi este Ro- - Fig 2 
mân, Ursus ho- Abtat-Calessi, Placă cu reliefuri. creştine 

ninem Latinae “linguae significat. Sinodul'al.VIl Ecu- 

„__Lespede cu reliefuri 

  » Le Quien, op. cit. pag. 1222, i | -
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-_menic S'a ţinut, precum se ştie, la Nicaea, la anul 187 !), 
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 aci 
este românească, după cum de altfel. o atirmă şi Le 

- Quien, Ursus homo latinae linguae. e 
- De altfel, Hierocles pune oraşul Abriitus ca al-şapte- 

“lea între oraşele Moesiei inferioare: „Eparhia Moesiei 

-— nu a Scythiei— are oraşele Marcianopolis, Odessus, 
Dorostolos, Nicopolis, Novae, Appiaria, Abriftus" 2). . 

Când se va fi stins 'cu totul viața romană din Abrit- 

tus, nu putem şti. Probabil „că la.venirea Turcilor în 

Dobrogea, romaniiatea din Abrittus: va fi: fost de mult 

dispărută. | 3 » 

7 , - - 

4) V,- Pârvan, op. ciz, p. 65. 
2) Hierocles, Synecdemus Pag. 391, -



CAPITOLUL VU 

ZĂLDAPA 

" Zaldapa, un mic orăşel, zehonz Era", cum îl numeşte 
istoricul Ioannes Antiochenus, într'unul din fragmentele 
sale, poartă un nume tracic şi este de sigur mai vechiu 
decât. dominaţiunea romană în regiunea din dreapta Du- 
nării. Cu toată această vechime, totuş . despre existența 
orăşelului Zaldapa, nu avem. nici o cunoştinţă inainte de 
era noastră creştină. Ia 
„De asemenea nu putem şt: cu preciziune nici locul 
unde va fi fost vatra acestui oraş. Prin faptul însă că 
în jurul Dobriciului se găsesc, în diferite localități, o 
sumedenie de monumente antice greco-romane, la Ala- 
cichioi ca şi la Gelengic, la Ezibsy ca şi la Carasinan, 
sate de prin prejurul oraşului Dobrici, şi. de oarece. acest 
oraş, prin poziţiunea. sa geografică, eră predestinat să 
ii existat întotdeauna la această întretăiere naturală de 
drumuri, şi de. oarece fundarea oraşelor e mai întotdea- 
una condiționată de poziţia- locului, presupunem. că oră- 
şelul Zalpada se găsiă în apropierea Dobriciului, la Ala-" 
cichioi,. cum presupune și archeologul Weiss 1), 'sau poata 
chiar la Dobrici. i - 

„1) Weiss, Die Dobrudscha im Alierturn, pag. 78. -
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___ Indicaţiuni asupra poziţiunii oraşului Zaldapa ne dă 
istoricul Theophylactus care, vorbindu-ne despre expe- 

- dițiunea armatelor bizantine împotriva Avarilor, ne spune 
că un corp de armată a pornit sub comanda lui Kastos 
peste Balcani spre Zaldapa, iar a! .doilea corp, sub co-: 
manda lui Martinos, pesie Balcani spre Tomi 1). 'Dela 
Anchialus, de lângă 'golful Burgas, porniau de fapt două 

" sosele, una peste. Odessus (Varna), Dionisopolis spre 
Tomi, pe coasta Mării Negre, şi alta. spre Marciano- - 
polis (Devnia), Zaldapa, Abritius, Tropaeum Traiani etc. 

Fiindcă însă, după lista lui Hierocles şi după Notitia 
episcopatuum. Zaldapa, se găsiă în provincia scitică ur- 
mează. că orăşelul nostru nu se află prea. departe de 
“Marcianopolis (Davnia), capitala provinciei . Moesia Se- 

- cunda, Acelaş Theophylactus ne mai spune că un corp 
de armată bizantină a pornit de la Marcinopolis, peste 

. Zaldapa, spre latrus către gura îluviului. lantra. "Din. 
aceasta deduce Weiss' că Zaldapa nu' trebuie căutată 
prea spre nord, nici prea spre Dunăre, căci mar îi avut 
de ce să facă ărmata bizantină un ocol aşa de mare. 
„ Zaldapa este patria lui Vitalianus, lată pasagiul din 

- fraomentul lui Joannes Antiocherius: Ma 
"Oe aazda pază măi dt poi (an, 514) 7% az 

zip Oper Dizzy, uonzistos fas ti. cpavhs ij 

proviji iai săs apus soy Eepigaty baotzaroâvos, Dăs înv 

ileazdhov, zegida îcpritbzas Pdâmia “cs uz Miids 
GR, Bad 2 i aa | 

Adică: In vremea aceasta (anul 514) produse îur- 
burări în. Thracia Vitalianus un om mic şi Dâlbâit la 

“vorbă, 'cu -genele ochilor arse, fiul lui  Patriciolus din 

Zaldapa, un orăşel mic din Moesia inferioară. | 

Acest Vitalianus din -Seythia minor s'a pus în fruntea - 

federaţilor şi a pornit cu răsboiu contra lui Anastasius, 

.. 

