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POZIŢIA ŞI LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A 
ORAŞULUI ISACCEA 

 
 
 
 Elementul esenţial care dă adevăratele coordonate geografice 
ale poziţiei oraşului Isaccea îl constituie Dunărea. 
 Amplasarea la circa 2760 km de la izvoarele fluviului şi la circa 
100 km faţă de Marea Neagră, oraşul Isaccea este inclus în cursul 
inferior al Dunării şi respectiv în sectorul Brăila - Marea Neagră sau 
sectorul fluvio-maritim. 
 Un alt element deosebit de important îl consituie Dealurile 
Niculiţelului în SV oraşului, ceea ce limitează acţiunea influenţelor 
continentale. Se poate aprecia că oraşul Isaccea este situat între pintenii 
abrupţi pe care-i trimite Dealurile Niculiţelului şi Valea Dunării pe un 
şes aluvionar creat de fluviu. 
 
Aşezarea matematică. După valoarea coordonatelor geografice, în 
partea estică a Isaccei se intersectează paralela de 45°15’ latitudine 
nordică, cu meridianul de 28°22’40’’ longitudine estică. 
 Aşezarea în latitudine indică regimul moderat al radiaţiei solare, 
caracteristic latitudinilor medii, succesiunea anotimpurilor, lungimea 
zilelor şi a nopţilor, care la rândul lor au influenţat structura şi repartiţia 
aşezărilor omeneşti, răspândirea speciilor vegetale. 
 Aşezarea în longitudine ne îndreptăţeşte să afirmăm că judeţul 
Tulcea, deci şi oraşul Isaccea, se află sub influenţa anticiclonului euro-
asiatic. 
 În cadrul României, oraşul Isaccea este o localitate de graniţă 
situat în partea de nord a Dobrogei, la 36 km vest de municipiul Tulcea 
şi la circa 1 km sud de cursul actual al Dunării, care creează o zonă 
mlăştinoasă la nord şi la est de teritoriu. 
 Oraşul Isaccea se încadrează în limitele Dobrogei de Nord dar şi 
în depresiunea-golf Revărsarea, delimitată de promontoriile Rachelu la 
vest şi Isaccea la est. 
 Din punct de vedere altimetric, menţionăm că oraşul Isaccea 
este situat între circa 200 m altitudine absolută în partea de NV şi sub 1 
m în partea de est, acolo unde se desfăşoară un mare golf depresionar, 
cel al Lacului Saon - Teleanca. 
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 În acest  cadru fizico-geografic oraşul Isaccea se desfăşoară pe o 
suprafaţă de 101.15 km2, din care 0,8m2 aparţin coloniei sanatoriale 
Tichileşti aflată la circa 11 km de oraş. 
 
Limitele Isaccei sunt trasate în nord de fluviul Dunărea care o desparte 
de partea de sud a Basarabiei aflată astăzi în componenţa Ucrainei, la 
est de învecinează cu comuna Somova, la sud cu comuna Niculiţel şi la 
vest cu comuna Luncaviţa. 
 Poziţia geografică favorabilă, imediata vecinătate a Dunării, 
existenţa unor drumuri de legătură cu sudul Dobrogei, cu Moldova, cu 
Ţara Românească, a făcut posibilă circulaţia şi schimbul de mărfuri 
prin vadul de la Isaccea, încă din cele mai vechi timpuri. 
 Legăturile cu oraşele învecinate se fac fie pe apă, fie pe uscat. 
Prin oraş trec drumurile naţionale: Tulcea – Isaccea – I. C. Brătianu şi 
Tulcea – Isaccea - Măcin – Smârdan. 
 Satul Revărsarea (localitate componentă) aşezat pe şoseaua 
naţională care leagă Isaccea de Galaţi şi Brăila, are legături lesnicioase 
cu toate localităţile limitrofe. 
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NUMELE ISTORIC AL AŞEZĂRII 
 
 

Triada Noviodunum, Vicina, Isaccea - sorgintea fonetică 
şi semnificaţia istorică a celor trei termeni toponimici 
 
 

 De-a lungul timpului istoric au fost identificate şi scoase din 
negura trecutului trei aşezări care au purtat numele Noviodunum. 
 Noviodum de la Dunărea de Jos, Noviodunum de la Dunărea 
Mijlocie (în apropierea confluenţei râului Sava cu Dunărea) şi 
Noviodum din Galia- azi Pomiers, Franţa. 
 Când cercetarea istorică s-a aprofundat, s-au ivit greutăţi în 
stabilirea evenimentelor istorice petrecute, mai ales în Noviodum-ul de 
la Dunărea de Jos şi cel de la Dunărea Mijlocie. 
 O interpretare ştiinţifică a formulărilor scriitorului got de limbă 
latină - Iordanes (sec.VI) făcută asupra operei sale, Getica, pe temeiul 
că el enumera toponimele de la vest la est s-a localizat cu exactitate 
fortăreaţa Noviodunum, adică Isaccea de astăzi. 
 Noviodunum este un termen celtic şi originea sa este legată de 
aşezarea vremelnică, în sec. III a. Hr., a acestui neam la nord şi la sud 
de Dunărea Maritimă, segment al fluviului unde au intemeiat trei oraşe 
cetate - Aliobrix, Arrubium şi Noviodunum. 
 S-au emis două ipoteze asupra conţinutului şi al semnificaţiei 
toponimului Noviodunum. 
 Prima ipoteză ar fi că termenul înseamnă Statul Nou, pe care, 
însă, noi n-o susţinem pentru că nu are relevanţă. 
 Suntem de părere că toponimul în cauză înseamnă Noua Forţă 
şi ne bazăm pe următoarele argumente: 
 - era o aşezare fortificată nou creată la un vad de trecere 
deosebit de activ. Deci "noua forţă" trebuia să aibă rol de 
preîntâmpinare şi de respingere; 
 - toate trei aşezările menţionate erau fixate în zone alese, care 
puteau fi fortificate; 
 - conform ideologiei antice a războiului, termenul trebuia să 
inspire teamă şi siguranţă. 
 Noviodunum din Galia, despre care ştim doar că avea o 
suprafaţă de 40 hectare, deducem că deţinea o poziţie startegică 
deosebită. Şi ne bazăm pe descrierea făcută de Caesar în opera sa 
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"Commentarii de bello Gallico", asupra cetăţii Alesia (comandant - 
Vercingetorix) cetate care avea suprafaţa de 97 hectare, dar situată pe 
un promontoriu greu accesibil. 
 Structura etimologică a toponimului, ar putea fi: 
 NOVIO- nou (cuvânt de rezonanţă latină, deci din grupa 
limbilor CENTUM); 
 DANUM, în limba latină se traduce FORTIS, care înseamnă 
TARE sau FORŢĂ. 
 De aici concluzia că Noviodunum înseamnă Noua Forţă, formă 
care ni se pare cea mai adevărată. 
 
 Vicina. Toţi cercetătorii susţin că Vicina este un cuvânt 
românesc. 
 Noviodunum era un oraş închis între ziduri şi începând cu 
secolele X-XI, urmare a dezvoltării funcţiei economice, s-a revărsat în 
afara perimetrului clasic. 
 Noul sector anexă, extravilan, se afla în plină dezvoltare, 
absorbind vitalitatea vechilor structuri închise geometric într-un 
perimetru strict. În acest mod centrul de greutate a fost scos în afara 
zidurilor. 
 Cu bune gânduri, dar şi peiorativ, noua structură a fost 
preamărită sau batjocorată "Vecina", termen care apare în multe lucrări 
de referinţă. 
 A apărut astfel "o vecină" căreia negustorii italieni şi cronicarii 
lor i-au zis Vicina, probabil făcându-se legătura şi cu termenul latin 
"vicus", care înseamnă şi cartier. 
 Deducem că, după un timp, localnicii n-au mai folosit termenul 
Noviodunum, mai greu de pronunţat şi l-au înlocuit cu "Vecina" iar 
italienii şi grecii l-au pronunţat şi l-au consacrat în documente sub 
forma "Vicina". 
 
 Isaccea. Toponimul Isaccea îşi trage obârşia din autroponimul 
Saccea, una din căpeteniile dobrogene locale, menţionată de Ana 
Comnena în opera sa, „Alexiada”. 
 Este ştiut că cele trei căpetenii, Totos, Sacea şi Seslav, scrie 
Ana Comnena, au creat mari probleme împărăţiei bizantine şi este 
firesc ca, în arealul geografic în care a acţionat fiecare din cei trei 
conducători, să-şi fi creat un renume, cu timpul devenit legendar. 
 După anul 1260, când are loc marea islamizare a neamurilor 
turanice, geografii şi clericii arabii încep să cutreiere noile teritorii şi să 
consemneze în cronicile lor localităţile în fonetism arab. În cazul 
nostru, localitatea a fost înscrisă sub forma Sakgi, Sacdji sau Saccea. 
 Din momentul în care Dobrogea este transformată în provincie 
otomană se uzitează doar termenul Sacdji sau Saccea. 
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 Conform regulilor fonetice turceşti, înaintea cuvântului s-a 
adăugat vocala proteică "i", toponimul rămânând consacrat sub forma 
Isaccea. 
 Este un caz similar cu Ibraila, Ismail, Izmir ş.a. 
 Istanbulul, căruia i se spune şi Stanbul, nu intră în aceeaşi 
categorie. Termenul îşi are originea în sintagma folosită prin sec. XIII-
XIV de locuitori din afara oraşului. Aceştia nu spuneau că merg la 
Constantinopole ci că " iau drumul spre oraş", în greceşte "Is tin polin", 
şi de aici Istambul. 
 Legenda care spune că Isaccea îşi targe numele de la generalul 
turc Isac Paşa, înmormântat în oraşul de la Dunăre este o greşeală sau 
doar o legendă, fiincă turcii n-au avut nume de familie până la 
Revoluţia lui Ataturc (Kemal Paşa). Dimpotrivă, conform unei cutume 
turceşti, turcii îşi iau prenumele de la anumite locuri. Şi aducem ca 
argument atât cazul lui Isac Paşa înmormântat la Isaccea, dar şi la lui 
Ismet Paşa, care i-a învins în 1922 pe greci şi italieni la Inönü, şi astfel 
el a devenit Ismet Inönü, prim-ministru şi preşedinte al Turciei 
moderne. 
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Celtica dunăreană 
 

(după lucrarea „Expansiunea celţilor”, de Henri Hubert) 
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Localizarea Vicinei 
 

(după „Istoria ilustrată”) 
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Localizarea Vicinei 
 

(după „Atlasul istoric”, 1971) 
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CAPITOLUL I 
 
 

PERIOADA PREROMANĂ 
 
 
 
 Trecutul oraşului-cetate Isaccea se pierde în negura timpului 
istoric. Acest trecut a fost deosebit de încărcat cu evenimente dintre 
cele mai dramatice, de aceea oraşul îşi afirmă prezenţa activă în cărţile 
mari de istorie ale Europei. 
 Multe dintre aceste cărţi au fost folosite drept sprijin pentru 
elaborarea şi pentru susţinerea acestei lucrări. 
 Făcând un salt peste vremuri şi venind în actualitate, socotim că 
Isaccea de astăzi, urmare a unor consecinţe istorice strâmbe şi nedrepte, 
este „conservată” în stare de pasivitate şi nedreaptă uitare. 
 Isaccea a devenit doar un oraş al zilelor noastre. 
 Când vadul de la Isaccea va exista, din acel moment, oraşul de 
la Dunăre va fi loc de tranzit pentru  întreaga Europă de sud-est şi  va 
stimula curiozitatea turiştilor căutători de vechi locuri istorice şi de 
fermecătoare părţi ale naturii mirifice. 
 Revenind la trecut, observăm că datorită ştirilor încă, ce-i drept, 
incomplet desluşite, prima parte a temei, care tratează mileniul I a. Hr., 
nu se va referi doar la Noviodunum, ci va încerca să prezinte la modul 
general istoria întregului areal cuprins între Fluviu şi Mare. 
 Pe parcursul derulării evenimentelor, acest spaţiu istorico- 
geografic va fi designat cu termenii toponimici- Scythia Minor, Thema 
Paristion, spaţiul Istro-Pontic sau Dobrogea. 
 Ne exprimăm dintr-un început speranţa că foarte curând 
cercetarea istorică va decela noi segmente ale „întregului” care se 
numeşte Noviodunum-Vincia-Isaccea. 
 
 

* * * 
 
 Un rol determinat în evoluţia societăţii omeneşti de pe întreg 
spaţiu carpato-danubiano-pontic l-a jucat retragerea ultimului gheţar, 
Würms-fenomen care şi-a avut începutul cu aproximativ 18.000 de ani 
înaintea prezentului atingând cota „0” (zero) pe la anul 8000 a. Hr., 
adică la începutul erei preboreale. 
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 O altă teorie susţine că punctul „0” al gheţarului Würms s-a 
produs exact în anul 6740 a. Hr., moment calculat prin metoda 
cronologică a varvelor şi C 14. 
 Cele două ipoteze au fost susţinute şi de antropologul român, 
doctor docent, Ion Nestor în lucrarea „Istoria Societăţii Primitive”, 
Universitatea Bucureşti, 1970. 
 Facem precizarea că, în legătură cu a doua ipoteză, susţin unii 
exegeţi, retragerea gheţarului Würms s-ar suprapune în timp cu legenda 
biblică a Potopului. 
 Raportând evoluţia societăţii omeneşti din Dobrogea la 
ipotezele ştiinţifice formulate şi susţinute anterior, putem admite că 
retragerea ultimei glaciaţiuni, care a modificat substanţial clima şi deci 
flora şi fauna, în noile condiţii arealul de mai târziu al Dunării de Jos 
era înecat într-o zonă de mlaştină şi de deltă închisă între cele şapte 
braţe ale Dunării care se desfăceau aproximativ unde se află astăzi 
Isaccea. 
 Acest, ce-i drept „ipotetic” adevăr, reiese şi din ştirile transmise 
de istoricii şi geografii antici, greci şi romani. Astfel, geograful grec 
Ptolemeu (83-161 d. Hr.) susţine în lucrarea sa „Geographike 
hyphegesis”- (Îndreptar geografic) că „despărţirea de lângă 
Noviodunum are două părţi: cea de sud cuprinzând Insula Peuce se 
varsă prin gura Peuce, cea de nord formând balta Thiagola se varsă 
prin gura Thiagola sau Psilon”. 
 Unii cercetători au apreciat că braţul Peuce se vărsa pe atunci în 
Lacul Babadag, alţii apreciau că Peuce se varsă în mare chiar mai la 
sud, dincolo de localitatea Casapchioi (Sinoe). 
 La retragerea gheţarului Würms, după care a urmat diluviul, 
oamenii şi-au construit lafite - colibe suspendate. Pentru deplasare, în 
scopul procurării hranei, ei au utilizat monoxila, iar pentru a vâna de la 
distanţă au inventat prima „maşină”- arcul cu săgeată. 
 Teoria este susţinută şi prin anologie, fiincă în anumite zone 
geografice ale lumii există încă situaţii similare. 
 După retragerea completă a apelor a rămas un sol umed, gras şi 
fertil - seminţele căzute din colibele suspendate au încolţit şi au rodit. 
Oamenii au descoperit şi au deprins cultivarea primară a plantelor, în 
special a gramineelor. 
 Resturile, inclusiv cele animaliere căzute din lafite, au atras şi 
au fost domesticite primele animale, câinele şi porcul, iar ceva mai 
târziu, calul. 
 Facem precizarea că zona Istro - Pontică se încadra în 
ansamblul centrului genic „Cornul Fertilităţii” din care provin 
gramineele, pomii fructiferi şi toate animalele domestice. 
 Perioada se încadreză cronologic în epocile mezolitică şi 
neolitică. 
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 Aşadar, oamenii au învăţat în neolitic să cultive plantele şi să 
crească animalele, iar noile îndeletniciri i-au obligat să devină 
sedentari. 
 S-a trecut astfel de la perioadele istorice în care oamenii 
„jefuiau natura”, la perioada în care ei au devenit cultivatori şi 
crescători de animale, adică producători. 
 Treptat, treptat, perioada neolitică a lăsat pe teritoriul Dobrogei 
urme concludente care constă în unelte şlefuite din piatră, ceramică, 
necropole, creaţii de artă plastică, toate încadrate în cultura. Hr.amangia 
(mil.V-IV a. Hr.). 
 Cele mai reprezentative creaţii artistice proprii culturii 
Hamangia au fost „Gânditorul” şi „ Femeia”, care stimulează admiraţia 
prin fineţea execuţiei şi prin subtilitatea simbolistică. 
 După  o perioadă scurtă, dominată de civilizaţia bronzului, pe 
teritoriul istro-pontic evoluează şi se dezvoltă civilizaţia fierului, 
încadrându-se cronologic între anii 800 a. Hr. - 106 d. Hr. 
 Prima etapă a fierului, Hallstatt, este bine reprezentată prin 
descoperirile făcute la Babadag, Sabangia, Teliţa, de unde s-a scos la 
lumina zilei un bogat inventar specific acelei etape. 
 Începând încă din mileniul II a. Hr. putem susţine că locuitorii 
aflaţi în spaţiul carpato-danubiană-pontic, aparţineau, din punct de 
vedere etnic, marelui grup tracic.  
 Ceva mai târziu, la începutul epocii fierului (900-800 a. Hr.), 
are loc separarea şi individualizarea grupului nord-trac din spaţiul 
carpato-danubiano-pontic, care primeşte numele de geţi. 
 Civilizaţia autohtonilor preia şi dezvoltă creator influenţele 
răsăritene, în special ale sciţilor aflaţi în nordul Mării Negre, dar şi 
influenţe sosite din sud, de la iliri şi greci. 
 În secolele VII-VI a. Hr., societatea omenească de pe teritoriul 
Dobrogei vine în contact şi suferă influenţe de la cetăţile greceşti 
statornicite la Pontul Euxin. De  fapt, aceste influenţe „contaminează” 
întreg spaţiul istro-pontic şi depăşeşc cu mult linia fluviului Dunărea. 
 Navigatorii şi negustorii greci au înaintat pe Dunăre şi apoi pe 
Nistru, pe Prut, Siret, Argeş, Olt, unde locuiau geto-dacii. 
 Începând din secolele VI-V a. Hr. primim ştiri despre evoluţia 
societăţii omeneşti din Dobrogea prin operele literare şi istorico-
geografice ale scriitorilor greci. Ne referim la. Hr.ekateu din Milet 
(c.560- c.480 a. Hr.), Soflocles (496-406 a. Hr.) Herodot (c 484-c 425 
a. Hr.), Tucidites (460-396 a. Hr.) ş.a., care ne dau ştiri despre locuitorii 
de la Dunărea de Jos şi Munţii Balcani, locuitori pe care-i numesc geţi, 
iar fluviul este designat cu hidronimul Istru. 
 Primul scriitor antic care ne dă ştiri despre cei pe care-i numeşte 
geţi a fost tragedicianul grec Soflocles (c 497-405 a. Hr.) care 
menţionează în opera sa  Triptolemos, pe Charnabon „care în timpurile 
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de faţă domneşte peste geti”. Desigur, era vorba de căpetenia unei 
uniuni de triburi getice, poate chiar din teritoriul istro-pontic. 
 Câteva secole mai târziu, scriitorii latini, mai ales Caesar (100-
44 a. Hr.), Pompeius Trogus (sec.I a.Hr.), Helinius cel Bătrân (23-79 d. 
Hr.), Cassius Dio (150-235), îi numesc în operele lor pe locuitorii 
teritorului strămăşesc daci, iar fluviul este numit Danubius. 
 Tot scriitorii latini menţionează pentru prima oară numele de 
Dacia. 
 Primul evenimet istoric în care sunt menţionaţi geţii este cel 
legat de acţiunea lui Darius (522-486 a. Hr.) care, la anul 514 a. Hr., a 
interprins o expediţie peste Dunăre împotriva sciţilor. 
 Cauzele conflictului declanşat în anul 514 a. Hr. între Imperiul 
Persan şi sciţi au fost explicate de Herodot în opera sa principală 
„Războiul Peloponeziac” - Cartea a IV a (publicată în „Proza istrică 
greacă”, Editura Univers; 1970; p. 91-103), unde autorul ne spune că 
„înainte de a sosi la Istru, primul popor pe care-l supuse Darius au 
fost geţii, care cred că sunt nemuritori. Căci tracii, care stăpânesc 
părţile Salmyders-ului şi care locuiesc mai sus de cetăţile Apolonia şi 
Mescembria şi care se numesc Scyrmiazi şi Nypsei, se predară lui 
Darius fără luptă; iar geţii hotărându-se la o împotrivire îndărătnică, 
fură supuşi îndată cu toate că sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre 
traci…” 
 Din analiza atentă a operelor literare şi istriogeografice ale 
scriitorilor antici reiese că punctul de trecere al Dunării (Istrului) de 
către uriaşa armată a lui Darius, adică 700.000 luptători şi 600 de 
corăbii, s-a efectuat prin zona unde astăzi se află aşezat oraşul Isaccea, 
ştire pe care ne-o transmite şi geograful antic grec Ptolemeu. 
 În secolele IV-III a. Hr., pe teritoriul istro-pontic viaţa 
antropogenă trece la cea de-a doua vârstă a fierului - La Téne. 
 Principalele elemente de exprimere ale noii epoci, au fost noile 
unelte agricole, în primul rând brăzdarul de plug, roata olarului cu 
turaţie rapidă, cuptoarele cu revelaţie. Spaţiul istro-pontic semnificativ 
se distinge prin inventarul bogat descoperit în mormântul princiar de la 
Agighiol. 
 Din punct de vedere al evenimentelor istorice, după ştirile date 
de Herodot, noi informaţii primim de la un alt mare istoric grec, 
Tucidites (c 460-396 a. Hr.) autorul operei „Războiul Peloponeziac”, 
care ne spune că în secolul V a. Hr. teritoriul istro-pontic a intrat în 
stăpânirea Regatului Odrys, care se afla sub sceptrul regelui Sytalkes (c 
431-c 424 a. Hr.). Izvorul menţionat spune că regele Sytalkes stăpânea 
şi peste geţii de la miază-noapte de Munţii Haemus, care asigurau un 
număr important de călăreţi pentru armata odrysă. Tot el spunea că 
stăpânirea odrysilor se întindea de la Abdera, în Sudul Traciei, până la 
vărsarea Istrului, în Pontul Euxin. Se mai arată că sub regele Seuthes-
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urmaşul lui Sytalkes, tributul plătit odrysilor de „barbari” (deci, geţi) şi 
de greci se ridica la suma considerabilă de 400 talanţi de argint, 
realitate susţinută indirect şi de bogăţia găsită în sanctuarul de la 
Agighiol. 
 Ceva mai târziu, regele Macedoniei Filip al II lea (359-336) 
cucereşte Regatul Odrys şi-şi întinde stăpânirea până la Dunăre, 
Dobrogea devenind astfel provincie a Macedoniei. 
 Se pare că pe locul unde se află astăzi Isaccea exista o aşezare 
getică despre care se crede că avea un nume care deriva din hidronimul 
Istru, susţine Alexandru Barnea în lucrarea „Aşezări geto-dacic în nord-
vestul Dobrogei” Editura politică; Bucureşti, 1980. 
 Ulterior, în anul 339 a. Hr.. Ateas, regele unei uniuni de triburi 
scitice, trece Istrul şi înaintează spre sud, dar este întâmpinat cu 
ostilitate de o căpetenie locală „Rex Histrianorum” care, probabil, era 
conducătorul unei uniuni de triburi getice. 
 Ateas, aflându-se în situaţia de a pierde războiul, a solicitat 
ajutorul regelui Filip al II lea cu care, însă, în final, intră în conflict. 
Lupta a avut loc lângă Dunăre, unde Ateas a fost învins. 
 Aşa se face că uniunile de triburi getice din Dobrogea, dar şi 
oraşele greceşti, intră sub stăpânirea Regatului Macedoniei. 
 Poposirea scitilor în secolele IV-III a. Hr. în teritoriul istro-
pontic a sfârşit prin asimilarea lor în masa geţilor autohtoni. Şi, drept 
consecinţă a acestei realităţi, a fost că, ceva mai târziu, prin secolele III-
II a. Hr., provincia a primit numele generic de Scythia Minor. 
 Urmaşul regelui Filip al II lea, Alexandru cel Mare (336-323 a. 
Hr.), conform legilor politice ale timpului, s-a socotit rege până la Istru, 
astfel că Dobrogea făcea parte din regatul său. 
 Mai târziu, pe la anul 326 a. Hr., pe când Alexandru Macedon 
se afla în campania de cucerire a Orientului, guvernatorul Macedoniei, 
Zapyrion, este trimis să suprime o răzmeriţă a geţilor dobrogeni. 
 După ce înăbuşă în sânge revolta, Zopyrion, în fruntea armatei 
sale de 30.000 luptători, s-a aventurat peste Istru, asediind colonia 
grecească Olbia. 
 Expediţia nu şi-a atins scopul, fiindcă cetatea Olbia a respins 
asediul atacatorilor şi Zopyrion a trebuit să facă drumul înapoi spre 
bazele sale din Dobrogea. 
 Ni se pare logic să susţinem şi noi ideea că Zopyrion a traversat 
Istrul pe acolo pe unde se desfăceau braţele de odinioară ale Deltei, 
adică acolo unde se află astăzi Isaccea, ipoteză susţinută şi de M.D. 
Ionescu Dobrogeanu în opera „Dobrogea în pragul veacului XX”. 
 Dar, la întoarcere, Zopyrion este surprins în „Pustiul Getic” 
(sudul Basarabiei) de importante forţe getice, sprijinite, se pare, şi de 
sciţi, care nimicesc întreaga armată şi însuşi comandantul cade în luptă. 
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 Dacă facem o analiză pertinentă şi atentă, ne dăm uşor seama că 
o armată de 30.000 luptători, care urma să traverseze Istrul spre Pustiul 
Getic fără flotă, trebuia să suporte negreşit următoarele constrângeri: 

- să treacă fluviul, în situaţia de atunci, numai printr-un vad care 
oferea condiţii prielnice şi sigure; 

- să asigure condiţii pentru aprovizionare, odihnă şi elementele 
necesare acţiunii de traversare. 
În concluzie, vadul de la Isaccea oferă aceste facilităţi. 
Istoricul roman Quintus Curtius Rufus defineşte compania lui 

Zopyrion ca fiind o expediţie împotriva geţilor. 
La începutul secolului al III lea a. Hr. are loc invazia unor 

triburi celtice venite din Europa centrală. O ramură a acestora - 
britologii sau britogalii - se stabileşte o vreme la sud şi la nord de 
Dunărea Maritimă. 

Într-o altă versiune, istoricii şi geografii antici greci, mai ales 
Polybius (c 200-c120 a. Hr., Istorii), ne dă ştiri despre sosirea şi 
aşezarea celţilor (britogalilor) în Peninsula Balcanică. 

Se mai spune că o grupare de triburi aflată sub conducerea lui 
Comantorios, la anul 278 a. Hr., s-a asezat în Tracia, unde a întemeiat 
un regat cu reşedinţa la Tylis. În scurt timp, populaţia celtică s-a extins 
la nord până la Dunărea Maritimă, ştire confirmată şi de geograful grec 
Ptolemeu în opera sa „Îndreptar Geografic”. 

În această regiune, celţii au întemeiat oraşele Arrubium, 
Noviodunum şi Aliobrix, iar mai la sud Durostorum, ce aveau să joace 
rolul de posturi strategice avansate ale Regatului din Tylis. 

Urmare a unor împrejurări nefavorabile, britogalii din Tracia, la 
anul 193 a. Hr., au migrat în centrul Peninsulei Anatolia, unde au 
întemeiat un stat - Regatul Galateea = capitala la Ancyra, Ankara de 
astăzi. Ultima lor prezenţă în istorie ne-o semnalează Noul Testament, 
unde se spune că prin anii 50-60 a. Hr. Apostolul Pavel a adresat către 
galateeni una dintre cele 14 epistole ale sale. 

 Probabil că în etapele următoare galateeniii şi-au pierdut 
identitatea. 

Să subliniem şi faptul că Strabon, în opera sa „Geographie”, 
numeşte Noviodunumul polis (oraş), dovadă a înfloririi la care ajunsese 
în epoca romană, ca rezultat al importanţei sale strategice şi economice. 

Din punct de vedere arheologic, prezenţa celţilor n-a fost 
dovedită nici în Tracia, nici la Noviodunum. În schimb, literatura de 
specialitate precizează că cercetarea arheologică efectuată în anii ‘60 la 
Isaccea a condus la identificarea unei aşezări getice, anterioare 
fortificaţiei romane. 

Celţii au avut o mare înrâurire asupra civilizaţiei materiale, 
deoarece sub influenţa lor geto-dacii, începând din secolul al III-lea, 
trec la a doua fază a metalurgiei fierului, care  se generalizează în întreg 
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spaţiul carpato-danubiano-pontic. Gama uneltelor de fier de primă 
utilitate se diversifică. În plus, celţii au introdus metode noi de topire şi 
prelucrare a fierului şi a bronzului din care au făurit arme, unelte şi 
podoabe. De fapt, au dat naştere unei arte originale, care se exprimă 
prin motive şi forme zoomorfe şi antropomorfe. 

Horaţiu Crişan, în lucrarea „Burebista şi epoca sa”, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1977, subliniează că „civilizaţia 
La Téne a creat premisa internă fundamentală a statului condus de 
Burebista”. 

Din secolul al II lea a. Hr., Imperiul Roman îşi extinde tot mai 
mult autoritatea asupra Peninsulei Balcanice. De fapt, în anul 146 a. 
Hr., Grecia este cucerită şi integrată în împărăţia romană. 

Noua situaţie determină stări de împotrivire, adesea evaluate în 
războaie crâncene. 

Din acele vremuri istoricii romani ne dau ştiri despre fluviul pe 
care-l denumesc Danubius, pe locuitori îi designează cu etnonimul 
„daci”, iar ţara cu termenul „Dacia”. 

Roma, după ce trece de Munţii Haemus, îşi continuă înaintarea 
spre Dunăre şi, în prima parte a secolului I a. Hr., avea  să întâlnească 
un dârz adversar în Mitridate al VI lea Eupator, regele Pontului (111-63 
a. Hr.), care a purtat împotriva Romei trei războaie, în ultima parte a 
domniei sale aflându-se în alianţă şi cu marele rege al Daciei, 
Burebista. 

În timpul celui de-al III-lea război mitridatic (73-63 a. Hr.), 
guvernatorul Macedoniei, M. Terrentius Varro Lucullus, întreprinde o 
campanie militară în Scythia Minor, obligând cetăţile greceşti vest-
pontice să recunoască autoritatea Imperiului Roman. Ceva mai târziu, 
în anul 61 a. Hr., în urma înfrângerii unei armate romane, la comanda 
căreia se afla Antonius Hybrida, de către greci sprijiniţi de geţii 
Dobrogei, orasele greceşti îţi redobândesc independenţa. Atunci, lupta 
care a avut loc s-a soldat cu un adevărat dezastru pentru romani, fapt 
socotit cu atât mai umilitor, cu cât simbolurile heraldice ale legiunilor 
romane au căzut în mâinile geţilor ”barbari”. 

Cam în acelaşi timp şi sub impulsul unor asemenea cauze, 
uniunile de triburi dacice întinse din Panonia până la Bug s-au unit sub 
autoritatea regelui Burebista. 

În anul 55 a. Hr. Burebista cucereşte în nordul Mării Negre 
cetăţile greceşti Olbia şi Tyras şi nu după mult timp, Hystria şi 
Apolonia recunosc şi ele autoritatea regelui dac. În acelaşi an, 
Burebista îşi întinde stăpânirea peste Scythia Minor şi apoi până la 
Munţii Haemus. 

Aşadar, din anul 55 a. Hr., oraşul Noviodunum făcea parte din 
regatul dac şi devenise poarta prin care se asigura legătura între cele 
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două regiuni strategice importante ale Daciei - Scythia Minor şi Pustiul 
Getic. 

Pe temeiul că în sudul Munţilor Haemus se aflau triburi de 
acelaşi neam cu geto-dacii, în anul 48 a. Hr., Burebista, un foarte bun 
diplomat, trimite în Tessalia unde se afla cartierul general al legiunilor 
comandate de Pompei - adversarul lui Caesar, pe grecul Acornion din 
Dionisopolis pentru a purta tratative şi a-l sprijini în luptă. 

Scriitorul N. Rădulescu Lemnaru, în romanul „Burebista” 
(Editura Eminescu; Bucureşti, 1982; pg.237-239) prezintă într-o 
semificţiune tratativele care au avut loc între regele Burebista şi 
Acornion, pe de altă parte între acesta şi Cnaeus Pompeius. 

Astfel, conform instrucţiunilor primite de la rege, Acomion i-a 
cerut generalului Pompeius să declare dacă, în caz de victorie, va 
respecta graniţele regatului Dacia. Pompei i-a răspuns că aceasta se va 
întâmpla numai dacă va fi ajutat în luptă cu 10.000 de arcaşi călări. 

Dar, se spune în roman, era deja prea târziu, fiincă 
deznodământul avea să se întâmple la 9 august 48 a. Hr. în bătălia de la 
Tarsales. 

Şi împărăţia romană ajunsese astfel la graniţele Daciei. 
După dispariţia lui Burebista, Regatul Daciei se va dezmembra 

în patru apoi în cinci regate. 
Scythia Minor se va divide şi ea în trei regate, evident mai mici, 

sau poate erau doar uniuni de triburi. 
Sud-vestul provinciei avea să se afle sub conducerea lui Rholes, 

partea centrală sub Dapyx, iar partea de nord unde se afla şi 
Noviodunum se afla sub conducerea lui Zyraxes. 

Regele Zyroxes, spun cronicile romane, îşi avea reşedinţa într-o 
cetate numită Genucla. Ţinând seama că Ptolemeu, unul din cei mai 
mari geografi ai tuturor timpurilor, lasă să se înţeleagă că braţul Peuce 
se despărţea de fluviu aproximativ acolo unde astăzi se află Isaccea, 
atunci, ipotetic, trebuie să admitem că vestigiile cetăţii Genucla trebuie 
să se găsească ceva mai departe de actualul curs al fluviului, poate la 
Niculiţel, Teliţa…. 

Precizările lui Ptolemeu în legătura cu braţul Peuce i-a 
determinat pe exegeţi să afirme că „acest braţ care nu mai există se 
poate urmări pe valea nisipoasă a râuleţului Teliţa, prin valea „lungă” 
pentru a se continua pe versantul de nord prin valea „adâncă”. 

Istoricul roman Cassius Dio ( 150-235) ne dă de ştire că în anul 
29 a. Hr. generalul M. Licinius Crassus a fost trimis împotriva geţilor 
(dacilor) şi a bastarnilor pe care i-a învins în parte. Poetul Horaţiu (65 
a. Hr. - 8 a. Hr.) într-o odă scrisă în acelaşi an, dă şi el detalii despre 
acel eveniment. 
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Se consemnează în scrierile narative romane (latine) că 
generalul Crassus a obţinut victoria asupra bastarnilor cu ajutorul 
regelui get Rholes, care  îşi avea reşedinţa  nu departe de Durostolon. 

În anul 28 a. Hr., Rholes a cerut ajutorul romanilor contra 
regelui get Dapyx cu care se afla în conflict. Dapyx a fost învins şi ucis. 

Pentru a cuceri întreaga Scythie Minor, Crassus, guvernatorul 
Macedoniei, îl atacă pe Zyroxes, regele din nordul provinciei, sub 
pretextul că în cetatea sa, Genucla, se aflau steagurile romane pierdute 
de Antonius Hybrida în războiul purtat cu geţii în anul 61 a. Hr. 

Zyraxes ştia că nu putea rezista singur în faţa legiunilor romane, 
motiv pentru care a trecut Istrul, sperând să găsească sprijin la „sciţi”. 
Noi considerăm că era vorba despre geţi. 

Crassus a ajuns în faţa Genuclei şi şi-a dat seama că are de-a 
face cu o cetate puternică ce, de altfel, a respins invitaţia de a deschide 
porţile. 

Cronicile spun că lupta a fost scurtă, dar deosebit de dârză. 
Probabil atunci legiunile romane comandate de Crassus au 

cucerit şi Noviodunum. 
Întreaga Tracie a fost transformată în provincie romană, iar 

Scythia Minor, în anul 46 d. Hr., sub motivul că făcea parte din 
„Regatul Odrys”, este inclusă în provincia Moesia. 
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Dobrogea preromană 
 

(după Paul Mac Kendrick, 1978) 
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Luptele geţilor şi ale sciţilor împotriva armatei persane  
în anul 514 î. Hr. 