4) Thcophylactus, ]. 10, vezi Weiss op. cit. pag. 79. 
2) loannis Antiocheni, Fragmenta, în Fragm, Fistoricorum Grae- 

"4 corum, V. pag, 32... ” .
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impăratul. din: Byzani, la anul -514 d. Chr.. In această 
- expediţie a sa a fost ajutat de 50.090 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. | e 

> “lată ce ne spune despre această expediţie Marcellinus 
Comes, în două pasagii ale sale. - Da 

Vitalianus Scytha- assumptis Romanorum equitum pe- - 
ditumque plus quam LX millbus armatorum in triduo. 
“congregatorum, auxilio in locum gui Septimus dicitur, 
advenit ibigue: castra metâtus est; dispositisque a mari 
in. mare suorum ordinibus, ipse ad usque-portam, quue 
Aurea.dicitur, sine ullus accessit dispendio; scilicet 
pro ortodoxorum se -fide proque Macedonio urbis epis- 
copo,. incassum ab Anastasio principe exulato, Constan- . * 
tinopolim accessisse asserens. Porro Anastasii simulu- 
tionibus aique prejuriis - per Theodorum internuntiurm 
illecius atque illusus,. octavo die quam urbem 'accesse- 
rat, remeavit. Hinc Odyssum Moesiae civitatem Vitalia- 
“nus pernoctans astu ingressus est. Cyrillum lenocinantein 
mogis quam. strenuum militiae ductorem,; inter duas pel- 
lices Witalianus reperit.dormientern, eumdue abstractur. 
mox cultro. Getico jugulavit, hostemque se Anastasio. 
Caesari: palam operteque exhibuit 1). a 

Vitalianus eidem  Anostasio imp. immănior factus 
est inimicus ; praemissis guippe suorum cduitibus. ar- 
matisgue naviculis sinistro sibi litore occurrentibus, ipse 
peditum armis stipatus Sosthenense praedium ingre sus 
est, totiusque loci palatium habuit mansivnem. Wlissi 
sunt ad, Vitalianum a Caesare senatores, qui pacis cum 
eo lezes componerent. Nonaginta auri pondo, exceptis . 

” resalibus muneribus, pro pretio tunc accep:t Hypatii, . 
iam mille centum auri iibris cum Uranio capiwvo sibi a 

1) Marceilinus Comes, Chron. sub an. 514.
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suis în Sozopoli— Apollonia—oblatis. Magister militum . 
Vitalianus per Tkraciam fartus Hypotium, quem capti- 
vum .Catenatumque.apud Acres costellum tenebat, rever- 
SUS suo remisit avunculo !). 

Adică: Vitalianus, din Scythia, „ridicând o armată de 
mai bine de 60.090 de călăreți şi pedeştri romani, strânşi 
in timp de trei zile, sosi într'ajutor în locul care se nu- 
meşte Septimus şi aci şi-a aşezat tabăra; după ce şi-a ! 
aranjat trupele alor săi dela mare - până la mare, s'a 
apropiat el însuş de poarta, care se numeşte Poarta 

e Aur, fără. nici “o perdere ; neapărat el - susțineă că 
vine la Constantinopol pentru credința ortodocşilor și 
pentru episcopul Macedonius al oraşului, exilat pe nedrept 
de împăratul. Anastasius. Dar prin preiăcătoriile şi prin 
pertidia lui Anastasius fiind momit şi păcălit de parla- 
mentarul Theodorus, s'a întors înapoi după opt zile. | 
[noptând pe drum, Vitalianus a intrat prin viclenie în Odes- 
sus (Varna); Vitalianus dete aci peste Cyrillus, “un ge- 
neral mai mult afemeiat decât un „general activ, dormind - 
intre două âmante şi, punând mâna pe el, îl ucise cu 
paloşul sâu getic şi se teclară pe față dușman hotărit 
ai împăratului Anastasius. i - 

- Vitalianus deveni pentru împăratul Anastasius un dus 
man şi- mai grozav; căci trimițând înainte călăreți de 
ai săi şi nave mici înarmate cari aveau sâ-l întâlnească 
pe țărmul stâng, însoţit de armata -pedestră, a intrat el 
însuş în domeniul Sosthenens şi a poposit în curtea 
întregului loc. Impăratul a trimis la Vitalianus senatori 
cari să stabilească condițiunile păcii. Atunci a primit 99 
libre de aur, în afară de darurile regale, ca preţ pentru 
Hiypatius, oferindu-i-se de ai săi 1100 libre de aur îm- 
“preună cu caplivul Uranius în Sozopoali. Şeful armatei 
Vitalianus întorcându-se prin 'Thracia, pe Hypatius, pe 
care îl țineă închis în lanțuri la castelut Acres *) l-a tri- 
"mis înapoi la unchiul său. 

p Marccllinus Comes, Chron. sub an. 515. . | | 
2) Acest Ceres 'Castellusr este Caliacra, şi nu trebuie coniun- 

S
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-Despre oraşul Zaldapa, afară de îsvoarele îstorice de 
de mai sus: Theophilactus 1), Hierocles 2) Notitia epis- 
copatuum 3), Joannes Antiochenus 1) Marcellinus Comes 5), 
ne mai vorbeşte şi Procopius 5) 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. ÎN 

Astăzi, în regiunea Zaldapii, dacă nu chiar în localitatea ve- 
chiului oraş, se găsește cetatea întărită Dobrici (azi Bazargic). 
Numirea Dobrici e o numire slavă și s'a dat după numirea 

- prințului Dobrici sau Dobrotici, — după care s'a numit şi Da- 
brogea, — numai în anul 1882. Oraşul se numiă mai înainte 
Hagi Oglu Bazargik, . 

După spusele lui Kanitz carea vizitat Dobrogea în anul 1851 
şi 1882 oraşul Dobrici ar fi fost intemeiat de un negustor străin, 
Hagi Oglu-Bacal care şi-ar fi construit aci, cu 300 de ani mai 
înainte, cca dmtâiu casă turcească. Architectura acestei case 
ar îi servit drept model! celor 1900 case cari s'au mai zidit în 
urmă, toate case turceşti, tătărăşti şi țipănești. In timpul vizitei 
ce a făcut Kanitz Dobriciului, se găsiau şi 2$5 case bulgărești ; 
elementul turcesc însă eră în preponderență, dovadă moschecle 
numeroase ce a întâlnit. Intre ele a văzut zece. moschee în- 
podobite cu minarete de piatră şi două minarete de lemn, 

dat cu Sera de lângă Constantinopol (Dionys. Pyz. Anapl. îr. 
28) nici cu Slerita promuntoriu din Bithynia, cf. Sragm. fist. 
Graec. V, pag. 33. ” 

1) Theoph. Il. 10.10; VII, 2, 1, 16. 
21 Hierocles, Sunecdemus 637 7.. 
3) SeuscBrift făr Dircfengescbicfte XII, 532, , 
4) Ioannes Antiochenus, Sragm. fist. Qrasc. V, pag. 32, 
5) Marcellinus Comes a. 514, 
6) Procopius. De ae ificiis, pag. 208. 22, 
7) Malalas, Cbron., pap 40», ă 
3) Theophuactus Simocatta, Sfistariarum (6. | 8 pag. 48: 

-  CBaganus porno Scytfarum OMloesorumgue finitimos omnes circum- 
quaquo vaxaGat, multasque u»Ges Rbataniam, “Bo 2oniam, Seys, Oo- 
rostylum, Saldapa, Paunasa, Călartianopolim, “Dropqeum subigeGat,
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in numele de Bazargik invăţatul Temaschek repăseşte tulpina 
cuvântului Bessa-para 1), de unde derivă şi cuvâutul Basara6, 

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

1) Tomaschek Silzungs6cricbte der 4U, XE, 131. EEE 
5 Kanitz JA 'Butganie Danubienne et (e Balfan 1852; vezi și 

1. onesco, 'Gxcursion dans [a Paine da fa Dofrodja, Constanti- 
nopol 1850. - , a i - :
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IMPREJURIMILE ORAȘULUI ZALPADA 

  

La Alacichioi, vechia Zaldapa, cum susține archeolo- 
gul 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: 

- ._€ 

N | „+ + Moenia muros 
„ Sed" dominus mundi custodiat hostia portae. 

„Hexametrul dintâiu poate fi completat cam astiâl: 
Et virtus hominum defendat moenia muros 1) 

| ÎN ata a 
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 inscripție pe care se. poate citi: 

Conjugi suae bene meritae apor? annorum 2) 

. % *% | ÎN 

„La Ezibey, spre Nord de Dobrici, într'o “als, s'a 
descoperit o columnă pe care se poale citi următoarea 
inscripție : i , a 

- 1) Jirecek Slref. epigr. Mit, X, 129, C. 1. L. II, 14213, 2) Jirecek, ibidem, C. 1. La, 12448, 
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Imperator Caesar M. Aurelius Severus . Alexander 
Pius Felix sanctissimus Augustus. tribuniciae potestatis . 
XIII consul III pater.patriae proconsul 'pontes derutos 
et vias conlapsas restituit curante Quinto Decio claris- 
simo viro pro praetore legato suo, milia passuurmn. 

Inscripția aceasta este- din anul 234 d. Chr., după - 
cum rezultă din titulatura împăratului frib. pot. XIII 
consul III, iar legatis Moesiae inferioris este probabil . . 
viitorul împărat Quintus Decius '). 

e ete „A 7 

i I.I Let, 12519; „Kaliaka, tite Denfmăler în SBulga- 

rien, Pag. 5, -



_APENDICE 
Românii din Bulgaria!) 