 
(după Istoria Militară) 
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Dunărea maritimă 
 

(după Ptolemeu – A. Daicoviciu) 
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Imperiul lui Alexandru Macedon 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Migraţia celţilor 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Statul dac centralizat şi independent condus de Burebista 
 

(după Istoria Militară) 
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CAPITOLUL II 
 
 

ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI 
NOVIODUNUM ÎN EPOCA ROMANĂ 

 
46 - 395 

 
 În anul 46 d. Hr. Dobrogea devine parte integrantă a Imperiului 
Roman dar, după cum este bine ştiut, provincia se afla cu mult timp 
înainte sub controlul şi influenţa Romei. Ea va fi administrată iniţial în 
cadrul provinciei Moesia. 
 Datorită faptului că în iarna anului 85 provincia este surprinsă 
de un atac conjugat al dacilor, bastranilor şi sarmanţilor, în anul 
următor împăratul Domiţian (81-96) împarte Moesia în două provincii: 
Moesia Superioară şi Moesia Inferioară. Dobrogea - Scythia Minor 
(nume oficial consacrat după anul 284), va face parte din Moesia 
Inferioară. 
 În mare măsură, Scythia Minor va avea o istorie deosebită faţă 
de cea a provinciei romane Dacia, care se va afla în graniţele Imperiului 
doar până în aul 271, când administraţia imperială, pentru siguranţă 
strategică, se va retrage la sud de Dunăre. 
 Care să fie cauza pentru care nu numai că Scythia Minor va 
rămâne în componenţa Imperiului Roman şi apoi, din anul 395 încă 
1000 de ani în imperiul romano-bizantin? Răspunsul este simplu - 
Scythia Minor era un avanpost în faţa lumii barbare, iar din anul 330, 
când Constantin cel Mare (306-337) mută capitala Imperiului la 
Constantinopol, importanţa strategică a Scythiei Minor va fi 
determinantă. Iată de ce sistemul strategic creat de romani şi apoi de 
romano-bizantini în provincia de la Gurile Dunării va fi unul absolut 
special. Prin configuraţia sa fizico-geografică, Scythia Minor - 
Dobrogea este mărginită la nord şi la vest de Dunăre. La prima vedere 
s-ar crede că provincia era uşor de apărat, mai ales că linia fluviului era 
dublată de o salbă de lacuri, bălţi şi mlaştini care întregeau sistemul 
strategic defensiv. Totuşi, rămâneau câteva segmente ale liniei fluviului 
care erau uşor de străpuns. Era vorba de zona Durostorum - Silistra, de 
Carsium-Hârşova, de Troesmis-Turcoaia şi, mai ales, de Noviodunum-
Isaccea care, în ordine geografică, era prima poartă ce ademenea şi 
stimula poftele de invazie ale neamurilor barbare. 
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 La Noviodunum, fluviul putea fi trecut prin vad şi oferea 
forţelor de invazie posibilitatea să se reverse rapid spre marile oraşe 
romane care-i fascinau prin bogăţia şi faima lor pe sângeroşii barbari.  
 De aceea, romanii, şi apoi romano-bizantinii, vreme 
îndelungată, vor menţine fortăreaţa de la Noviodunum într-o 
permanentă stare de pregătire militară, capabilă să respingă repetatele şi 
violentele asalturi ale năvălitorilor. 
 Şi atunci, nu de puţine ori, când zona de la Noviodunum a fost 
penetrată de barbari, aceştia s-au revărsat în Imperiu, punând în mare 
primejdie liniştea şi siguranţa „stăpânilor lumii”. 
 Ne propunem să tratăm tema în următoarele secvenţe: 
     - Rolul strategic al fortăreţei Noviodunum în vremea Principatului şi 
a Dominatului (46-395); 
     - în vremea primei faze a Imperiului Romano - Bizantin (395-610); 
     - în perioada Imperiului Grec Medieval (610 - 1025); 
     - în perioada aristocraţiei militare (1025 - 1204) 
     - în perioada Imperiului Latin şi a voievozilor români, 1204-1484. 
 

* * * 
 
 Aşadar, Noviodunum - din anul 46 va face parte din Imperiul 
Roman şi va juca în cadrul acestuia, în sistemul său strategic defensiv 
un rol deosebit de activ,  mai ales că aici se va organiza cea mai mare 
bază militară navală de la Dunărea de Jos. De altfel, între cele peste 30 
de staţiuni strategice organizate pentru apărarea limesului de la 
Dunărea de Jos, staţiunea de la Noviodunum, în ordinea importanţei a 
fost a doua după centrul strategic de la Troesmis - Turcoaia. 
 Noviodunum controla punctul cel mai expus al frontului nordic 
al acestei provincii strategice, influenţat de existenţa aici a celui mai 
important vad, nu numai al segmentului Dinogeţia - Aegyssus, dar al 
întregii jumătăţi nordice a provinciei, întinsă de la Carsium-Hârşova 
până în Deltă. Concomitent, fortăreaţa sprijinea şi proteja extremitatea 
nordică a liniei defensive terestre Tropeaum - Traiani - Ulmetum 
(Pantelimonul de Sus), Ibida (Slava Rusă), Noviodunum (Isaccea1). În 
ceea ce priveşte funcţia strategică, aflându-se aşezat pe vârful singurei 
forme fizico-geografice înalte din nordul Dobrogei care avansează până 
în albia Dunării2, oferea fortăreţei rolul de supraveghere a navigaţiei pe 
linia fluviului. 
 Importanţa strategică particulară justifică, pe de altă parte, 
evoluţia istorică şi dezvoltarea înfloritoare a centrului urban de la 
Noviodunum şi locul special ocupat în structurile militare defensive, 
economice şi administrative, pentru care încă din secolul II i s-a 
conferit rang de municipium. 
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 Numele antic al fortăreţei de la Isaccea, păstrat în diferite forme 
în izvoarele literare antice, a fost localizat aici încă din secolul al XIX-
lea, îndată ce atestările epigrafice certe de la Troesmis3, au creat un 
punct de pornire sigură pentru operarea cu distanţele cuprinse în 
itinerariile antice. 
 Consensul asupra identităţii Noviodunum-lsaccea a fost 
întotdeauna deplin. 
 Iniţial, la Noviodunum a staţionat unitatea Classis Flavia 
Moesyca, dar ulterior fortificaţia a fost pregătita şi ca un bastion de 
apărare terestră, pentru cazul în care forţele de invazie aveau să 
străpungă linia flotei. De aceea, de la etapă la etapă, Noviodunum îşi va 
consolida fortificaţiile, ajungând în vremea împaratului Diocleţian 
(284-305) o cetate greu de învins. 
 Din cercetările efectuate, reiese că baza terestră şi navală 
Noviodunum, după ce a suferit în mai multe etape transformări, 
devenise o construcţie fortificată, având forma unui trapez4 care se 
sprijinea cu una din laturi pe linia fluviului, printr-un zid construit din 
calcar şi granit. Cetatea ocupa platforma numita Eschi Kale5, care, 
cercetată chiar şi de la sol, lasă să se distingă forma menţionată. 
 În vremea ultimelor cercetări arheologice efectuate în perioada 
1997-2001 a fost decopertat turnul de comanda care se prezintă ca o 
veritabilă fortificaţie, fiind dovada incontestabilă a puterii şi 
importanţei strategice a cetăţii Noviodunum - principala staţiune a 
flotei moesice - Classis Flavia Moesyca. Turnul avea o anvergură de 
31,4 m şi în interior o suprafaţă de 25 m x 9 m (225 m.p.)6 
 Fortificaţia era înconjurată de şanţuri şi valuri de pământ situate 
până la cca. 170 m depărtare de ziduri.7 
 Valoarea strategică a fortăreţei Noviodunum va căpăta noi 
dimensiuni după anul 330, când Constantin cel Mare va stabili capitala 
imperială la Bizanţ-Constantinopole, aflată doar la 300 km depărtare de 
lumea barbară. 
 
Noviodunum în vremea Principatului (46-284).  După cum este 
atestat documentar, în intervalul 46-284, Noviodunumul va avea, aşa 
cum am mai subliniat, un rol important în apărarea liniei fluviului şi a 
vadului de trecere din faţa cetăţii. Inscriptiile şi cărămizile ştampilate, 
ca şi instalaţiile portuare, indică în acest punct sediul comandamentului 
şi al navelor pendinte de Flota (Classis) Flavia Moesica. Dar există şi 
unele dovezi care confirmă că aici s-au aflat şi unităţi terestre ale 
Legiunii a V-a Macedonica şi, ulterior, după anul 284, comandamentul 
Legiunii I lovia-Scythica. 8  
 Având în vedere că Noviodunum se află aşezat geografic în 
imediata vecinătate a lumii barbare, în locul unde Dunărea nu are lacuri 
şi la capătul de nord al drumului axial ce străbătea provincia şi o unea 
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cu capitala (după 330), iese pregnant în relief rolul jucat de flota 
dunăreană în apărarea acestei zone a Imperiului Roman. 
 Istoria acestei flote ne este cunoscută din cuprinsul unor 
diplome militare, din care aflăm numele ei - "Classis Flavia Moesica". 
Numele indică adevărul că ea a fost înfiinţată în epoca dinastiei Flavilor 
(69-96). Flota era compusă din lusoriae (nave mici-fluviale) şi liburnes9 
(vase mari, bireme-maritime), fiecare dintre ele având la dispoziţie câte 
o unitate militară comandată de un centurion. 
 Detaşamente mai mici ale flotei staţionau şi în alte fortăreţe 
(Aegyssus, Carsium, Barbosi), unde s-au găsit cărămizi cu sigla 
unităţii. Dovezile confirmă că flota dispunea şi de alte subunităţi 
maritime, cantonate fie la Histria, fie în NV Pontului Euxin: la Tyras 
(Cetatea Albă), la Olbia (Odesa) şi la Kersonesus (Taurida-Krimeea).10 
Flota dunăreană a jucat un rol foarte activ şi în timpul războaielor 
dacice (101-106), navele fiind folosite pentru transportarea trupelor pe 
anumite tronsoane ale Dunării sau pentru traversarea acesteia. 11 
 Precizăm că marea unitate navală de război avea să-şi continue 
misiunea până la încetarea stăpânirii romane, când îşi va pierde, 
evident, vechiul nume.12  
 CL.FL.MY - sigla ştampilată pe cărămizi, este atestată la 
Noviodunum şi în general la Dunărea de Jos prin diplome militare şi 
printr-un bogat material tegular şi epigrafic. 
 Astfel, două diplome, una din anul 92, descoperită la Angustia 
(Breţcu), şi alta din anul 121 au fost eliberate special pentru marinarii 
(classicii), flotei dunărene, al cărui comandant (praefectus) era în anul 
92 SEX OCTAVIUS FRONTO. Pe alte două diplome din vremea 
Împăratului Traian (98-117), datând din anii 99 şi 105, şi încă una de la 
Hr.adrianus (117-138) marinarii flotei sunt menţionaţi împreună cu 
legionarii trupelor auxiliare de călăreţi şi pedeştri.13 De fapt, documente 
epigrafice care dau ştiri despre CL.FL.MY au fost descoperite nu 
numai în Scythia Minor, ci în multe alte zone ale fostului Imperiu 
Roman. 
 Documentele epigrafice ne oferă ştiri despre comandanţii şi 
ofiţerii marii unităţi. Astfel, sunt identificaţi următorii opt comandanţi 
(praefecti) ai Flotei: 
 1. Sex Octavius Fronto-din anul 92  
 2. Q. Atatinus Modestus - prin anii 80-98 
 3. L. Valerius- la sfârşitul domniei lui Traian (117) sau la 
începutul domniei lui Hadrianus; 
 4. P. Aelius Marcianus - către anii 140; 
 5. M. Vinius Varianus-în vremea lui Septimius Severus       
(193-211); 
 6. un anonim, fost şi comandant al Flotei Britanice, Germanice, 
Moesice, Panonice - până în anii 209-211. 
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 7. Aelius Amonius, devenit în vremea lui Gordian III (238-244) 
procuratorul provinciei Moesia Inferioris. 
 8. Postumus, cunoscut dintr-o inscripţie de la Noviodunum, care 
a deţinut funcţia de praefect al Flotei în a II-a jumătate a secolului III, 
înaintea reformei lui Diocleţian (284-305) 
 Sunt atestaţi documentar şi doi ofiţeri, un centurion - Q. Iulius 
Heliodorus şi un trierarhus - L. Aelius Severinus. 14 
 Foarte important, aşa cum reiese din lucrările de specialitate, a 
fost modul de viaţă care se desfăşura atât în cetate, cât şi în jurul 
acesteia. Astfel, în preajma fortăreţei exista o aşezare civilă întinsă, 
organizată asemănător canabelor legionare, care dispunea de un 
teritoriu agricol foarte întins ("horrerum Ceresis"), ceea ce atrage 
atenţia că aşezarea se distingea şi printr-o activă funcţie economică, ce 
asigura produsele necesare unităţilor militare. Teritoriul respectiv s-a 
dezvoltat independent de viaţa şi activitatea trupelor cantonate, 
autorităţile romane încurajând activitatea populaţiei daco-romane şi 
colonizând zona cu civili şi veterani care se stabileau inclusiv în vicus-
urile (satele) limitrofe.15 "Territorium-ul Noviodunense" avea o 
conducere proprie, ceea ce lasă să se întrevadă că era vorba cu adevărat 
de o organizare municipală. 16  
 Aşadar, în prima etapă a administraţiei romane - etapa 
Principatului - principala unitate militară staţionată la Noviodunum a 
fost CL.FL.MY. În această etapă, Imperiul avea să primească, prin 
această zonă, în repetate rânduri, forţe de invazie care aveau să solicite 
intervenţia unităţilor noviodunense, mai ales că la mijlocul secolului al 
II-lea trupele terestre ale Scythiei Minor au fost reduse simţitor. 
 Rămasă aproape fără apărare terestră, provincia este atacată la 
anul 170 de costoboci, care reuşesc să străpungă linia fluviului pe la 
Noviodunum, unde nu erau dislocate trupe terestre inportante. Invazia a 
fost favorizată de eroarea comisă de Împăratul Marcus Aurelius (161-
180) care, pentru a face faţă luptelor purtate la Rin cu barbarii germani, 
a retras din Scythia Minor o parte a trupelor, în special Legiunea V 
Macedonica, fapt care nu a întârziat să-şi arate urmările.17 În general, 
atacul executat prin vadul de la Noviodunum a pricinuit o mare surpriză 
localnicilor care erau obişnuiţi cu o perioadă îndelungată de pace, 
perioadă care dăinuia încă din vremea Împaratului Nerva Traian. 18 
Atacul fulgerător al costobocilor avea să decidă luarea unor măsuri de 
întărire a capacităţii de apărare a liniei fluviului, măsuri îndeplinite în 
vremea primilor împăraţi din dinastia Severilor (193-235), care vor 
asigura liniştea cetăţii, a provinciei şi a imperiului, până la sfârşitul 
domniei acestora. 

Dar, cam în acelaşi moment, o nouă primejdie îşi face apariţia 
în apropierea limesului danubian - goţii, care cuceresc în anul 234 
oraşele Olbia (Odesa) şi Tyras (Cetatea Albă), oraşe care - de fapt, se 
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aflau în stare clientelară faţă de Imperiul Roman. Pericolul iminent 
determină administraţia romană a provinciei să ia măsuri de consolidare 
a fortificaţiilor, de reparare a podurilor şi a drumurilor strategice, 
printre care şi cel de la Noviodunum. 
 Este aproape sigur că în vremea lui Caius Maximus Tracul 
(235-238), în anul 236, barbarii au încercat să forţeze linia fluviului pe 
la Noviodunum, încercare respinsă de însusi împăratul amintit. Deşi 
ideea nu este agreată de unii cercetători, noi susţinem afirmaţia prin 
faptul că nu foarte de mult la Isaccea a fost descoperit un fragment 
dintr-o inscripţie gravată în piatră (plombată chiar în structura de 
rezistenţă a Bisericii Sf. Gheorghe) prin care locuitorii din 
Noviodunum aduceau mulţumiri şi ofrande împăratului pentru că i-a 
salvat în faţa primejdiei de invazie a barbarilor. Menţionăm câteva 
nume ale celor care au ridicat monumentul: Cassius Numidus, Ulpius 
Maximinus, Atulenus Marcianus, M. Aemilius Optatus.19 
 Doi ani mai târziu, în 238, goţii, aliaţi cu carpii, invadează 
provincia, provocându-i mari distrugeri. Noul guvernator al Moesiei 
Inferioare din vremea domniei lui Gordian al Ill-lea (238-244), Tullius 
Monophilus, încheie un acord cu goţii, care sunt plătiţi pentru a se 
retrage la nord de fluviu. 
 Carpii, sub motivaţia că în timpul atacului fuseseră mai 
numeroşi, au pretins şi ei stipendii, dar au fost refuzaţi. De aceea, în 
anul 242 vor repeta atacul cu şi mai mare înverşunare. 
 Urmează un scurt răgaz până în anul 248 când Scythia Minor 
devine teatrul celor mai înverşunate lupte dintre romani şi forţele de 
invazie. Astfel, o coaliţie formată din goţi, carpi, taifali şi bastarni se 
concentrează la nord de fluviu, exercitând o adevărată presiune asupra 
limesului, înainte de toate asupra culoarului de la Noviodunum. Invazia 
este pustiitoare, dar şi riposta este pe măsură, fiindcă armata romană, 
comandată de C. Messius Quintus Decius - legatul Moesiei, îi învinge 
şi îi alungă peste fluviu pe invadatori. 
 Atacurile repetate ale goţilor şi ale carpilor se împletesc cu 
luptele dintre diferiţi comandanţi romani care ocupă tronul unul după 
altul, provocând astfel scăderea radicală a capacităţii de apărare a 
graniţelor. Perioada este cunoscută în istorie sub numele de marea 
anarhie militară, stare fără precedent în trecutul glorios al Imperiului. 
Astfel, între anii 235 şi 284, criza se va manifesta pe plan politic, 
militar, economic, dar şi ideologic datorită răspândirii rapide a 
creştinismului. 
 Concret, în perioada menţionată, de 49 ani, Imperiul Roman a 
fost condus de 21 împăraţi care au avut următorul destin: 
 - asasinaţi în timpul exercitării funcţiei - 11 
 - răpuşi de moarte naturală (ciumă)- 1 
 - detronaţi dar rămaşi în viaţă -   1 
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 - căzuţi în luptă - 2 
 - morţi în captivitate (Regatul Sasanid) - 1 
 - sinucişi - 2 
 - de cazuri neelucidate -   3 
 Total: 21 
 Majoritatea absolută a celor 21 împăraţi nu a văzut niciodată 
capitala imperiului. 
 În contextul în care se afla Imperiul Roman, începând de la 
mijiocul secolului al III-lea, atacurile popoarelor de la nordul fluviului 
devin tot mai frecvente şi mai violente. Această stare de fapt se datora 
şi creşterii nivelului de civilizaţie al goţilor cantonaţi în nordul Mării 
Negre şi în Stepa Geţilor (Sudul Basarabiei)20, civilizaţie reprezentată 
printr-o mai bună exercitare a conducerii de către regi capabili, buni 
diplomaţi şi excelenţi comandanţi militari, printr-o organizare militară 
bazată pe folosirea în luptă a cavaleriei (dispozitiv strategic aproape 
neîntâlnit la romani), pe importante şi perfecţionate forţe navale, pe 
perfecţionarea calităţii armamentului, pe spiritul de luptă germanic. 
 Toate aceste elemente vor face să crească pericolul şi 
ameninţarea, tocmai atunci cand „stăpânii lumii” traversau grava criză a 
anarhiei militare. Situatia de fapt a condus la o creştere nemaiîntâlnită a 
presiunii asupra liniei fluviului, a stării de teamă şi de nesiguranţă a 
populaţiei din oraşele aflate pe limes. 
 Se mai adaugă şi faptul că imperiul avea grele angajamente 
militare în Panonia, la Rin şi în Orientul însângerat de crâncene 
războaie cu parţii şi apoi cu Regatul Sasanid. 
 Aceasta era situaţia în care Roma va pierde şi zona de protecţie 
strategică aflată la nordul Gurilor Dunării (Stepa Getică) şi Câmpia 
Munteniei. 
 Cetatea Noviodunum, apărată doar de Flota Moesica, nu mai 
poate face faţă repetatelor atacuri, astfel că linia sa strategică va fi 
străpunsă în repetate rânduri. 
 În anul 249 o coaliţie formată din goţi şi carpi reiau atacul, trec 
linia fluviului şi pustiesc întreaga provincie. Situaţia a fost restabilită 
datorită trupelor generalului Decius care, de altfel, a fost proclamat 
împărat (249-251). 
 Şi asaltul continuă! Astfel, invazia goţilor din anul 249-251, de 
sub comanda regelui lor Kniva, se desfăşoară pe două coloane: una îşi 
concentrează atacul spre provincia Tracia, unde Decius, în anul 251, 
este învins şi ucis în lupta de la Abrittus. Decius a fost primul împărat 
roman cazut în luptă; a II-a coloană a trecut Dunărea pe gheaţă pe la 
Noviodunum, pricinuind oraşului mari distrugeri. 
 Pentru Scythia Minor, consecinţele politice, economice şi civice 
ale acestei invazii au fost deosebit de grele. Se poate admite că în urma 
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acestei înfrângeri, stăpânirea romană a fost paralizată pentru o 
îndelungată perioadă de timp. 21 
 Oraşele Scythiei Minor, câteva decenii mai înainte prospere, 
bogate şi strălucitoare, vor trăi din acel moment sub semnul neputinţei 
şi al panicii. 

Noul împărat, Trebonius Gallus (251-253), încheie pacea cu 
goţii (mai toate acordurile erau plătite scump de către romani), dar 
numai pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece aceştia, împreună cu 
carpii şi sarmaţii, în anul 253, declanşează o mare invazie pe care cu 
greu armata romană o respinge şi alungă peste fluviu pe invadatori. 
 În sfârşit, în vremea domniei lui Gallienus (253-268) se găsesc 
timpul şi mijloacele necesare pentru consolidarea cetăţilor din Scythia 
Minor, printre care şi Noviodunum. 22 
 Dar nu peste mult timp, în anul 267, goţii declanşează o nouă 
invazie - deosebit de complexă, întinsă pe un teatru de operaţii militare 
uriaş: pe mare, dispunând acum de o flotă de război şi de transport 
ajung în insulele Mării Egee şi în Elada, unde atacă şi jefuiesc Atena, 
Corint şi Sparta; peste fluviu, pe la Noviodunum, unde o altă armată a 
goţilor, flancată de heruli şi de carpi, trece Dunărea şi pustieşte Scythia 
Minor.23 
 Cu mari eforturi, armatele romane reuşesc să-i învingă şi să-i 
forţeze pe barbari să se retragă. 

Atacurile sunt reluate cu mai multă furie în anii următori. Într-
unul din aceste atacuri, la anul 269, goţii ajung până la Munţii Haemus 
(Balcani). Nu uşor sunt opriţi, iar apoi, în drumul de întoarcere, sunt 
interceptaţi de armatele romane conduse de împăratul Claudius al ll-lea 
Gotticus (268-270) şi învinşi în bătălia de la Naissus (Nis). 
 În acel an - 269, neamul foarte întins al goţilor adoptă o nouă 
formă de organizare, separându-se în două ramuri mari: vizigoţii 
(tervingii) pe care-i vom găsi cantonaţi în Stepa Getica (în dreapta 
fluviului Tyras-Nistru); ostrogoţii (greutungii), care apoi prin anul 350 
îşi vor organiza un regat în nordul Mării Negre. 

Atacurile sunt reluate de goţi în anul 271 şi de carpi în anul 273. 
Noul împărat, Aurelian (270-275), respinge cele două invazii. 
 Frecvenţa atacurilor desfăşurate în special în provinciile de nord 
ale Imperiului, iminenta fixare a goţilor în nordul Pontului Euxin, au 
determinat autorităţile romane să adopte urgente măsuri de ordin 
strategic prin consolidarea liniilor de aparăre şi chiar prin retragerea în 
spatele unor graniţe mai sigure şi mai uşor de apărat. 
 Aşa se face că în anul 271, Împăratul Aurelian ordonă părăsirea 
provinciei imperiale Dacia. 
 „Retragerea Aureliană” a avut consecinţe negative asupra 
apărării graniţei Scythia Minor, provincia fiind ameninţată acum din 
Câmpia Munteniei, din Câmpia Getică şi de pe Mare, unde goţii devin 
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mai îndrăzneţi, incursiunile lor - aşa cum am mai arătat, atingând Asia 
Mică, Insulele din Marea Egee şi Elada. 
 În aceste condiţii sunt aduse din Dacia Traiana, la sud de 
Dunăre, Legiunile a V-a Macedonica şi a XIII-a Gemina, cantonate la 
Oescus şi, respectiv, la Nove. 
 Sfârşitul secolului al III-lea va mai cunoaşte încercări de invazie 
dar, concomitent se adoptă şi măsuri de consolidare a liniilor de 
apărare, mai ales în vremea Împăratului Probus (276-282) care, în afara 
măsurilor de refacere a dispozitivului militar, va coloniza în sudul 
Dunării, în primul rând în Scythia Minor, mase mari de carpi şi 
bastarni, pentru completarea populaţiei oraşelor cândva înfloritoare,  
acum depopulate şi sărăcite. 24 
 Se poate susţine că programul politic inaugurat de Probus la 
limesul dunărean a contribuit serios la stabilirea unui nou sistem de 
reforme prin care împăraţii Diocleţian (284-305) şi Constantin cel Mare 
(306-337) vor aduce liniştea şi prosperitatea Imperiului Roman. 
 În cadrul noului sistem politic, Scythia Minor în general, şi 
Noviodunum în special, vor juca un rol fundamental în apărarea 
frontului nordic şi a capitalei imperiale după anul 330. 
 
Perioada Dominatului (284-395). În urma victoriilor repurtate de 
împăraţii Claudius al II-lea Gotticus (268-270) şi Aurelian (270-275) 
goţii au fost constrânşi să se retragă din provinciile sud-dunărene. Au 
rămas, totuşi, în regiunea din stânga fluviului, alături de daco-romani 
(inclusiv carpi) bastarni, sarmaţi etc, continuând să ameninţe apărarea 
romană. 
 Situaţia rămânea nesigură şi crea nelinişte, de aceea se impunea 
o reorganizare urgentă, temeinică şi eficientă, care să pună capăt stării 
de anarhie creată din interior de criză generală a imperiului şi din 
exterior de atacurile repetate şi conjugate ale barbarilor. 25 
 Această misiune i-a revenit împăratului Diocleţian (284-305) şi 
urmaşilor săi din secolul al IV-lea, în special lui Constantin cel Mare 
(306-337). 
 Cu domnia lui Diocleţian se inaugurează o nouă perioadă 
politică a Imperiului, care se caracterizează prin eforturile întreprinse 
de statul roman pentru a înlătura urmările crizei din secolul III, prin 
transformarea Principatului în Dominat, adică într-un sistem politic 
bazat pe noi instituţii şi noi forme de organizare care să asigure 
stabilitatea şi prosperitatea imperiului. 
 Pentru îndepărtarea efectelor crizei din secolul III, Diocleţian 
întreprinde o serie de reforme cu carater politic, administrativ, juridic, 
fiscal, monetar, ideologic şi mai ales militar, care aveau să 
prelungească, dar în niciun caz să permanentizeze, existenţa statului 
roman. Împăratul îşi va asocia la domnie încă trei coîmpăraţi, 
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inaugurând perioada politică a tetrarhiei şi organizează exercitarea 
autorităţii politice şi administrative separat între Occident şi Orient. 
 Între cei patru coimperatori (2 auguşti şi 2 cezari), Diocleţian va 
deţine, incontestabil, autoritatea supremă, proclamându-se "Dominus et 
Deus" (Domn şi Dumnezeu). 
 Instituţiile republicane menţinute în vremea Principatului, 
devenite simple formalităţi, vor fi înlăturate. 

Imperiul va fi transformat într-o monarhie absolută, de drept 
divin, cu caracter universal. Principiul succesiunii dinastice însă, va fi 
înlocuit cu cel al adopţiei, reactivând, astfel, principiul aplicat de 
batrânul împărat Nerva (96-98). 
 Capitala Imperiului va fi mutată de la Roma şi treptat, centrul 
de greutate politică, economică şi strategică se va detaşa din Occident 
în Orient. Se face astfel, primul pas pe drumul scindării Imperiului 
Roman, fapt care se va împlini în anul 395. 26 
 Din punct de vedere administrativ, Imperiul va fi organizat în 
12 provincii mari numite dioceze, iar acestea în peste 100 de provincii 
mici. În urma noii organizări teritoriale, Dobrogea va face parte din 
dioceza Tracia şi va purta oficial denumirea de Scythia Minor. 
 Centrul administrativ va fi stabilit la Tomis şi conducerea 
militară va fi exercitată de un dux prefectissimus. 

Pentru a putea face faţă primejdiei barbare,  Diocleţian şi apoi 
Constantin cel Mare vor lua măsuri de reorganizare a sistemului de 
fortificaţii de la Dunăre, care în acea vreme rămăsese sectorul cel mai 
ameninţat de barbari. 
 În cadrul planului general de apărare, ţinând sema şi de faptul 
că Dacia Traiana era pierdută, teritoriul Scythiei Minor capătă o nouă 
importanţă în cadrul sistemului defensiv roman. Iată de ce provincia va 
fi împânzită cu trupe, iar cetăţiie consolidate. Concret, în nordul 
provinciei sunt întărite zidurile de incintă de la Troesmis şi 
Noviodunum, iar, ca urmare a retragerii romane de la Barbosi, se 
construieşte fortificaţia de la Dinigothia (Dinogeţia - Garvăn), creându-
se o centură strategică mai sigură. 

Armata a fost reorganizată în legiuni mai mici (1000 legionari), 
foarte mobile, unele dislocate la limes (milites ripensis - limitanei), iar 
altele de interior (milites comitanensis), care aveau misiunea să 
supravegheze mişcările maselor de barbari admise în Imperiu ca 
foederate. 
 In nordul Scythiei Minor a fost cantonată Legiunea I Iovia 
Scythica, a cărei comandament se va afla la Noviodunum.27 Numele 
acestei legiuni provenea de la gentilicul divin "Iovius" (Jupiter") 
adoptat de Diocleţian, ceea ce avea o mare semnificaţie şi onora 
fortăreaţa de la Noviodunum. 
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 Sigla unităţii a fost identificată sub forma LEG. I IOVIAE 
SCY28. 
 În sarcina legiunii respective cădea apărarea liniei Dunării de la 
Dinogeţia până la vărsarea fluviului în mare.29 În sens invers, de la 
Dinogeţia în amonte supravegherea limesului revenea Legiunii II 
Herculia cu comandamentul la Troesmis. 
 Sunt confirmate existenţa unor subunităţi la Dinogeţia, 
Aegyssus, Salsovia (Mahmudia), Halmyris (Murighiol). Ştirile ne sunt 
furnizate de documentele antice cunoscute - Itinerarium Antonini şi 
Notitia Dignitatum30, dar şi de materiale epigrafice şi tegulare.31 
Documentele cunoscute nu confirmă că în vremea lui Diocleţian, 
Legiunea I Iovia Scythica ar fi avut trupe auxiliare în subordine directă. 
Abia în vremea lui Constantin cel Mare sunt menţionate două unităţi de 
cavalerie - una la Aegyssus, cealaltă la Talamonium (localitate 
neidentificată) şi o unitate auxiliară de infanterie la Dinogeţia. 

Împăratul Constantius II (337-361), adoptă noi măsuri 
organizatorice împărţind zona în două pedaturi, fixând una - Pedatura 
Superior, la Noviodunum, unde va mai fi dislocată şi o unitate auxiliară 
pedestră - Milites Primi Constantiani. Pedatura Inferior va fi stabilită la 
Aegyssus. 
 Facem precizarea că ultimele ştiri despre Legiunea I Iovia 
datează din vremea Impăratului Valens (364-378). 
 Documentele epigrafice descoperite până în prezent 
menţionează numele a trei militari care au efectuat serviciul în LEG. I 
IOVIAE SCY: Flavius Festus - grad de centurion; Decius - grad de 
prepositus; Valerius Prochus - gradul miles.32 

Literatura istorică atestă faptul că  Diocleţian acorda o mare 
atenţie apărării graniţelor, din sistemul său de lucru făcând parte şi 
metoda efectuării unor inspecţii. Este sigur că între anii 294-303 
împăratul a vizitat şi extrema nordică a Scythiei Minor, deoarece în 
această perioadă au loc lucrări de consolidare a fortului de la 
Noviodunum şi încep lucrările fortificaţiei de la Dinogeţia. 
Concomitent, a avut loc o vastă acţiune de refacere a mijloacelor de 
interes militar, dar care serveau şi interesele economice, cum ar fi 
şantierul naval de la Noviodunum. 
 Opera de consolidare militară a graniţelor a fost continuată de 
urmaşii lui Diocleţian, care o desăvârşesc şi prin măsuri administrative 
mai eficiente. Astfel, imperiul este împărţit în patru praefecturi, Scythia 
Minor făcând parte din Praefectura Orientului. Se adoptă şi unele 
măsuri de completare a reformei militare. Aşa se face ca fortul de la 
Noviodunum, puternic consolidat,33 ajunge să joace un rol decisiv în 
sistemul defensiv roman, mai ales după anul 330, când capitala este 
stabilită la Bizantion. Noviodunum "constituia pivotul apărării acestui 
sector”.34 De altfel, măsurile au fost justificate deoarece în anii 331-332 
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goţii taifali ameninţă imperiul. Atunci, o puternică armată condusă de 
regele Ariaricus - tatăl viitorului rege Athanarich, invadează şi pustieşte 
Scythia Minor, înaintează în Tracia, ameninţă capitala şi-l sileste pe 
Constantin cel Mare să încheie un tratat de „alianţă” prin care, în 
schimbul unei sume mari de bani, barbarii se obligau să nu mai violeze 
graniţa Imperiului. Fiul regelui Ariaricus - Athanarich, viitorul rege al 
vizigoţilor, conform tratatului, urma să fie "conservat" ca ostatec la 
Constantinopole.35 
 Datorită măsurilor întreprinse de Diocleţian, Constantin cel 
Mare şi Constantius II se înregistrează o înviorare a activităţii 
economice, iar în exterior, mai ales după pacea din anul 332, semnată 
de goţii lui Ariaricus, se aşterne o relativă acalmie în lumea barbară. 
 Deci, intervalul de timp scurs de la începutul domniei lui 
Diocleţian, până către sfârşitul domniei lui Constantius II (337-361) a 
fost o vreme de relativă linişte pentru Scythia Minor, timp în care 
aşezarea municipală de la Noviodunum a cunoscut o nouă înflorire a 
economiei şi a culturii, dublată de o consolidare permanentă a 
potenţialului său militar. De altfel, aşa cum relatam anterior, Constantin 
II a dislocat la Noviodunum o nouă unitate auxiliară, formată în special 
din militari localnici care participau direct la viaţa economică, fiindcă, 
este posibil, o parte a acestora să fi deţinut loturi agricole.36 

 Măsurile de consolidare a limesului în general şi "a marelui 
centru de la Noviodunum"37 în special, erau îndreptăţite şi dovada vine 
în vremea Împăratului Iulian Apostatul (361-363), în vremea căruia are 
loc o agitaţie a barbarilor pentru care se iau măsuri suplimentare de 
consolidare a fortificaţiilor, de reparare a navelor, a podurilor, a 
drumurilor strategice.38 Mişcările barbarilor, şi în special ale goţilor, 
pot fi interpretate ca urmări fireşti ale faptului că aceştia au fost 
antrenaţi a se amesteca în treburile interne ale imperiului în timpul 
domniei lui Licinius, coîmparat al lui Constantin cel Mare, adept 
înveterat al pagânismului, iar mai târziu - de greşeala lui Procopius, 
pretins urmaş al lui Constantin cel Mare, care se proclama singur 
împărat, în vremea şi în detrimentul lui Valens (364-378). Procopius, 
pe baza tratatului încheiat de Constantin cel Mare cu goţii în anul 332, 
cere ajutor acestora, ajutor care nu întârzie să sosească.39 
 Împăratul, însă îl învinge pe uzurpator, care a fost prins şi 
executat. Apoi, Valens, întreprinde împotriva goţilor cunoscutele 
campanii dintre anii 367-369, povestite pe larg de istoricul 
contemporan Ammianus Marcellinus.40 
 Primele două campanii (367-368) s-au terminat fără rezultate 
concludente. Dar, în primăvara anului 369, Valens a reluat expediţia, de 
data aceasta pe la Noviodunum, unde a construit un pod de vase 
(similar lui Darius I- 514 a.H.).41 
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 După efectuarea unor marşuri lungi între Dunăre şi Tyras 
(Nistru) - unde se afla reşedinţa regelui vizigot Athanarich, armatele 
romane ajung în teritoriul acestuia şi îl înving. Vizigoţii cer pace, 
soluţie dorită şi de romani, dar deoarece regele goţilor pretexta că "nu-
şi putea încălca jurământul făcut  tatălui său (Ariaricus) de a nu pune 
piciorul pe pământ roman (pacea din 332), la rândul său, Valens nu 
putea să calce în teritoriul duşman ca un supus"42, pacea avea să se 
încheie pe o corabie, în mijlocul Dunării, la Noviodunum. Condiţiile 
prevăzute erau acceptabile pentru romani, dar nici prea grele pentru 
goţi. Ei încetau să mai fie foederaţi ai Imperiului Roman şi se obligau 
să nu violeze linia fluviului. 
 Pentru comerţ, vizigoţilor li se ofereau două capete de pod la 
sud de fluviu, dintre care unul la Noviodunum. Aceasta lasă să se 
înţeleagă realitatea că în acel moment aşezarea era puternică, era anume 
pregatită şi, evident, ar fi putut face faţă unui eventual atac declanşat 
prin surprindere. 

Pacea din anul 369 trebuie interpretată şi ca un eveniment grăbit 
de sosirea în regiunea Nistrului a hunilor care, în anul 370, au distrus 
Regatul Ostrogot din nordul Pontului Euxin, condus de regele 
Ermanarich ce cade în luptă.43 

Presaţi de huni, mase mari de vizigoţi conduşi de Fritrigern au 
fost silite să treacă în imperiu, fiind admise ca foederate. Dar 
tratamentul "barbar" la care au fost supuşi de către romani a declanşat o 
răscoală a vizigoţilor, ceea ce a produs dezordine, punând în 
nesiguranţă graniţele. Au profitat imediat ostrogoţii, conduşi de 
Saphrax, care s-au revărsat peste fluviu şi au înaintat la 
Constantinopole. 

Lupta decisivă dintre vizigoţi şi ostrogoţi pe de o parte, şi 
romanii conduşi de Valens pe de altă parte, s-a dat la 9 august 378 la 
Adrianopole, soldându-se cu un adevărat dezastru pentru romani. Însuşi 
Valens a căzut in luptă. 

"Adrianopole" a convins că sitemul strategic roman era depăşit, 
fiindcă germanii, sprijinindu-se pe cavalerie, au demontat dispozitivul 
strategic roman "mitraliat" cu ploaie de săgeţi. De altfel, una din săgeţi 
i-a străpuns gâtul împăratului Valens.44 

Acest moment nefast al istoriei va adânci declinul Imperiului 
Roman. 

Noul împărat, Teodosie I - cel Mare (379-395), în baza unui 
tratat încheiat în anul 382, admite vizigoţilor să se aseze în imperiu ca 
foederaţi, cu obligaţia de a apăra graniţa împotriva celorlalte neamuri 
migratoare. 

Aşezarea vizigoţilor în Imperiu va duce la germanizarea 
puternică a armatelor romane şi, totodată, prin exagerata autonomie 
acordată foederaţilor se creează o dedublare a autorităţii imperiale, 
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urmările fiind foarte grave. Astfel, Scythia Minor devine acum un 
teritoriu aflat la discreţia foederaţilor în interior şi a barbarilor în 
exterior. În aceste împrejurări scade simţitor autoritatea Imperiului faţă 
de graniţa de la Dunărea de Jos. În locul romanilor, care-şi organizau 
capete de pod la nord de fluviu, acum barbarii de la nord îşi vor fixa 
garnizoane pe malul drept, în punctele cele mai importante. In aceste 
noi dar dificile împrejurări se afla şi anticul Noviodunum.45 

Aşa se face că, în toamna anului 386, mase mari de ostrogoţi, 
sub conducerea regelui lor Odotheus, fugind din faţa hunilor, au cerut 
azil în Imperiu. Romanii au refuzat să-i primească, în schimb i-au atras 
într-o cursă chiar pe apa Dunării, decimându-i. 

Probabil că în această luptă a fost ucis şi Odotheus. La faţa 
locului, la 12 octombrie 386 a sosit chiar Împăratul Teodosie. Este 
foarte probabil ca lupta să se fi desfăşurat la Noviodunum, în cel mai 
rău caz foarte aproape, deoarece este sigur că principala forţă militară 
folosită în luptă a fost Flota Moesica - ultima atestare documentară a 
acesteia. 

În acele vremuri, în interior, societatea romană se află divizată 
şi în stare de vrăjmăşie, datorită diferitelor concepţii religioase păgâne 
şi creştine, acestea la rândul lor fiind măcinate de lupte interne între 
monofiziţi şi duofiziţi, ce-i drept vremelnic liniştite prin primele 
concilii ecumenice. 

În ceea ce priveşte păgânismul, în anul 392, Teodosie I, printr-
un edict imperial interzice toate cultele politeiste şi decreteaza 
creştinismul ca unică religie oficială.46 

Interpretarea atentă a documentelor şi a literaturii istorice, ne dă 
dreptul să credem că în secolul al IV-lea, Scythia Minor (şi implicit 
Noviodunum) era o provincie de cultură monoteistă creştină şi devine 
un centru care participa la răspândirea acestei credinţe în stânga 
Dunării.47 

Imperiul Roman, în condiţiile precizate anterior, nu mai putea fi 
conservat în vechile forme. Iată de ce, în anul 395, împăratul Teodosie 
îl va împărţi celor doi fii ai săi; Arcadius va moşteni provinciile de 
răsărit - pars Orientis, cu capitala la  Constantinopole, iar Honorius va 
lua provinciile de apus - pars Occidentis, cu capitala la Ravena.48 

Scythia Minor şi provinciile dunărene vor fi menţinute în 
Imperiul de Răsărit. Provincia, şi în cadrul ei Noviodunum, va mai 
cunoaşte perioade de înflorire economică şi culturală şi de ascensiune 
militară şi va mai juca un rol hotărâtor în apărarea capitalei, până când, 
în anul 602, pentru o perioadă de timp, ea va cădea sub stăpânire 
barbară. 

Dar, din punct de vedere juridic, Imperiul Romano-Bizantin va 
considera Dobrogea parte integrantă a sa. 
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Teritoriul Daciei în secolele II - III 
 

(după „Istoria militară a poporului român”, 1984) 
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Dacia romană 
 

(după Paul Mac Kendrick, 1978) 
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Dobrogea romană în secolele II - III 
 

(după „Istoria românilor”, vol. II,  2001) 
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Incursiunea Costobocilor (daci liberi) din anul 170 
 

(după „Istoria militară a poporului român”, 1984) 
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Incursiunile carpilor (daci liberi) şi goţilor din anii 238 şi 245 

 
(după „Istoria militară”, 1971) 
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Dobrogea romană – invazia goţilor 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 48

 
 

 
 
 

Sistemul de fortificaţii romane în Dobrogea în timpul lui Traian 
 

[90 – Noviodunum; 91 – Aliobrix; 92 – Aegyssus; 93 – Salsovia;  
100 – Abritus; 101 - Tyras] 

 
(după „Istoria militară a poporului român”, 1984) 
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CL   FL   MY 
 

Sigla unităţii militare navale CLASSIS FLAVIA MOESICA 
(gravată pe cărămizi şi  ţigle descoperite la Isaccea) 

 

 
 

Legionar roman 
(după A. Aricescu) 
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Amplasarea unităţilor militare în Dobrogea romană 
 

(după A. Aricescu) 
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Fortificaţii şi drumuri în Dobrogea romană 
 

(după A. Aricescu) 
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Drâstorul - Silistra 
 

(după G. Popa - Lisseanu) 
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Imperiul roman de răsărit în anul 395 
 

(după „O scurtă istorie a Bizanţului”, Warren Treatgold) 
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CAPITOLUL III 
PERIOADA BIZANTINĂ 

 
 

1. CENTRUL DE REZISTENŢĂ NOVIODUNUM ÎN PRIMA 
ETAPĂ A ÎMPERIULUI ROMANO-BIZANTIN 

395 – 610 
 
 
Au existat momente şi etape istorice de deplină linişte şi 

prosperitate, dar şi de primejdii şi distrugeri, pe care le-a suportat 
Imperiul Roman şi, în cadrul acestuia, Provincia Scythia Minor. 

Astfel, în perioada anarhiei militare (235-284) şi cea care a 
urmat după domnia lui Constantius II până la bătălia de la Adrianopole 
(378), Imperiul a fost supus la grele încercări.  

În acele momente ale istoriei, frumosul, mândrul şi cândva 
puternicul Noviodunum a simţit şi el din plin efectele repetatelor 
invazii soldate cu jafuri, cu distrugeri, cu sacrilegii. 

Primejdiile şi vicisitudinile s-au datorat, aşa cum am mai arătat, 
primei năvăliri a barbarilor care au supus provinciile romane la o 
intensă presiune iniţial din exterior (sudul Basarabiei şi Câmpia 
Munteniei) apoi şi din interior, urmare a faptului că mase mari de 
barbari, împinse mai ales de huni, au fost admise în imperiu ca 
foederate. 

Aşadar, Noviodunumul s-a aflat în calea repetatelor năvăliri, de 
multe ori respinse de forţele terestre şi fluviale ale fortăreţei, alte ori, 
din păcate succedându-se frecvent, n-au mai putut fi stăvilite.  

În faţa primejdiei, s-a văzut nevoia elaborării unor reforme 
adoptate şi aplicate în două etape:  

- prima, cunoscută în istorie ca "epoca lui Diocleţian (fost 
general al Împăraţilor Aurelian şi Probus) a constat în adoptarea unei 
noi forme de organizare şi de conducere, caracterizată prin ordine şi 
eficienţă, Împăratul proclamându-se "Dominus et Deus" – stapân şi 
zeu;  

- a două etapă a reformării Imperiului a fost aplicată de către 
Împăratul Teodosie I, care la anul 395 a împărţit Imperiul în două 
entităţi distincte. 

Se cuvine şi se impune să observăm că diferenţa dintre cele 
două sisteme reformatoare era şi ideologică – Diocleţian consacrând, 
ce-i drept pentru scurtă vreme, ca ideologie oficială o formă de 
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sincretism păgân romano-oriental, în vreme ce Teodosie I a adoptat 
cresşinismul ca unica ideologie religioasă. Această particularitate va 
schimba definitiv modul de gândire şi forma de civilizaţie romană şi va 
asigura menţinerea unităţii politice a lmperiului. 1 

Să mai adăugăm că sistemul strategic devenise desuet iar 
efectivele militare romane, infestate cu element barbar adesea devenit 
predominant, nu mai asigura apărarea eficientă a territorium-ului. 

Dar să luăm în calcul şi faptul că înainte şi după 395, în lumea 
barbară se petrec câteva mişcări, care vor avea ca efect, pentru secolul 
V, o reducere a primejdiei ce apăsa asupra limesului de la Dunărea de 
Jos şi mutarea, pentru o vreme, a centrului de presiune al barbarilor în 
teritoriul Imperiului Roman de Apus.  

Scythia Minor şi, în cadrul ei, Noviodunum – după 395, vor 
păstra aceleaşi structuri organizatorice şi militare. Astfel, în secolul V 
din punct de vedere teritorial Provincia se întindea în Sud până la o 
limită care unea Capul Ecrene aflat la sud de Dionisopolis (Balcic) 
până la Altium (Oltina), pe Dunăre.2 Capitala va rămâne la Tomis până 
în vremea lui Justinian (527-565), care va muta graniţa mai spre sud şi 
va stabili, în anul 535 reşedinta la Odessos (Varna).3 

Până la reforma Împăratului  Heraclius I (610-641), Scythia 
Minor va face parte din, citam: "diocesia Tracia care coprindea şase 
provincii şi anume: 
1. A două Mezie (Moesie) între Dunăre şi Balcani (Bulgaria Orientală) 
cu oraşele Nicopolis şi Marcianopolis (Pereislaf). 
2. Scythia reprezentată prin Dobrogea  
3. Tracia conţinând basinul superior al Maritei cu orasul Phillippopolis. 
4. Haemimont se întindea către Marea Neagră cu capitala. 
Hr.adrianopolis. 
5. Rhodope se întindea până la Marea Egee de la muntele cu acelaşi 
nume. 
6. Europa cuprinzând împrejurimile Constantinopolelui şi ţărmul 
european al Hellespontului (Marea de Marmara)”4 (textul redat în 
forma originală - n.n.) 

Conducerea civilă a provinciei se află în seama unui praesses - 
preşedinte, iar cea militară era exercitată de un dux prefectissimus. În 
plus "aşa cum aflăm din izvoarele vremii, în anul 536 Provincia Scythia 
trece sub comanda militară a unui questor justiniani exercitus, funcţie 
creată pentru a asigura protecţia unui spaţiu întins, de la Dunărea de Jos 
până la arhipelagul egeic."5 

Noviodunum-ul, în prima fază a Imperiului de Răsărit, îşi va 
păstra poziţia autoritară în sistemul strategic. De aceea şi din punct de 
vedere economic va cunoaşte o vreme de prosperitate (până la sfârşitul 
domniei lui Justinian - 565). Municipium-ul va conserva în sistemul său 
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administrativ – economic şi baza agricolă ("horrerum Ceresis") de la 
Niculiţel, care se întindea până la Valea Teilor. 

Să consemnăm însă, că de la sfârşitul secolului IV sistemul 
agricol roman bazat pe "villa rustica" va fi, treptat, treptat, înlocuit cu 
un nou sistem, acela al producătorilor liberi, inclusiv militari care aveau 
în proprietate suprafeţe agricole.6 

Faptul că Noviodunum rămâne un puternic centru economic şi 
militar îl confirmă menţinerea în stare de utilitate a drumurilor de pe 
limes. Menţionăm itinerariile: Oescus, Tropaeum Traiani, Axiopolis, 
Capidava, Carsium, Troesmis, Dinogeţia, Noviodunum şi apoi în 
continuare - Aegyssus, Salsovia, Halmyris, Ad Salices, Histria, Tomis, 
Callatis, Dionisopolis; 

În Itinerarium Antonini şi Tabula Peutingeriana sunt 
consemnate cu exactitate distanţele. Astfel, pentru Noviodunum se 
precizează: - în Tabula Peutingeriana: Noviodunum - Salsovia : XLI 
m.p. = 60649 m; (m.p. = mille passum; 1000 m.p.= 1480 m; n.n.) -în 
Itinerarium Antonini: Noviodunum - Aegyssus = XXIV m.p.= 35,496 
km.7  

Dar, ulterior, în secolul VI, Procopius din Cesareea, istoric şi 
etnograf de mare erudiţie, în principalele sale lucrări: Istoria secretă, 
Războiul şi Despre edificii (în care se dau informaţii şi despre teritoriul 
românesc) atrage atenţia că în vremea lui Justinian principalul drum 
strategic era cel axial, care lega Noviodunum de Constantinopole. Pe 
acest drum erau deplasate trupele de manevră - milites comitanenses 
palatini, mai ales atunci când Noviodunum-ul era atacat de forţele de 
invazie.8 

De la Noviodunum, fie pe uscat, când situaţia o permitea, fie pe 
Dunăre şi Pontul Euxin, legatura se făcea şi cu Taurida (Crimeea). 

Reiese deci, că Dunărea rămânea o cale de transport comercial 
şi strategic, sigură. De aceea, în principalele porturi, în primul rând la 
Noviodunum, staţionau unităţi navale civile şi militare.9 

Totuşi, în secolele V şi VI, centrul strategic de la Noviodunum, 
din punct de vedere economic va rămâne o bază cu preponderenţă 
agricolă, în sensul că veniturile se datorau în principal agriculturii. 

Centrul urban funcţiona mai mult ca piaţă, păstrând evident şi 
funcţia de centru administrativ, de sediu al sfatului şi al magistraţilor - 
magister et aediles,10 de centru religios cu rang de episcopie11, de 
reşedinţă a marilor negustori de cereale, dar şi a unor ateliere 
meşteşugăreşti. 

Se înţelege că marile invazii din secolele III şi IV au modificat, 
oarecum, structura economico-socială a centrului de la Noviodunum. 
Astfel, la sfârşitul secolului IV, aşa cum arătam anterior, decădea 
sistemul bazat pe villa rustica despre care ştim că funcţiona "ca 
intermediar între oraşul roman şi satul autohton".12 
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Dar, ulterior economia agrară se va înviora prin mica 
proprietate şi prin activitatea colonilor care determină sporirea 
producţiei şi creşterea exportului. 
 Literatura istorică şi cercetarea arheologică demonstrează ca în 
arealul agricol de  la Noviodunum se produceau importante cantităţi de 
grâu, orz, linte, mei, in, cânepa, apoi pomii fructiferi; 
- că se creşteau cai, boi, oi, capre, porci; 
- că se pescuiau mari cantităţi de ştiucă şi crap; 
- că se vânau mistreţi, cerbi, căprioare, iepuri, păsări de baltă; 
- că existau ateliere, mijloace şi depozite pentru prelucrarea şi 
conservarea unor asemenea bunuri. 
 De asemenea, în interiorul oraşului – cetate reiese că se 
dezvoltaseră şi funcţionau bine meşteşugurile pentru constructii, 
reparaţii navale, arme (urmare a faptului că în secolele IV-VII 
Provincia se militarizase), unelte agricole dar şi obiecte de lux şi 
toreutica pentru comerţ sau pentru cetăţenii bogaţi.13 

Interesant apare faptul că la Noviodunum au fost identificate 
dovezi care confirmă că producţia de mărfuri suferă influenţe gotice în 
secolul IV şi slave în secolele VI şi VII.14 

Ni se pare foarte important să insistăm asupra faptului că în 
perioada la care ne referim, Scythia Minor şi, în cadrul ei, 
Noviodunum, erau centre puternice ale creştinismului, care în 
permanenţă vor iradia influenţa şi peste fluviu la consângenii şi de 
acum coreligionarii români.15 În susţinerea acestei idei menţionăm 
faptul că la Noviodunum s-au descoperit ruinele unei bazilici datată 
pentru secolele V-VI. Construcţia avea trei nave, era lungă de 13,8 şi 
Iată de 10,75 m.16 De asemenea, numeroase dovezi-ruine, relicve şi 
simboluri ale creştinismului, după cum este bine cunoscut, au fost 
descoperite şi la Niculiţel.17  

 
* * * 

 
Adevărul că religia creştină era predominantă, statornică şi bine 

ierarhizată, este demonstrat de faptul că în vremea Împaraţilor 
Anastasios I (491-518) şi mai ales a lui Justinian (527-565), 
episcopatele devin principala autoritate a oraşelor ("possessores") - aşa 
cum se consemnează şi pentru Noviodunum, care încă din vremea 
Împăratului Zenon (476-491) – avea o episcopie puternică. Aceasta 
demonstrează că oraşul şi Territorium-ul formau un puternic centru de 
spiritualitate creştină.18  

De asemenea, există dovezi că în secolele V-VI se păstrează o 
strânsă legătură cu oraşele din stânga fluviului cu care se întreţinea un 
activ schimb economic, trainice legături religioase şi legături de familie 
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- în cazul Noviodunum-Iui cu Aliobrix, Lycostomo,Tyras şi chiar cu 
oraşe de pe limesul moesic muntean. 

Perioada de linişte a durat, cu unele excepţii, până la sfârşitul 
domniei lui Justinian, în timpul căruia oraşele din Scythia Minor şi în 
primul rând Noviodunum au beneficiat de ultima operă de refacere şi 
consolidare de până la domnia Bazileului Vasile II Bulgarohtonul (976-
1025).19  

Din punct de vedere politic în Imperiu se întronează o sănătoasă 
stablitate, caracterizată prin domnii foarte lungi (Theodosie II - 408 - 
450; Anastasios I 491-518; Justinian 527-565) şi prin faptul că s-a 
comis o singură răsturnare prin forţa - cea de la anul 602.20 Monarhia 
bizantină, în perioada analizată, îşi păstrează caracterul de monarhie 
universală, de imperiu mondial şi divin.21 Calmul şi activa viaţă 
economică - cu limitele pertinente, sunt dovedite şi de activa circulaţie 
monetară bazată pe etalonul aur; în plus să adaugăm că la sfârşitul 
secolului V emisiunile monetare constantinopolitane - cantitativ, le 
depăşesc pe cele din Apus. 

Din punct de vedere spiritual, până în secolul VI se menţin 
conţinutul latin şi forma creştină a culturii bizantine.22 Grecizarea 
lmperiului începe ca o epidemie în vremea lui Justinian şi se încheie în 
vremea împăratului Heraclius (610-641) când limba şi cultura latină vor 
fi înlocuite cu limba şi cultura greacă.23 

Dar, după vremuri bune, caracterizate prin înflorirea culturii şi a 
economiei, spre sfârşitul secolului VI, când cel de-al doilea val al 
migraţiei atinge apogeul, Scythia Minor şi în primul rând Noviodunum, 
vor suporta invazia hunilor, avarilor, slavilor (sclavinii şi antii), 
kutrigurilor (de neam hunic), bulgarilor. Acest fenomen va determina 
decăderea producţiei de mărfuri, a surselor de existenţă, stagnarea 
circulaţiei monetare, apariţia unor forme de economie naturală, de 
intrare a centrului urban de la Noviodunum într-o stare de stagnare şi 
chiar de declin.  

În ceea ce priveşte sistemul de apărare, s-au dovedit de mare 
efect măsurile luate de unii împarati pentru apărarea capitalei (atacată 
de cca. 15 ori) şi a provinciilor de margine, unde în afară de popoarele 
migratoare care atacau din Nord, se menţine activ pericolul persan la 
graniţa din Orient. 

De mare importanţă au fost zidurile de apărare ale oraşului 
Constantinopole – ridicate de Theodosie II (408-450) în anii 413 şi 447 
sau de Anastasios I (491-518) care construieşte un al doilea zid lung de 
78 km. 

Tot Anastasios reorganizează unităţile de limes -milites ripenses 
limitanei, consolidând astfel sistemul de apărare.24  

Sistemul de luptă până în anul 395 s-a bazat pe funcţia de 
comandant militar activ al împăratului - fără excepţie, general de 
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profesie; după acea dată însă armatele romano – bizantine vor fi 
conduse în luptă de generali, de cele mai multe ori recrutaţi din rândul 
barbarilor.25 

Dar, după ce am trecut în revista situaţia economică, politică şi 
strategică a Imperiului Romano-Bizantin, este necesar să facem o 
incursiune în lumea neamurilor barbare, care în secolele V şi VI vor 
ataca şi provoca distrugeri, mai ales în provinciile de la limes. 

Să ne amintim că vizigoţii (tervingii) conduşi de Fritigern şi 
Alaviv şi apoi – la anul 370, o parte a goţilor (greutungii), conduşi de -
Alatheus şi Saphrax în alianţă, l-au învins în anul 378 pe Valens la 
Adrianopole. 

Spaţiul golit de vizigoţi şi de o parte a goţilor va fi ocupat de 
huni, conduşi de regele Uldris care, la anul 400 forţează şi trece 
Dunărea pe la Noviodunum.26 

Vizigoţii, la anul 410 sub conducerea regelui Alaric, cuceresc 
Roma şi apoi se deplasează spre Apus unde, la anul 415, în sudul Galiei 
şi nordul Spaniei întemeiază un nou regat. 

Este interesant de ştiut şi modul în care goţii au ieşit din spaţiul 
istorico-geografic al Dunării de Jos şi care a fost istoria lor ulterioară. 
Goţii vor fi căraţi în Câmpia Panonică de huni unde, sub autoritatea 
regelui Atila (434-453) pun bazele unei întinse împărăţii. 
Chiar în anul 434 hunii, flancati de goţi şi gepizi, vor ataca şi vor pustii 
Moesia, Tracia şi mai ales Scythia Minor.27 Romano-bizantinii cu greu 
obţin o pace scump plătită şi în plus, grupuri de huni se vor stabili în 
oraşele de pe limes. Astfel, "cu prilejul păcii încheiate în anul 434 un 
hun, Valips, s-a stabilit la Noviodunum unde a trebuit să fie asediat de 
trupele imperiale".28 

Atila repetă atacurile în anul 441, 443 şi 447 când pustieşte 
toate provinciile suddunărene şi asediază Constantinopole, producând 
distrugeri greu de evaluat. Prin armistiţiile încheiate, hunii obţin mari 
sume de bani.29 

Dar, în anul 450 se stinge din viaţă Împăratul Theodosie II. 
Noul împărat, Marcian (450-457), chiar la urcarea pe tron refuză plata 
tributului către huni.30 Nu vor fi consecinţe, deoarece Atila îşi va muta 
direcţia de acţiune în Imperiul Roman de Apus. 

Şi, la anul 451 generalul roman Aetius, traco-get din 
Durostorum31, îi va învinge pe huni în celebra bătălie de la Câmpiile 
Catalunice.32 (vezi şi nota de la subsol*) 

                                                           
* De fapt, la Câmpiile Catalaunice, în Galia s-au înfruntat, o armată romano-germană 
cu o armată huno germană în celebra bătălie descrisă de istoricul got lordanes în 
"Istoria Goţilor", dispozitivul strategic a avut următoarea structură: 

- tabăra romană condusă de Aetius (get din Durostorum), avea în dreapta 
dispozitivului de luptă cavaleria vizigotă comandată de regele Theodoric I (cade în 
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Să amintim că Atila intenţiona în anul 450 să atace 
Constantinopolul, considerând că dispariţia lui Theodosie II constituia 
şi un act de slăbiciune pe care-l traversa Bizanţul.  

Orientarea spre Apus a fost determinată de demersul regelui 
vandal Genseric, demers susţinut cu daruri şi stipendii. Cauza? – regele 
Genseric se afla în adversitate cu Theodoric II – regele Regatului 
Vizigot, cu care-şi disputa o parte a teritoriului Spaniei.33 În plus, 
Theodoric II era aliatul romanilor. 

Aşa se face ca în anul 451 Atila va lua decizia, salvatoare pentru 
Bizanţ, de a ataca Imperiul de Apus. La anul 452, deşi înfrânt la 
Câmpiile Catalaunice, Atila avea drum deschis spre Cetatea Eternă, 
catre care se va îndrepta în fruntea hoardelor sale. Papa Leon cel Mare, 
după ce "ordonase rugăciuni publice în toate bisericile din Italia, pentru 
a cere ajutorul lui Dumnezeu împotriva nenorocirii",34 i-a ieşit înainte 
regelui hun cu daruri şi ofrande scumpe. 

Cei doi barbaţi s-au detaşat de masa însoţitorilor purtând un 
dialog de taină (Atila vorbea foarte bine latineşte), al cărui conţinut 
istoria nu-l cunoaşte. 

Important este că cele două căpetenii - locţiitorul lui Dumnezeu 
pe Pamânt şi Biciul lui Dumnezeu, s-au împacat! 

Atila s-a întors în Panonia şi în anul 453 şi-a dat obştescul 
sfârşit într-unul din cele 200 paturi conjugale. 

Urmează, în consecinţă, trei acte istorice de mare însemnatate:- 
ostrogoţii se eliberează de sub tutela hunilor şi la scurtă vreme, în anul 
493 vor întemeia un regat în Italia; 

- cei 50 fii ai lui Atila, care ajunseseră la maturitate, moştenind 
firea războinică a părintelui, dar nu şi inteligenţa să, s-au războit pentru 
coroană şi sceptru. 

Ceea ce n-au reuşit să facă armatele celor două imperii romane 
în 15 ani, au înfaptuit cei 50 de urmaşi, într-un timp extrem de scurt. 
Această prăbuşire a împărăţiei hunilor s-a datorat faptului că acest 
popor nu avea nici o credinţă. Nu erau nici măcar păgâni. Ei se 
subordonau necondiţionat căpeteniei. Când erau mai multe căpetenii, 
începea lupta şi dezintegrarea. O vreme şi Atila a condus hoarda 

                                                                                                                                           
luptă - îi succede fiul său Thorismond), în centru trupele alamanilor comandate de 
regele Sangiban şi în stânga cavaleria romană; 
- tabăra hunilor, comandată de Atila, avea în dreapta pe ostrogoţii conduşi de cei trei 
regi fraţi: Valemir, Theodemir şi Videmir; în centru era rânduită formidabila cavalerie 
a lui Atila (cai mici şi iuti, călăreţi de profesie - dormeau în şa şi se hrăneau cu carne 
crudă, excelenţi arcaşi) şi în stânga oastea gepidă comandată de regele Ardaric. Deci, 
la Câmpiile Catalaunice s-au bătut pe viaţă şi pe moarte,cinci regi în tabăra lui Atila, 
contra trei regi şi un general - Aetius, supranumit “ultimul roman" în tabăra 
romanilor. Iordanes susţine că râul Catalanic ce curgea prin Câmpie s-a înroşit de 
sânge. 
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împreună cu fratele său Bleda. L-a exclus prin asasinare şi a asigurat 
unitatea de acţiune a hoardei; 

- al treilea act istoric a fost acela ca Imperiul Roman de Răsărit, 
Constantinopolul, Scythia Minor - aveau să se elibereze de cumplita 
ameninţare. Deplasarea spre vest, în interiorul Imperiului de Apus a 
războiului, dă vreme de relaxare celui de Răsărit unde echilibrul se 
restabileşte şi va urma o vreme de câteva decenii, nu de linişte şi pace 
absolută, primejdiile care au urmat fiind mai uşor de stăvilit, ci de mai 
multă siguranţă şi încredere. 

Aşa se face că în perioada de până la sfârşitul domniei lui 
Justinian (565)  Imperiul Romano-Bizantin va înregistra o nouă 
perioadă de înflorire a economiei,de stabilitate monetară, de dezvoltare 
a civilizaţiei urbane35, de elaborare a unor lucrări celebre de istorie, 
filozofie, teologie, estetică, ce vor fi transmise cu mare folos 
posterităţii. 

Putem aprecia că întreaga creaţie scrisă, elaborată în Bizanţ, a 
fost de esenţă creştină şi avea să lumineze şi teritoriul din Nordul 
Dunării. 

Şi, drept urmare, în timp ce Imperiul de Apus va sucomba în 
anul 476, Imperiul de Răsărit îşi va crea structurile materiale şi 
spirituale care-l vor ajuta să mai dăinuie 1000 ani. 

Scythia Minor şi, în graniţele ei, Noviodunum, cu rol strategic 
fundamental, vor rămâne adevărate bastioane pe care se va sprijini 
autoritatea imperială până la anul 602, când linia strategică aDunării n-
a mai putut fi apărata. Dar şi după acel an nefast, Imperiul va controla 
partea de Nord a Provinciei, Delta şi litoralul Pontic.36 

La începutul secolului VI destoinicul Împărat Anastasios I (491-
518), deşi ia măsuri energice de consolidare a sistemului strategic 
defensiv (amintim de ridicarea celui de-al doilea zid de apărare a 
capitalei - 78 km), el se confruntă cu o destabilizare a situaţiei interne 
prin declanşarea răscoalei conduse de Vitalian şi îndreptată împotriva 
politicii monofizite (Iisus - o singură natură, cea divină)37 a lui 
Anastasios. Controlând Moesia, Tracia şi mai ales Scythia Minor, 
răsculaţii atacă în trei rânduri capitala (513,514,515) şi sunt înfrânţi 
abia în anul 516.38 

Evident, viaţa din Scythia Minor, economia, cultura, siguranţa 
sistemului de apărare, linistea civică, au fost grav perturbate. 

Consecinţele vor fi resimţite în vremea Împăratului Justin I 
(518-527) când neamul slavilor va sosi la Dunăre40 şi va ataca limesul 
începând cu vadul şi fortăreaţa de la Noviodunum care suferise 
urmările îndelungatei şi violentei răscoale a lui Vitalian. 

Iniţial, slavii s-au aşezat, aşa cum reiese din "Istoria Imperiului 
Roman" a lui lordanes, între Noviodunum, Nistru şi Nipru. De altfel, 
lordanes este primul istoric care, în opera sa, delimitează clar 
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Noviodunum-ul de la Dunărea de Jos, de cel aflat pe cursul mijlociu al 
Dunării.41 

Pericolul creşte în momentul în care la Dunăre sosesc şi în 
repetate rânduri trec linia fluviului şi alte neamuri barbare, dintre care 
amintim: avarii, kutrigurii şi bulgarii. 

Toate aceste neamuri care formează al doilea val al popoarelor 
năvălitoare atacă separat, simultan sau conjugat, principalul teatru de 
jaf şi operatii militare fiind Scythia Minor şi Tracia. 

Facem precizarea că cei mai înverşunaţi şi cei mai violenţi 
năvălitori au fost slavii şi avarii. 

Cu slavii, deoarece nu aveau forme de organizare şi se 
prezentau ca o masă amorfă, fără căpetenii proeminente şi autoritare, cu 
un stadiu inferior de civilizaţie, care nu produceau bunuri materiale 
(consumau ceea ce le oferea natura sau ceea ce jefuiau), Bizanţul nu a 
purtat tratative ci numai războaie.42 

În schimb, cu avarii, bizantinii au ajuns câteodata la acorduri de 
pace, ce-i drept, plătite cu bani grei. 

Este important să mai subliniem şi faptul că secolul VI, ca şi cel 
anterior, s-a caracterizat printr-o deplină stabilitate politică în ceea ce 
priveşte exercitarea demnităţii imperiale, tronul fiind ocupat într-o 
perioadă de 112 ani (491-602) numai de şaşe împăraţi. Totuşi, Imperiul 
s-a confruntat atât la interior, cât şi la exterior cu unele acţiuni 
războinice, provocate sau neprovocate, care au creat stări de 
nesiguranţă şi au favorizat atacurile şi  invaziile de la Dunăre. 

Ne referim la răscoala lui Vitalian care, deşi avea justificări 
religioase, era totuşi un război civil prin care se voia Constantinopole; 

- la răscoala din anul 532 din capitală, cunoscută sub numele de 
"Nika" (Învinge), înăbuşită prin iscusinţa diplomatică a generalului 
Narses şi prin intervenţia energică a lui Belizarie, care a înecat în sânge 
Hipodromul, locul unde se concentraseră răsculaţii;43 

-la angajamentele militare purtate la graniţa din Orient unde 
atacau frecvent şi violent perşii; 

- la repetatele camapnii şi războaiele îndelung purtate în vremea 
lui Justinian în scopul refacerii unităţii Imperiului Roman în graniţele 
clasice, “orbis romanus” ceea ce a impus ca principalele eşaloane 
militare şi celebrii generali Belizarie, Narses şi Mundus să poarte 
războaie la distanţe foarte mari. 

Putem face o analiză comparativă într două situaţii 
asemănătoare şi foarte diferite, un paradox. Astfel, dacă la sfârşitul 
secolului IV şi în prima parte a secolului Vteatrul de război s-a mutat 
din Peninsula Balcanică (vizigoţii) şi din zona de Nord a Dunării de Jos 
(hunii şi ostrogoţii) în Apusul Europei dând Imperiului de Răsărit o 
oarecare stare de răgaz, acum în vremea lui Justinian, principalele forţe 
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militare vor fi expediate în Apus pentru a reface unitatea Imperiului 
Roman clasic. 

Şi armatele bizantine vor lupta necontenit cu vandalii în N 
Africii, cu ostrogoţii în Italia (20 de ani)şi cu vizigoţii în Spania. 

De fapt această acţiune nerealistă declanşată de Justinian nu 
ţinea seama că cele două părţi ale împăraţiei clasice romane nu mai 
puteau convieţui, unirea fiind artificială, fiindcă era vorba de două lumi 
diferite, distanţate chiar din punct de vedere religios.  

În această situaţie, limesul dunărean, provinciile Moesia, Tracia, 
Scytha Minor şi nu în ultimă instanţă Capitala, au fost timp de mai 
multe decenii teatrul unor operaţii războinice violente, completate cu 
jafuri şi distrugeri greu de închipuit. Scythia Minor şi, în interiorul ei, 
Noviodunum, vor fi greu lovite, deşi epoca justiniană s-a caracterizat şi 
prin perioade de înflorire a economiei şi culturii, de consolidare a 
fortificaţiilor de la Dunăre, de dezvoltare şi perfecţionare a sistemului 
strategic. Concret, în vremea lui Justinian - "Împăratul care nu doarme 
niciodata", s-au înalţat brâuri de fortificaţii neîntâlnite până atunci în 
istoria militară romană şi bizantină. Noviodunum a beneficiat de o 
atenţie specială, realitate reieşita din cuprinsul unei liste redactată de 
Procopius din Cesareea.44 

De altfel, "Noviodunum a continuat să joace şi în perioada 
romano-bizantină un rol de cea mai mare importanţă în apărarea 
graniţei şi ca bază pentru flota care circula pe Dunărea Inferioară, 
datorită poziţiei sale strategice".45 În afară de ştirile date de Procopius 
şi de alti cronicari bizantini, vin să întareasca afirmaţia că Justinian a 
manifestat o atenţie specială faţă de Noviodunum, argumentele 
arheologice: fortificaţii arhitectonice, valuri de pământ, ceramică, 
numismatică, obiecte de cult şi de toreutică.46 

În secolul VI, când furia migratorilor se dezlănţuie, cel mai 
greu, a fost lovită Scythia Minor iar principalul obiectiv de atac şi 
culoar de trecere a fost Noviodunum.  

Primul atac conjugat, în timpul domniei lui Justinian a avut loc 
în anul 529, când sclavinii şi antii sunt respinşi de generalul Mundus. 

Atacurile sunt reluate anul următor - 530, şi continuate până în 
anul 533, barbarii fiind învinşi de generalul  Chilbudios.48 Dar ulterior, 
acesta apreciind greşit situaţia schimbă tactica şi în anul 534 
organizează o expediţie de pedepsire peste fluviu, contra slavilor. Este 
aproape sigur că trecerea  Dunării s-a făcut pe la Noviodunum. 
Războiul a fost sângeros, armata bizantină fiind distrusă, însuşi 
Chilbudrios căzând în luptă.49 

În anii 550-551 triburi slave atacă şi pustiesc Tracia şi Iliria. 
Ţinând seamă de faptul că arealul istorico-geografic era foarte întins, se 
înţelege că forţa de invazie era imensă. Cauza acestui act de război, 
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comis cu oarecare uşurinţă, trebuie justificat prin faptul că elita armatei 
bizantine era angajată pentru supunerea Italiei ostrogote. 

Pentru prima oară neamul slavilor avea să ierneze în Imperiu.50 
Pericolul era mare fiindcă slavii erau deosebit de cruzi. Ne bazăm pe 
consemnările făcute în secolul VI de filozoful bizantin Pseudo 
Caesarius din Nazianz care observa caracterul ambivalent al slavilor. 
Aceştia pătrundeau în Imperiu prin zona Dunării de Jos. “Pe lângă cei 
cumpătaţi la mâncare şi ascultători faţă de conducatorii lor, alţii 
manifestau o mare cruzime faţă de femei, cărora le mănâncă  cu plăcere 
mamelele pline cu lapte, ucigându-le pruncii alăptaţi, lovindu-i cu 
violenţă de pietre ca pe nişte şobolani, omorându-şi conducătorii la 
mese sau în timpul călătoriilor. Aceştia mănâncă vulpi, pisici sălbatice 
şi mistreţi şi se strigă între ei urlând ca lupii”.51 
 Nu peste mult timp, în anul 558 avarii, necunoscuţi până atunci, 
apar la graniţa Imperiului fiind conduşi de kaganul Baian (558-605), 
care reuşeşte prin calităţile sale organizatorice şi militare să-şi asigure o 
îndelungată domnie, să exercite o bună comandă asupra hoardelor, ce-i 
drept cu deplin caracter distructiv. De aceea avarii timp de peste o 
jumătate de secol vor fi pentru Imperiu un periculos adversar, iar pentru 
Scythia Minor un violent devastator. 

În anul 559 avarii, sub comanda Kaganului în alianţă cu 
cutrigurii, cu bulgarii şi cu slavii declanşează o vastă acţiune de 
invazie, pustiesc Scythia şi Tracia şi asediază Constantinopolul. Cu 
mare efort generalul Belizarie reuşeşte să.i învingă la Adrianopole şi 
să-i silească să se retragă.52 

Dar, retragerea a fost mai cumplită decât invazia. Cel mai mult 
a avut de suferit Scythia Minor care a fost jefuită de kutriguri53, slavi şi 
bulgari. Cronicile bizantine consemnează faptul că Noviodunum a fost 
distrus, jefuit şi umilit. 

Primejdia se amplifică prin faptul că Baian şi hoardele sale 
ocupă zona nordică a Dunării de Jos, unde devine un adevărat stăpân şi 
de unde frecvent oragnizează adevărate expediţii de jaf în imperiu.54 

În situaţia care se crease, bizantinii sunt nevoiţi să accepte în 
anul 562 tratative. Baian solicită şi pretinde "PĂMÂNT" - loc de 
aşezare în Scythia Minor, dar sunt refuzaţi.55 Provincia de la Dunărea 
de Jos era o gradină a civilizaţiei geto-greco-romano-bizantine cu oraşe 
multe, cu cetăţi şi bazilici sfinte, cu rol strategic deosebit, care nu putea 
fi abandonată, oferită unui neam barbar. 

Avarii reiau atacurile silindu-l pe Împăratul Justin II (567 -578) 
să le acorde statutul de foederati în N Dunării Inferioare şi importante 
stipendii. 