- Românii ce pe malul bulgăresc al Dunări şi origina lor. 
„ Macedo-Rotmânii din oraşe. Ciobanii români “nomazi, viaţa şi 

isturicul lor. Urme româneşti în nume de localități. 

Românii (bulgăreşte şi sârbeşte Vlach, greceşte Bd/0s) 

„din Bulgaria se țin 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 (Macedoviachii, 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. Aa 

" Singurele date despre numărul şi repartiza-ea Româă- 

nilor din Bulgaria le avem din lucrările lui Saratov. 
“După el, recensământul din 1881-a găsit în principat 2 

"49070: Români ; dintre aceştia se găsiau 42.407 în par- 

tea vestică dela Timoc pânt la Jantra şi numai 6663 

în jumătatea de răsărit dela Jantra până la mare?). 

1 Dr. c. Jirecek, Das Giinstentfum Bulgarian, 1891. . - 
2) La 180i Bulgaria nu se proclamase de regat. „(9Yot. în.) 
3) Statistica sumară ce sa făcut de Românii în. anul trecut 

întrece de câteva ori cifrele lui Saraiov. (Por, tr.) 

  . 7
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Rezultatele tipărite de rencensământul din 1888 ne lasă 
aci în nedumerire, Românii: fiind trecuți între „diferiţi“, 
cari însă în localitatea Vidinului. bunăoară sunt 20. 372 
între 51.333 suflete. În Rumelia orientală, Românii” de 
abiă sunt reprezentați prin câteva sute şi în nici o sta- 
zistică nu sunt amintiţi, ca ceva deosebit 5), 

Fâşia de sate de pe imalul dunărean al. Bulgariei se 
imparte în trei grupuri, separate unul de altul. Intâiul, 
care „se mărgineşte cu coloniştii români din. Dobrogea, 
cuprinde - țărmul dela Silistra şi Turtucaia; în cercul 
de:a Silistră în 1881 se găsiau "1629 Români; în ocolul 
dela Turtucaia care se 'ţineă de cercul dela Rusciuc 
3403 Români, dintre cari 280.4 în Turtucaia (din totalul 
ce 7172 locuitori). Urmează apoi o întrerupere în care. 
se găsesc numai 1260 Români, în ținutul 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 țineă atunci 
Nicopole 6077, in cercul dela. "Rahova 8054). După aceca 
urimează iarăş o întrerupere cu numai 1494 Români la 
Lompalanca. "Mai bine este reprezentat elementul româ- 
nesc într'a treia regiune, în triunghiul “dintre oraşul 
A fdin, Dunăre şi Timoc, care, cu excepția .unei insule 
bu'eăreşti . dela Vidin spre nod, este aproape numai 
românească. Cei 23.845 Români, locuind în cele 36 sate 
din această regiune, formau în 1881, 23 la sută din 
populațiunea cercului dela Vidin, şi aproape jumătatea 
zituror. Romilor din Bulgaria. Ei se- mărgineau spre 

DUS cu.un teritoriu de limbă românească cu mult mai 
i: are, cu țara muntoasă dintre . Timoc şi Morava, din 
-etatul Serbiei, a cărei populație cuprinde mai -nzuit 
decât îndoitul element românesc din intreaga Bulgarie ”. 

„1) E regretabil că despre “Românii din Rumelia și despre cei din Thracia nu avem nici: o cunoştinţă mai de aproape. Nime- nua nu s'a interesat de -ei şi nimenea nu și-a dat Silința să-i studieze. (9fot. tn.) 
2) Ciirele sunt luate după statistica lui Saratov.
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Această lungă făşie de saie româneşti la Dunăre este - 
de' origine mai nouă, Incă din secolul al XVIII ţăranii 
români din cauza apăsării boierilor nu odată s'au refu- 
giat pe teritoriul turcesc, “unde nu erau nici nobili nici 
robi. Această emigrațiune ne este cunoscută din mărtu- 
riile călătorilor contimporani cari ne descriu în cele mai 
vii culori opresiunile de: pe vremuri din Valachia. În 

“ secolul: nostru această mişcare s'a sporit, mai ales decând 
regimul turcesc de pe țărmul Dunării a sprijinit din . 

" parie-i grabnica colonizare a ținuturilor dunărene pus- 
tiite. Numai desrobirea - țăranilor din România. a pus 
capăt emigrărei româneşti spre Turcia 1). ... 