Aşadar, avarii se aflau în apropiere de Scythia Minor şi de 
Noviodunum.56 Dar, avarii nu respectă convenţia, continuând 
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campaniile de jaf, care, în anul,580 se conjugă cu o mare invazie a 
slavilor. Dintre aceştia 100.000 se vor aşeza şi vor rămâne în Imperiu.57 

Împotriva incursiunilor întreprinse de avari, care ocupă şi 
pustiesc Scythia Minor, armatele bizantine comandate de generalul 
Comentiolus obţin o importantă victorie pe teritoriul Provinciei, 
probabil în apropiere de Tomis.58 

În cele din urmă avarii sunt constrânşi să se retragă spre Munţii 
Haemus, unde se unesc cu principalele eşaloane avaro-slave, care 
asediaseră Tesalonicul şi Constantinopolul. Comentiolus îi urmăreşte şi 
angajează  lupta la Calvomuntis 59 în anul 587. 

Literatura istorică pune înfrângerea avarilor pe seama acţiunii 
războinice a lui Comentiolus. Unii cronicari bizantini, ce-i drept 
apreciaţi cu credibilitate, ne dau şi unele informaţii care ne interesează 
direct. 

Astfel, Theophanes Confesorul - sec. VIII, în lucrarea sa 
"Chronographia", susţine că un oştean bizantin I-a avertizat pe un 
confrate că avansase prea mult pe cărările munţilor Haemus, strigându-i 
"torna, torna, frate!" Se pare însă că Theophanes a reprodus într-o 
formă relativă ştirea dată de un alt cronicar bizantin – Theophylaktes 
Simokatta, din secolul VII, care consemnează avertismentul sub forma 
"retorna".60 

Important este faptul că ambii cronicari scriu ca oşteanul din 
armata bizantină "i-a strigat în limba ţării, în limba părintească",61 ceea 
ce are o semnificaţie aparte, în sensul că populaţia dintre Dunăre şi 
Munţii Haemus era de origine romanică şi că la anul 602, când 
mari mase de slavi au invadat sudul Dunării, localnicii-păstori 
transhumanţi, cei mai mulţi s-au refugiat în sudul Peninsulei Balcanice 
cu turmele lor.62 Întâmplarea pare foarte normală dacă avem în vedere 
că păstoritul se făcea în transhumanţă şi că slavii, susţin cronicile 
bizantine, erau mai cruzi şi mai lacomi decât hunii.  

Se pare că îndemnul oşteanului bizantin enunţat cu un ton 
ridicat, amplificat de labirintele muntoase, i-a speriat nu numai pe 
bizantini, ci chiar pe vestitul şi temutul Baian şi hoarda sa, "care au 
rupt-o la fugă".63 

În consecinţă, avarii şi slavii au fost obligaţi să se retragă la 
Nord de Dunăre. 

În anul 592 o armată bizantină comandată de generalul Priscus, 
efectuează o nouă expediţie militară. Generalul, în iarna 592-593 
rămâne să ierneze la nordul Dunării de Jos. Este posibil ca trecerea 
fluviului să se fi făcut pe la Noviodunum. Slavii contraatacă, executând 
şi ei o invazie la sud de Dunăre prin alt vad. Logic, analizând situaţia, 
ajungem la concluzia că, dacă Priscus a trecut Dunărea pe la 
Nviodunum, atunci slavii au efectuat invazia din Câmpia Munteniei, 
sau invers. 
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Hoarda slavă a fost interceptată de generalul bizantin Petru, 
fratele Împăratului Mauricius (582-602), învinsă şi silită să se retragă.64 

Avarii şi slavii, s-a dovedit că puteau să fie învinşi în luptă dar 
nu puteau fi distruşi şi eliminaţi, astfel că între anii 592-602 cele două 
neamuri se vor afla cu Imperiul Bizantin într-un crâncen război, în 
urma căruia  se va decide soarta Peninsulei Balcanice. 

Împăratul Mauricius, care tocmai încheiase o grea campanie 
militară contra perşilor, consfintiţă printr-o pace greu plătită, a adus 
armata din Orient la Dunăre, oferind comanda generalului Priscus. 

Priscus se pregăteşte să distrugă bazele de atac ale slavilor şi 
avarilor de la nord de Dunăre. Campania începe printr-o serie de 
succese. 

Împăratul, însă, comite o gravă greşeală în anul 596, 
înlocuindu-l pe Priscus cu Petru –un general mediocru. 

Petru reia ofensiva la nord de Dunăre, care se încheie cu un 
adevărat dezastru. 

Este readus Priscus care-i evită pe slavi şi-şi cocentrează atacul 
împotriva avarilor care încă din anul 583 se deplasează spre vest, 
stabilinduşi locul de aşezare pe Dunărea mijlocie şi reşedinţa la 
Singidum (Belgrad). 

Priscus, în anul 598, folosind factorul surpriză, obţine o victorie 
categorică.65 

În anul următor avarii se deplasează rapid spre Dunărea de Jos 
şi invadează Scythia Minor, asediază oraşul Tomis, pe care sunt însă 
constrânşi să-1 elibereze la sosirea generalului Priscus. Dar, Baian nu 
renunţă, schimbă direcţia şi atacă în sud, asediind Constantinopole. În 
acţiune se dedau la distrugeri şi jafuri. 

În primavara anului 600 se încheie pacea prin care, pentru avari 
se stabileşte graniţa de la Dunăre; în plus Mauricius se obligă să ridice 
tributul la 100.000 nomisme (aur). 

Pacea însă nu este respectată şi dezastrele continuă.66 De aceea, 
în anul 601 Priscus execută o nouă campanie la Dunăre, îi atacă pe 
avari şi le distruge armata la Vinimacium (pe Dunăre în Banat). Baian 
este alungat dincolo de Tisa. Lupta a fost deosebit de sângeroasă, 
bizantinii provocând avarilor cea mai mare înfrângere din istoria lor. 
 Concentrarea principalelor forţe bizantine în zona mijlocie a 
Dunării, a lăsat slavilor şanşa regrupării forţelor şi a declanşării unei 
noi invazii, în zona cursului Dunării Inferioare şi a Gurilor Dunării, 
unde sistemul de apărare rămăsese doar în seama trupelor de limes-
milites ripenses, fiindcă cele de manevră-milites comitanenses  erau 
concentrate în zona Belgradului de astăzi. 

În primăvara anului 602, nestatornicul împărat Mauricius 
comite o nouă greşeală înlocuindu-l pe Priscus cu Petru, niciodată 
strălucit ca general. Situaţia devine deosebit de periculoasă. 
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Aşa se face că limesul danubian - frontul nordic se prăbuşeşte; 
masa mare a slavilor trece fluviul în special pe la Noviodunum, se 
revarsă spre sud şi se aşază în Imperiu. 

Valurile slavilor presează populaţia romanizată din Nordul 
Peninsulei să-şi părăsească baştna şi să se aşeze la sud de munţii 
Haemus. 

Slavii se revarsă continuu, ajungând, în câţiva ani până la Marea 
Adriatică, iar la sud până în Macedonia, Grecia continentală şi 
Peloponez, de unde trec în Arhipelag şi chiar în Asia Mică.67 

În provinciile balcanice ale Imperiului se produc profunde 
modificări demografice şi culturale, mai ales că slavii erau păgâni.68 

În toamna anului 602 Mauricius ordonă trupelor să ierneze la 
Nord de Dunăre. 

Intrate în stare de dezorganizare şi nemulţumite, trupele se 
răscoală, îl proclamă Împărat pe centurionul Phocas, părăsesc limesul şi 
se îndreaptă spre Constantinopole.69 

Capitala îi primeşte în triumf şi la 23 noiembrie 602  Phocas 
este încoronat la Catedrala Sfânta Sofia. 

Noul Împărat, în loc să coaguleze forţele pentru evitarea 
dezastrului, trece la răfuieli. Familia fostului împărat este suprimată 
(inclusiv Mauriciu - la 25 noiembrie) şi apoi începe vânarea sistematică 
a marilor demnitari. 

Consecinţele negative se amplifică. La anul 604 avarii 
invadează şi ei Imperiul şi-l silesc pe Phocas să sporească tributul. Şi 
Phocas se supune pretenţiilor kaganului Baian. 

Politician de ocazie, rudimentar, la anul 610 Phocas este ucis. 
Împărat este proclamat Heraclius (610-641). 

Cu toate distrugerile, jafurile şi suferinţele îndurate de Scythia 
Minor şi, în cadrul ei, cândva înfloritorul şi puternicul Noviodunum, 
stăpânirea slavă nu a rămas efectivă peste partea de nord a provinciei 
unde Bizanţul trebuia să asigure păstrarea Gurilor Dunării şi circulaţia 
pe Dunăre,70 element vital pentru economia imperiului. 

Situaţia creată în anul 602 se va menţine până în anul 971 când 
Bazileul Ioan Tzimiskes (969-976) va desfiinţa Ţaratul Bulgar de la 
Pontul Euxin şi apoi până în anul 1014 vând Vasile II Bulgarohtonul va 
distruge Ţaratul de Ohrida. 

Data de 5 octombrie 610 marchează încheierea perioadei 
romano-bizantine a Imperiului. 
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Provincia Scythia Minor în secolele IV - VI 
 

(după „Istoria românilor”, vol. II, 201) 
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(după „O istorie a Bizanţului”, Warren Treatgold) 
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2. FORTĂREAŢA NOVIODUNUM 
ÎN VREMEA BIZANŢULUI MEDIEVAL 

(610-867) 
 
 

În finalul episodului care se referea la etapa primei faze a 
Imperiului Romano-Bizantin (395 - 610) am stabilit că, de la sfârşitul 
secolului VI şi până la începutul secolului VII. în condiţiile în care 
Imperiul Roman de Apus căzuse (476) şi pe vatra lui apăruseră regatele 
barbare, în urma unor lovituri repetate, Imperiul de Răsărit suferise una 
din cele mai profunde crize. 

Ne referim la pătrunderea în Imperiu a avarilor şi a slavilor, la 
prăbuşirea în anul 602 a frontului nordic de la Dunărea de Jos, la 
aşezarea unor întinse mase de slavi în Peninsula Balcanică, în sfârşit, în 
a doua jumătate a secolului VII la venirea bulgarilor care se vor aşeza 
peste "cele şapte triburi slave", formând în anul 681 (dacă se poate 
proba aceasta) pentru prima oară, în interiorul Imperiului Bizantin, o 
organizaţie de stat distinctă, hanatul bulgar.1 

În noua situaţie, provincia dintre Dunăre şi Pontul Euxin va 
continua şi în perioada Imperiului Bizantin - medieval să joace un rol 
deosebit de activ din punct de vedere militar, economic şi cultural. În 
cadrul Scythiei Bizantine (pentru noua etapă vom renunţa la denumirea 
de Scythia Minor), datorită aşezării sale, oarecum favorabilă invaziilor, 
romanii (bizantinii îşi spuneau tot romani) au acordat în continuare o 
atenţie deosebită centrului strategic de la Noviodunum. 

De altfel, fiind principalul culoar de trecere al hoardelor barbare 
- slavii, apoi, mai ales, bulgarii au năvălit în Imperiu exact prin 
deschiderea de la Noviodunum care, la un moment dat, n-a mai putut 
ţine piept presiunii. 

Pentru elaborarea şi prezentarea temei, am constatat în literatura 
de specialitate, în privinţa a ceea ce se referă la delimitarea etapelor 
istorice, mai multe opinii, consens existând numai în privinţa 
începutului şi sfârşitului etapei Bizanţului mijlociu - de la anul 610 şi 
până la anul 1081. 

Ni s-a părut mai potrivită pentru istoria Scythiei Bizantine, în 
cadrul Bizanţului mijlociu, următoarea etapizare: -între anii 610 şi 867: 
perioada de stabilizare şi consolidare; -867-1025: perioada de apogeu şi 
de glorie a Imperiului Bizantin şi, în cadrul său, a Scythiei Bizantine; -
1025-1204: perioada de declin.2 

În cazul de faţă, datorită complexităţii temei, ne vom ocupa de 
perioada cuprinsă între anii 610-867. Considerăm că este necesar să 
subliniem că pericolul extern care ameninţa Imperiul a fost favorizat şi 
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de situaţia internă, caracterizată adesea prin instabilitate politică. Astfel, 
timp de 257 de ani, tronul imperial a fost ocupat de trei dinastii: 
Heraklidă (610-717); Isauriană (717- 820) şi Amoriană (820-867) care 
au însumat 23 de împăraţi, din care 12 au fost înlăturaţi prin uzurpare - 
aşa-zisele "revoluţii", toate declanşate în Constantinopol. În pofida unor 
guvernări pozitive, schimbările dese ale împăraţilor au favorizat atacul 
imperiilor vrăjmaşe din Orient (Imperiul Persan şi Califatul Arab) şi 
invaziile barbare, aproape în întregime declanşate de la Dunărea de Jos. 
Adesea aceste asalturi erau conjugate şi deosebit de violente, scopul lor 
final, de regulă, vizând Constantinopolul. De aceea, perioada istorică 
cuprinsă între secolele VII şi VIII va fi denumită în lucrările de 
specialitate drept "perioada secolelor întunecate".3 

Bizanţul, care cuprindea nordul Africii, Palestina, 
Mesopopamia, Siria, Asia Mica, Armenia, Arhipelagurile 
mediteraneene. S.E Spaniei, S. Italiei şi, evident, Peninsula Balcanică, 
era prins într-un cerc de foc, evaluat în timp şi spaţiu în următoarea 
structură: - din Orient, între anii 611 şi aproximativ 630 va ataca 
frecvent şi violent Imperiul Sasanid (Persan).4 (vezi nota de la subsol*) 

Imperiul Bizantin deşi nu fără dificultate a găsit resursele 
necesare ca să respingă actul de invazie şi în final, să impună pacea. 

Să subliniem cu admiraţie creştinească unul din momentele 
cruciale ale crâncenului război în care biserica ortodoxă şi-a demonstrat 
autoritatea şi forţa morală de care se bucura. Astfel, în iulie-august 626 
când o forţă de invazie formată din slavi, avari şi persi, a atacat 
conjugat Constantinopolul, în lipsa împăratului Heraklios angajat în 
războiul din Orient, comanda a fost exercitată de însuşi patriarhul 
ecumenic, Sergios. Şi fortele de invazie au fost constrânse să se 
retragă5. 

Patriarhul Sergios, eroul asediului, cu acea ocazie a compus 
imnul "Akatistos”, imn de triumf dedicat Fecioarei6, findcă "locuitorii 
Constantinopolului asediaţi purtau în braţe, icoana Fecioarei Maria, 
căreia aceştia i-au atribuit biruinţa asupra duşmanului.”7  Imnul a 
pătruns în liturghia ortodoxă şi este cântat şi astăzi.  

După anul 633 până în anul 848, Imperiul Bizantin se va afla în 
stare de război continuu cu Califatul Arab. Luptele se vor purta pe mare 
şi pe uscat. Pot fi delimitate patru mari etape ale conflictului cu lslamul:  

1. Între anii 633 si 678, conflict prelungit, în care victoria 
alternează, dar sfârşitul va fi favorabil Califatului Arab şi bizantinii 
pierd la arabi următoarele provincii: Palestina cu Ierusalimul (637), 
                                                           
* În anul 614 Persia Sasanidă a cucerit Ierulalimul, luând în captivitate nu numai 
locuitorii, ci pe însuşi patriarhul de Ierusalim. Totodată au fost capturate şi relicvele 
sfinte ale creştinismului păstrate acolo, între care Sfânta Cruce, care au fost duse la 
Ctesiphon. Evenimentul a provocat o cumplită emoţie şi teamă în lumea creştină. 
Sfintele relicve au fost înapoiate în urma păcii din 628-(n.n) 
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Siria (638), Mesopotamia (639), Egiptul (642) şi Nordul Africii (670). 
La anul 711 arabii vor trece peste "Coloanele lui Hercules" (Gibraltar) 
şi vor cuceri Spania, iar la 732, peste Pirinei, vor ajunge în Franţa. Dar 
în celebra bătălie de la Poitiers, Carol Martel le-a zdrobit renumita 
cavalerie. Şi Europa a rămas creştină! 
 Apogeul asalturilor s-a derulat între anii 674 – 678 când 
Constantinopolul a fost asediat pe mare şi pe uscat. Dar, împăratul 
Constantin IV Pogonat-ul (“bărbosul” 668-685) a distrus complet flota 
arabă (678) cu ajutorul focului grecesc.8 (vezi nota de la subsol*) 
 2. În anii 717-718 are loc al doilea asediu al Constantinopolului, 
declanşat de arabi pe mare şi pe uscat şi flota arabă a fost incendiată cu 
ajutorul focului grecesc; 
 3.815 – 843, război pustiitor, arabii cuceresc principalele insule 
din Mediterana, printre care Creta (826), Sicilia (831) etc. 
 4. 815-843, război crâncen şi prelungit; Bizanţul pierde poziţii 
strategice. În urma războiului de aproape 250 de ani purtat cu arabii, 
Imperiul Bizantin şi-a micşorat simţitor întinderea. În plus, civilizaţia 
creştină a fost înlocuită cu cea islamică într-un spaţiu istorico-geografic 
foarte întins. Urmare a pericolului deosebit de ameninţător venit întâi 
din Orient (Regatul Sasanid şi apoi Califatul Arab) împăratul Heraklios 
(610 – 641) a elaborat şi aplicat o nouă reformă administrativă, militară 
şi socială. Astfel, în Orient el a înlocuit vechile structuri cu forme noi: a 
desfinţat vechile provincii şi le-a înlocuit cu o nouă formă de 
organizare numită “themă”, pusă sub comanda unui strateg, care unifica 
funcţia administrativă cu cea militară. Noua formă va fi aplicată în 
Peninsula Balcanică mai târziu, între anii 681-685, de către Împăratul 
Constantin IV Pogonat. Armata de mercenari, în general, a fost 
înlocuită cu cea a stratioţilor, ţărani liberi, care primeau “loturi 
militare” , cu titlu ereditar. Această măsură a redus mult sumele care 
trebuiau plătite mercenarilor şi a determinat crearea unei cavalerii 
mobile, activă şi bine motivată. În acelaşi timp au scăzut impozitele. 
Astfel a fost creată o clasă de producători liberi care a condus la 
consolidarea şi înflorirea bazei sociale a Imperiului.9 
 Ne-am văzut obligaţi să prezentăm la modul general situaţia 
Imperiului la graniţa de Răsărit, pentru a ne apropia mai bine de adevăr, 
pentru a evalua mai exact primejdia care ameninţă la Dunărea de Jos. 
 Situaţia la Dunărea de Jos. După anul 602 mari mase de slavi 
năvălesc în sudul Dunării mijlocii şi inferioare. Centurionul Focas, care 
uzurpase tronul imperial, a ramas oarecum tolerant faţă de noua 
primejdie, pe de o parte pentru că îi favorizase obţinerea "demnităţii 

                                                           
* Focul grecesc, lichid inflamabil, cu compoziţie chimică rămasă necunoscută; jetul 
aruncat printr-un sistem de sifoane incendia corăbiile vrăjmaşe. A fost descoperit de 
sirianul bizantin Kallinikos, la anul 670-(n.n) 
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imperiale", pe de altă parte, pentru că invadatorii, neavând forme de 
organizare politică şi militară, nu ieseau din canoanele unei mase 
amorfe şi neproductive, deci neprimejdioase.10 Scythia Bizantină şi mai 
ales Noviodunum, devenise una din arterele principale prin care 
hemoragia slavă se revărsa în Imperiu, urmărind să ajungă cât mai 
aproape de capitala imperială. După anul 610 este adevărat că 
Împăratul Heraklios a fost şi el nevoit să neglijeze pericolul slav, 
deoarece avea mari angajamente militare în Orient. 
 Această pasivitate, impusă de situaţia generală, a devenit însă 
deosebit de periculoasă la anul 626, când slavii,  avarii şi perşii au 
asediat conjugat. de pe mare şi de pe uscat, Constantinopolul. Dar, 
despre momentul istoric respectiv am vorbit pe larg în partea anterioară 
a temei. Slavii au exercitat presiuni asupra populaţiei daco-romanizate, 
aflată prin origine între Dunăre şi Munţii Haemus, şi constrânsă, mai 
ales că practicau păstoritului prin transhumanţă, să migreze la sud de la 
lanţul munţilor amintiţi.11 "Prin stabilirea slavilor în Peninsula 
Balcanică, s-a pus o stavilă între vlahii din  dreapta şi cei din stânga 
Dunării. Această interpunere a slavilor a făcut ca să se strice limba, care 
la început era una şi aceeasi, limba română, formată din limba rustică 
latină."12 Aşa se face că după anul 626 slavii continuă să se aşeze în 
imperiu, populând Tracia, Macedonia, Peloponezul, Arhipelagul. Ce-i 
drept, cam în acelasi timp, avarii intră în declin ireversibil13 şi 
echilibrul se restabileşte. Dar, dacă Heraklios n-a putut părăsi razboiul 
cu perşii, urmaşul său, Constans II (641-668) profită de un moment de 
răgaz în Orient (războiul cu arabii) şi-şi mută direcţia de acţiune în 
Balcani, unde declanşează o vastă contraofensivă împotriva slavilor. Şi 
armata bizantină "stăvileşte puhoiul slav în Balcani.”14 

Constans II, după ce-i linişteşte pe slavi, îi obligă să se 
stabilizeze, între Dunăre, munţii Haemus şi Pontul Euxin unde se 
crease un vid demografic, mai ales prin suprimarea sau alungarea 
populaţiei vlahilor. Si “le-a recunoscut dreptul de a locui în Imperiu”, 
spune Theophanes.15 

Deşi ne-au rămas puţine documente de la cronicarii bizantini 
pentru epoca la care ne referim ("perioada secolelor întunecoase"), 
totuşi cercetarea istorică confirmă că la Dunărea de Jos populaţia daco-
romanizată continuă o activă viaţă economică şi cultural-religioasă, 
aflându-se în permamentă legătură cu cele 15 oraşe dunărene şi pontice, 
menţionate în cronicile lui Constantin Porfirogenetul. Şi, între cele 15 
oraşe enumerate se află şi Noviodunum.16 

Concomitent se menţine o intensă legătură cu partea din stânga 
fluviului unde trăia o numeroasă populaţie consângeană şi 
coreligionară.17 Deşi aşezările orăşeneşti încep să se ruralizeze,18 ele îşi 
păstrează încă structura economico - administrativă preponderent 
urbană, cu rol important în viaţa provinciei, mai ales că după anul 681 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 80

reforma lui Heraklios este aplicată şi în partea europeană a imperiului; 
populaţia se stabilizează în nordul Scythiei Bizantine, se linişteşte, 
producţia meşteşugărească şi mai ales agricolă creste, iar funcţia 
militară se consolidează. Noviodunum apare în cronicile bizantine 
(Theophanes, Simokatta şi Constantin Porfirogenetul) ca un oraş ale 
cărui funcţii civile, culturale, militare şi economice sunt încă puternice 
şi active 

La Noviodunum “localnicii majoritari  protoromâni durau aici o 
civilizaţie perenă. Aceasta populaţie era de sorginte latină şi de credinţă 
ortodoxă."19 Aşa se face că în urma săpăturilor arheologice au fost 
descoperite numeroase elemente de simbolistică creştină20 şi mai ales 
ştirea că, imediat după anul 971, episcopia de la Noviodunum a fost 
repede reactivată şi subordonată Mitropoliei din Durostorum21.  

În perioada istorică pe care o tratăm, o nouă primejdie se abate 
asupra Dunării de Jos, aceea a bulgarilor. Iniţial bulgarii (onogulii), la 
limita dintre secolele V si VI se aflau aşezaţi pe Volga inferioară. 
 Pe la mijlocul secolului VII (aproximativ 650) hanul Kubrat 
moare. Masa barbară se deplasează spre munţii Caucaz, unde este greu 
lovită de Khazari.22 Sub loviturile khazarilor, uniunea triburilor aflată la 
nord de Caucaz se destramă în trei ramuri. Cea condusă de Asparuch, 
unul dintre fiii lui Kubrat, se deplasează spre vest, stabilindu-se pe la 
anul 670, în regiunea cuprinsă între Nistru, Marea Neagră şi Dunărea 
de Jos, numită "Onglos" sau "Bugeac ", ceea ce s-ar traduce" Unghi”23. 
De aici Asparuch, profitând de faptul că armata şi flota bizantină erau 
angajate în lupta cu arabii care asediau Constantinopolul (674-678) şi 
cu slavii la Tesalonic (677)24, încep atacurile, omorurile şi jafurile 
împotriva liniei strategice a Dunării de Jos25. Dar ei nu reuşesc să 
străpungă linia de apărare, în care poziţia frontală o avea Noviodunum.  
 Pentru respingerea bulgarilor conduşi de Asparuch, puţin 
numeroşi, dar războinici violenţi, cruzi şi vicleni, împăratul Constantin 
IV Pogonat aplică reforma lui Heraklios în Europa (681-685), 
organizând prima themă din Peninsula Balcanică, numită Tracia, care 
cuprindea trei subdiviziuni, din care una era Istros, desigur Scythia 
Bizantină.26 

Ştirea ne este transmisă de însuşi Împaratul carturar Constantin 
VII Porfirogenetul, în lucrarea "De Thematibus' ("Despre Theme").27 
Reforma, aflăm din opera lui Constantin Porfirogenetul, a fost 
continuată şi consolidată de fiul lui Constantin Pogonat, Justinian II 
(685- 695, prima domnie). Astfel, în acea perioadă, numărul themelor 
ajunge la 25, din care 12 în Europa28. Există dovezi care confirmă că 
vechea Scythia Minor, devenită în prima jumătate a secolului VII 
Scythia Bizantină, va purta numele de Thema Istros29, apoi în secolul X 
va deveni Paristrion şi mai târziu Paradunavon, ceea ce s-ar traduce "de 
lângă Dunăre".30 
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Între themele orientale şi cele europene existau asemănări dar şi 
unele deosebiri. Astfel, se vor unifica funcţiile administrativă şi 
militară, dar comanda va aparţine nu unui strateg ci unui katepan.  

Armata bizantină era compusă din  unităţile permanente şi 
forţele locale – stratiote, formate din corpuri principale numite 
“themate”,31 comandate de “toparhi”. La rândul lor thematele erau 
divizionate în “thurme”, comandate de câte un “thurmah”, iar acestea în 
unităţi mici numite “bande”, în fruntea cărora se afla căte un “tribun”.32 
 Este sigur că la Noviodunum, punct strategic menţionat în 
lucrarea lui Constantin Porfirogenetul, exista o themată comandată de 
un toparh, subdivizată în mai multe thurme, la care se adăugau 
puternice forţe fluviale.33 
 Să mai adăugăm că împăratul cărtuar34 (vezi nota de la subsol*) 
face precizarea că menţinerea activă a forţelor fluviale, inclusiv cele 
staţionate la Noviodunum, s-a intensificat odată cu apropierea 
primejdiei bulgare:” Eparhia Scythia se află sub un conducător şi are 15 
oraşe...”, printre care este enumerat şi Noviodunum.35 

Ştirile transmise de alţi doi cronicari bizantini (anteriori lui 
Constantin VII), Teophylakt Simokata (sec. VII) şi Theophanes 
Confesor (752-818), menţionează distinct existenţa autohtonilor în 
oraşele şi satele de margine din Scythia Bizantina, între care se află şi 
Noviodunum.36 În anii 679-680, bulgarii declanşează atacuri împotriva 
liniei strategice a Dunării de Jos. Deşi puţin numeroşi, ei sunt deosebit 
de violenţi şi cruzi. Scopul lor era să patrundă în Imperiu şi să obţină 
loc de aşezare. Analizând logic materialul documentar, dar şi structura 
fizico-geografică a terenului putem stabili că principalul culoar de atac 
era vadul de la Noviodunum.37 

Iniţial, Constantin IV Pogonat, după cele două triumfuri 
războinice repurtate asupra arabilor şi a slavilor, era foarte sigur de 
biruinţă, mai ales că bulgarii nu obţinuseră în luptă, până atunci, mai 
nici o victorie. Împaratul soseşte pe teatrul de luptă, pe calea mării, cu o 
impunătoare flotă de razboi. Apoi corăbiile intră şi înaintează pe braţul 
Chilia. 

Luând în calcul faptul că pe uscat trebuia să sosească un 
important corp de cavalerie, logica conduce la concluzia că joncţiunea 

                                                           
* Constantin VII Porfirogenetul, unul din cei mai mari cărturari bizantini, creatorul 
umanismului bizantin. Amintim şi lucrarea: "Învăţăturile lui Constantin 
Porfirogenetul către fiul său Romanos”. Porfirogenetul - născut în gineceu camera de 
purpură (onix roşu) a Palatului Sacru. A fost bunicul lui Vasile II Bulgarohtonul, cel 
mai mare împărat bizantin (963-1025), sub care Noviodunum a avut un rol strategic, 
economic, cultural, religios, deosebit. Se susţine, spre mândria noastră că metropola 
dobrogeană îşi datorează numele celui care a purtat coroana imperiala Între anii 913-
959 (n.n) 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 82

urma să se facă la Noviodunum, de unde trebuia să pornească acţiunea 
de traversare a fluviului. 

 Este foarte posibil ca trupele debarcate de pe corăbii să fi trecut 
linia fluviului înainte de sosirea cavaleriei. 

Timpul umed şi terenul mlăştinos îl fac pe împărat să ezite şi, 
astfel, să-i încurajeze pe bulgari. În plus, suferind de gută, vremea rea îi 
antrenează o criză gravă, pentru care se vede silit să abandoneze armata 
şi să plece la Mesembria, pentru băi termale.38 
 Evenimentul este amplificat negativ şi interpretat ca o fugă a 
împăratului, ceea ce conduce la dezorganizarea dispozitivului strategic, 
“fiindcă armata a fugit după el”.39 
 Trebuie să observăm că explicaţia nu este desluşită, deoarece 
mai ales flota, “nu putea să fugă după împarat!”.  

Evenimentul din anul 681 ramâne un moment ciudat al istoriei 
Bizanţului. El surprinde că glorioasa armata bizantină, comandată chiar 
de împărat, a fost pusă în stare de inferioritate de o hoardă puţin 
numeroasă, care până atunci, vreme de 10 ani, nu putuse să străpungă 
linia de apărare a Dunării de Jos. 

Bulgarilor li se creează vad şi câmp deschis şi se îndreaptă 
vijelios spre Constantinopol. Dar bizantinii se regrupează şi îi silesc să 
se aşeze în zona în care se aflau "cele sapte triburi slave”, unite cu 
tribul slav al severilor, aflate în relaţii clientelare faţă de 
Constantinopol.40 

"Lacomi şi ambţioşi”41 barbarii declanşează atacuri frecvente şi 
sângeroase contra imperiului.  

La anul 681, Împaratul Constantin IV se vede nevoit să încheie 
cu invadatorii un tratat prin care se obligă la plata unui tribut destul de 
consistent. Dar, spune Theophanes, nu este prevăzută în tratat 
recunoaşterea unui teritoriu fixat în graniţe sau vreo forma de 
organizare statală a noilor sositi. De aceea se poate interpreta că în 
tratat a fost vorba doar de acordarea unui statut de foederati.42 Bulgarii 
îi imping pe slavi în zonele cele mai neprielnice ale teritoriului şi se 
constituie în aristocraţie tribală aflată sub autoritatea absolută a hanului 
Asparuch (681-702), titlu cu care sosise din nordul muntilor Caucaz. 

De aceea, forma în care se aflau organizaţi bulgarii a fost 
socotită hanat.43 

Limitele hanatului sunt extinse la inceputul sec. VIII, în sud 
pana la muntii Haemus, în vest pana la Isker (Timok), în nord pana la 
Dunărea mijlocie şi în est până la Pontul Euxin. De reţinut că Varna şi 
Mesembria, iniţial nu făceau parte din hanat. Capitala a fost stabilită în 
aşezarea Pliska (toponimic slav), care se află în NE Bulgariei de 
astazi.44 

Din punct de vedere etnic hanatul avea în componenţa sa 
neamul bulgarilor, care era redus ca numar, o masă mare de slavi, greci 
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şi mai ales traco-geti romanizaţi care formau majoritatea populaţiei.45 
Era vorba de un conglomerat de etnii şi limbi de niveluri culturale şi 
materiale diferite.46 De fapt, istoricii bulgari recunosc ca elementul 
etnic local (traco-getic romanizat) a fost al treilea component al 
formării poporului bulgar. Avem însă certitudinea că elementul etnic 
autohton a fost majoritar, doar clasa conducaătoare fiind de neam 
bulgar. 

În noile condiţii, de loc favorabile, Constantin IV Pogonat 
continuă aplicarea reformei lui Heraklios (pana in 865 în partea 
europeană a Imperiului, organizând - aşa cum am mai arătat, prima 
themă, Tracia, care avea trei subdiviziuni: Bulgaria, Haemus şi Istros). 

Faptul că teritoriul cedat bulgarilor era inclus în noua themă sub 
numele de Bulgaria, demonstrează că Bizanţul îi socotea pe bulgari 
foederati. 

Scytia Bizantină (Istros) va rămâne, nominal, juridic şi faptic, 
aşa cum reiese din cronici şi din literatura de specialitate, sub 
autoritatea Imperiului, cu precizarea că, în partea sa sudică, linia de 
demarcaţie va fi relativă şi se pare că în vremea lui Constantin V 
Copronimul (741-775) a fost stabilită pe Valea Carasu, care era mai 
uşor de apărat.47 

Istoricii bulgari susţin că între anii 681-971, Dobrogea a făcut 
parte din hanat (din 705 primul ţarat), dar nu există nici un izvor scris 
care să susţină afirmaţia48, ba mai mult, Constantin Porfirogenetul este 
de altă parere. El vorbeşte numai despre o Scythie Bizantină. 

Putem susţine că, dacă în partea sa sudică Scythia Bizantină a 
fost necontenit harţuită de bulgari şi linia de demarcaţie a fost relativă, 
în partea sa nordică autoritatea bizantină n-a fost înlaturată, n-a fost 
pusă în primejdie, dar a fost ameninţată şi atacată. A constituit însă 
dispozitivul strategic de unde s-a organizat apărarea limitei terestre, iar 
de pe linia fluviului au fost declanşate, împotriva bulgarilor, incursiuni 
de mare anvergură, ale flotei de război, cu consecinţe pozitive.  

Dar, deoarece hanatul a întretinut în permanenţă o stare de 
război iar atacatorii erau păgâni, se înregistreaza în teritoriul său o 
decădere a civilizaţiei creştine şi, concomitent, o slavizare, atât a 
bulgarilor stăpânitori cât şi a populaţiei traco-getice.49 

La modul general, în teritoriul hanatului evolua încet o societate 
rurală în care nu se folosea moneda. 

Pe de altă parte, în zonele limitrofe ale hanatului, era întreţinută 
o stare de nesiguranţă şi teamă în rândul populaţiei creştine.  

Constantin Porfirogenetul referindu-se la Scytia Bizantină, 
menţionează în lucrarea sa "De thematibus"- “dar, de când neamul urât 
de Dumnezeu al bulgarilor (în sensul că nu erau creştini, n.n), a trecut 
fluviul Istru, de atunci şi împaratul, din pricina năvălirii sciiţilor 
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(slavilor, n.n.) şi bulgarilor, s-a vazut nevoit s-o aducă în situaţia de 
provincie şi să numească în ea un conducător de oşti”.50 

De altfel, Împaratul Justinian II, datorită actelor de agresiune ale 
bulgarilor, în anul 688 rupe tratatul încheiat de tatăl său (681) şi timp 
de doi ani poarta razboi contra hanatului.51 Datorită însă unor tulburări 
declanşate în Constantinopol Justinian II îşi pierde tronul şi revine în a 
doua domnie (705-711) tocmai cu ajutorul hanului bulgar Tervel (702-
718). "Drept recunoştinţă”, Justinian II încheie un tratat cu hanatul, prin 
care acceptă plata unui tribut şi-i recunoaşte lui Tervel titlul de cezar 
(ţar), ianugurându-se astfle oficial existenţa primului ţarat bulgar, care 
va dăinui până în anul 971.52 

Evident, consolidarea puterii bulgarilor va constitui un mare 
pericol pentru Scythia Bizantină, mai ales că era locuită de o populaţie 
creştină, în majoritate de neam daco-roman. 

În acele condiţii, stăpânirea bizantină a reuşit să menţină la un 
nivel ridicat economia, cultura şi capacitatea de apărare a themei. De 
altfel, în cronicile bizantine se precizează ca "un rol de seamă îl aveau 
vechile cetăţi romane şi romano-bizantine, Durostorum, Capidava, 
Dinogeţia, Noviodunun”.53 Este sigur că populaţia de la Noviodunum 
era de origine dacoromană iar cultura de conţinut şi forma creştină 
îmbinate cu elemente specifice româneşti.54 

În noua formă de organizare administrativ-militară, Scythia 
Bizantină, denumită în cadrul Themei Tracia, Istros, îşi va stabili 
centrul de autoritate la Lycostomo (Chilia). 

Cercetarea izvoarelor istorice ne dă dreptul să presupunem că în 
secolele VII-VIII, al doilea centru de putere al Scythiei Bizantine era 
Noviodunum. Fiind, însă, mai expus unor atacuri din afară şi greu de 
aparat în cazul unei invazii bulgare declanşată prin partea sudică, ceea 
ce se repetă frecvent, în plus fiind mult mai îndepărtat de ruta maritimă 
prin care se păstra legatura cu Constantinopolul. Oraşul-cetate a pierdut 
şansa de a deveni reşedinţă. 
 Noviodunum, în acea perioadă se distingea încă printr-o 
importantă viaţă urbană55, susţinută de o intensă activitate 
meşteşugărească, portuară, comercială şi religioasă.56 

În paralel, sectorul agricol era puternic, existând o categorie 
stratiotă devotată şi productivă, care avea în folosinţă şi un domeniu 
comun în cuprinsul căruia se aflau întinse păduri, păşuni şi zone de 
pescuit.57 

Avem dreptul, prin analogie, să interpretăm ca vechiul 
"Territorium Noviodunense" devenise un fel de "Romanie Populară”, 
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care întreţinea o intensă legatură românii din stânga fluviului.58 (vezi 
nota de la subsol*) 

Bizanţul exercită permanent un control activ, pe mare şi la 
Dunărea de Jos, pe de o parte pentru că “Gurile Dunării continuă să fie 
ale creştinilor”59, pe de altă parte pentru că pe limes, de la Noviodunum 
la Durostorum, se menţine autoritatea bizantină. 

Concomitent se păstrează o neîntreruptă legătura cu capitala 
imperială. Vine să confirme acest adevăr şi faptul că la începutul 
secolului VIII. Justinian II care-şi pierduse tronu1 (695), după celebre 
peripluri (Hanatul Khazar. Thema Taurida), se refugiază în Scythia 
Bizantină. De aici, prin trimişi speciali ţine legătura cu 
Constantinopolul dar şi cu hanul bulgar Tervel (702-7 18) pentru a-l 
sprijini în recuperarea tronului.60 

Mai târziu, la anul 756 când hanul Kormisos (739-756) 
declanşează un atac asupra Traciei, Împăratul Constantin V Copronim 
(741-775) trimite o flotă de 500 corăbii care a înaintat pe Dunăre în 
ţinuturile locuite de bulgari, incendiindu-le aşezările şi făcând mulţi 
prizonieri care au fost duşi în captivitate.61 Simultan, Constantin V a 
declanşat asaltul cu forţele terestre din Sud. 

Nu este exclus ca, în vremea lui Constantin V, pentru o mai 
bună administrare să se fi adăugat la sistemul de organizare al Scythiei 
Bizantine o nouă circumscripţie administrativ militară, Thema 
Maritimă.62 Cam în acelaşi timp, pentru mai multă siguranţă s-a fixat 
graniţa de sud pe Valea Carasu, care prin structura sa mlăştinoasă, 
asigura o mai bună apărare.63 Şi este foarte posibil ca, încă la sfârşitul 
secolului VII, când Asparuch voia să cucerească toată Dobrogrea, 
bizantinii să fi ridicat valul sudic, cunoscut sub numele de “Valul Mic”. 

Dacă avem în vedere că mlaştinile de pe Valea Carasu şi cele 
două porturi, Tomis şi Axiopo1is, au rămas la nordul valului, putem 

                                                           
* "Imperiul continuă să menţină anumite centre întărite... apărate de natură". În jurul 
acestor centre se grupau teritorii neocupate de "barbari", locuite în continuare de 
populaţia romanizată. Astfel de teritorii erau numite "Romanii”, care din punct de 
vedere politic şi cultural se simţeau legate de Imperiu şi se precizează că astfel de 
Romanii au existat şi pe teritoriul Scythiei Bizantine (vezi Rădulescu Adrian, 
Bitoleanu Ion, op. cit, p. 168); [n.n. Oare asemenea stări de fapt nu au existat şi în 
vechiul perimetru al "Territorium-ului Noviodunense" ţinând seama că avea în 
interior o zonă muntoasă cu văi şi pante, cu o intensă pădure, cu bălţi, în cuprinsul său 
aflându-se vatra localităţilor de astăzi, Niculiţel şi Valea Teilor, şi mai ales vaduri de 
legătură şi cale navigabilă spre românii din nordul Dunării de Jos? 

Fără să absolutizăm dar, ni se pare posibil ca în vremea invaziilor, locuitorii 
din Noviodunum să se fi retras la adăpost în păduri şi în văi alături de localnicii 
consângeni şi în preajma lăcaşurilor de cult. 

Nu este o certitudine, dar ipotetic analizând şi aşteptând rezultatele 
cercetărilor viitoare, ne menţinem părerea, că în Territorium Noviodunense, putea să 
se înfiripeze o "Romanie populară" destul de întinsă (n.n) 
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să nu avem îndoieli în privinţa ridicării lui, mai ales ca la sfârşitul 
secolu1ui VII şi începutu1 secolului VIII singura ţara din Europa 
care avea flotă de război şi comercială, era Bizanţul.64 

Acţiunile războinice ale bulgarilor sunt continuate între anii 
762-763 de către hanul Teletz (762-765), agresiuni la care Constantin 
V răspunde cu un atac conjugat, pe mare şi pe fluviu (800 de corăbii 
de război care transportă şi un numeros corp de cavalerie). Bulgarii 
au fost greu loviţi.65 

Războiul continuă în vremea hanului Krum (803-814), dar 
sfârşitul suspect al acestuia creează condiţiile încheierii păcii. Şi, la 
anul 814, hanul Omertag încheie cu Bizanţul un tratat de pace pe 30 
de ani.66 

Faptul că Bizanţul avea iniţiativa stategică demonstrează că 
Scythia Bizantină era cu adevărat bizantină. Urmează o perioadă de 
linişte, consolidată la anul 865 când, sub hanul Boris, bulgarii se 
creştinează. 

La anul 867 la conducerea Imperiului se va instaura Dinastia 
Macedoneană, care se va impune prin stabilitate şi ordine. 

În vremea de glorie a Dinastiei Macedonene, Scythia 
Bizantină – Paristrion, va cunoaşte o nouă perioadă de înflorire 
economică şi culturală şi va juca un rol deosebit în sistemul strategic 
al Bizanţului. 

Noviodunum se va afla în ultima sa perioadă de înflorire 
economică şi culturală. 
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Dobrogea. Migraţia popoarelor în sec. VI - XI 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Migraţia bulgarilor, 679-681 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Migraţia pecenegilor, uzilor, cumanilor 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Organizarea administrativă la Dunărea de Jos, sec. VI - VII 
 

(după „Istoria românilor”, vol. II, 2001) 
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Dacia romană 
 

(după Warren Treatgold) 
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3. CENTRUL STRATEGIC NOVIODUNUM ÎN PRIMA FAZĂ 
A DINASTIEI MACEDONENE 

(867-976) 
 
 Am tratat în episoadele anterioare ale themei situaţia şi 
importanţa fortăreţei Noviodunum începând din anul 46 d. Hr., când 
Scythia Minor a intrat oficial sub administraţie romană, şi am derulat 
epopeea până în momentul în care, în anul 867 la conducerea 
Imperiului Bizantin a venit dinastia macedoneană. 
 Am vorbit despre perioada 602-867 şi în linii mari am stabilit că 
Imperiul s-a aflat într-o îngrijorătoare perioadă de criză internă şi 
externă. 
 Subliniem cauzele şi componentele politico-ideologice în care 
s-a manifestat criza Imperiului: 
 - politica externă s-a caracterizat prin stare de conflict la graniţa 
din Orient, unde timp de 250 de ani Bizanţul s-a aflat în război 
ideologic şi militar cu Imperiul Persan şi apoi cu noua împărăţie, 
Califatul Arab. 
 Conflictul s-a încheiat în detrimentul Imperiului Bizantin, care a 
pierdut întinse teritorii de civilizaţie creştină: în Nordul Africii – 
Tripolitania şi Egiptul, apoi, în Orient – Irakul, Palestina, Siria; 1 
 - starea de nesiguranţă la limesul danubian, unde atacau în 
valuri succesive neamurile barbare şi păgâne, unele reuşind să pătrundă 
şi să se aşeze în Imperiu. Ne referim la slavi şi la bulgari. Reamintim şi 
subliniem că la Dunărea de Jos, în sistemul strategic defensiv un rol 
deosebit de important a continuat să-l joace Scythia Minor şi, în cadrul 
ei, vadul şi fortăreaţa Noviodunum; 2 
 - lipsa de unitate dogmatică a bisericii de răsărit pe tema 
disputei cristologice care, adesea, a pus în primejdie stabilitatea şi 
unitatea Imperiului; 3 
 - influenţa idelogiei islamice care a produs contradicţii 
antagonice în privinţa interpretării decalogului biblic – porunca a doua, 
fapt care a declanşat „cearta icoanelor” – iconoclasmul, în urma căruia 
civilizaţia creştină a primit o grea lovitură; 4 
 - instabilitatea internă cauzată de numeroasele tentative de 
uzurpare a tronului, care avea la origine şi cauzele ideologice amintite. 
 Pe de altă parte, însă, Europa, atât neamurile barbare care s-au 
aşezat în provinciile bizantine cât şi cele rămase la N de Marea Neagră 
şi de Dunăre, peste efectele negative produse în Imperiu, ulterior ele s-
au creştinat şi au făurit civilizaţii creştine. S-a asigurat, astfel, aproape 
în întregime evoluţia unitară a culturii materiale şi spirituale a 
întregului continent. 
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 Acele neamuri care nu s-au creştinat şi care n-au făurit 
civilizaţie creştină şi-au pierdut identitatea şi au fost asimilate, 
dispărând din istorie. 
 

* * * 
 

 După anul 681, când s-au aşezat bulgarii, Scythia Minor a 
rămas în componenţa Imepriului Bizantin5. Datorită atacurilor 
pustiitoare ale noilor sosiţi, graniţa de sud a provinciei (Thema 
Paristrion) a fost retrasă pe Valea Carasu unde mai târziu aveau să se 
întindă, între Axiopolis (Cernavodă) şi Tomis (Constanţa) valurile de 
apărare. 
 În cadrul acelei structuri – Thema Paristrion, fortăreaţa de la 
Noviodunum s-a dezvoltat şi s-a afirmat ca unul din cele mai 
importante centre ale Imperiului Bizantin - medieval. 
 Perioada cuprinsă între anii 867 şi 1025, în fond nu va fi o 
perioadă de linişte dar, datorită unui sistem politic care avea ca suport 
dinastia macedoneană, s-a impus prin stabilitate politică, admiţând că 
domniile paralele ale lui Roman I Lekapenos, Nikephoros Phokas şi 
Ioan I Tzimiskes au făcut parte din sistem. De fapt ultimii doi 
coîmpăraţi menţionaţi au fost proclamaţi „colegi” cu împăraţii minori 
porfirogeneţi, ale căror drepturi la succesiunea imperială erau 
respectate prin declaraţie scrisă. 
 Până în anul 1028, dinastia macedoneană, sub autoritatea căreia, 
evident, s-a aflat şi Scythia Minor – a avut următoarea structură: 
 - Vasile I (867-886) care era de origine armeană, dar căruia i s-a 
zis „macedoneanul”, fiindcă provenea din Macedonia. 6 
 - Leon VI Filozoful (886-912) cel mai mare legislator bizantin; 
 - Constantin VII Porfirogenetul, supranumit „Împăratul 
cărturar” – de drept 913 – 959, efectiv 944 – 959 (conform cronicarilor 
bizantini, metropola dobrogeană moşteneşte numele său); 
 - prin uzurpare, Roman I Lekapenos, 920 – 944; 
 - Roman II, 959 – 963; 
 - Vasile II Bulgaroctonul (omorâtorul de bulgari) de drept 959-
1025; efectiv 976-1025; 
 - prin uzurpare Nikephor II Phokas, 963-969; 
 - Ioan II Tzimiskes 969-976; 
 - Constantin VIII 1025-1028, efectiv. 
 Când Vasile I s-a urcat pe tronul imperial, în Orient, după o 
perioadă de război cuprinsă între anii 866-871, conflictul s-a stins. 
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 Starea de vrăjmăşie se va muta în Peninsula Balcanică unde 
romanii, 7 (vezi şi nota de la subsol*) fie că sunt atacaţi, fie că vor ataca 
preventiv, se vor afla în război cu bulgarii, cu ruşii, cu ungurii, cu 
pecenegii, uzii şi cumanii. 
 Frontul nordic, mai ales la Dunărea de Jos se va reactiva, astfel 
că Scythia Minor (Thema Paristrion) va juca iarăşi un rol defensiv 
important, iar Noviodunum va fi din nou avanpost în faţa primejdiei 
năvălitorilor. 
 Atacurile sunt purtate fie din nord (Stepa Getică – Sudul 
Basarabiei), fie direct pe Dunăre de către ruşii kievieni care sosesc la 
bordul unor ambarcaţiuni uşoare. 
 Forţele de invazie de peste fluviu vor fi complementare cu 
pericolul bulgar, deosebit de violent. 
 Relaţiile cu hanatul (ţaratul) bulgar se vor caracteriza prin lungi 
perioade de conflict ori prin semnarea unor tratate de pace, fragile şi de 
scurtă durată. 
 Ce-i drept, unele puncte de sprijin în stabilirea unor raporturi de 
linişte între bizantini şi bulgari le-a oferit actul creştinării acestora  
(865) sub kaganul Boris, care primeşte la Constantinopol învestitura şi 
titlul de cezar (ţar).  
  Evenimentul este uitat repede, astfel că la sfârşitul secolului IX 
şi în sec. X conflictul cu bulgarii se va desfăşura iarăşi pe perioade 
întinse de timp şi va necesita costuri şi sacrificii greu plătite. 
 Anticipăm cu precizarea că la anul 971 Bulgaria de Răsărit va fi 
lichidată ca formă de manifestare statală, iar, apoi, în anul 1018 şi cea 
de  Apus. 
 Actele de agresiune se vor desfăşura frecvent - aşa cum am mai 
relatat - şi la linia de apărare din Sudul Themei Paristrion, străjuită de 
valul de apărare (Valea Carasu) care, în multe cazuri se va interpune în 
calea agresorilor. 
 Ţarul Simeon (893-927) sub pretextul unor interese economice 
provoacă un nou şi crâncen război, desfăşurat între anii 894-896. 
 În faţa primejdiei bizantinii trimit o solie pentru a cere ajutorul 
ungurilor (conduşi de Arpad), care sosiseră în regiunea istorico-
geografică din N. Gurilor Dunării, numită de ei Atelcuz.8 
 Deci, ungurii se aflau ”peste drum de Noviodunum!” 
 Noii aliaţi, care dispuneau de o numeroasă şi temută cavalerie, 
sunt îmbarcaţi de flota bizantină9, probabil la Noviodunum, şi trecuţi 
peste fluviu. După ce traversează provincia, trec de Valul Mic – 
dispozitiv defensiv ridicat de „stăpânii din Nord”10 şi înaintează până la 
Prislav, capitala ţaratului.11 

                                                           
* Bizantinii se pretindeau şi îşi spuneau tot romani, iar Imperiul Bizantin se pretindea 
stat roman, deoarece monarhia era socotită universală 
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 Bulgarii, loviţi greu în primă fază a conflictului, cer, la rândul 
lor , ajutorul pecenegilor, aflaţi pe Nipru. Aceştia sosesc la Gurile 
Dunării, trec fluviul şi-i silesc pe unguri să părăsească zona. 
 În anul 896 ungurii se vor aşeza definitiv în Câmpia Panonică.12 
De aici vor organiza expediţii războinice în Occident, până când, în 
anul 955, vor fi zdrobiţi de germani pe râul Lech. Drept urmare, ungurii 
îţi vor orienta atacurile spre Răsărit, declanşând procesul de cucerire a 
Transilvaniei. 
 Sprijiniţi de pecenegi, bulgarii îi înving la rândul lor pe 
bizantini care, la anul 896, vor încheia o nouă pace, foarte avantajoasă 
pentru învingători. 
 Conflictul reizbucneşte şi în Mediterana, unde, în anul 904 flota 
corsarilor arabi atacă insulele bizantine şi apoi asediază, cuceresc şi 
jefuiesc Thessalonikul.13 Bulgarii profită prompt şi îl silesc pe 
Împăratul Leon VI să încheie un nou tratat de pace, în baza căruia 
plătea anual sume mari de bani. 
 După războiul cu bulgarii, o nouă primejdie, necunoscută până 
atunci ameninţă Bizanţul. Ne referim la Rusia kieveană care în anul 
907, sub comanda cneazului Oleg, declaşează o expediţie navală asupra 
Constantinopolului şi a Gurilor Dunării14, obligându-l pe Împăratul 
Leon VI să încheie şi cu ruşii un tratat, prin care aceştia obţin 
importante privilegii comerciale. 
 Un nou conflict bulgaro-bizantin izbucneşte şi se desfăşoară 
între anii 914-927, prin care ţarul Simeon urmărea să obţină hegemonia 
în Balcani, să fie încoronat ca împărat şi să primească învestitura în 
catedrala Sfânta Sofia. 
 Bizantinii, deşi beneficiază de ajutorul pecenegilor care se aflau 
la nord de Dunăre, sunt învinşi. De subliniat ca încercările ţarului 
Simeon de a străpunge linia strategică a Văii Carasu (Valul Mic) a 
eşuat. 
 În anul 927 ţarul Simeon moare. Noul ţar, Petru, încheie pace cu 
Bizanţul care se obligă să plătească anual un consistent tribut. 
 Pecenegii, aflaţi la nordul Gurilor Dunării15 (vezi nota de la 
subsol*), declaşează prima campanie antibizantină, forţează linia 
fluviului lovind violent cetăţile de margine, în primul rând 
Noviodunum, se scurg în Scythia Minor, apoi trec valul de apărare şi 
înaintează până sub zidurile Constantinopolului. Sunt respinşi şi siliţi să 
se retragă. A fost prima confruntare între bizantini şi pecenegi.16 

                                                           
* A se analiza harta anexă de la lucrarea "Încercare de monograffe asupra cetăţilor 
Dârstor-Silistra", în care este reprezentată Delta Dunării, care în vremea Bizanţului se 
întindea până la o linie geografică, ce unea – aproximativ - Chilia cu localitatea 
Adstona, aflată pe braţul Sf. Gheorghe la 20-25 km spre vest de actuala delimitare a 
Deltei de Marea Neagră. 
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În anul 941 se produce un atac surpriză al flotei ruseşti condusă 
de cneazul Igor. Deşi flota rusă a fost distrusă cu ajutorul focului 
grecesc, prin pacea încheiată s-au reconfirmat privilegiile economice şi 
băneşti oferite de bizantini17 prin tratatele din anii 911 şi 927. 

Noul tratat avea să favorizeze pătrunderea culturii şi civilizaţiei 
bizantine în Rusia.18 

Atacul ruşilor kieveni, de data aceasta flancaţi de pecenegi, a 
fost reluat trei ani mai târziu, când este forţată trecerea fluviului şi 
bizantinii se văd siliţi să semneze un nou tratat de pace prin care ruşii 
obţin noi avantaje comerciale. 

Ipoteza că tratativele de pace s-au purtat la Noviodunum se 
bazează şi pe faptul că una din arterele vestitului drum al varegilor 
trecea prin fortăreaţa de la Dunăre. 

După moartea cneazului Igor, văduva acestuia, cneaghina Olga, 
devenită regentă, merge la Constantinopol şi se creştinează, pregătind 
astfel, adoptarea noii religii de către poporul rus.19 

Despre drumul „de la varegi la greci” ne dă ştiri Cronica lui 
Nestor (Povesti vremenîh let) dar şi multe alte lucrări de referinţă. 
Drumul străbătea orizontul Nord-Sud prin inima Rusiei şi ajungea la 
Marea Neagră, continuând pe apă sau pe uscat. 

În regiunea Dunării de Jos, drumul urma calea terestră,de regulă 
pe drumul axial Noviodunum – Constantinopol. 

Imporatnţa acestui drum reiese şi din scrisoarea cneazului 
Sviatoslav către mama sa, cneaghina Olga, în care arată că „prin aceste 
regiuni se scurg toate bogăţiile lumii”.20 

În noua situaţie un rol de seamă îl vor juca vechile cetăţi 
romane şi romano-bizantine Capidava, Dinogeţia şi mai ales 
Noviodunum21, care devenea tot mai mult un oraş cu o diversificată 
viaţă economică, reprezentată printr-un activ sector meşteşugăresc, 
comercial dar şi agricol.22 De aceea flotele bizantine de razboi şi 
comercială vor naviga în permanenţă pe linia fluviului.23 Fiindcă 
Dunărea de Jos, deci şi Scythia Minor nu putea să aparţină decât unei 
puteri care avea flotă de război. 

În anul 957 Sviatoslav preia oficial conducerea în Rusia 
kieveană. Fire războinica, atras de faima Bizanţului cneazul ameninţă 
Gurile Dunării. Fiindcă dintotdeauna ruşii au fost atraşi de zona Dunării 
de Jos.24 

Ameninţarea stimulează şi antrenează pofta de răzvrătire a 
boierimii bulgăreşti, care-l forţează pe ţarul Petru să ceară Bizanţului 
plata tributului fixat prin tratatul din 927 şi reînnoit ulterior. Se creează 
stare de război. 

În acea vreme, pe tronul Bizanţului urcase cezarul Nikiphoros 
Phokas, brav general, care obţinuse contra Islamului cele mai vestite 
victorii din istoria Imperiului, eliberând Creta, Cilicia, Cipru.25 Era 
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supranumit „idolul soldaţilor, fiindcă era viteaz şi nu trăia decât pentru 
armată”.26 

Deoarece Bulgaria ameninţa cu război pentru a evita trimiterea 
armatei în strâmtorile Munţilor Haemus (Balcani), care ar fi fost plătită 
cu pierderi mari, Phokas a socotit că este mai potrivit să solicite 
intrevenţia plătită a cneazului Sviastoslav, mai ales că o incursiune 
declanşată de la Dunărea de Jos i-ar fi luat prin surprindere pe bulgari. 
Bizanţul trimite o solie la Kiev cu o cantitate mare de aur şi 
„Nikiphoros Phokas l-a invitat pe prinţul rus Sviatoslav, deşi era păgân, 
să invadeze Bulgaria”. Sviatoslav soseşte pe Dunăre cu monoxilele, 
probabil la Lycostomo (Chilia), unde-l aşteaptă flota bizantină.27 Apoi a 
trecut Dunărea, a nimicit armata bulgară şi a început să încorporeze 
partea de est a Bulgariei într-un principat rus lărgit.28 

Este aproape sigur că cei 60.000 ruşi (număr probabil exagerat) 
au fost debarcaţi la Noviodunum, deoaree drumul urmat de ei spre 
ţaratul bulgar a fost cel dobrogean. 

Se mai spune că ruşii au luat în stăpânire „80 de oraşe de la 
Dunăre şi s-au aşezat să cnezească la Pereieslaveţ, luând dările de la 
greci.”29 

Este evident că Noviodunum era unul din oraşele la care se refră 
Sviatoslav. Cneazul aminteşte de bogăţiile existente dar şi de traficul 
comercial foarte activ, adevăr confirmat şi de cronicarul bizantin 
Skilitzes Cedren, în lucrările sale.30 

Analiza literaturii istorice poate lăsa să se înţeleagă că 
Pereieslaveţ-ul s-ar fi aflat lângă Isaccea de astăzi. Aceasta este doar o 
ipoteză, deoarece cercetarea arheologică, n-a confirmat eventualul 
adevăr.31 Este imporatntă însă afirmaţia că zona era deosebit de bogată. 

Svaitoslav ajunge în inima Bulgariei, pe care o ocupă, şi se 
instalează la Marele Preslav, noua capitală a ţaratului, înconjurat de o 
parte a boierilor bulgari, adversari ai ţarului Petru. Şi cneazul îşi dă în 
vileag hotărârea de a-şi aşeza reşedinţa la Dunărea de Jos.32 

Phokas, care-l chemase pe Sviatoslv pentru a-şi menaja armata, 
îşi dă seama de pericol şi închieie pace cu bulgarii. 

Dar şi Sviatoslav primeşte veastea că Kievul este asediat de 
pecenegi. Şi se întoarce în patria sa. După ce pecenegii sunt învişi, 
Sviatoslav revine, declarând al doilea război cu Bizanţul. Acum el 
acţionează în baza unui adevărat program politic33, expus în celebra 
scrisoare trimisă către mama sa, cneaghina Olga: ” Nu-mi place să 
trăiesc la Kiev, aş vrea să stau la Dunăre în Pereieslaveţ, acolo este 
centrul ţării mele, acolo se adună toate bogăţiile: aur, mătăsuri, vinul şi 
fructele din Bizanţ, argintul şi caii din Boemia şi Ungaria, blănurile, 
ceara, mierea şi sclavii din Rusia”. Cneaghina Olga i-ar fi răspuns: 
„După ce mă vei fi îngropat du-te unde vrei!”34 
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Dacă, aşa cum afirmă unii istorici, Pereieslaveţ-ul se afla lângă 
Noviodunum sau dacă  Sviatoslav precizează exact zona dar confundă 
toponimul, înseamnă, neapărat, că aşezarea era un oraş deosebit de 
bogat şi cosmopolit.35 Din analiza conţinutului scrisorii vedem că zona 
era bogată în vinuri, fructe, ceară, miere şi, evident, o încrucişare a 
drumurilor comerciale, detalii care întregesc caracteristicile naturale36 
şi economice specifice locurilor la care ne referim. 

Pereieslaveţul rămâne o enigmă sau o legendă. 
  În decembrie 969 Phokas este asasinat. Noul Împarat, Ioan 
Tzimiskes (969-976) a încercat să negocieze o înţelegere cu Sviatoslav 
pentru a-l determina “să părăsească Moesia care aparţine romanilor”. 
Sviatoslav i-a raspuns, pretinzându-i o sumă mare de bani. În 
încheierea răspunsului, cneazul a mai precizat că "dacă romanii nu vor 
să plătească să plece din Europa, care nu  trebuie să le aparţină de drept 
şi să se retragă în Asia. Altfel pace nu va fi între romani şi ruşi”.37 

Pentru alungarea ruşilor, Tzimiskes decide să declanşeze 
războiul. În primăvara anului 971 el şi-a încheiat pregătirile. În acest 
scop, a adus întreaga armată din Orient, care era foarte bine instruită. 
Planul strategic se baza pe elemente de viteză şi surpriză. Armata 
terestră, supranumită "Nemuritorii", urma să declanşeze atacul în 
Muntii Haemus, în timp ce o puternică flotă de război formată din 300 
corăbii, echipate cu focul grecesc, avea sa înainteze pe Dunăre şi să taie 
retragerea ruşilor.38 

Fără să avem date precise, putem deduce că la Noviodunum 
erau staţionate atât unităţi militare terestre cât şi fluviale, care aveau 
misunea să prevină o eventuală trecere a fluviului de către eşaloane 
inamice care vroiau să se salveze. 

În aprilie 971 Tzimiskes cucereşte capitala Preslav, apărată cu 
îndârjire de ruşi.39 

Sviatoslav ordonă retragerea spre Durostorum şi se închide în 
cetate dar, când se oferă prilejul, iese în afara zidurilor unde se dau 
lupte crâncene. 

Neavând cavalerie, nu are nici sorţi de izbândă. Tzimiskes 
asediază fortăreaţa pe uscat şi pe linia fluviului. După trei luni de 
asediu, epuizaţi de foame şi de luptă disperată, ruşii cer pace.40 

Cei doi comandanţi se întâlnesc pe malul Dunării şi încheie un 
tratat solemn prin care Sviatoslav promite să nu mai atace provinciile 
bizantine, inclusiv Kersonesul (Crimeea). 

Pe drumul de întoarcere Sviatoslav este prins şi ucis la 
cataractele Niprului de pecenegi. Se spune că "din craniul său, regele 
pecenegilor îşi făcu o cupă de băut”.41 

Împăratul a luat imediat măsuri energice de fortificare a cetăţii 
Noviodunum şi a celorlalte oraşe strategice42 şi aşează garnizoane 
militare în cetăţile de la nordul Dunării.43  
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Cercetarea arheologică pune în lumină şi susţine importanţa 
economică, culturală şi strategică a fortăreţei Noviodunum, fiindcă în 
arealul său istoric au fost descoperite o seama de vestigii arhitectonice, 
o gamă largă de unelte, arme instrumente casnice şi agricole, simboluri 
creştine şi toreutică.44 Faptul că absolut toate lucrările de specialitate 
rezervă oraşului un loc aparte vine să susţină ideea că încă în sec. X , 
Noviodunum era un centru puternic al civilizaţiei creştine. Aşa se 
explică de ce în anul 971 aşezarea este, pentru a doua oară ridicată la 
rangul de episcopie.45  

Ţaratul bulgar a fost desfiinţat în iulie 971, asupra fostului său 
teritoriu  reinstalându-se autoritatea bizantina. 

Ioan Tzimiskes "care se dovedise a fi între timp, un împărat 
deosebit de capabil, muri în ziua de 10 ianuarie 976 şi moartea lui păru 
deosebit de misterioasă. Pe vremea aceea, otrava se turna foarte usor în 
vinul celui care trebuia să dispară...spuseră unii”.46 

Socotind momentul prielnic, bulgarii se vor răscula sub 
conducerea celor patru comitopoli - David, Moise, Aron, Samuil, fiii 
guvernatorului Nicola, şi pun bazele unui stat independent, având 
capitala la Ohrida.47 

Va începe a doua fază a războiului bizantino-bulgar, care va 
dura din anul 976 pâna în anul 1018. 

În acel război, în primele două decenii, bulgarii reuşesc să-şi 
menţină organizarea statală. Cauza? Războiul civil declanşat în imperiu 
de urmaşii celor doi cezari împaraţi – Phokassi, Tzimiskessi, dar şi de 
tinereţea împăratului Vasile al II-lea.48 

Noviodunum, oraş cosmopolit şi strategic, va juca iarăşi un rol 
important în istoria Imperiului Bizantin, dar şi în răspândirea 
civilizaţiei creştine la nordul fluviului, printre consângeni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 102

 
 
 

Bibliografie 
 
 
 
1. Brezeanu Stelian, O istorie a Imperiului Bizantin, Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, p. 
43-56 
2. Rădulescu Adrian, Bitoleanu Ion, Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanta, p.146 
3. Rămureanu Ion, pr. prof. dr., Istoria bisericii universale, Ed. Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, p. 121-162  
4. Treadgold Warren, O scurtă istorie a Bizanţului, Ed. Artemis, Bucureşti, 2003, p. 
128 
5. xxx Istoria Românilor, voI. IIJ, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p.277 
6. Banescu Nicolae, Chipuri din Istoria Bizanţului, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971, p. 
105 
7. Vezi nota de la subsol 
8. Atelkuz (Etelklizli), înseamna "Între râuri" –regiunea cuprinsă între Nistru şi Prut 
9. Obolensky Dimitri, Un commonweath medieval, Bizantul, Ed. Corint, Bucureşti, 
2002, p. 123 
10. Rădulescu Adrian, Bitoleanu Ion, op. cit.,p. 184 
11. Brezeanu Stelian, op.cit., p. 87 
12. Obolenski Dimitri, op.cit., p. 124 
13. Brezeanu Stelian, op.cit., p. 89 
14. xxx Istoria Universală, voI. III, Ed. Ştiinţifică,Bucureşti, 1960, p.237 
15.Popa Lisseanu, C, Harta anexa la lucrarea "Încercare de monograffe asupra 
cetăţilor Dârstor-Silistra". 
16.Brezeanu Stelian, op.cit., p. 94 
17.Brezeanu Stelian, op.cit., p. 95 
18. xxx Istoria Universală, voI. III, Ed Ştiinţifică,Bucureşti, 1960, p.238 
19.Brezeanu Stelian, op.cit., p. 97 
20. Belciu Comelia, Popescu Alexandru, Vikingii, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976, p. 
52 
21.Rădulescu Adrian; Bitoleanu Ioan, op.cit., p.171 
22. xxx Istoria Românilor, vol. III, Ed. Enciclopedică,Bucureşti, 200 1, p.226 
23.Iibidem, p. 272 
24. xxx Istoria Universală, voI. III, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p.211 
25. Obolensky Dimitri, op.cit. p. 146 
26. Diehl Charles, Marile probleme ale istoriei Bizantului, Ed. pentru literatură, 
Bucureşti, 1969, p. 363 
27. xxx Istoria Românilor, voI. III, p.273 
28.Treadgold Warren, op.cit., p. 166 
29. Barnea Ion, Ştefănescu Ştefan, Din Istoria Dobrogei, vol III, Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1971, p.13 
30. xxx Monumente istorice şi izvoare creştine, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului şi 
Dunării de Jos, 1987,Galaţi,p. 89 
31. Rădulescu Adrian, Bitoleanu Ion, op.cit., p.169 
32. Brezeanu Stelian, op.cit., p.101 
33. xxx Istoria Românilor, voI. III, p.274 
34. Obolensky Dimitri, op.cit., p. 147 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 103

35. ibidem, p. 148 
36. ibidem, p. 149 
37. Barnea Ion, Ştefănescu Ştefan,op.cit., p. 14 
38. xxx Istoria Românilor, voI. III, p.274 
39. Brezeanu Stelian, op.cit., p.103 
40. Barnea Ion, Ştefănescu Ştefan,op.cit. p. 72 
41.Ioachimescu Alexandru, Ioachimescu Victor, Istoria Imperiului Rus - De la 
Novgorod la Vladivostok şi Prut, Ed. Gândirea Româneasca, Chişinău, 1992,p. 15 
42. Barnea Ion, Ştefănescu Ştefan,op.cit., p. 76 
43. Diaconu Petre, Istoria Dobrogei în unele lucrări străine recente (V), în revista de 
istorie, nr. 9, 1981, p.175 
44. Rădulescu Adrian, Bitoleanu Ion. op.cit., p.l72 
45. xxx Monumente istorice şi izvoare creştine, p. 90 
46. Kiriazic D. Kostas, Teophana,Împarateasa Bizanţului; Ed. Univers; Bucureşti, 
1973, p. 64 
47. Brezeanu Stelian, op.cit., p.106 
48. Stănescu Eugen, Istoria Bizanţului, Ed., Universitară Bucureşti, 1965, p.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 104

 

 
 
 

Regiunea Mării Negre. Migraţia popoarelor în sec. VI – XIII. 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Preslav şi Micul Preslav pe harta Balcanilor în anul 900 
 

(după Dimitri Oboleski) 
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Expediţiile cucazului Sviatoslav în Imperiul Bizantin. 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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4. PERIOADA DE GLORIE ŞI SIGURANŢĂ STRATEGICĂ A 
FRONTULUI DE LA DUNĂREA DE JOS ÎN VREMEA 
BAZILEULUI VASILE AL II-LEA MACEDONEANUL 

976 – 1025 
 
 
 Partea a doua a temei “Perioada de glorie a Imperiului Bizantin 
în vremea dinastiei macedonene” se suprapune cu domnia efectivă şi 
foarte activă a împăratului (Bazileul) Vasile al II-lea Macedoneanul, 
întinsă în timp de la anul 976 şi până la dispariţia acestuia, întâmplată 
în decembrie 1025. 
 Epoca diferă în conţinut faţă de perioadele anterioare, deoarece 
acţiunea strategică îşi mută centrul de greutate în interior, 
desfăşurându-se sub forma războaielor civile şi a războiului de peste 40 
de ani dus în Peninsula Balcanică împotriva bulgarilor. 
 De aceea, funcţia militară a provinciei Scythia Minor - 
Paristrion şi a fortăreţei Noviodunum,  rămase permanent în 
componenţa Imperiului Bizantin, se va schimba pierzându-şi într-un fel 
rolul de factor strategic activ. Fiindcă nicio primejdie nu va mai 
exercita presiune din  nordul Gurilor Dunării, provincia şi fortăreaţa 
devenind doar punct de sprijin, pe apă şi pe uscat, al acţiunii de război 
purtată contra primejdiei bulgare. 
 În noua situaţie ni se pare potrivit să concepem derularea faptică 
a evenimentelor în următoarea structură: 
 - organizarea imperiului în vremea lui Vasile al II-lea 
 - războaiele civile 
 - războiul cu bulgarii 
 - evoluţia şi importanţa oraşului - cetate Noviodunum. 
 În anul 963, când a murit împăratul Roman II, succesorii 
legitimi la tron rămâneau cei doi fii ai săi, Vasile, în vârstă de cinci ani, 
şi Constantin de trei ani. 
 În noua împrejurare, împărăteasa Teophano s-a recăsătorit cu 
vestitul general Nikephoros Phokas, după care a urmat la tron un alt 
celebru comandant de oşti Ioan Tzymiskes. Amândoi s-au obligat în 
scris să respecte dreptul de succesiune la tron al celor doi porfirogeneţi. 
 De fapt, aceste idei au fost tratate detaliat în capitolul anterior. 
 La moartea lui Ioan Tzymiskes, survenită la începutul lui 
ianuarie 976, Vasile II avea 18 ani. Era un tânăr destul de inteligent, dar 
părea mai interesat de plăceri uşoare. De aceea, până în anul 985 în 
conducerea efectivă a imperiului va fi implicat parakimomenul (mare 
şambelan) Vasile Lekapenos. 
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 Eunucul Vasile Lekapenos, care-i era şi unchi lui Vasile II, era 
un intrigant abil şi inteligent şi manevra în sensul acaparării şi păstrării 
autorităţii imperiale numai pentru sine. Dar, el se afla în vâltoarea unei 
conjugate adversităţi, venită din partea partizanilor celor doi împăraţi 
anteriori, deoarece era acuzat, nu fără temei, de uciderea lui Phokas şi 
se bănuia că era implicat şi în asasinarea lui Tzymiskes. 
 Partizanii celor doi împăraţi asasinaţi erau grupaţi în jurul 
nepoţilor acestora, vestiţii generali Bardas Phokas şi Bardas Skleros. 
De aceea, pe plan politic intern, Vasile II a trebuit să facă faţă primelor 
războiaie civile din istoria Bizanţului, în care au fost implicate armatele 
celor două familii -Phokas şi Skleros şi, concomitent, să poarte războiul 
cu bulgarii.1 

 
Primul război civil (976-979).  Bardas Skleros, nepot al lui Ioan 
Tzymiskes, declanşează rebeliunea şi este proclamat împărat în vara 
anului 976 de către armata din Asia. Vasile Lekapenos, care deţinea 
puterea efectivă, a făcut apel la serviciile lui Bardas Phokas, nepot al 
lui Nikephoros Phokas, aflat în momentul acela în dizgraţie. 
 Skleros a fost învins în martie 979. Bătălia decisivă a fost 
descrisă de cronicarul Kedrenos. El spunea că “în primăvara anului 
979, la Bassilica Therma, în Thema Charsianon, războiul s-a încheiat 
printr-o luptă homerică între cei doi generali, prin care s-a pus capăt 
încăierării. Cei doi comandanţi s-au detaşat călări de armatele lor şi s-
au înfruntat cu furie. Skeleros a lovit cel dintâi, tăind urechea dreaptă şi 
frâul calului lui Phokas. Acesta ripostează, lovindu-l cu buzduganul în 
cap pe Skleros care cade de pe cal dar este salvat de ai lui şi fuge la 
curtea califului din Bagdad, unde rămâne timp de mai mulţi ani.”2 
 Chiar în vremea primului război civil se declanşează conflictul 
pentru putere între Vasile II şi parakimomenul Vasile Lekapenos. 
Împăratul, sprijinit de generalii Bardas Phokas şi Leon Melissenas, îl 
înlătură pe eunuc în anul 985, îi confiscă uriaşa avere şi-l ostracizează 
într-o mănăstire, unde-şi găseşte repede sfârşitul. 
 Când a preluat singur puterea, Vasile II împlinise 27 de ani şi 
avea reputaţia unui tânăr libertin şi leneş.3 Era, însă, o apreciere greşită. 
 