Singurul grup niai mare de: Macedo-Români - locuind 
în oraşele Bulgariei se găseşte în Peștera, în Rhodope, 

în . . . a - 2 

'a miazăzi de Tatar-Pazargic, în 1685 de 404 suflete ?). 
După mărturiă popii Consiatin (1819), aceştia au venit 
din Moskopolis sau Voskopolis, oraş -al Viachilor, în 
"munţii dela sudul Ochridei, oraş ajuns în curând celebru, 

- 1) Boscovici din Ragusa a inoptat în 1762 la len:pazar, lângă - . 
Șumia in coliba unei „famiglia valaca, venuta lă da un anno“, 
jiindcă trăiă mai bine sub pașa turcesc decât sub principii 
„munteni şi moldoveni da quali si “tanno estorsioni incredibili,. 
che forzano. i villani ad abbandonare i loro paesii (Boscovici, 
Gionnale di un viaggio da' Conslaniinepoli in Polonia, Bessano 
1784 p. 66; vazi p. 103. Karnsten Niebur (Reiser UI, 190) crede 
pe locuitorii Munteniei -mai nefericiţi şi 'mai apăsaţi de dări 
decât poporul din provinciile turceşti „de accea mulți S'au 're- 
fugiat atunci la Turci şi la Tătari spre a nu -mai fi tiranizați 

„ Ce proprii lor tovarăşi de credinţă“, Lejean scriă în 1857 
n Voyage en Bulgarie, 'Goun di Chlonde XII, 122): Românii din 

Bulgaria sunt „des rtiugies cchappes â Vaiireux regime îcodal 
qui pesait avant 1848 sur les Principautăs rouriaines*, observă 
insă că această emigraţiune este in parte „antericure ă ce 
sidele“. Şi Kanitz (Il. 49, 276, 282) pune această -emigraţiune 
în timpurile mai noi şi o atribuie iniluzații „des baiernieindli- 
chen Regiments der walachischen Bojaren“. 

2) Statistica din 1858 găseşte în Pegtera numai 212 Greci, 
4 - 7
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în secolul al XVIII, însă tot atât de repede nimicit prin 
atacul Aibanezilor şi prin expedițiile de jefuite ale 
Cyrzalilor !). -. o | - 

. Urmaşii lor de astăzi povestesc că înaintaşii lor ar îi 
venit cu vr'o 80 de ani mai înainte din Macedonia: şi 
din "Thessalia. Oamenii vorbesc şi: astăzi, după cum 
nvam putut convinge eu însumi, toți româneşte, având 
însă în limbă multe. vorbe greceşti şi bulgăreşti; pe față 

„însă se dau drept greci: şi au şcoli şi cărți de biserică. 
greceşti. Compatrioţii lor din Tatar-Pazargic şi din Phi- 
lipopol sunt astăzi cu totul grecizați.. Chiar şi în Stara- 
Zagora s'au aşezat în secolul trecut cinci familii -mos- - 
copolitane ; mica familie s'a înmulțit, dar s'a bulgarizat.. : 
Nu de: mult trăiau aci câteva femei bătrâne cari ştiau 
româneşte şi pricepeau întrebările mele din fraza: ce 
faci ? (quid facis?). In - Bulgaria se găsesc în multe 
oraşe negustori şi meseriaşi români, mai ales argintari 

"şi zugravi ?), însă în izolarea lor încetul cu încetul sa 
prefăcură în Bulgari; în Plevna şi Orhania multe fa-. 

- :milii înstărite sunt de * origine -românească. Ceva mai 
„multă conştiinţă națională au hangii macedo-români cari 
su găsesc. pe toate ulițele şi în toate oraşele. Aceştia îşi 
au otizinea în munţi Peristeri de lângă Bitolia (din Go- - 
beş, Magarovo etc.) şi petrec aci numai pentru un timp 
scurt ca antreprenori. - | | 

23 7 ste 

“Un popor caracteristic sunt păstorii migratori români 
cari însutlețesc vara păşunile din. toate colinele munţilor 
țării. Ei se găsesc pe întreg Balcanul începând din i 
bia până la Marea Neagră, pe. Sredna-Gora, pe Rho- 

1) In Pestera uâtotăct txavoi ză Bochozthata i 
pag. 43, sai (ia vs, Constantin, 

2) In Sofia la recensământul din 1831 erau 225 
Samokov 130, în Berkoviţa 6", în Orchania 26 persoana in . dedeau limba românească ca limba lor matecnă, > car 

, 

  —
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dope, pe Rila, pe Vitoşa, pe Osogov, şi pe munţiidela . 
Trn. Bulgarii îi numesc V/asi (plural dela Vlach), une- 

'-ori şi Jurici, vorbă turcească însemnând în general pă- 
stori nomazi, la Kotel Arnăufi. Ei sunt împărţiţi în două 
grupuri Kufovlasi (Vlachi schiopi) vorbind româneşte şi 
HKarakaciani, Români grecizaţi.- Aceste grupuri se urăsc 
şi nu fac legături de căsătorie între ei Și 

Ei vin în fiecare an împreună cu familiile lor şi lo- 
cuesc, pe locurile de păşune închiriate de ei la o înăl- 
țime 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 uu- 
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 la 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 localitățile greceşti din Olymp şi Pindus celin-. 
gas (din celnik-as 2). . - a 

„..1) Şi în Macedonia se deosebesc, până departe la Dibra, Cu- | 
țovlachii cu limba româncască de Caracacianii cu limba gre- 
cească. Garavlasi (Vlachii cei albi) se numesc acolo, precum 
-mai iriainte în Serbia, locuitorii din România (serb. Karavlaska). : 
Un macedonean îmi vorbiă: şi de numirea Karakolciani şi fă- 
ceă deosebire intre „Vlachii cei albi“ sau păstori de oişi „Vla- 
chii cei negri“ sau păstori de cai. In. Grecia ciobanii viachi 
nomazi se numesc aragunides, în- Serbia Crnovunci, îmbrăcaţi 
în haine de lână neagră. Pentru epitetul de coloare neagră 
compară şi pe Maurovlachii dalmatini din evul mediu (în pri- 
vința acestora vezi Jirecek, Abhandiung in den Sitzungberichten 
der bihm Geselisch. d. Wiss. 1879).. i 
2) In evul mediu locuințele păstorilor. se numiau Kleti (Urk. 
des Kloster Rila 1378) sau Kietișta (in monumentele ragusane 
dela 1430). Satul valach s'a numit -mai inainte, în întreaga pe- 
ninsulă, Catun (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 loc se păsesc Vlachi săraci. » 
şi bogaţi, stăpâni şi slugi. Ei pasc mii de oi şi de cai, 
dar vite (boi) de loc. Felul lor de viață: 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 trupului 1). 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 bărbați se . 
găsesc uneori tipuri îrumoase, femeile. însă- sunt urâte, 

„căci din tinereţe au să suporțe toate greutăţile casii. 
Mâncarea lor constă imai ales din brânză şi lapte, pe 

cari le îndulcesc aceşii păstori cu coaje prăjită de fag 
tânăr, ceeace contribuiă, întocmai ca şi.arderea toamna 
a păşunilor, la pustiirea pădurilor. Vlahul. vine -pe lume 
pe vârfuri de munți şi moare pe vârfuri de “munţi.  Nu- 
mai la nuntă şi la botez se scoboară aceşti munteni Ja 
vro biserică din apropiere. Apoi au şi unele obiceiuri 
cu totul particulare, să ungă bunăoară la nunți. cu unt 
fiecare coliba sa şi să arunce pe lângă aceasta orz,. 

„orez, şi măzăriche: ca simbol ai fecundității 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 -impuşcături de armă. Mult desvoltată este la 
ja Români înfrățirea 5) (slavoneşte: : pobratimstvo, în 

1)-Turbanele albastre fac: parte din costumul grecesc din . : 
Thracia sudică şi din Thessalia. Kuripeşici scriă incă prin anul 
1530 despre Grecii dintre Adrianopol şi Constantinopol „tragen 
auch tiirkisch piindt, aber nur plaw“. Pare a îi o urmă din îm- 
brăcămintea califilor arabi, adusă. aci de Turci; creştinilor li 

„S'a încuviințat în urmă să poarte turbanul . numai. de această 
culoare. | = 

2) Obiceiul arroape este general la toți Românii. (Wot. tn). 
3) Vezi şi 1. G. Bibicescu,: Poezii populare din "Gransilvania 

pag. 397: urtat-surată. (SVot, tn.) . '
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vechia. limbă slavonă bratotvorenie, &ăa potaime:s). Aceasta 
"le asigură un sprijin în. viața lor din mijlocul hoților, a 

fiarelor sălbatice şi a situațiunilor critice. Infrățirea .o 
consfințesc ei prin biserică. Vlachii cari intră în "această 
legătură sfântă se aşează unul lângă altul în biserică în . 
rând şi sunt binecuvântaţi de preoți, citindueli-se "anu- 
mite rugăciuni. Acelaş lucrii' se petrece şi în mânăstirile 
'dela Kalofer şi Rila 1); De alifel Vlachii, -ca “adevărați... 
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 . țării povestesc, despre ei numai . lu- 
cruri frumoase. . 

“ In Balcani Vlachii stau la păşune dela si. Gheorghe 
„(Gergjov 23 Apr. st. v. până la ziua Crucii. (Karstov, 

14 Sept). La această dată îşi împachetează femeile, co-,, 
piii, şiştarele, uneltele: de bucătărie şi alte scule ale lor 

pe cai şi pe măgari. şi o pornesc cu turmele şi cu du- 
* tăi lor cei mari spre locuințele de “iarnă. "Obiceiul lor 

de mii de ani şi firea lor pribeagă nu-i lasă 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 pâcă la Enos. Cei 
din Rhodope 'petrec iarna: în” şesul călduros de pe 

"țărmul dela Giimiirdzina sau în basinul dela Drama şi 
Seres,, cei dela Rila, dela Osogov 'şi din ţinutul Moravei, 
în. regiunea dela Salonic. “De asemenea frații lor, de a- 

ceeaş origine din Pind şi din munții Macedoniei şi Alba- . 

niei se duc toamna spre Thessalia şi în Peninsula Kas- 

_sândra; numai O mică parte se îndreaptă spre şesul dela 

țărmul albanez, “dela :Valona, Primăvara. începe iarăş 

aceeaş expediţie, în Sus, spre păşunile de vară. 

_D Rugăciuni în limba grecească şi slavă : azi Qlasnit, LXIIL. 