Al doilea război civil (987-989).  O vreme situaţia internă a fost stabilă 
(făcând abstracţie de războiul cu bulgarii), pentru ca mai târziu, între 
anii 987-989 să izbucnească şi să se desfăşoare un nou război civil. De 
data această conflictul s-a purtat cu forţe superioare faţă de primul 
război. Bardas Phokas, nemulţumit de felul în care a fost tratat şi 
răsplătit, s-a răsculat împotriva lui Vasile II şi s-a unit cu Skleros, 
eliberat din captivitatea de la Bagdad. 
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 Prin convenţia încheiată, cei doi mari generali şi aristocraţi, îşi 
împart imperiul ca pe o moşie proprie. Astfell Phokas lua provinciile 
din Europa iar Skleros, provinciile orientale, din Asia. 
 Pentru a face faţă primejdiei, Vasle II cere ajutorul cneazului 
Rusiei kievene, Vladimir, caracter puternic dar păgân. Acesta pretinde 
în schimbul ajutorului să i se dea în căsătorie pe Ana, sora împăratului.4 
 Cneazul Vladimir soseşte la Constantinopol cu 6000 varegi, 
înrolaţi într-un corp permanent, numit “Garda varengiană”. 
 În timpul luptei care s-a purtat, deşi Phokas, fără să fie lovit, a 
căzut de pe cal şi a murit, Skleros a fost învins. Cărturarul Mihail 
Psellos, în principala sa operă, Kronographia, referindu-se la moartea 
năprasnică a lui Phokas, spune că, “potrivit zvonului cel mai răspândit,  
un servitor cumpărat, strecurase otravă în paharul cu apă, din care 
băuse viteazul înainte de a se avânta în luptă”. 
 Vasile al II-lea, ajuns în acel moment la deplină maturitate şi 
ţinând seama că în Balcani. vâlvătaia războiului cu bulgarii atinsese 
cote dramatice i-a propus generalului Skleros, în schimbul  unei înalte  
demnităţi, sistarea războiului şi încheierea păcii. Nu foarte uşor, între 
cei doi, într-o celebră întâlnire, în care “Skleros “a fost constrâns să-şi 
descalţe cizmuliţele roşii, se conveni la pace.” 
 Precizăm că, încălţămintea de culoarea purpuriei cu aplica 
vulturului bicefal, simbolul heraldic al Bizanţului imperial, purta doar 
bazileul. Skleros îşi arogase acest privilegiu încă din vremea când 
armata îl proclamase împărat în Orient. 
 Psellos descrie întâlnirea dintre bătrânul  general şi tânărul 
bazileu, în cadrul căreia acesta ar fi fost sfătuit să înlăture o bună parte 
din fastuosul şi scumpul ceremonial al curţii şi mai ales să nu lase pe 
nici unul dintre cei din fruntea armatei să strângă bogăţii ci, dimpotrivă, 
să le restrângă veniturile prin tot felul de impozite, să nu aibă încredere 
în nimeni şi să nu admită nici o influenţă atunci când ia hotărâri. 
 Adevărate sau nu, cele relatate de cronicar au constituit modul 
în care Vasile II a guvernat statul bizantin. El mai relata că “pe măsură 
ce bazileul îmbătrânea, îi creştea experienţa în toate direcţiile...singur 
decidea în toate hotărârile, singur dispunea de amatele sale. În ceea ce 
priveşte treburile civile, el nu guverna după legi scrise, ci după cele 
nescrise,, ale propriului său spirit, de altfel, admirabil dotat”.5 
 Dar, în momentul în care războiul civil se încheie se creează 
stare de război între Vasile II şi Vladimir, cneazul Rusiei Kievene care, 
pe motiv că mariajul cu porfirageneta Ana se amână fiindcă nu era 
creştin, a invadat oraşul Kersones din Thema bizantină a Crimeei.6 Şi 
nunta a avut loc, după ce în anul 1988 ruşii s-au creştinat. Se spune că 
“Vladimir adună pe toţi boierii ruşi, pe malul Niprului şi preoţii greci îi 
botează, iar procesul de creştinare a mai durat câtva timp, mai ales la 
sate. În timpul botezului a fost arse chipurile zeilor iar statuia lui Perun, 
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zeul suprem la slavi, a fost aruncată în Nipru. Apoi s-au ridicat biserici 
în Rusia de către greci, în locul lăcaşurilor pâgâne”.7 Astfel, statul rus a 
fost introdus în aria de civilizaţie ortodoxă bizantină, cu consecinţe 
deosebite pentru poporul rus. 
 După încheierea războaielor civile, Vasile II a putut să-şi 
concentreze mai bine efortul asupra problemelor sociale, economice şi 
culturale, pe de altă parte să asigure ordinea şi stabilitatea în sudul 
Italiei, pe care-l stăpânea Bizanţul, să lupte în orient, unde conflictul 
războinic cu arabii continua iar în Balcani, neîntrerupt se desfăşura 
războiul cu bulgarii.8 
 Din punct de vedere al consolidării interne, bazileul a luat o 
serie de măsuri care au avut drept consecinţă întărirea structurală a 
tuturor componentelor statului bizantin. Astfel, prin legi scrise şi 
măsuri energice, aplicate nemijlocit, a oprit ascensiunea şi a limitat 
puterea economică a aristocraţiei şi prin aceasta a consolidat poziţia 
păturilor de jos, în care Vasile II a găsit sprijin. 
 Aceste măsuri au determinat nu numai o însănătoşire a 
economiei a circulaţiei monetare, ci şi o substanţială sporire a 
tezaurului care ajunsese la uriaşa sumă de 200.000 talanţi9  (adică 14,5 
milioane nomismata10). 
 Bazileul a aplicat măsuri şi pentru limitarea puterii economice şi 
politice a bisericii, reducându-i influenţa. 
 Toate aceste legi şi măsuri au avut o înrăurire pozitivă şi asupra 
Themei Paristrion şi nemijlocit asupra fortăreţei şi oraşului 
Noviodunum care cunosc acum o deplină dezvoltare şi înflorire 
economică şi consolidare strategică. Dar aceste idei vor fi tratate într-un 
capitol distinct. 
 Războiul cu bulgarii (976-1018). Principala problemă cu care 
s-a confruntat Vasile II a fost războiul de 40 de ani purtat cu bulgarii. 
Prima parte a acestui conflict, aşa cum am relatat s-a desfăşurat 
concomitent cu războiul civil. Energicul bazileu şi-a propus şi în final a 
reuşit distrugerea şi supunerea totală a statului bulgaro-macedonean. 
 Să reamintim că în anul 971 Ioan Tzymiskes distrusese Bulgaria 
de răsărit, cuprinsă între Marea Neagră, Munţii Haemus, Dunăre şi 
Valea Carasu, Rămăsese, însă, în stare de subordonare latentă faţă de 
Imperiul Bizantin, statul bulgaro-macedonean (bulgarii nu-i recunosc 
nici astăzi pe slavii macedoneni ca etnie aparte) care-şi avea centrul în 
vest, întinzându-se până la Marea Adriatică.11 
 Criza declanşată în anul 976 (moartea lui Ioan Tzyniskes, 
tinereţea lui Vasile II, războaiele civile) a favorizat lupta de  
emancipare a bulgarilor faţă de Imperiul Bizantin. 
 Cronicarii bizantini ne-au lăsat suficiente date despre 
desfăşurarea acestui război declanşat prin răscoala comitopolilor - fiii 
comitelui Macedoniei, Nicola - David, Moise, Aron şi Samuel (se 
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presupune că erau vlahi), care pun bazele unui stat bulgar cu capitala la 
Ohrida. Rămas singur, Samuel se proclamă ţar, extinde graniţele 
statului până la Marea Adriatică, la Dunăre, la MareaNeagră. În sud, 
Samuel va încerca să ajungă până la Istmul de Corint şi Tessalonic. 
 Cronicarul Kedrenos povesteşte că ”..... i-au conducerea fii 
comitelui Nicola-David, Moise, Aron şi Samuel, iar dintre aceşti patru 
fraţi, David a murit între Kastoria şi Prespa, la locul numit Stejarii 
Frumoşi, ucis de nişte vlahi călători. Moise a sfârşit la asediul      
Serres-ului, de o piatră aruncată de pe zid şi pe Aron, pentru că se zicea 
că era de partea Romeilor (greci n.n.) sau vroia conducerea pentru sine 
însuşi, l-a suprimat cu tot neamul, fratele său Samuel ... şi a rămas 
singur conducător al întregii Bulgarii.”12 
 Ştirea cronicarului Kedrenos este cea mai veche menţiune 
despre participarea vlahilor balcani la un eveniment istoric.13 
 Situaţia autorităţilor bizantine în regiunea balcanică devenise 
din nou critică. De aceea, principalele eforturi ale bazileului, în cea mai 
mare parte a domniei sale s-au concentrat în rezolvarea acestei 
probleme.14 
 În războiul cu bulgarii, Vasile II a folosit o metodă nouă şi 
eficientă. Spre deosebire de înainteşii săi, care porneau campaniile 
militare la începutul verii şi se întorceau toamna, dând astfel 
adversarului posibilitatea să-şi refacă forţele, bazileul a folosit 
presiunea continuă, indiferent de condiţiile de climă şi relief, stând cea 
mai mare parte a vieţii sale în taberele militare, departe de 
Constantinopol şi lăsând fratelui său, coîmpăratul Constantin VIII grija 
reprezentării imperiale la diferitele ceremonii de palat. 
 În desfăşurarea conflictului cu bulgarii puteau deosebi în timp, 
cinci etape distincte. 
 Prima etapă (976-986), se caracterizează  prin lupte răzleţe, 
„ciocniri de contact” între cele două forţe. 
 Datorită greutăţilor provocate statului bizantin de către războiul 
civil, Samuel a putut să-şi extindă noua structură statală până la Marea 
Adriatică şi iniţial să-şi stabilească reşedinţa la Prespa “Sucesele 
obţinute sunt dezvoltate prin incursiuni războinice spre mrea Egee, 
cucerind Larissa, fără însă a reuşi să cucerească Tessalonicul. 
 Vasile II încearcă să ocupe Serdica (azi, Sofia), dar pe drumul 
de întoarcere suferă o grea înfrângere care a consolidat poziţiile lui 
Samuel şi care i-au favoruizat ofensiva spre Dunăre şi Marea Neagră, 
fără însă a atinge litoralul pontic şi Dunărea de Jos.15 
 Etapa a II-a (987-996). În această etapă Samuel îşi extinde 
stăpânirea asupra întregului teritoriu macedonean şi până în apropierea 
Tessaliei, Epirului, o parte a Albaniei, Rascia şi o parte însemnată a 
Bulgariei dunărene. Riposta Bizanţului are mai mult un caracter 
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defensiv. Drept urmare, Samuel- ca un semn de autoritate îşi mută 
capitala de la Prespa la Ohrida. 
 Ofensiva şi succesele bulgarilor au fost favorizate şi de atacul 
arabilor în Orient, care l-a obligat pe bazileu, în plină iarnă, să 
părăsească frontul balcanic şi în 16 zile să ajungă în zona asiatică de 
război, unde-i zdrobeşte pe arabi. 
 Etapa a III-a (997-1004. În vara anului997, în absenţa 
bazileului care era angajat în războiul din orient, Samuel invadează 
Grecia până la Corint dar, la întoarcere este surprins, lângă Tessalonic 
de generalul bizantin Nikephor Uranus. Şi Samuel suferă o sângeroasă 
înfrângere. Rănit fiind, scapă cu greu, fugind în Epir. Dar, la scurtă 
vreme îşi reface armata, cucereşte Dyrachium şi anexează principatul 
Dyocleea, stabilizând stăpânirea la Marea Adriatică. 
 În situaţia în care Samuel angajează lupta în vest, în jurul anului 
1000, Vasile II declanşează ostilităţile la Dunăre şi în partea răsăriteană 
a Macedoniei. În următorii doi ani, datorită unor campanii războinice 
strălucite, este cucerită întreaga Bulgarie dunăreană, iar vechile 
capitale, Pliska, Marela Preslav, Micul Preslav, erau sub stăpânire 
bizantină.16 
 După cucerirea părţii de răsărit a ţaratului, Vasile II atacă 
Macedonia, ocupă Berroe şi Servia, deschizând drumul spre nordul 
Greciei, unde Tessalia este repede eliberată. Apoi, bazileul revine în 
Macedonia şi recucereşte Vodena care constituia ultimul punct strategic 
spre centrul puterii ţarului. 
 La scurtă vreme, în anul 1004, Vasile II angajează cu Samuel o 
sângeroasă luptă care, înfrânt pierde oraşul strategic Skoplje şi 
împrejurimile. Bazileul va deţine din acel moment, iniţiativa strategică. 
 Etapa a IV-a (1005-1014) se caracterizează printr-o serie de 
lupte înverşunate, desfăşurate între cele două armate, soldate cu victoria 
bizantinilor care a fost determinată de profesionalismul atmatei, a 
mijloacelor materiale şi tehnicii de care dispuneau aceştia. 
 Ţarul pierde poziţie după poziţie rămănând la sfârşitul acestei 
campanii îndelungate doar cu regiunea marilor locuri - Prespa şi 
Ohrida, cu munţii Albaniei, cu valea Strymonului, care formau inima 
ţaratului său.17 
 Această fază a războiului a fost deosebit de grea, bulgarii 
aparând cu înverşunare cetate după cetate şi obstacol natural, din care 
cauză cronicarul Skilistzes reproşează apărătorilor bulgari caracterul 
absurd al acestei rezistenţe.18 
 Etapa a V-a (1014-1018), perioada anterioară a războiului, a 
constituit preludiul sfârşitului ţaratului bulgar. 
 Fiindcă la 29 iulie 1014, Vasile II obţine o victorie decisivă 
asupra forţelor bulgare în apropiere de Muntele Boloşiţa.19 
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 Atunci când armata bizantină înainta prin pasul Kimbalongos 
(Câmpulung) către Macedonia Occidentală, printr-o manevră strategică 
abilă, armata bulgară de 15.000 de luptători(după alte aprecieri, 
25.000)20 este silită să se predea. Samuel, împreună cu fiul său, 
părăsesc frontul şi fug la Prilep. 
 Cei prinşi - probabil 15.000, au fost trataţi ca supuşi rebeli şi au 
fost orbiţi “prin crăparea ochilor” pedeapsă prevăzută de dreptul penal 
bizantin.21 
 Din ordinul bazileului, au fost lăsaţi pentru fiecare sută de 
bulgari pedepsiţi, câte o călăuză, căruia i s-a crăpat un singur ochi. 
Ţarul, la priveliştea cutremurătoare a acelui sinistru cortegiu, a căzut şi 
a murit.22 
 Lui Vasile II i s-a atribuit cognomele de bulgarohtonos-
omorâtor de bulgari.23 
 Totuşi, luptele continuă încă patru ani în condiţiile în care pe 
tronul ţaratului urcă Gabriel Radomir, fiul lui Samuel. 
 Bazileul profită de criza pe care o traversează ţaratul şi ocupă 
cetăţile - oraş Melnic, Bitolia, Prilep şi Istip. 
 Misiunea bizantinilor va fi uşurată de faptul că în ţarat 
izbucnesc lupte civile în urma cărora Gabriel Radomir este ucis de 
vărul său, Ioan Vladislav, fiul lui Aron, despre care se credea ca fusese 
aucis de Samuel. Aceeiaşi soartă o au şi fiica lui Samuel şi soţul 
acesteia, Ioan Vladimir, principele Dyocleei. 
 Vasile II, conform  concepţiei sale strategice, continuă războiul 
şi în toamna anului 1016 Ohrida, capitala ţaratului este luată cu asalt. 
Ceva mai târziu, în iarna anului 1017, Ioan Vladislav, urmărit continuu, 
este învins la Pelagonia. 
 Războiul i-a sfârşit în anul 1918 când, ţarul Ioan Vladislav, în 
încercarea de a recuceri Dyrachium (Durazzo), cade în luptă. 
 În noua situaţie, căpeteniile bulgare au ieşit înaintea bazileului 
şi i-au predat castelele care mai rezistau. La Strumiţa, arhiepiscopul 
ţaratului, David îi aduce bazileului scrisori din partea ţarinei Maria,  
văduva lui Ioan Vladislav, care recunoaşte supunerea faţă de Bizanţ. 
 Ţarina, însoţită de toţi fii şi ficele sale, cu fiul natural al lui 
Samuel, cu familia lui Gabriel Radomir şi ginerele său Vladimir, se 
prezintă în faţa bazileului aflat în lagărul din Ohrida. 
 Primiţi bine de bazileu sunt apoi duşi în alaiul său la 
Constantinopol, cinstindu-i cu ranguri în ierarhia curţii. Văduva lui 
Vladislav a fost ridicată la rangul însemnat de “patrikia zostč” 
(patriciana cu centură)24 iar una din fiicele sale, Ecaterina, a fost dată de 
soţie tânărului Isaac Comneuul, care avea s-o înalţe pe tronul 
Bizanţului (1057-1059).25 
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 Înainte de triunf, Vasile II a mers la Atena, unde “a adus 
mulţumiri Panaghiei Atheniotis (Maica Domnului), în biserica dedicată 
ei, Partenon”.26 
 Apoi, suveranul şi-a făcut intrarea triumfală în capitală, prin 
Poarta de Aur. 
 Întreg ceremonialul victoriei, deşi era sobru, demonstra cât de 
mult considerau bizantinii că trebuia să înlăture primejdia bulgară, care 
crea nesiguranţă şi instabilitate în Balcani. 
 Preocuparea bazileului, în ultimii ani de viaţă pentru 
reorganizarea teritoriului recucerit, confirmă această importanţă şi 
principala sa atenţie a fost concentrată asupra organizării provinciilor, a 
bisericii şi a armatei. 
 

* * *  
 

 După încheierea conflictului balcanic, Bizanţul şi-a consolidat 
poziţia politică caracterizată printr-o stare de stabilitate şi echilibru care 
avea să dureze aproape două secole. 
 Din punct de vedere economic, teritoriul recucerit purta 
amprenta unei detaşări în sens negativ faţă de provinciile care s-au aflat 
permanent sub autoritatea imperiului (Elada, Scythia Minor). Era o 
consecinţă a faptului că stăpânirea bulgară de aproape 300 de ani şi 
războaiele continue au afectat profund nivelul de dezvoltare al regiunii. 
 Sarcina de refacere urgentă a provinciilor lovite de războaiele 
interne erau uşurate de faptul că la graniţă, imperiul înregistra o stare de 
linişte, astfel:  
 - graniţa din Orient se afla în siguranţa datorită războaielor 
glorioase purtate de cezarii Nikiphyoros Phokas şi Ioan Tzymiskes şi 
consolidate ulterior de campaniile victorioase ale lui Vasile II; 
 - în zona Caucazului, prin presiune militară dar şi prin  acţiune 
diplomatică s-a evitat o uniune armeano-georgiană care ar fi creat stare 
de vrăjmăşie şi ameninţare; 
 - în bazinul Mării Mediterane, Bizanţul şi-a asigurat starea de 
linişte, favorizată de stăpânirea principalelor insule şi ale sudului Italiei, 
organizat în themele Calabria, Apullia şi Longobardia; 
 - la graniţa din nordul Gurilor Dunării vrăjmăşia cu Rusia 
kieveană încetase odată cu evanghelizarea acesteia. 
 Ce-i drept, în relaţiile cu Occidentul au existat şi unele stări de 
încordare, mai ales că Bizanţul, cum am relatat anterior, stăpânea partea 
de sud a Italiei şi se afla în relaţii deosebite cu Republica Veneţia 
 De fapt, situaţia din Italia a constituit unul din motivele pentru 
care a început seria războaielor cu Imperiul Romano-German, în 
fruntea căruia se afla împăratul Otto III (983-1002), fiul prinţesei 
bizantine Teophano, nepoata lui Ioan  Tzymiskes. 
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 Otto III a formulat doctrina “imperiul unic” pretenţie favorizată 
de complicatele angajamente militare ale Bizanţului. De data aceata 
disputa nu se mai dă pentru recunoaşterea Împărăţiei Occidentale de 
către Bizanţ, ci se afirmă pentru prima oară ideea contopirii celor două 
imperii în scopul formării imperiului mondial. 
  De altfel, Otto III se intitula, în mod consecvent şi ostentativ 
“Imperator Augustus” sau chiar “Imperator Orbis Romanus” (“al 
întregii lumi romane”), fiind în acest fel cel mai îndepărtat iniţiator al 
cruciadelor antibizantine.27 
 Dar, dispariţia prematură a lui Otto III (1002) şi succesele 
militare, organizatorice şi economice ale lui Vasile II, au depăşit 
eventualele complicaţii şi situaţia de primordialitate a Imperiului 
Bizantin a dăinuit până în  anul 1204. 
 După distrugerea statului bulgar, Vasile II a luat măsuri pentru 
reorganizarea şi revitalizarea teritoriului balcanic aflat într-o situaţie 
diferită faţă de provinciile menţinute până atunci sub autoritatea 
imperială. 
 Principalele caracteristici ale noilor provincii aduse sub 
ascultare erau: 
 - slaba populare şi nesemnificativa dezvoltare a oraşelor, 
teritoriul fiind puternic ruralizat; 
 - înapoierea economică, cu pronunţate structuri de economie 
naturală, care avea drept consecinţă slaba circulaţie monetară, plata 
impozitului făcându-se în natură. De fapt, printr-o novelă specială, 
Vasile II, contând pe faptul că tezaurul imperial era supraplin şi trebuia 
să redreseze economia Peninsulei Balcanice, a suspendat plata 
impozitului pe o perioadă de doi ani.28 
 Pentru nuna administrare a teritoriului eliberat bazileul a 
adoptat o nouă organizare administrativă, militară şi religioasă, 
conform căreia, Peninsula Balcanică este reorganizată în patru theme, 
în care funcţia militară şi administrativă au fost unificate şi exercitate 
de un strateg numit katepan, aflat direct subordonat bazileului.29 
 Au fost oganizate şi reorganizate următoarele theme: 
 1. Paristrion (Paradunavon, în versiune slavă) cu capitala la  
Durostorum. Cuprindea Scythia Bizantină, la care se adăuga partea 
sudică întinsă până în munţii Haesmus; 30 
 2. Bulgaria, care avea ca nucleu Macedonia. Reşedinţa era 
stabilită la Skoplje; 
 3. Sirmium, pe Dunărea mijlocie, cu capitala la Sirmium (azi 
Belgrad) din care se va naşte Serbia; 
 4. Dalmaţia, pe coasta Adriaticei, cu capitala la Zara. 
 Principatele Dyocleea (Zetta), Rascia, Zaclumia, Croaţia şi 
Bosnia n-au fost încorporate în imperiu, rămănând însă vasale acestuia. 
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 O măsură ingenioasă pentru exercitarea mai eficientă a 
controlului asupra themelor era aceea adoptată în mai 1020 când Vasile 
II a emis o novelă prin care vlahii din  Balcani erau organizaţi distinct 
şi autonom faţă de bulgari, inclusiv din punct de vedere eclesiastic. Prin 
aceasta valahii erau detaşaţi faţă de celelale neamuri şi obţineau o 
poziţie administrativă şi politică distinctă 
 Înfiinţarea unei episcopii autonome pentru vlahi crea condiţia ca 
în bisericile lor slujba religioasă să nu mai fie audiată în limba slavonă. 
Fiindcă neamul vlahilor era foarte răspândit în zona europeană a 
Imperiului, enclavele lor aflându-se pretutindeni la nord de Munţii 
Haemus, iar la sud în Tracia, Tessalia, Epir, Macedonia fiind majoritari 
în zona rurală.31 
 Prin noua organizare, biserica bulgară era coborâtă de la gradul 
de patriarhat la cel de episcopat, cu centrul la Ohrida şi era subordonată 
direct bazileului şi nu patriarhului ecumenic.32 
 
Oraşul cetate Noviodunum . Epoca domniei bazileului Vasile II a fost 
mai atent şi mai complet oglindită în opera cronicarilor bizantini. În 
cuprinsul acestor lucrări, oraşului cetate Noviodunum i se conferea un 
loc important. 
 În plus, ştirile din cronici sunt confirmate şi completate de 
consemnările toparhului grec (unul din conducătorii locali), care este 
aproape sigur că îşi avea reşedinţa la Noviodunum. Ştirile sale ne ajută 
să reîntregim, la modul general, situaţia din secolele X-XI şi la modul 
concret situaţia de la sfârşitul secolului X (anii 991-993) pentru oraşul 
cetate. 
 Ulterior, multe din ştirile descrise în cronici au fost confirmate 
şi completate de cercetarea arheologică33 aflată în plină desfăşurare. 
 Noviodunum devenise un centru economic, cultural şi religios 
puternic, un adevărat oraş cosmopolit, fiind clasificat ca importanţă al 
doilea după Durostorum. 
 De aceea statul bizantin a asigurat pentru protejarea sa un 
dispozitiv militar compus din unităţi navale şi terestre care se sprijinea 
pe un sistem de fortificaţii renovat şi consolidat de Vasile II. 
 Din cronici descoperirile arheologice reiese că fortăreaţa, după 
anul 971 şi mai ales după anul 1000, a cunoscut două perioade de 
consolidae, înregistrându-se cea mai activă operă de reconstrucţie şi 
dezvoltare.34 Evident era şi o consecinţă a faptului că provincia - 
Thema Paristrion, revenise în graniţele sale naturale, extinzându-se 
mult spre sud până la Munţii Haemens35, unde predomina populaţia 
romanizată. 
 Din punct de vedere strategic sistemul de fortificaţii al themei 
va fi compeltat şi consolidat- alături de Vadul Mic, despre care am 
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vorbit în capitolele anterioare) cu încă două valuri de apărare, întinse 
între Axiopolis şi Tomis şi un al patrulea val, ridicat la Niculiţel.36 
 Sistemul de fortificaţii va fi întregit prin consolidarea 
structurilor de apărare al tuturor oraţelor de margine.37 
 În noua situaţie, când Durostorum este reintegrat în imperiu, 
navigaţia pe Dunăre devine foarte sigură, Bizanţul fiind, încă singura 
ţară din Europa care avea flota militară şi de comerţ. Linia flviului era 
controlată până dincolo de Sirmium (Belgrad), în plus Bizanţul 
continuă să-şi exercite influenţa la nord de fluviu, unde procesul de 
etnogeneză al poporului român se încheiase.38 
 De fapt, spun cronicile, Noviodunum era supravegheat cu flota 
şi urmare a faptului că din Nordul Mării Negre veneau semnale că se 
pregătea mişcarea unor noi popoare barbare.39 
 De aceea Vasile II a luat măsuri pentru reorganizarea armatei 
imperiale în noile condiţii. Astfel, armata trece de la sistemul defensiv 
(50 de ani luptase în interior) la cel ofensiv şi ceea ce apare ca o noutate 
este înfiinţarea infanteriei marine profesioniste.40 
 În noul sistem, Noviodunum va fi una din bazele militare 
importante, care avea în competenţă supravegherea drumurilor 
comerciale pe apă dar şi pe uscat.41 
 Flota de la Dunărea de Jos avea în componenţa sa şi nave 
maritime, care făceau legătura cu Constantinopolul, mai ales că, în 
vremea aceea Delta avea patru braţe iar marea înainta în gurile Dunării 
cu cca 25 de kilometri.42   

 La conducerea oraşelor de margine au fost aduşi conducători 
(toparhi) şi înalţi funcţionari greci, iar la Noviodunum - aşa cum am 
mai relatat, îşi avea reşedinţa acel toparh care consemna şi comunica la  
Constantinopole şi la Durostorum principalele evenimente de ordin 
militar. Informaţiile transmise oglindeau şi situaţia din nordul Gurilor 
Dunării. Misiunea era uşurată de faptul că mulţi localnici vorbeau şi 
limba greacă.43 
 În cadrul reorganizării Bisericii ortodoxe, Vasile II a conferit 
episcopiei Durostorum rangul de mitropolie şi prin  novela din mai 
1020 în Thema Paristrion au fost înfiinţate şi reactivate 31 de episcopi 
care erau conduse de ierarhi greci, trimişi de la Constantinopole.44 
 Episcopia de la Noviodunum înfinţată la sfârşitul secolului V de 
împăratul Zenon şi reactivată în anul 971 de Ioan Tzimiskes, va juca 
acum un rol foarte mportant deoarece avea în responsabilitate şi 
populaţia de peste fluviu are era românească şi creştină.45 
 Cercetarea arheologică a scos la iveală numeroase relicve, 
simboluri şi obiecte de cult, printre care un număr foarte mare de cruci 
englopian, vase de ceramică şi simboluri creştine aplicate, la cere se 
adaugă bogăţia numismatică a cărui inscripţie epigrafică este de formă 
şi de conţinut creştin.46 
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 Cronicile confirmă că localniciii, protoromâni, durau aici o 
civilizaţie perenă, că erau numeroşi datorită infuziei permanente de 
element etnic românesc, sosit de peste fluviu. Noviodunum devenise 
cel mai important centru de la Dunărea de Jos. 47 
 Creşterea numerică a populaţiei este dovedită şi de cercetarea 
arheologicăm, fiindcă au fost scoase la lumină locuinţe semiîngropate, 
de suprafaţă şi rectangulare.48 
 Economia oraşului - cetate era foarte diversificată. Astfel, exista 
un sector meşteşugăresc destul de dezvoltat, deservit foarte bine de 
meşteşugarii liberi, proprietari de ateliere.49 
 Agricultura şi zootehnia se practicau şi individual dar şi în 
ferme bine organizate şi foarte prospere, cultivându-se mai 
toategramineele, legumele şi pomi fructiferi proveniţi din centrul genic 
(“Cornul Fertilităţii”) al regiunii geografice respective.50 
 Acest adevăr este susţinut şi de inventarul agricol foarte bogat 
în piesele de harnaşament şi de gama scheletelor de anmale.51 
 Toate aceste detalii dovedesc că Noviodunum devenise un 
centru puternic, cu meşteşugari specializaţi şi negustori care vindeau 
produse locale şi de import. Sectorul de schimb era completat cu o 
intensă activitate de tranzit.52 
 Se vindeau produse locale: peşte de apă dulce, cereale, vite, 
piei, lemne, miere, ceară, vinuri şi se importa mai ales mărfuri 
bizantine: amfore cu undelemn, ceramică, haine şi obiecte de lux, 
podoabe de tot felul la care se adăugau produse  din Rusia kieveană, 
din centrul şi nordul Europei sau din Orient.53 
 Analiza acestei game de mărfuri este izbitor de asemănătoare cu 
cea enumerată de cneazul Siviatoslov în scrisoarea trimisă către mama 
sa, chneaghina Olga. De aceea, convingerea că oraşul Pereieslaveţ, se 
afla cel puţin aproape de Noviodunum apare ca adevărată.54 
 Producţia de mărfuri şi schimburile comerciale au condus la 
amplificarea circulaţiei monetare deosebit de activă. Fiindcă la Isaccea 
au fost descoperite, pentru epoca resopectivă, sute de monede, inclusiv 
din aur, recoltate singular sau descoperite în tezaur.55 
 Vremurile de linişte şi dezvolarea economică au determinat 
înflorirea culturii care aveau un pronunţat caracter creştin.56 O 
componentă importantă a vieţii spirituale o reprezenta cultura populară 
transmisă pe cale orală, adevăr menţionat în cronicile bizantine.57 
 În încheiere putem susţine cu certitudine că spre sfârşitul 
domniei lui Vasile II cel mai mare împărat bizantin, imperiul se afla în 
deplină glorie, întreaga populaţie  manifestând loialitate faţă de 
monarhie şi de biserica ortodoxă.58 
 Din toate punctele de vedere imperiul îşi câştigase vigoarea, 
unitatea şi siguranţa.59 
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 Thema Paristrion se integra organic în structurile economice, 
culturale şi religioase ale statului bizantin iar oraşul cosmopolit 
Noviodunum se afirma ca o punte de legătură cu romanitatea nord 
dunăreană şi ca o stavilă  în faţa  pericolului extern. 
 Va fi de lungă durată liniştea asigurată cu atâta râvnă de Vasile 
II la Dunărea de Jos? Vom afla acest adevăr în capitolul următor al 
temei, când vom trata perioada din istoria oraşului cetate, cuprinsă între 
anii 1025 - 1204. 
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(după Warren Treatgold) 
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Fortificaţii româneşti din sec. VIII - XIII. 
[13 – Cetatea Albă; 22 – Dinogeţia; 37 – Noviodunum; 38 – Nufăru; ] 

 
(după „Istoria militară a poporului român”, 1984) 
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5. CENTRUL STRATEGIC NOVIODUNUM – ISACCEA ÎN 
PERIOADA ARISTOCRAŢIEI MILITARE 

1025 - 1204 
 
 
 Domnia bazileului Vasile al II-lea Macedoneanul (976 - 1025) a 
constituit epoca de glorie a Imperiului Bizantin. 
 La moartea lui Vasile al II-lea, survenită la 15 decembrie 1025, 
împărăţia bizantină era un stat puternic din punct de vedere al 
organizării interne, al echilibrului social, al sistemului economic 
deosebit de prosper, iar visteria statului era supraplină, sistemul 
monetar având la bază etalonul aur. 1 
 Securitatea şi ordinea internă erau stabile, mai ales după 
stingerea conflictelor declanşate de războaiele civile şi după încheierea 
războiului de 40 de ani cu ţaratul bulgar. 
 La hotare Vasile II avea o armată puternică a cărei temelie o 
asigurau soldaţii stratioţi, proprietari ai loturilor de pământ. 
 Monarhiei Macedonene de Bizanţ i se recunoştea titlul şi 
categoria de monarhie universală. 
 Dar Vasile II a scăpat din vedere un detaliu important. El n-a 
prevăzut sau a ignorat problema succesiunii la tron prin care să asigure 
perenitatea împărăţiei bizantine. 
 Un bizantinolog de seamă îl acuză pe gloriosul împărat de lipsă 
de interes faţă de problema succesiunii, cităm „... Vasile ar fi putut cel 
puţin să o căsătorească pe una din fiicele lui Constantin cu un bărbat 
potrivit să fie împărat atât timp cât era suficient de tânără pentru a face 
copii.” 2 
 După domnia glorioasă a lui Vasile II a continuat să-şi exercite 
funcţia de „coîmpărat” Constantin al VIII-lea, fratele mai mic al lui 
Vasile II, care avea o singură frământare - să asigure succesiunea la 
tron a fiicei sale, Zoe. 
 În anul 1028, la vârsta de 50 de ani, Zoe a devenit împărăteasă 
şi imperiul a ajuns pe mâna unei femei, care - până în anul 1050 a 
ridicat în amvona imperială trei bărbaţi şi un nepot – toţi de foarte 
modestă calitate, reuşind să ducă imperiul la dezastru. 3 
 Până la anul 1204 când imperiul a fost cucerit de latini şi 
vremelnic dezmembrat, putem deosebi în şubreda sa existenţă trei 
perioade: 1025-1081, timp în care s-au vânturat la comanda imperiului 
13 împăraţi din care doar doi au fost mai vrednici. Ne referim la Isaac 
Comnenul (1054-1059), plecat foarte repede datorită unei opoziţii 
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venale şi viclene şi Roman al VI-lea Diogenes (1068-1071) suprimat 
prin trădare, perfidie şi cruzime. 4 
 În etapa asupra căreia ne concentrăm, influenţa şi supremaţia în 
stat a fost disputată de două grupări politice - cea senatorială a 
aristocraţiei funciare şi administrative care controla capitala şi marile 
metropole, pe de altă parte partida militară care controla provinciile. 
 Aristocraţia senatorială a asigurat declinul imperiului, cea 
militară, din care făceau parte cei doi împăraţi menţionaţi anterior, a 
încercat să stopeze declinul care, însă, s-a dovedit a fi implacabil. 
 Perioada s-a caracterizat prin decăderea economiei rurale şi 
orăşeneşti care a avut drept urmare acapararea pieţei bizantine de către 
mărfurile şi moneda oraşelor italiene. 
 Situaţia gravă a favorizat declanşarea crizei balcanice de către 
vlahi, bulgari, sârbi şi normanzii invadatori. 
 A doua perioadă este cuprinsă între anii 1081-1185 când 
imperiul s-a aflat sub sceptrul celor cinci împăraţi ai dinastiei 
Comnenilor care s-au sprijinit pe partida militară. 5 
 Împăraţii Comueni au căutat soluţii pentru stoparea declinului şi 
- mai ales în vremea lui Alexios I Comnenul (1081-1118) şi Ioan II 
Comnenul (1118-1143) s-a reuşit ca situaţia să se echilibreze. 6 
 Concret, s-a revigorat economia, s-a înviorat circulaţia monetară 
prin reintroducerea etanolului aur, s-a asigurat o oarecare stabilizare a 
situaţiei la graniţă, inclusiv printr-o abilă politică diplomatică. 
 Spre finalul perioadei se va declanşa conflictul cu Occidentul 
catolic care va şubrezi sistemul politic al Bizanţului. 
 A treia perioadă s-a întins între anii 1185-1204 în care au 
domnit împăraţii din dinastia Angelilor şi s-a caracterizat în interior 
prin anarhie, completată de reuşita unor popoare din Balcani de a-şi 
crea structuri statale proprii şi se va încheia la 13 aprilie 1204 când 
Constantinopolul va fi cucerit de latini. 
 Cum era şi firesc, criza nemaiîntâlnită până atunci a afectat şi 
provincia de la Dunărea de Jos şi în cadrul ei oraşul-cetate 
Noviodunum, care timp de peste 150 de ani nu va avea linişte deplină. 
 Vom vorbi despre provincia de la Dunărea de Jos şi despre 
Noviodunum într-un capitol distinct. 
 Criza idelogică. În 1054 se produce marea ruptură între 
biserica de răsărit şi cea de apus, eveniment cunoscut sub numele de 
„marea schismă”. Cauza adevărată a actului istoric nu a fost cea 
idelogică, doctrinară ci a fost determinată de disputa pentru Sicilia şi 
Italia de Sud, unde normanzii, care beneficiau de ocrotirea papalităţii, 
voiau să creeze un stat propriu. 7 
 O altă cauză a fost aceea că statul şi biserica bizantină 
considerau scaunul papal prea subordonat împăratului Imperiului 
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Romano-German care contesta Bizanţului calitatea de monarhie 
universală.  
 Contradicţia dogmatică asupra treimii (exprimată de apuseni 
sub termenul „filioque”) era un simplu pretext. Deci, adevărata cauză 
era politică. 
 Alexios Comnenul încearcă în anul 1089 să revină la starea de 
normalitate şi convoacă un sinod de reconciliere dar se opun cu 
vehemenţă patriarhul şi clerul bizantin care antrenează în acţiunea de 
respingere şi masele din imperiu. 8 
 Încercarea este reluată fără succes de Ioan II Comnenul şi apoi 
de Manuel I Comnenul. În plus, clerul bizantin îşi manifestă 
împotrivirea şi faţă de intenţia imperiului de a se uni cu apusul contra 
islamului. 
 Criza se acutizează în 1147, când este înfrântă Cruciada a II-a. 
Apusul acuză Bizanţul pentru insucces. Se ajunge la intensă 
propagandă antibizantină. 
 Înfrângerea Imperiului Bizantin de către turcii selgincizi în 
1176 determină occidentul să convoace la Veneţia în 1177 un congres 
în urma căruia apusul se uneşte împotriva răsăritului. 9 
 Criza strategică. Pe plan extern situaţia politică a imperiului s-a 
manifestat prin acte de război la toate graniţele unde funcţia miltară îşi 
pierde caracterul ofensiv pentru că sistemul militar creat de Vasile II 
fusese suprimat. În plus, imperiul nu mai avea niciun aliat. 
 Prăbuşirea sistemul strategic s-a produs în anul 1028 când 
împăratul Roman III Argyros (1028-1034) a revocat „allelengyon”-ul, 
legea prin care ţăranii soldaţi - stratioţii aveau pământ în folosinţă. 10 S-
a preferat armata de mercenari. 
 În Orient se creează  un front continuu unde turcii selgiucizi 
sunt tot mai puternici şi mai agresivi şi, rând pe rând, sunt pierdute 
Armenia, Siria, Palestina şi Anatolia. Aici se întemeiază un stat turc - 
Sultanatul de Iconium, astfel că primejdia devine iminentă. 
 În noua situaţie Mihail VII Ducas (1071-1078) cere ajutorul 
papei Grigore VII Hildebrand şi se naşte ideea de cruciadă. 
 Se ajunge astfel la organizarea Cruciadei I (1098-1099) care, de 
fapt, a însemnat o primă subminare a stabilităţii şi perenităţii Imperiului 
Bizantin. 
 La sfârşitul cruciadei, comandanţii şi liderii cruciaţilor au 
refuzat să predea teritoriile eliberate către Bizanţ, aşa cum se 
prevederea în tratatul încheiat. 
 Au apărut astfel statele cruciate care în permanenţă s-au aflat în 
stare de conflict şi au creat nesiguranţă. 11 
 Concomitent cu starea de război din Orient continuă frecvent şi 
violent conflicte cu Occidentul catolic, mai ales datorită eşuării 
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Cruciadei a II-a (1147-1149) când răspunzător pentru înfrângere este 
socotit Bizanţul.12  (vezi nota de la subsol* ) 
 Poziţia Bizanţului este şi mai afectată după ce este învins de 
selgiucizi la Myriokephalon în 1176. Situaţia internaţională îi este 
complet nefavorabilă şi ostilă atât din punct de vedere militar, cât şi 
diplomatic, iar duşmănia apusului nu mai poate fi stăvilită şi se 
cuagulează într-un adevărat front antibizantin. 
 În Orient ameninţarea creşte mai ales după ce la conducerea 
turcilor selgincizi vine Saladin. 
 Perspectiva Bizanţului devine nesigură.  
 Relaţiile cu Occidentul. Imperiul Bizantin stăpânea în sec. XI 
Sicilia şi sudul Italiei. Distanţa mare şi importanţa zonei respective 
amplifică primejdia. Cele trei theme (Sicilia, Calabria şi Apulia) sunt 
greu de apărat sau de recucerit. 
 Primul atac îl dau arabii, după care normanzii, timp de aproape 
100 de ani, nu numai că atacă cele trei theme, dar foarte frecvent - prin 
litoralul de vest al Peninsulei Balcanice, pătrund în imperiu, unde 
cuceresc oraşe şi provincii şi ajung în Macedonia, Tessalonic, Corint, 
Teba şi chiar în Arhipelag. 
 Situaţia se înrăutăţeşte în 1071 când normanzii ocupă Bari, după 
care în Sicilia şi Italia de sud se organizează un stat normand vasal 
papalităţii. 13 
 Încercările Bizanţului de a recuceri Italia de sud eşuează. De 
fapt, aceste tentative înrăutăţesc situaţia imperiului şi contribuie la 
stimularea Occidentului pentru destabilizarea împărţiei bizantine şi nu 
numai atât. Se dovedeşte că nu turcii selgincizi sunt principalul duşman 
al împărăţiei, ci apusul creştin. 
 În 1171 încercările lui Manuel I Comnenul (1143-1180) de a 
recuceri sudul Italiei sunt decisiv contracarate iar măsurile luate în 
imperiu contra negustorilor veneţieni care subminau economia 
Bizanţului au efect negativ. 
 Imperiul atrage astfel ostilitatea papalităţii, a Imperiului 
Romano-German, a Veneţiei şi a Regatului Normand. Se formează 

                                                           
* De fapt, opinia occidentalilor era oscilatorie fiindcă răspunzătoare pentru eşuarea 
cruciadei a fost socotită şi regina Franţei - Alienor de Aquitania, soţia regelui Ludovic 
al VII-lea şi soacra regelui Castiliei Alfons. I se imputa faptul că l-a însoţit pe regele 
Ludovic VII în cruciadă. La scurt timp Alienor a divorţat de regele Franţei şi s-a 
recăsătorit în 1152 cu Henric II de Plantagenet, ajungând astfel - în 1154 regina 
Angliei. Din 1174 până la moartea soţului - în 1189, a fost întemniţată în Turnul 
Londrei. Richard Inimă de Leu - fiul său, a fost susţinut de Alienor să participe la 
Cruciada a III-a. Regina  a adus Angliei Aquitania franceză, care - se pare - s-a aflat la 
originea Rezboiului de o sută de ani. Episodul este tratat în romanul „Balada 
spaniolă”. 
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frontul antibizantin, consacrat prin  congresul de la Veneţia din 1177 - 
aşa cum am mai relatat. 
 Împăratul Imperiului Romano-German este recunoscut ca lider 
al noii mişcări şi se comportă ca un adevărat stăpân, arogându-şi 
misiunea şi titlul de „Dominus mundi” şi pretinzând împăraţilor 
bizantini să se recunoască vasali şi să plătească tribut. 
 Salvarea providenţială vine doar temporar de la faptul că 
împăraţii Fridrich Barbarossa şi Henric IV „sunt chemaţi foarte repede 
la Judecătorul suprem”. 14 
 Sfârşitul gloriosului Imperiu Bizantin este, însă, implacabil. O 
nouă cruciadă nu va avea ca scop eliberarea Ierusalimului ci cucerirea 
Constantinopolului. Şi aceasta s-a întâmplat în pofida faptului că papa 
Inocenţiu III a protestat îndelung. 15 
 Tristul deznodământ se va împlini la 13 aprilie 1204, când 
„oraşul - regină cunoaşte un jaf înspăimântător din partea soldaţilor lui 
Cristos”. 16 
 Criza la Dunărea de Jos. Criza multiplă şi profundă care a 
cuprins Imperiul Bizantin în secolele XI şi XII a afectat profund şi 
provincia de la Dunărea de Jos16 în care oraşul-cetate Noviodunum, 
prin poziţia sa frontală în dispozitivul de apărare va fi permanent asaltat 
de atacurile neamurilor războinice care veneau de peste fluviu. 
 Prăbuşirea graniţelor n-a fost cauzată de vitejia invadatorilor ci 
de reformarea negativă a sistemului militar.17 Acest sistem care avea la 
bază soldatul mercenar s-a dovedit şi ineficient şi periculos pentru că 
adesea mercenarii proveneau chiar din rândurile invadatorilor.18 S-a 
ajuns, astfel, ca bastioanele de la frontieră să nu mai joace un rol 
ofensiv.19 
 Aceasta era situaţia la Dunărea de Jos, când limesul a fost 
asaltat de pecenegi, de uzi şi de cumani, acţiune întinsă până spre 
mijlocul sec. XII. 
 Aflată în inima zonei de asalt fortăreaţa de la Noviodunum va 
cunoaşte perioade de grele confruntări şi lovituri, câteodată însă şi 
scurte perioade de reviriment economic şi cultural. 
 Primul asalt al pecenegilor s-a dat în anul 1027. Atunci  ei au 
trecut uşor Dunărea şi-au înaintat până în Thema Bulgariei. Au fost 
repede respinşi deoarece atunci sistemul strategic al lui Vasile II mai 
funcţiona. 20 
 La scurtă vreme invazia pecenegilor este declanşată grupat la 
Dunărea de Jos, pe un front care, probabil, curpindea zona din nordul 
Gurilor Dunării şi linia bălţilor. 
 Sistemul de atac al pecenegilor se baza de regulă pe cavalerie şi 
căruţe fiindcă nu aveau flotă . De aceea ei atacau în special iarna, când 
Dunărea era îngheţată şi flota bizantină imobilizată. 21 
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 În anul 1034 pecenegii au efectuat două atacuri, apoi spre 
primăvara anului 1036 au declanşat trei invazii pârjolind teritoriul de la 
sud de Dunăre, în primul rând Thema Paristrion care a fost vandalizată, 
jefuită şi însângerată. Campaniile au fost încheiate cu capturarea unui 
număr mare de prizonieri, printre care şi cinci strategi care au fost duşi 
în robie. Suferinţele şi distrugerile pe care le-a suportat oraşul fortăreaţă 
Noviodunum sunt greu de exprimat. 22 
 Urmează o perioadă de 10 ani de pace, timp în care provincia 
înregistrează o stare de liniştire a populaţiei şi de revigorare a 
economiei.  
 Facem presupunerea, fiindcă nu avem izvoare scrise decât până 
la 1025, că episcopia de la Noviodunum, care fusese reactivată la 971 
de împăratul Ioan I Tzimiskes (969-976) 23 se afla încă în stare activă 
şi-şi exercita autoritatea şi asupra consângenilor şi coreligionarilor de 
peste fluviu. 24 
 Apărarea limesului este uşurată de faptul că în rândul celor 13 
triburi ale pecenegilor aflate la nord de fluviu izbucnesc conflicte, astfel 
că una din căpetenii - Kegen cu circa 20.000 de luptători, obţin 
aprobarea să se aşeze în imperiu, oferindu-li-se şi trei cetăţi pe malul 
bizantin, cu obligaţia să apere linia Dunării. Nu este exclus ca una din 
cele trei cetăţi să fi fost chiar Noviodunum, fapt susţinut şi de unele 
interpretări arheologice. 25 
 Aceasta a fost cauza pentru care s-a obţinut un răgaz de pace 
între anii 1036-1046. 
 Dar în iarna 1046-1047 pecenegii de sub conducerea lui Tyrach, 
adversarul lui Kegen, declanşează un nou război cunoscut în istorie sub 
numele de „marea invazie a pecenegilor”. 
 Tyrach şi hoardele sale trec Dunărea iarna, pe gheaţă. Cronica 
compendiu Skilitzes - Kedrenos 26 ne informează că armata de invazie 
numără 800.000 de războinici. Au fost însă decimaţi de o cumplită 
epidemie şi invadatorii, în frunte cu căpetenia, s-au predat. 
 Au fost aşezaţi în sudul Dunării şi creştinaţi. 27 
 Dar colonizarea unui număr aşa de mare de străini a creat 
perturbaţii la sud de Dunăre, fapt la care se adaugă şi starea de 
efervescenţă a popoarelor balcanice, inclusiv de ameninţarea ungurilor 
care atacau în N-V Peninsulei Balcanice. 28 
 După stingerea dinastiei macedonene la anul 1056 - pe de o 
parte, haosul şi nesiguranţa din interior cresc în intensitate, pe de altă 
parte presiunea din exterior se face simţită la toate graniţele. 
 La Dunărea de Jos, cutremurul se produce în anul 1064 când are 
loc marea invazie a uzilor 29, care au atacat peste linia fluviului toate 
provinciile balcanice, ajungând până la Tessalonic 30. Este sigur că 
atunci a fost distrus Noviodunum 31. În acea grea situaţie „salvarea” a 
venit de la o epidemie de ciumă care a secerat armata de invazie iar 
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supravieţuitorii au fost spulberati de armata bizantină. Cei rămaşi în 
viaţă au fost colonizaţi şi botezaţi. 32 
 Masivele colonizări şi frecventele completări ale armatelor au 
creat dezechilibre demografice în themele din sudul Dunării. Golurile 
din armata bizantină - de regulă erau completate cu mercenari recrutaţi 
şi din rândul celor care se predau. Aceasta a fost cauza dezastrului 
militar suferit în august 1071 la Mantzikert în faţa turcilor selgiucizi.33 
 Criza se adânceşte fiindcă în Peninsula Balcanică se produc 
mişcări ale populaţiilor rămase neasimilate, care-şi păstrau identitatea şi 
care doreau să-şi creeze state proprii. Românii-vlahi erau cei mai 
numeroşi. 34 
 La Dunărea de Jos localnicii pe care Ana Comnena îi numea 
sciţi şi care sunt identificaţi ca români, nu voiau să se mai supună 
autorităţilor bizantine, manifestându-şi tendinţa de autonomie şi chiar 
de independenţă şi se disting în această mişcare de emancipare trei 
căpeteneii locale, Tatu, Sacea şi Seslav.35 
 Nicolae Iorga, dar şi alţi renumiţi istorici, îi identifică pe cei trei 
nobili localnici ca români şi pe baza informaţiilor primite de la 
scriitoarea profirogenetă Ana Comnena s-a stabilit că Tatu îşi avea 
reşedinţa la Durostolon - Silistra, Sacea la Noviodunum - Isaccea 36 iar 
Seslav la Vicina - neidentifcată. 37 
 Se acreditează ideea că, după rezonanţa fonetică, două din cele 
trei antroponime erau româneşti 38. 
 Formaţiunile menţionate de Ana Comnena se unesc într-un fel 
de confederaţie sub conducerea lui Tatu. Această structură întrunea 
elementele constitutive ale unei theme bizantine39 sau ales unui 
voievodat românesc, după cum aprecia Nicolae Iorga.40 
 Pentru a linişti şi a duce în ascultare mişcarea din Paristrion, 
imperiul ia măsuri şi trimite în zonă pe katepanul Nestor. Acesta însă se 
aliază cu răzvrătiţii şi confederaţia rezistă aproape două decenii. 
 În anul 1081 când Alexios Comnenul preia conducerea 
imperiului, noua structură confederativă la care se adăugau grupuri de 
pecenegi, de cumani şi de bogomili, manifestă tendinţa de 
independenţă. Se petrece aceasta în condiţiile în care Peninsula 
Balcanică era ieşită de sub controlul autorităţii imperiale. 41 
 În faţa lui Alexios Comnenul se aflau pentru rezolvare două 
probleme urgente:  
 - curmarea anarhiei interne care se manifesta prin tendinţa unor 
neamuri de a crea state independente (desigur, ne referim din nou la 
vlahi, la bulgari şi la sârbi); 
 - al doilea obiectiv era alungarea pecenegilor de la graniţă. 
 Putem trage concluzia sprijinindu-ne pe ştirile transmise de 
cronicarii bizantini, neomiţându-i nici pe bizantinologii români că la 
sfârşitul secolului XI fortăreaţa de la Noviodunum făcea act de prezenţă 
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în toate aceste întâmplări istorice. De altfel, sugestia că toponimul 
Isaccea are la origine numele căpeteniei Sacea apare verosimilă. 42 
 Susţinem ideea că populaţia locală din nordul Themei 
Paristrion, dar şi cea de peste fluviu era formată din români pe care Ana 
Comnena îi numea sciţi.43 Sub nicio formă nu erau bulgari, fiindcă 
scriitoarea  bizantină îi cunoştea bine pe aceştia. 44 
 În concluzie, subliniem faptul că toţi istoricii au admis în 
consens adevărul că populaţia aflată în nordul themei Paristrion şi deci 
şi în Noviodunum era majoritar românească45, ea înregistrând chiar  un 
proces de consolidare numerică. Cauza - presiunea exercitată de 
pecenegi, uzi şi cumani, care au forţat populaţia consângenă şi creştină 
din sudul Moldovei şi din estul Munteniei să găsească loc de refugiu şi 
de aşezare lângă fraţii din nordul Dobrogei, unde se cristalizaseră 
adevărate voievodate româneşti. 46 
 Ideea este susţinută şi de faptul că încă în secolul X pe teritoriul 
Themei Paristrion existau unele formaţiuni româneşti incipiente şi 
concret ne referim la jupan Dimitrie (943) şi la jupan Gheorghe „care a 
trecut Dunărea pentru a face act de supunere faţă de împăratul 
Tzimiskes după victoria din anul 971 asupra cneazului Sviatoslav”. 47 
 În ultima parte a secolului al XI-lea, pe fundalul domniei lui 
Alexios I Comnenul, pecenegii şi cumanii declanşează noi acte de 
invazie. Această realitate ne ajută să înţelegem că acţiunea pornea şi din 
nordul gurilor Dunării şi deci - Noviodunum urma să fie în continuare 
supus ameninţărilor şi concret, ne referim la invaziile din anii 1086 şi 
1087. 
 Ca răspuns la aceste  atacuri, Alexios I Comnenul organizează o 
mare campanie la Dunăre pentru alungarea  pecenegilor din teritoriul 
balcanic. Ajuns la Durostolon, refuză  oferta de pace a lui Tatu şi 
declanşează ostilităţile contra pecenegilor. Suferă însă o grea înfrângere 
care se încheie cu fuga împăratului din teatrul de război. 48 
 Situaţia devenise îngrijorătoare. Thema Paristrion era pierdută, 
mai ales că între căpeteniile locale Tatu, Sacea şi Seslav se legaseră 
relaţii confederative. 
 De aceea împăratul a luat măsuri energice şi „în ziua de 29 
aprilie 1091, Bizanţul cerând sprijinul cumanilor, la Muntele Lebunion, 
lângă vărsarea Mariţei, pecenegii au fost puşi pe fugă şi virtual şterşi de 
pe faţa pământului de către bizantini şi aliaţii lor cumani.” 49 Cea mai 
mare ameinţare care venea din nord şi pe care imperiul o înfruntase în 
tot cursul secolului XI „a fost înlăturată într-o singură zi”, spune Ana 
Comnena. 
 Restabilind autoritatea imperială în Thema Paristrion s-a 
inaugrat o ultimă perioadă în care Bizanţul controla efectiv zona 
Dunării de Jos şi nordul Munţilor Balcani. 50 
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 După Lebunion (1091) Alexios I Comnenul întreprinde măsuri 
de reorganizare şi refacere a sistemului strategic de la Dunărea de Jos. 
O primă măsură a fost aceea a numirii ca guvernator - katepan, al 
Themei Paristrion a lui Leon Nikerites, comandant energic, activ şi 
devotat împăratului. 
 Cronicile consemnează că în vremea noului guvernator - 
katepan la Dunărea de Jos s-a înregistrat o perioadă de refacere a 
economiei şi de înflorire a culturii51. Adevărul este confirmat şi de 
mulţimea de monede găsite la Noviodunum, despre care vom vorbi în 
alt paragraf. 
 Un nou pericol a înfruntat provincia şi oraşul cetate de la 
Noviodunum în anul 1094, când cumanii - vechii aliaţi ai Bizanţului 
din lupta de la Lebunion, trec Dunărea şi jefuiesc teritoriul până la 
Adrianopole. 
 Alexios I Comnenul îi atacă şi le distruge complet armata, fiind 
efectiv ajutat de un conducător local Pudilă, fruntaş al vlahilor şi - 
cităm pe Ana Comnena - „a sosit în timpul nopţii Pudilă, un fruntaş al 
vlahilor şi cumanii au fost biruiţi.” 52 
 Istoricul Ion Barnea face legătură între numele vlahului Pudilă 
şi numele  deolului Bădila aflat în via de la Niculiţel, care într-o 
anumită măsură ar susţine şi ideea că Sacea îşi acea reşedinţa la 
Noviodunum. 53 
 Acţiuni de invazie au mai avut loc în anul 1122, când pecenegii 
au întreprins ultimul atac respins de către armata bizantină, condusă de 
către urmaşul lui Alexios I, fiul acestuia Ioan II Comnenul (1118-
1143). A fost ultima prezenţă a pecenegilor în istorie. 
 După aceste momente de maximă încordare, omiţând deliberat 
să menţionăm numeroasele conflicte din celelalte zări ale imperiului, să 
subliniem că la Dunărea de Jos, pentru secolul XII ultimul act de 
invazie s-a petrecut în anul 1148. 
 Atunci cumanii au trecut fluviul şi au vandalizat un întins 
teritoriu. În fruntea armatei bizantine împăratul Manuel I Comnenul 
(1143-1180) a distrus forţa militară a cumanilor. 
 După eliminarea definitivă a pericolului cuman, Noviodunum 
va cunoaşte o nouă etapă de deplină înflorire care va dura până la 
sfârşitul domniei lui Manuel I Comnenul. Concret, împăratul a acordat 
o atenţie specială limesului de la Dunărea de Jos şi comerţului 
desfăşurat pe linia fluviului.54 
 Spre sfârşitul secolului XII, numeroasele lovituri primite din 
exterior, dar şi din interior, au şubrezit structurile de rezistenţă ale 
Imperiului Bizantin. În acest sfârşit de secol XII se produc importante 
acte istorice în Peninsula Balcanică. 
 Astfel, la 1186 ia fiinţă statul vlaho-bulgar 55 iar ceva mai 
târziu, în anul 1190 imperiul recunoaşte independenţa Serbiei, deşi în 
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primele decenii, provinciile care intrau în componenţa ei nu se 
manifestau unitar. 56 
 La 13 aprilie 1204, Cruciada a IV-a a cucerit Constantinopolul. 
„Evenimentul a fost o lovitură din care Bizanţul nu s-a mai ridicat 
niciodată”. 57 
 Principala enclavă bizantină rămasă în afara stăpânirii latine şi-a 
stabilit reşedinţa la Niceea. 58 
 

 * * * 
 

 Criza generală care a cuprins imperiul în secolele XI şi XII şi 
care de fapt a însemnat preludiul destinului trist al glorioasei împărăţii 
bizantine, aşa cum am afirmat anterior, a lovit structural şi Thema 
Paristrion şi, în interiorul ei, salba de oraşe de la fluviu între care 
Noviodunum care era principala poartă în care loveau barbarii. 
 Periodic, oraşul cetate a înregistrat şi unele etape de revigorare a 
situaţiei economice şi culturale. Ce-i drept, în special în secolul XI, 
aceste perioade au fost de scrută durată. 
 Prima etapă a fost între anii 1036-1046, când n-au existat 
războaie, când agricultura şi creşterea animalelor, meşteşugurile şi 
comerţul - deci şi economia rurală şi cea orăşenească întregistrau stări 
de prosperitate. 59 
 Circulaţia monetară era foarte activă, probabil că trezoreria 
lăsată de Vasile II funcţiona şi asigura circulaţia nomismei bizantine. 
 Dar situaţia de echilibru economic se deteriorează repede, 
evident - pe de o parte datorită încetării pe perioade lungi a autorităţii 
imperiale, pe de altă parte datorită acţiunii de război, a jafului şi a 
nesiguranţei. 
 Apogeul acestei stări de lucruri este atins în deceniul VIII al 
secolului XI când Noviodunum se afla fără apărare şi cu economia 
paralizată. 60 
 Această stare de decădere şi nesiguranţă a luat sfârşit în anul 
1081 când este proclamat împărat Alexios I Comnenul, reprezentant al 
nobilimii militare.61 
 Putem aprecia că în vremea primilor trei Comneni (1081-1180) 
deşi au mai avut loc invazii, totuşi se înregistrează o vreme de 
restabilire a echilibrului economic62. Această realitate este oglindită şi 
în cronicile bizantine dar este confirmată şi de cercetarea arheologică. 
 Cercetarea arheologică, pentru sfârşitul secolului XI şi începutul 
secolului XII  confirmă că demografic Noviodunum era bine populat. 
Este posibil ca acest adevăr să fi fost determinat şi de faptul că 
ocuparea zonei din stânga Gurilor Dunării de către pecenegi, uzi şi 
cumani a forţat populaţia românească să treacă fluviul şi să găsească 
loc de aşezare în Thema Paristrion. 
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 Materialul arheologic susţine pentru secolele XI şi XII o 
prezenţă densă a bordeielor semiîngropate dar şi locuinţe de 
suprafaţă.63 Existenţa unui număr mare de locuinţe improvizate 
demonstrează că ele au fost create în stare de urgenţă 64 de românii care 
veneau de peste fluviu. 
 Probabil autohtonii, mai ales cei înstăriţi, aveau case construite 
din materiale tari, fiindcă au fost scaose la suprafaţă ruine de construcţii 
civile şi casnice la ridicarea cărora s-au folosit materiale pregătite, 
respectiv cărămizi, blocuri de piatră, ţigle, tuburi pentru conducte. 65 
 În incinte s-au identificat vase şi ceramică de lux provenită din 
import, dintre care unele marcate cu modele decorative. 66 
 Au fost descoperite o gamă largă de unelte agricole şi de 
pescuit, piese de harnaşament, unelte şi piese componente pentru 
meşteşugul casnic67, numeroase şi valoroase obiecte de cult şi 
podoabe.68 
 Acest bogat inventar susţine adevărul că după victoria de la 
Lebunian - 1091, presiunea neamurilor migratoare din nordul Gurilor 
Dunării a scăzut şi viaţa s-a revigorat. 
 Se trece la o nouă etapă a evoluţiei producţiei de mărfuri 
reprezentată prin dezvoltarea meşteşugurilor de serie şi de desfacere a 
produselor meşteşugăreşti. 
 Noviodunum  care este menţionat ca oraş evoluat are ateliere 
meşteşugăreşti specializate şi negustori care vindeau produse locale dar 
şi de import. 69 Probabil că dezvoltarea şi înflorirea economiei 
orăşeneşti a căpătat un imbold prin acordurile din anii 1126 şi 1147 
încheiate cu oraşele italiene. Aceste acorduri nefavorabile pentru 
Bizanţ, au oferit adevărate privilegii negustorilor veneţieni şi genovezi 
şi au contribuit la dezvoltarea comerţului pe Dunăre. Dar, subliniem - 
au avut consecinţe negative pentru imperiu. 70 
 Comerţul înflorea. Noviodunum vindea peşte, cereale, vite, piei, 
lemn, miere, ceară, pe de altă parte se importau mai ales mărfuri 
bizantine sau italiene - ceramică fină, haine şi obiecte de lux şi de cult, 
podoabe de tot felul, amfore cu undelemn şi băuturi rafinate, chiar 
unele produse specifice din Rusia Kieveană şi din centrul şi nordul 
Europei. 71 
 Înflorirea economică a oraşului este susţinută şi de harta 
geografului arab Idrisi (1155), şi cităm:  „Pe de altă parte la 
Noviodunum, situat mai aproape de Chilia nu se afla în secolul XII un 
simplu orăşel ci unul din cele mai importante oraşe de pe tetitoriul 
Dobrogei, poate cel mai  mare după Durostolon, capitala Themei 
Paristrion”.72 
 Formula „era apropiat de Chilia” poate să însemne că era foarte 
curtat de negustorii italieni. Aproprierea reprezenta desigur un mare 
avantaj.” 
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 Susţinem adevărul că în vremea celor cinci împăraţi Comneni 
(1081-1185) Noviodunum a jucat un rol activ în istoria themei 
Paristrion şi a avut un loc special în vremurile bune aleImperiului 
Bizantin. Aducem în susţinerea acestor informaţii argumentul 
numismatic. Fiindcă Isaccea a fost (şi mai este) unul din marile 
depozite numismatice ale Dobrogei. 
 Astfel, Isaccea a oferit, pe lângă cazurile singulare şi mari 
tezaure numismatice bizantine: 
 - peste 1000 monede skifate - spune Ion Barnea în DID III, au 
fost recoltate întâmplător, cele mai multe din secolul XII (noi susţinem 
că au fost recoltate mult mai multe - n.n.) 
 - au fost găsite două comori: una în 1913 care cuprindea 450 
monede skifate şi un al doilea tezaur în 1969, descoperit cu ocazia 
săpăturilro arheologice. Tezaurul cuprindea peste 1000 modene skifate 
din care au fost recuperate 583, după cum urmează: 78 piese din 
vremea lui Alexios I; 360 - Ioan II; 198 - Manuel I; una - Alexios III. 73 
 Spre sfârşitul secolului XII şi la începtul secolului XIII 
Noviodunum va beneficia în continuare de „libertatea” pe care i-o putea 
oferi prăbuşirea autorităţii imperiale şi intensul trafic comercial  pe 
care-l efectuau corăbiile şi negustorii italieni. 
 Argumentul ni-l oferă „unele cronici bizantine, hărţi medievale, 
postulane şi mapamonduri folosite de negustorii italieni... Dintre toate 
cele (localităţi - n.n.) care dispuneau de fortăreţe - ca acelea de la 
Enisala - sau care erau oraşe porturi - ca Isaccea sau Vicina - au 
cunoscut o perioadă de deosebită înflorire.” 74 
 După 1204 modul de existenţă şi de afirmare al oraşului cetate 
Noviodunum se va modifica structural. 
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CAPITOLUL V 
 

CENTRUL STRATEGIC NOVIODUNUM – ISACCEA 
ÎN VREMEA IMPERIULUI LATIN ŞI AL VOIEVOZILOR 

ROMÂNI 
 

1204 – 1484 
 
 
 După evenimentele dramatice petrecute în anul 1204 provincia 
bizantină – Thema Paristrion va urma un curs istoric aparte, influenţat 
de disputa în care vor fi antrenate noile structuri cvasistatale create pe 
vatra fostului Imperiu Bizantin. 
 De aceea, provincia, care de la mijlocul secolului XIV începe să 
fie designată şi cu toponimul Dobrogea1, va avea propria sa istorie. În 
cadrul ei, oraşul de la Dunăre, Noviodunum - Isaccea,  va juca încă, un 
rol activ şi influent. 
 Ne propunem să dezvoltăm în cuprins următoarele capitole: 
- Situaţia creată în Imperiul Bizantin după cucerirea cruciată; 
- Thema bizantină de la Dunărea de Jos; 
- Vicina; 
- Isaccea, oraşul românilor de la Dunărea de Jos.  
 
 
1. Situaţia creată în Imperiul Bizantin după cucerirea cruciată 
 
 Cu mult înainte, poate de la cruciada a II-a (1147-1149) 
„preacreştinii apuseni” puseseră gând rău oraşului sfânt 
Constantinopole şi „împărăţiei universale” a Bizanţului. 
 Planul era permanent alimentat cu noi detalii şi cu frecvente 
acte de ingerinţă şi agresiune. 
 Cronicile atestă adevărul că încă din anul 1202 elemente ale 
armatei cruciate încep să se concentreze la Veneţia şi să declanşeze 
acţiuni de război. 
 Prima etapă a agresiunii s-a consumat prin cucerirea – de către 
şi pentru Veneţia, a cetăţii dalmate, Zara. 
 În acel moment împărăţia bizantină era măcinată şi slăbită, fie 
de lupta internă pentru tron, fie de acţiunea războinică purtată de statul 
vlaho-bulgar care urmărea extinderea sa teritorială. 
 Această nouă strucutură creată prin luptă în anul 1186 şi ajunsă 
la mare putere în vremea lui Ioniţă Kaloian (1197-1207) se va afla 
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antrenată în lupta provocată în vatra vechiului imperiu de diferitele 
foste provincii, toate angajate în disputa oarbă pentru supremaţie sau 
pentru supravieţuire.  
 La 13 aprilie 1204, în Vinerea Mare, „soldaţii lui Christos” au 
cucerit „Oraşul de Aur” şi au masacrat, aşa cum nu s-a mai văzut 
vreodată populaţia „încrezătoare în virtuţile creştinismului”. 2 
 Jaf şi distrugeri! Trei zile şi trei nopţi a durat jefuirea oraşului. 
Tot ce a fost aur şi argint a fost topit şi prefăcut în lingouri. Cronicarul 
Niketas Koniates ne-a lăsat un opuscul intitulat „Despre statuile 
distruse de latini”, care aparţineau culturii antice greceşti.3 
 Se referea la statuile celebre ale lui Heracles, Hera, Elena din 
Troia, Paris, Hector. 
 Din fericire, cronicarul n-a avut dreptate în întregime pentru că 
unele statui au fost doar furate şi astfel „s-au trezit” salvate. 4 
 Cronicarul cruciadei, Geoffrey de Villehardouin (1155-1213), 
în opera sa „Istoria cuceririi Constantinopolelui”, ca participant 
nemijlocit la evenimente, descrie fără imparţialitate atât cucerirea 
oraşului, cât şi războiul purtat între anii 1205-1207, împotriva lui Ioniţă 
Kaloian. Cronicarul spune că „niciodată de când a fost creată lumea nu 
s-a luat atâta pradă într-un oraş”.5 
 Aşadar, în anul 1204 se consemna o tristă realitate, Bizanţul 
înceta să mai fie o mare putere. 
 Pe vatra vechiului imperiu au fost create două feluri de structuri 
statale: 
 - care n-au fost subordonate Apusului şi care şi-au disputat între 
ele misiunea de eliberare a Constantinopolelui şi de refacere a unităţii 
imperiului. Aceste structuri au rămas în afara Imperiului Latin de 
Răsărit; 
 - şi structuri statale care au rămas sub hegemonia Apusului. 
 Din prima categorie au făcut parte: 
 - Despotatul Epirului, care iniţial cuprindea Albania, o parte a 
Macedoniei şi Epirul grecesc. Ulterior s-a extins în detrimentul 
Veneţiei de la care a cucerit Acarnania şi Etolia; 
 - în Asia Mică au fost create două structuri statale: Imperiul de 
Trapezunt în NE Peninsulei Anatolia şi Imperiul de Niceea, care sub 
blazonul lui Ioan III Vatatzes (1222-1254) va conduce lupta de refacere 
a unităţii împărăţiei bizantine.6 
 Prima etapă se va consuma în anul 1224 când enclava de vest a 
peninsulei Anatolia, care până atunci a aparţinut Imperiului Latin se va 
uni cu Imperiul de Niceea. S-a întâmplat acesta în urma victoriei de la 
Poimainenon, unde bazilul Ioan III Vatatzes a repurtat o strălucită 
victorie. 
 Structuri stratale aflate sub autoritatea cruciaţilor: 
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 - Imperiul Latin de Răsărit cu capitala la Constantinopol care 
cuprindea: Tracia, Vestul Asiei Mici (până la anul 1224) Insulele Kios, 
Samos, Lesbos, o parte a Macedoniei şi alta a Greciei;7 şi cinci optimi 
din oraşul Constantinopole. 
 - Imperiul Maritim al Veneţiei cuprindea drumul din Veneţia în 
Constantinopole, adică: Coasta Dalmată cu oraşul Zara, Insulele Ionice, 
Arhipelagul Egean, porturile Peninsule Peloponez; Insula Creta, 
porturile fortificate din Tracia şi Macedonia, trei optimi din oraşul 
Constantinopole; 
 - Regatul de Tessalonic, proclamat în anul 1227 imperiu, 
cuprindea o parte a Macedoniei binzantine, o parte a Tessaliei şi alta a 
Greciei continentale; 
 - Ducatul Atenei şi Tebei, care se afla în Peninsula Atica şi în 
Etolia; 
 - Despotatul Ahaiai care se afla în Peninsula Peloponez. 
Precizăm că onoarea de a ocupa funcţia de despot i-a revenit 
cavalerului cruciat, istoricul erudit Geoffroi Villehardouin 8 
 Să mai adăugăm că încă în  secolul al XII, în vatra Imperiului 
Bizantin se creaseră încă două structuri statale: 
 - Sultanul de  Ikonium, în centrul şi în estul Asiei Mici; 
şi - Statul Vlaho- bulgar în Peninsula Balcanică.9 
 După anul 1204 când Thema Paristion va fi desfiinţată de 
cruciaţi10, teritoriul ei va rămâne în afara statelor nou create şi se  va 
afirma că o structură statală de sine-stătătoare, ai căror conducători se 
vor afla doar formal sub autoritatea cumanilor care preginau la nord de 
Dunăre11. De la mijlocul secolului XIV când i se va recunoaşte 
categoria de despotat, Dobrogea se va manifesta ca stat independent. 
 Să subliniem câteva etape şi momente ale luptei, fie de refacere 
a unităţii Imperiului, fie de menţinere a detaşării faţă de vechile 
structuri. 
  Imperiul Latin, iniţial a intenţionat să-şi întindă stăpânirea. S-a 
lovit însă de puternica împotrivire a statului vlaho-bulgar care era 
condus de Ioniţă Kaloian şi  care a provocat o răscoală generală a 
oraşelor greceşti. Confruntarea avea să se închidă la 15 mai 1205 lângă 
Adrianopole cu victoria armatei valaho-bulgar.12 
 În urma acelui moment istoric se poate aprecia că Imperiul 
Latin de Răsărit pierdea iniţiativa de refacere a unităţii împărăţiei. 
Această realitate a detaşat Dobrogea, atât de structurile aflate la 
Constantinopole, cât şi de statul valaho-bulgar.  
 Împotriva tendinţei de hegemonie a valaho-bulgarilor s-au 
ridicat la luptă masele populare din oraşele greceşti, aceleaşi care  în 
1205 îl sprijiniseră pe Kaloian. Acesta declanşează o cumplită 
represiune. De aceia i s-a atribuit cognomenele de „Romaioktonul”- 
omorâtorul de romei - cum erau numiţi bizantinii. 
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 Dar, Ioniţă Kaloian se trezeşte părăsit şi la asediul 
Tessalonicului este ucis. 
 Principala forţă care va rămâne în lupta pentru unificare va fi 
statul de Niceea, care în anul 1208 se va procla imperiu, iar mitropolia 
de Niceea va fi ridicată la rang de patriarhie ecumenică. Drept 
consecinţă, în anul 1220 Veneţia recunoaşte Imperiul de Niceea ca 
centru al lumii bizantine.13 
 Aşa cum am mai relatat, cea mai importantă perioadă a luptei 
pentru unificarea sa desfăşurată în timpul şi sub conducerea bazilului 
Ioan III Vatatzes ( 1222-1254) şi acţiunea s-a derulat în condiţiile în 
care adversitatea şi forţa Imperiului Latin şi a Imperiului Maritim se 
aflau în stare de decădere şi de pasivitate. 
 Concomitent, creşte adversitatea Epirului faţă de statul valaho-
bulgar. 
 Aşa se face că între Imperiul de Niceea şi statul valaho-bulgar 
se încheie o alianţă potrivnică Epirului, ajigându-se la stare de conflict. 
 Starea de război se încheie la 9 martie 1230 când, în bătălia de 
la Klocotniţa Epirul este complet scos din luptă. 14 
 În urma războiului, Ţarotul valaho-bulgar obţine Adrianopolul 
şi o parte a Macedoniei iar Niceea se instalează pe continent, 
încorporând părţi din Tracia şi din Tessalia. 
 Echilibrul victoriei este  înclinat în favoarea Imperiului de 
Niceea după anul 1241 când ţaratul valaho-bulgar este greu lovit de 
marea invazie a tătarilor. 
 În noua situaţie, Ioan III Vatatzes ocupă toată Tracia şi în 1246 
toată Tessalia. 
  Imperiul de Niceea rămâne singura forţă în lupta pentru 
desăvârşirea unirii. Şi este cu atât mai puternic cu cât intră în alianţă cu 
Imperiul Romano-German, aflat în conflict de neîmpăcat cu 
popolitatea. 
  Lipta pentru refacerea unităţii împărăţiei bizantine se încheie în 
toamna anului 1259 când niceenii înving la Pelagonia forţele latino-
epiro-siciliene (Regatul Normand) 
 La scurt timp începe asediul oraşului Constantinopole care este 
eliberat la 25 iulie 1261. 
 La 25 august 1261 administraţia imperială revine în oraşul lui 
Constantin cel Mare.15 
  Dar lumea bizantină se afla în plină decădere, de aceea cele 
două veacuri aflate sub dinastia paleologilor n-au fost decât o 
îndelungată şi lentă decădere. 
 