5, 273.  Belerad,
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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, cari 
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 țărmul dela Burgas şi 
“Anchialos, alţii în şesurile dela Vidin-şi Varna, uneori 
chiar la poalele Balcanilor, în ţinuturile dela Vraţa, Lo- 
veci (şi în 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 ceilalți, se datoreşte acestei 
sonfuzii ; 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 vaveni în. 
cap țăranilor bulgari să .prețuiască această ocupaţiune 
lucrativă. Şi pentru Albania face Lejean o astfel de gre- 
şala. In ținutul Musakia, la Valona, a notat el câteva 
sate izolate locuite de slavi, cari însă, după informaţiu- 
mile mele sunt numai pastori slavi din ţinuturile dela 
Ohrida şi Siruga, cari au obiceiul să ierneze acolo 
câtva timp. Si E e 

Recensământul făcut în -mijlocul ernii, la - anul nou 
în 1881 ne dă putinţa să arătăm aproximativ numărul 
Românilor cari iernează în Bulgaria. Cifra 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 ținuturile orientațe 
până la 163 persoane 1). | i 

1) Aceste ciire le dăm in orice caz; numai „ciire le 1 aproximativ, di dunarea micilor fărămături de populaţiune 'r , pin omânească, afară -!
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„_ Acelaş lucru se obsearvă în. circumscripțiile noi ale 
Serbiei. Românii Baâlcanulus Pirot, din ţinutul dela Vranja 
şi din munţii Kopaonicului iernează azi, după Milicevici, 
13+ familii cu 33.000 oi. şi 1800 cai, în valea Mo- 
ravei 1). 

In Peninsula Balhanică e aceeaş mişcare evolutivă ca 
şi în Spania şi în Italia sudică (Apulia "și 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 și păşuni de 
iarnă, însă trecerea prin ținuturile semănate produce 
mari obstacole. In Bulgaria au început deja să se plângă 
țăranii împotriva trecerii prin câmpiile lor a turmelor. 
Pe lângă aceasta economia românească de o: nu are o 

„mare perspectivă față de crescânda economie de vite 
mari Care -este cu mul: mai rentabilă. Aceasta însă se 
poate face numai întrun cerc mai restrâns și de aceea 
poate fi cultivată numai de Bulgarii stabili. ” 

In legătură cu păstorii migranţi trebuesc amintiți că- 
răuşii vlachi (kiradji) cari cu caii lor de transport mij- 
Jocesc înfre Dunăre şi: Macedonia negoţul lor de cara- 
vane. Toţi aceşti oameni, păstori și chirigii, la întrebarea 

- după naționalltare răspund întotdeauna „eu sunt Român“, 
insă conştiinţa lor eşte în decădere. Dizlectul rumânese 
al păstorilor nomazi este plin de vorbe greceşti; băr- 
daţii insă vorbesc cu toții și bulgăreşte. Trâind prin 
ținuturile greceşti se lăţeşte printre ei limba grecească 

ce cei din ţinuturile dela Dunăre, cupă recensământul făcut de 
Sarafov. Sc scade din aceste ţiire Românii. orzșeni și soldaţii 
din satele românești dela Dunăre (in Varna staționă batalionul 
din Vidin), În circumscripţia Loveci 450, Tirnovo 3109, Şumla 
395, Bercoviţa 247, Vraţa 286, Sevlijavo 15, Eski Dzumaja 122, 
Oschania 89, ete,—In circumscripțiile dela Vidin, Raova, etc., 
zii păstori nomazi s'au dat drep greci; d. ein Satut bulearo- 
mohamedan Tlacenc din ţinutul diia Vraţa iernau impreună 
41 Vlahi și 50 Greci, . 

1) Cocisnite, IV, 247. '
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“şi mulți chiar au uitat limba românească. şi se dau în 
Bulgaria ca şi în Serbia nurai drept Greci. Unii dintre 

„ ciobanii din Balcani, Osogov şi Vitoşa ştiu să şi scrie 
greceşte, învățând aceasta prin lagărele lor de iarnă. 
Dela astiel de scriitori vlachi provin zdrențele de hărtie 
scrise în greceşte, pe cari şefii de bande, din munţi le 
trimiteau arătând existența lor autorităţilor bulgare dir 
Kiistendil sau celor iurceşti din Macedonia. Avântul ce 
a luat Regatul Românesc a avui ca urmare o mică miş- 
care neţională românească la sud, în Pind şi în micile 
oraşe 'la Kastoria şi Bitolia din Wlacedonia, unde s'au 
deschis şi câteva şcoli româneşii 1). Acest curenti, însă, 
pecât am putut observă eu, n'a atins pe Vlachii nomazi: 
nici pe Viachii orășeni. jumătate bulgarizați, jumătate 
grecizaţi din Bulgaria şi din Rumelia Orientală. Ce: 
mult câțiva Cuţoviachi din Sofia-adopiară sudeția româ- 
nească spre :a scăpă de serviciul militar din armata 
bulgărească. A De 
„Viaţa nomadă a Vlachilor este străveche. Incă dir 

secolul al XI, după cum ne spune Kekaumenos, Vlachii 
- Thessaliei își trimiteau. vara. turmele - împreună cu fami- 

liile lor, din Aprilie pânâ în Septembrie, în munții Bui- 
gariei 2). [storia Vlachilor din regiunea Adriaticei şi din 
Serbia e cunoscută. din rumeroase documente, Colinda- 
rea dela păşunile: iernilor calde din: Thracia sudică până 
pe munții din „prejur a fost deasemenea obicinuită. în 
evul mediu. Pachymeres ne povesteşie că Byzantinii în 
1285 la o năvălire a: Tătarilor în Bulgaria au trecut, 
într”o iarnă grea, dincolo, în Asia' Mică, pe Viachii no- 

1) În.privința acestor Macedo-viachi vezi, Dia Spracfe air “lmpo-(lalacsen noSst ciner Cin(oibuna îider Pand und Bout von dr. Gustav V'eigand, Leipzig 1888. | 
_2) Eis ză cur =îjs Bovhvtapias, Vasiljevski, Rathsclilăge unu Erzihlungen eines byz. Edelmannes des XI Jahrhunderts, Pe- tersburg 1851 (russ.) 90.106. Vezi Tomaschek. zur Kunde” des Haemushalbiasel 1. 3S, Kekaumenos aminteşte și de frăţia dir tre Vlahi, Vasiljovski, 106. i e iei
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mazi cari trăiau între Viza şi Constantinopo! spre a nu 
„se puteă uni aceştia cu Tâătarii -năvâlitori 1). "Viaţa lor 
de păstori pribegind între Rhodope şi ţărmul mării în- 
vecinate ne-o aminteşte şi hantacuzenos în sacolui 
al XIV. a, | 
“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 numa: 
vara am putut: observă ciobani români privegi, o nomen- 
clatură românească constatată pe vâriurile munţilor şi 
în adâncimile văilor ne “vorbeşte despre o populațiune 
românească stabilită de multa vreme aci şi dispărută 
acum. Cele mai multe din aceste numiri, de sate şi de 
munți, sunt răspândite.peste regiunea muntoasă dintre . 
Morava, Siruma de sus şi Isker, In. ţinutul Iskerului în 
Balcani un sat se numeşie Țereţei (rom. cercel), în lo- 
calitatea apropiată Visok, un loc se numeşte Bucorovk: 
(rom. bucur, frumos) ; în localitatea Burel, între Țari- 
brod şi Breznic se găsesc locurile Kmul, Ciorul, Gur- 
guliat, Radulovici (urmaş al lut Radul), Țaţurovci. Un 
sat însemnat în strâmtorile fluviului Sucovo se numeşte 
Vlasi, o stâncă din apropiere Mumul. Un munte lânga 
orăşelul Trn se numeşte Circilai, două sate din împre- 
jurime Herul (sau Erul) şi Bănişor. La Krajişte (la nord 

.de Kiistendil) îitâlnim numele câtunurilor : Kreţul, (ron. 
creț, parte din Gorno -Uino), Borbulovei (dela numele 
de "persoană Barbul, parte din Resen), Vaturci (la Ceş- 
ljanci) Musul (la Ljubata). Acelaş fenomen se întâlnaşte 
şi în centrala” Sdrednă Gora: la Kopriştița „o livadă se 
numeşte Ursulica (rom. ursul), munte hrețul, o vale 
Dalbokival (bulp. dălboc, adânc şi rom. vale), o vâgă- 
ună de munte Cerbul. (rom. cerb), de asemenea la Pa= 
nagjuriște o vălcea se numeşte Merul (rom. măr). În . 
ambele oraşe amintite se găsesc numiri de persoane Nia- 
gul, Dragul, Iankul, Radul, şi derivate (în 00) în nume de 

1) Pacihymaras, Andronikos Palaiplozos |. 37, 
7
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familie, In satul Adzar, în Karadza-Dag, la sud de 
Calofer, un sferi se numeşte Vlaşka Mahla, deşi în sat 
nu se mai găsesc deloc Români. Și in Rhodope se gă- 
sesc astfel de urme. Pe malul stâng al Afestei 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 susțin că ar fi urmaşi ai păstorilor români 
colonizați. E curios însă că nomenclatura satelor şi. lo- 
calităţilor de pe versantul nordic 'al Balcanilor .e liberă 
de. astiel- de elemente româneşti; m'aş -puteă da ca ex- 
emplu decât Batulci (dela Batul) şi Dragulin: Dol (valea 
lui Dragul) lângă Teteven. Fenomenul în întregimea lui 
ne aminteşte despre numele de localități romane în păr- 
ţile „nemțeşti ale _ Tirolului şi în Alpii elveţieni, de- 
parte peste actualele granițe ale Rhaetoromanilor şi 
talienilor 1), i | ! 
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ab Vezi excelenta carte a prof. Dr, Julius Jung, Rămer “und Momanen in der Denaulăzaders, ed. II Insbrucă, 1887.
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