Thema bizantină de la Dunărea de Jos. Thema Paristrion, care după 
anul 1204 a fost oficial desfiinţată de cruciaţi şi deci teritoriul a rămas 
în afara Imperiului Latin a evoluat ca o structură statală de 
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sinestătătoare 16. În noua situaţie provincia a fost cumplit lovită de 
marea invazie a tătarilor. 
 S-a mai dovedit încă o dată că Dobrogea era cu adevărat” poarta 
de intrare în Balcani a neamurilor migratoare” 17. Şi după marea 
invazie, oraşul de la Dunăre avea să rămână aproape 100 de ani sub 
dominaţia sau sub influenţa noilor invadatori. 
 Mai târziu, după 1261 când avea să se refacă unitatea 
imperiului, ce-i drept incomplectă, provincia de la Dunărea de Jos se va 
manifesta în continuare ca o structură statală de sine-stătătoare, 
devenind la un moment dat, prin stabilitatea şi vitalitatea ei, principala 
forţă politică din Balcani 18. 
 Refacerea  teritorială a imperiului era incompletă sau formală 
deoarece unele foste provincii, destul de întinse, rămâneau în afara 
noilor graniţe 19. Şi dăm ca exemplu Imperiul de Trapezut, despotatul 
Ahaia şi Mistra (format mai târziu), Statul vlaho-bulgar, sau-mai ales, 
provincia de la Dunărea de Jos a cărei intependenţă era favorizată şi 
prelungită în timp, de criza internă şi externă a imperiului. 
 Starea de criză mutiplă fusese determinată de imixtiunea şi de 
influenţa oraşelor italiene, de ameninţarea care venea din partea turcilor 
în sud şi a tătarilor în nord, de lupta pentru tronul imperial în care erau 
antrenaţi reprezentanţii celor două familii pretendente, Paleologii şi 
Cantacuzinii. 
 Lupta pentru tron disputată între Ioan V Paleologul (1341-1391) 
şi Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) s-a consumat sub forma a două 
războaie civile desfăşurate între anii 1341-1347 şi 1352-1354. 
 În cele două conflicte cauzate de lupta pentru tronul imperial, au 
fost implicate, într-un fel sau altul, toate forţele care erau interesate în 
dominaţia Peninsulei Balcanice: vlaho-bulgarii, sârbii, turcii, 
veneţienii, genovezii şi evident, românii din Dobrogea. 
 Aşa se face că în secolul XIII-XIV teritoriul dintre Dunăre şi 
Marea Neagră, locuit de românii majoritari, scapă stăpânirii bizantine, 
pentru a trece iniţial sub autoritatea unor conducători politici locali 20. 
Aceştia se aflau la rândul lor sub suzeranitatea unor căpetenii cumane  
care poregrinau în nordul Gurilor Dunării, iar mai târziu sub influenţa 
tătarilor 21. 
 Întreruperea legăturilor directe cu Bizanţul a favorizat formarea 
statului de la Dunărea de Jos care de la mijlocul secolului XIV se va 
afirma ca formaţiune statală independentă, subordonarea faţă de 
împăreăţia bizantină fiind doar formală 22. 
  Nucleul noii structuri statale va evolua de la aşa zisa „Ţară a 
Cârvunei” menţionată în cronici până pe la anul 1325 care, sub 
conducerea stratageului Balica a fost recunoscută de bizantini ca 
entitate  statală distinctă 23. 
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  Atât cronicile bizantine cât şi descrierile rămasere de la 
geografii şi călătorii arabi sau de la companiile comerciale ale oraşelor 
italiene, toate ne dau ştiri despre realitatea şi evoluţia situaţiei etnice, 
politice economice, religioase din zonă 24. 
 Astfel, la anul 1346, în condiţiile în care în Bizanţ se desfăşura 
primul război civil (dintre Poleologi şi Cantacuzini) ”arhontele 
Cărvunei”, Balica- solicitat de împărăteasa regentă a Bizanţului, Ana de 
Savoia, a trimis la Constantinopole un corp expediţionar de „ o mie de 
oşteni aleşi să sprijine dinastia legitimă” pusă sub comanda fraţilor săi, 
Dobrotici (Dobrotitza, în limba gracă) şi Teodor. 
 Ca recompensă, Dobrotici se va căsători cu fiica marelui duce 
Apokaustas, primul sfetnic al Poleologilor şi primeşte titlul de strateg al 
armatei imperiale, adică de conducător militar al themei 25. 
 Ulterior, buna conlucrare dintre Paleologi şi căpeteniile 
dobrogene va fi consolidată şi prin alte uniuni matrimoniale 26. 
 Este posibil ca în anul 1348 arhontele Balica şi Teodor să fi fost 
ucişi într-o luptă cu turcii, fiincă în acel an cronicile îl menţionează pe 
Dobrotici ca despot în „Ţara Cărvunei”, demnitate devenită vacantă 
prin dispariţia lui Balica 27. 
 Aşa ia naştere despotatul lui Dobrotici, formal vasal Bizanţului, 
în realitate cea mai influenţată autoritate din Balcani. 
 Era vremea când turcii otomani pun stăpânire pe portul Galipoli 
din Tracia (1354), de unde interveneau tot mai des în treburile interne 
ale Imperiului Bizantin. Se dezvolta o nouă ameninţare care treptat,, 
treptat se va înfiltre în inima Peninsulei Balcanice. Dobrotnici se afla 
atunci între două forţe ostile, turcii la sud şi genovezii la nord 28. 
 De altfel, Dobrotnici care vroia să-şi extindă dominaţia în 
nordul provinciei avea ca scop şi alungarea genovezilor de la Gurile 
Dunării. 
 Şi despotul poartă cu genovezii un îndelungat război pentru 
supremaţie, acţiune începută în anul 1370 şi încheiată în anul 1387, 
după dispariţia sa. 
 Se cunoaşte că acel conflict a avut două etape de intensitate 
maximă cuprinse între anii 1373-1376 şi 1382-1387 29. 
 Între timp Dobrotici îşi consolidează poziţia căzând la 
înţelegere cu Veneţia care s-a oferit să-l sprijine pe ginerele său în 
disputa dusă pentru ocuparea tronului imperial din Trapezunt- proiect 
eşuat 30. 
 În anul 1386, după o conducere de 38 de ani, plină în momente 
dramatice, Dobrotici dispare în mod neelucidat, probabil într-o luptă cu 
turcii, urmându-i ca despot fiul său Ivanco. 31 
 Ivanco, atâta timp cât se va afla la conducerea despotatului va 
continua lupta antiotomană. Pe plan intern el va înregistra importante 
succese, o dovată a acestei realităţi fiind faptul că bate moneda proprie 
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cu legenda grecească, ceeace dovedeşte că nu era legat în vreun fel de 
structurile statale bulgăreşti 32. 
 Despotul Ivanco încheie un tratat cu turcii, în urma căruia- 
probabil, pierde Silistra şi un alt tratat cu conţinut comercial, la 27 mai 
1387 cu Genova 33. 
 Aceste ştiri lasă să se înţeleagă că în acele vremuri despotatul 
lui Ivanco într-adevăr se afla prins între turci la sud şi genovezi la nord 
şi că trebuia să ducă o politică de echilibru. 
 Dar, starea de linişte şi de echilibru se consuma repede, 
deoarece în anul 1388, în urma unei expediţii turceşti, despotul Ivanco 
cade în luptă 34. 
 Este foarte important să ştim până unde se întindea la nord Ţara 
lui Dobrotici. 
 În ştirile publicate în unele lucrări elaborate după o atentă 
cercetare, se afirmă că despotatul lui Dobrotici, în partea sa de nord, se 
întindea până la o coordonată geografică ce era intersectată de 
toponimul Gura Dobrogei 35. 
 Plecând în analiză de la această apreciere ajungem la concluzia 
că, încă din vremea când Basarab I cucerise de la tătari sudul 
Basarabiei (1324-1328), atunci Ţara Românească avea în componenţa 
sa şi nordul Dobrogei 36. 
 Şi primul punct de sprijin în  susţinerea acestei afirmaţii este 
acela că, încă în anul 1321 geograful arab Abulfeda, nota că Isaccea 
(Isakdji) era un oraş din Ţara Românilor (Al Ulah) 37. 
 Aşa dar, dacă Abulfeda făcea această precizare încă la 1321, 
este evident că ştirea avea ca punct de sprijin apartenenţa etnică a 
populaţiei. 
 De fapt, unirea Dobrogei la Ţara Românească a avut două cauze 
majore: populaţia care era majoritar românească şi nevoia de ieşire la 
mare. 
 Apartenenţa părţilor de nord ale provinciei la Principatul 
Munteniei demonstrează că Basarab I şi urmaşii săi stăpâneau Dunărea 
maritimă şi controlau Gurile Dunării. 
 Şi la anul 1335, când hanul Uzbek a atacat oraşele din nordul 
Gurilor Dunării, ele au fost apărate, spun cronicile turceşti, de voevodul 
Basarab I care, în concluzie stăpânea şi acel teritoriu. 
 Apartenenţa la Ţara Românească a nordului dobrogean este 
atestată documentar şi pentru domnia lui Nicolaie Alexandru (1352-
1364), vreme în care principalul s-a aflat în conflict permanent cu 
tătarii 38. 
 După dispariţia lui Ivanco (Ioancu), ca răspuns la dorinţa 
populaţiei locale, Mircea cel Bătrân (1386-1418), la anul 1389 a 
încorporat întreaga Dobroge, cu oraşul Silistra, cu Gurile Dunării şi cu 
Insula Şerpilor. 39 
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 Este foarte adevărat că actul unirii Dobrogei cu Ţara 
Românească a fost grăbit şi de pericolul turcesc care ameninţa întreaga 
peninsulă Balcanică. 
 Unirea Dobrogei la Ţara  Românească este dovedită de 
conţinutul unui hrisov emis la data de 4 septembrie 1389, prin care 
voevodul Mircea îşi proclamă autoritatea asupra teritoriilor aflate în 
cuprinsul statului său. Şi precizăm că domnitorul se intitula despot al 
ţării lui Dobrotici („ terrarum Dobrodicij despotum”) şi domn al cetăţii 
Dârtstor („Drâstru gradu gospodin”) 40. 
 Într-un alt hrisov emis de cancelaria domnească la 23 noiembrie 
1406 el se intitula „… Io Mircea Voevod, domn al toată ţara 
Ungrovlahiei şi a părţilor de peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti şi 
herţeg al Amlaşului şi Făgăraşului şi domn al Banatului Severinului şi 
de amândouă părţile peste toată Podunavia, încă până la Marea cea 
Mare şi singur stăpânitor al cetăţii Dârstor” 41. 
 Ca domnitor al ţării lui Dobrotnici, Mircea a preluat şi simbolul 
heroldic al despotului, reprezentat prin pajura bizantinică, aşa cum se 
afla aplicată pe costumul voevodului păstrat pe fresca din naosul 
bisericii mari de la Mănăstirea Cozia. 42 
 Din izvoarele scrise aflăm că, atât din punct de vedere 
eclesiastic, doar şi politic voievodul Mircea recunoştea autoritatea 
morală a instituţiilor bizantine. 
 Aducem ca argument legăturile Ţării Româneşti cu Patriarhia 
de Constantinopole căreia i se subordona neoficial, legături confirmate 
şi de evenimentul petrecut încă la anul 1359 când Iachint Kritopoulos 
de la Vicina a fost uns mitropolit al Ţării Româneşti. 
 Se adaugă o serie de detalii care întregesc legăturile lui Mircea 
cu Bizantul. Ne referim la introducerea sistemului instituţional bizantin, 
la adaptarea calendarului bizantin sau a onomasticii creştine greco- 
bizantine şi concret ne ducem cu gândul la mama domnitorului Mircea 
care se numea Kallinikia. Acest detaliu conduce la concluzia că 
voevodul se afla în alianţă de familie cu greco- bizantinii. 43 
 Unele cronici turceşti invocă faptul că Mircea a pierdut  
Dobrogea în anul 1417, fiindcă atunci turcii ar fi cucerit Isaccea şi 
Evisola 44 dar există şi documente care contrazic afirmaţia, lăsând să se 
înţeleagă că în acel an turcii nu şi-au extins cucerirea asupra întregii 
provincii. Aceste documente susţin că partea de nord a Dobrogei a 
continuat  să aparţină urmaşilor domnitorului meţionat.  
 Şi se dă de ştire că voievodul Mihail I (1418-1420), în arenga 
unui act de cancelarie se intitula „Io, Mihail voevod, domn al Ţării 
Româneşti şi al Munţilor către ţara tătărească şi amândouă părţile de 
dincoace şi de peste Dunăre şi până la Poarta de Fier şi până la Marea 
Neagră…”. 
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 În perioada imediat următoare, turcii au reluat atacul asupra 
părţilor de nord ale provinciei şi abia în anul 1420 au reuşit să atace 
Isaccea, Enisala  şi oraşele din Delta Dunării care au fost crunt jefuite 
de cetele de azapi, akingii şi delii- cum se numeau trupele de diversiune 
ale armatei otomane. 
 În vremea domnitorului Radu II Praznaglova (1421) turcii au 
reuşit să cucerească o parte a Dobrogei, fiindcă partea de nord-est cu 
Delta intrase deja în stăpânirea Moldovei lui Alexandru cel Bun 45. 
 Încheiem comentariul cu ştirea transmisă de cercetătoarea Ana 
Gheată care într-o lucrare pertinentă intitulată „Condiţiile instaurării 
domniaţiei otomane în Dobrogea”( studii sub-est europene, Bucureşti, 
1974 pag. 43-126) afirmă că Dobrogea de nord a fost pe deplin 
introdusă în sistemul administrativ otoman abia în anul 1484 când 
Baiazid II a cucerit sudul Moldovei şi l-a transformat în raia turcească. 
 
 

VICINA 
 
 Şi astăzi, încă ne mai confruntăm cu o ciudată enigmă a istoriei.  
De aceea cerem permisiunea să întrebăm retoric: unde te-ai aflat 
aşezată odinioară, tu- legendară Vicina? 
 Şi toţi răspundem ipotetic sau cu neclintită convingere: „la noi 
în ogradă s-a aflat aşezată Vicina!” 
 Şi-sau rostit opţiuni, preferinţe, precizări, presupuneri, pentru 
Păcuiul lui Soare, pentru Igliţa, pentru Măcin, Rachelu, Niculuţel, 
Parcheş, Nufărul, Mahmudia. 
 Dar, cvasiargumentele enunţate au fost şi sunt uşor contrazise. 
 Sunt şi alţi istorici şi cercetători, români sau străini, care 
localizează Vicina în Albania, în Bulgaria, în Sudul Basarabiei în 
Crimeea şi chiar în Cuban. 
  Cei mai de seamă istorie, în frunte cu N. Iorga , cu N. 
Grămadă, cu C.C. Giurescu, cu N. Bănescu, N. Păcurariu au  susţinut şi 
au argumentat că Vivina s-a aflat aşezată la Isaccea. 
 Noi vom susţine varianta că Vicina s-a aflat asezată pe vatra 
străvechiului şi gloriosului oraş antic Noviodunum. 
 Şi- în urma investigaţiei ajungem la convingerea că, pe verticala 
timpului istoric triada Noviodunum- Vicina- Isaccea se asemănă, este 
similară cu cazul Bizantian – Constantinopole - Istanbul. 
 C C Giurescu complectează seria cazurilor cu exemple concrete 
şi curente care au dublă sau triplă denumire 46. Socotim că nu este cazul 
să le mai enumerăm. 
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 În sprjinul ideei susţinute de noi, documentele istorice- narative, 
grafice şi cartografice, prezintă după părerea noastră argumente 
concludente pe care vom încerca să le etalăm. 
 Vicina era port la Dunăre – „portus”, cum precizează D.C. 
Giurescu în Istoria ilustrată a României. 47 
 Se afla aşezată în nordul provinciei de la Dunărea de Jos, lasă să 
se înţeleagă Ana Comnena în opera sa Alexiada 48. 
 Era aşezată la vest de Delta Dunării, pe malul drept al fluviului, 
cam la Isaccea sau puţin mai la est susţine C. C. Giurescu în studiul 
„Vicina cea prosperă” care deja a fost citat. 
 Vicina era  singurul port care avea legătură cu nordul; celelalte 
porturi de la Dunărea  de Jos aveau închis drumul de legătură spre nord. 
Ne referim la Măcin, la Rachelu, Parcheş, Nufăru iar Niculiţelul nu era 
port. Toate aceste localităţi aveau funcţia comercială pentru exterior 
blocată la nord 49. 
 Aşadar, Noviodunum-Isaccea era singurul port care avea 
legătură cu coordonata cartografică nord-sud, care unea Marea Baltică 
cu Constantinopole şi care intersecta zona marelui emporion al hansei 
de Lemberg- Liov, iar cea de est-vest se prelungea spre Externul Orient 
cu marele drum al tătarilor 50. 
 Zona în care se afla Isaccea este singura deschidere proprie 
dezvoltării unei activităţi portuare, fiindcă de la Galaţi la Tulcea, 
Dunărea este mantelată cu o salbă de bălţi şi lacuri. Isaccea este singura 
deschidere către fluviu, pentru că structura solului şi configuraţia sa are 
o particularitate deosebită. Este  vad şi în plus muntele se apropie de 
fluviu şi reduce zona lacustră şi de mlaştină 51. 
  În legenda care completează  harta geografului Idrisi se preciza 
că Vicina se afla la opt zile distanţă în aval de Silistra şi mai aproape de 
Chilia. 
 Acestă precizare exclude orice ipoteză în favoarea localizării 
Vicinei la Păcuinul lui Soare. 
 Când Vicina era menţionată în documente, oraşul avea deja o 
dezvoltare notabilă, care nu putea să apară instantaneu. De fapt, în 
textul anexat, Idrisi spune că „ Noviodunum  nu era un simplu orăşel ci 
unul foarte mare, poate cel mai mare după Durostolon, aşezat într-o 
câmpie foarte roditoare şi perfect cultivată” 52. 
 Deci, teritoriul era foarte fertil. Gama de produse pe care o oferă 
natura prin cultivarea pământului era similară cu cea obţinută anterior 
de Noviodunum şi mai târziu de Isaccea. 
 Şi pentru prima idee susţinută invocăm şi Cronica lui Nestor 
care exprimă adevăruri similare, despre care am vorbit în capitolele 
anterioare. 
 Deci, evantaiul de produse oferit de natură era similar pentru 
cele trei oraşe, Noviodunum, Vicina, Isaccea. 
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 Idrisi mai spune că Noviedunum avea mulţi  locuitori. Apariţia 
şi dispariţia unui oraş nu putea să se întâmple brusc fiindcă este sigur că  
Vicina era asezată pe o vatră consolidată într-un timp istoric 
concludent, cu antecedente demografice, economice, urbanistice, 
culturale, religioase. 
 În încheierea paragrafului de faţă stabilim concluzia că 
localitatea Saccea a fost Vicina, fiincă  nu s-a aflat vreun document 
care să cuprindă Vicina şi Isaccea, în acelaşi timp. Niciodată nu apar 
împreună 53. Ele apar, când Saccea-Isaccea în documentele cufice- 
arabe şi turceşti, când Vicina în cele greceşti şi italiene. 
 
 Prezenţa toponimului Vicina în documentele istorice. În 
documentele narative şi cartografice, Vicina apare aproximativ la anul 
1074 şi încetează să mai fie menţionată la anul 1359 când mihopolitul 
Iachint Kritopoulos îşi mută reşedinţa eclesiastică la Curtea de Argeş. 
 Prima menţiune se referă la ştirea transmisă de Ana Comnena 
care precizează că o căpetenie, Sacea îşi avea reşedinţa la Bitzina 54. De 
la acel moment Noviodunum nu mai apare în documentele greceşti şi 
italiene. Poate şi pentru că sosise vremea în care limba autohtonă se 
afirma predominant, Vicina fiind un cuvânt românesc. 
 Cele mai importante documente narative păstrate şi identificate, 
au fost: 

- Alexiada, elaborată la anul 1147 care redă evenimentele 
începând cu anul 1074; 

- harta lui Idrisi concepută la anul 1154 în care Vicina- Disina, 
este detaşată de Noviodunum. Dar, atenţie, Disina nu este port. De 
altfel, în cuprins apar mai multe inexactităţi, lăsând loc pentru 
interpretare; 

- documentele emise de Patriarhia de Niceea pentru perioada 
1204-1261 şi de cea din Constantinopole, după 126155 

- registrele pentru cheltuieli ale companiilor comerciale 
genoveze; 

- documentele cartografice, adică hărţi, portulane, mapamonduri, 
emise de orasele italiene, dintre care cele mai importante au fost. 

Portulanul conceput la anul 1318 de Pietro Visconti 
- portulanul lui Mauro Sanudo-1320 
Hărţi reproduse mai târziu după modelele genoveze şi păstrate în 

Biblioteca Vaticanului: 
- Borgiana V- reprodusă în 1450; 
- Borgiana VIII, din 1502. 

 În aceste două hărţi, susţine într-un studiu Ioan Dumitriu 
Snagov, apare în mai multe cazuri, termenul „pecui”, prin care sunt 
designate unele insule şi ostrovuri de pe Dunăre. 56 
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 Petre Diaconu a interpretat unul din „Pecui”-uri drept Vicina, 
care s-ar fi aflat la Păcuiul lui Soare. Afirmaţia este contrazisă de I. 
Dumitriu Snagov, invocând şi explicaţia dată într-o lucrare de Pericle 
Papahagi care demonstrează că „păcui”- cuvânt încă uzual în limbajul 
rustic din Dobrogea înseamnă insulă-ostrov, aflată aproape de sat, unde 
localnicii pot trece să-şi ducă animalele la păscut. 57 

 
 Forma în care localitatea a fost consemnată în documente. 
În Alexiada, Ana Comnena consemnează toponimul în formă fonetică 
grecizată, adică Bitzina 58. 
 Indrisi, care o localizează mai departe de fluviu o designează cu 
termenul Disina, se pare de rezonanţă arabă 59. 
 Cronicile greceşti şi cele italiene, începând cu a doua jumătate a 
secolului XIII o menţionează sub forma Vicina.  
 După 1260 când  geografii şi clericii arabi vin în contact cu 
localitatea, toponimul va fi consemnat în cronicile arabe sub forma 
Sadji - Saccea. Mai târziu, denumirea va fi modelată după regulile 
fonetice turceşti şi va căpăta forma definitivă prin aplicarea vocalei 
profeice „i” în faţa termenului. Aducem în sprijinul acestei afirmaţii 
cazuri similare Ibraila, Izmir, Ismail ş.a. 
 Credem că aceasta este originea toponimului Isaccea. 
 Din analiza documentelor narative, italiene şi greceşti, putem 
constata că, niciodată nu apar menţionaţi doi termeni, respectiv 
Noviodunum şi Vicina sau Vicina şi Isaccea. 
 Putem concluziona că, de regulă Noviodunum dispare când 
apare Vicina şi că aceasta dispare când apare Isaccea. 
 În documente, ultima apariţie a Vicinei, până la noi dovezi, se 
pare a fi anul 1359 când scaunul mitropolitan a fost strămutat la Curtea 
de Argeş. 
 
Centrul religios de la Vicina. Localitatea a fost un mare centru 
religios, adevăr comentat pe larg în multe lucrări de specialitate. 
 Noi  nu vom trata problema din acest punct de vedere ci vom 
încerca să demonstrăm că Vicina nu putea să devină centru episcopal şi 
ceva mai târziu mitropolitan (probabil la 1264) dacă nu avea un trecut 
şi o tradiţie. Ori, se ştie, Noviodunum încă din secolul IV fusese 
„stropit cu sângele martirilor”, apoi în secolul V s-a întemeiat prima 
episcopie ajunsă la mare autoritate în secolul VI în vremea Împăratului 
Justinian, apoi reactivată în secolul X-XI de împăraţi Ioan I Tzimiskes 
şi Vasile II Macedoneanul. 
 Este un factor de care, negreşit trebuie să se ţină seamă. Vicina 
nu putea să  devină centru elesiatic pe un loc viran. 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 157

 Toate ştirile apar în favoarea Vicinei dar noi le vom interpreta 
pe baza argumnentelor aduse anterior, în sensul că subiectul în cauză 
are un trecut mult mai îndepărtat. 
 Ne vom sprijini în acest demers şi pe faptul că cele două resurse 
documentare, greacă şi arabă sunt paralele dar şi suprapuse în timp. 
 Deci, vom socoti că în realitate, pentru secolele XIII şi XIV, 
Vicina şi Isaccea formează un singur întreg. 
 Rolul jucat de centrul episcopal şi apoi mitropolitan Vicina la 
sfârşitul secolului XIII şi în prima jumătate a secolului XIV a fost 
important şi pentru faptul că avea în raza de acţiune întreaga dioceză 
ortodoxă de la Dunărea de jos, care  cuprindea şi sudul Basarabiei. 
 Şi importanţa ei este confirmată şi de faptul că la sinodul 
ecumenic care s-a desfăşurat în anii 1305-1306 la Constantinopole, 
mitropolitul de Vicina a avut o prezentă activă 60. 
 Biserica ortodoxă din dioceza dunăreană s-a dovedit deosebit de 
activă şi prin  acţiunea  de convertire la creştinism a unui număr tot mai 
mare de tătari şi aducem ca argument faptul că la anul 1319, garda 
tătară comandată de Angun a trecut la creştinism 61. 
 Pe de altă parte, aşezarea în Isaccea a unui număr mare de tătari 
islamici l-a determinat pe mitropolitul Iachint Kritopoulos să accepte 
strămutarea scaunului mitropolitan la Curtea de Argeş. 
 Credem că evenimentul de la 1359 prin care mitropolitul Iachint 
a acceptat, la propunerea şi la îndemnul patriarhului eumenic să fie 
mutat în Ţara Românească, trebuie interpretat şi că un act de 
reorganizare, de detaşare spre un nou centru mai active al vieţii şi 
activităţii eclesiatice româneşti. 
  
 Sorgintea toponimului Vicina. Am afirmat anterior că, pentru 
prima oară, aşezarea a fost menţionată de scriitoare bizantină Ana 
Comnena în opera sa, Alexiada. 
 După unii cercetători momentul de început al acţiunii descris în  
operă este anul 1074, după alţii, ceva mai târziu, spre anul 1090. 
 Dacă atunci, termenul Vicina lua locul denumirii vechi 
Noviodunum, atunci care a fost motivaţia acestei schimbări? 
 Făcând apel la logică şi la pshiologia neamului românesc, 
ajungem la concluzia că termenul Noviodunum era mai greu de 
pronunţat. Ori, este ştiut că în firea românilor există o tendinţă, o 
înşusire- aceea a vorbirii rapide, prin prescurtări sau pein crearea de 
termeni înlocuitori, prin porecle. 
 Termenul Noviodunum în vremea romanilor şi al bizantinilor a 
intrat în circuitul cunoaşterii ca un strălucit centru strategic cultural-
religios şi economic, care stimula încredere şi mândrie. După unii 
cercetători lingvişti, în traducere Noviodum înseamnă „Noua Forţă”. 
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 Denumirea a fost folosită până spre sfârşitul secolului XI când 
în Alexiada este menţionat pentru prima oară sub forma Bitzina- 
Vicina. 
 Vicina, spun toţi cercetătorii, este un termen românesc şi  a fost 
folosit de greci, de italieni şi de români. 
 Noviodunum, oraş-cetate, când s-a dezvoltat ca o adevărată 
metropolă, urmare a comerţului efectuat cu oraşele italiene, probabil că 
s-a extins în afara perimetrului său de oraş-cetate. De aceea funcţiile 
clasice- închise, nu mai permiteau dezvoltarea în formă nouă a funcţiei 
economice, astfel că s-a extins în afara vechiului oraş. 
 După părerea unor istorici, în special C.C. Giurescu, extinderea 
s-a produs în partea estică a oraşului, proces similar cu al canabelor  
romane, al oraşelor apusene sau aidoma extinderilor urbanistice de 
astăzi, din ţara noastră. 
 Noul sector anexă, extravilan, sau poate cartier se afla în plină 
dezvoltare, absorbind vitalitatea vechilor structuri închise geometric 
într-un perimetru strict. Şi în acest mod,  centrul de greutate a fost  
deplasat din vechiul oraş. 62 
 Cu bune gânduri dar şi peiorativ noua structură a fost 
preamărită sau poreclită „vecina”, termen care apare în unele lucrări de 
referinţă 63. 
 A apărut astfel „o vecină”, căreia italienii i-au zis Vicina, 
probabil, făcându-se legătura şi cu termenul latin „vicus” care însemna 
şi cartier. 
 Astfel, presupunem, că după un timp, localnicii n-au mai folosit 
termenul Noviodunum, mai greu de pronunţat şi l-au înlocuit cu 
„Vecina” iar italienii şi greci l-au pronunţat şi l-au consacrat în 
documente sub forma Vicina. 
 La anul 1321 Abulfeda consemna în formă fonetică arabă că 
Isaccea era un oraş din Ţara Românească - Aualak care mai târziu, 
începând cu secolul XV-XVI apare sub forma Isaccea 64. 
  
 Aşezarea. Se naşte în  mod obiectiv întrebarea, dacă într-adevăr 
Isaccea se află aşezată în acelaşi areal cu legendara Vicina? Concret, 
unde este aceasta, unde s-a aflat ce s-a întâmplat cu ea, care au fost 
cauzele care au determinat dispariţia ei? 
 Răspunsul trebuie dat plecând de la adevărul verificat că scoarţa 
terestră, datorită factorilor interni şi externi care acţionează permanent, 
determină necontenite şi profunde modificări. 
 Factorii care determină modificările aspectului fizico-geografic 
al scoarţei terestre- o parte a lor, sunt: 
 - mişcarea de rotaţie conjugată cu structura internă a planetei şi 
se justifică prin teoria ”masei-continentale şi a translaţiei” enunţată de 
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geologul german Alfred Wegener (1912). Consecinţa acestei mişcări: 
America s-a desprins de Euro-Africa şi s-a deplasat de la est la vest; 
 - erupţiile vulcanice şi aduceau ca argument erupţia Vulcanului 
Vezuviu produsă la anul 79 e.n. când au dispărut sub lava vulcanului 
oraşele Herculaneum, Stabiae şi Pompei 65. 
 - mişcarea tectonică, exemplu seismul din anul 1837 produs în 
Munţii Vrancei, în urma căruia prin surparea piscului Ghilcoş s-a 
format Lacul Roşu. Lacul are o suprafaţă de 12,6 ha şi o adâncime de 
10,5 m.66; 
 - mişcarea eoliană a cărei acţiune a acoperit toate oraşele antice-
greceşti şi romane din Dobrogea; 
 - acţiunea aluvionară, care în ultima mie de ani a modificat 
structura şi configuraţia Deltei Dunării care a înaintat cu cca 25 de km 
în Marea Neagră ( unde nu se formează maree) şi a făcut să dispară cel 
de al patrulea braţ al fluviului, Aspera care era navigabil.67 
 De fapt, geografii şi istoricii antici – greci şi romani – 
consemnează în cronici faptul că în vremea lor Dunărea se vărsa în 
Mare prin şase braţe. 
 Şi exemplele pot să continue. Dar, ce s-a întâmplat la Isaccea? 
Documentele atestă că fortăreaţa Noviodunum era protejată de apele 
Dunării, fiindcă „promotoriul pe care se afla cetatea era înconjurat din 
trei părţi de apele fluviului, având mai curând aspectul unei peninsule şi 
putând, fără prea mare greutate la nevoie să fie izolat de restul uscatului 
printr-un canal artificial68. Probabil, de aceea în antichitate cetatea a 
primit numele de „Noua Forţă”. 
 Localitatea a fost consemnată în portulanmele genoveze şi sub 
forma unui „păcui”. În acest caz trebuie să avem în vedere că în valurile 
fluviului  odinioară exista o insulă. De altfel, cu 10-15 ani în urmă, 
această insulă a început să răsară iarăşi din valuri. 
 Cândva, spun cronicile, Dunărea era trecută prin vad. Şi 
amintim că în vara anilor 1476, când seceta se prelungea şi căldura era 
sufocantă, Mahomed II şi-a trecut uriaşa armată peste fluviu, prin vad, 
folosind mijloace uşoare şi improvizate. 
 La Isaccea mişcarea aluvionară în contact cu zona lacustă şi cu 
fluviul, suntem siguri- a acţionat permanent de-a lungul timpului istoric 
şi fluviul şi-a corectat mereu demersul spre vărsare. 
 C.C. Giurescu, afirmă în discursul de recepţie la Academia 
României, din 15 februarie 1975, că „… numai dacă ar ieşi la iveală 
vreo hartă sau vreun alt izvor care să se refere simultan şi la Isaccea şi 
la Vicina atunci, evident, ar trebui să renunţăm la această localizare” 69. 
 Acestea sunt argumentele prin care susţinem „adevărul ipotetic” 
că Vicina se afla conservată sub arealul actualei Isaccea. 
 Dar, suntem siguri, cercetarea arheologică va elucida definitiv 
această ciudată enigmă a istoriei. 
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 Isaccea, oraşul românilor de la Dunărea de Jos. În anul 1204, 
pe vatra vechiului Imperiu Bizantin, au fost  create, aşa cum am mai 
relatat anterior, o serie de noi state. 
 Imperiul Latin de Răsărit, care revendica dreptul de moştenire 
al împărăţiei bizantine a fost concurat în competiţia pentru succesiune 
de Imperiul de Niceea, de Imperiul de Tessalonic şi de Epir. 
 Aşa se face că din anul 1204 Thema  Parishian a rămas în stare 
de subordonare relativă sau chiar de nesubordonare faţă de puterile 
care-şi disputau întâietatea pentru succesiune. 
 Concret, Thema de la Dunărea de Jos, recunoştea ierarhic 
subordonarea faţă de Patriarhia de Niceea şi formal autoritatea 
Imperiului Niceean. 
 Noua conjunctură avea să fie folosită pozitiv  din punct de 
vedere economic de oraşele republici-italiene, mai ales de Genova care 
desfăşura pe Dunăre un activ trafic comercial, benefic pentru toate 
părţile. 
 Situaţia rămâne neschimbată până în anul 1241 când se 
declanşează marea invazie a tătarilor. 
 Unul din principalele culoare prin care s-au revărsat invadatorii 
în Peninsula Balcanică a fost vadul de la Isaccea.70 
 Atunci, sub comanda Kaganului Kadan  oştile tătarilor au trecut 
Dunărea şi au distrus totul în cale lor 71. 
 După actul de invazie un număr mare al noilor veniţi avea să se 
aşeze în oraşul de la Dunăre, în Isaccea, unde au rămas aproape 100 de 
ani. 
 Sistemul strategic al oraşului fortăreaţă atât de bine pus la punc 
în vremurile lui Ioan I Tzimiskes şi al Împărăţilor Comneni, acum a 
fost complet distrus. 
 Invadatorii care se aflau pe o treaptă inferioară de civilizaţie, au 
instituit la Isaccea un regim de dominaţie deosebit de sever şi de 
spoliator. 72 
 Formele în care era exercitat regimul de ocupaţie al feudalilor 
tătari-mogai şi oglani, au determinat, pentru o vreme, stagnarea funcţiei 
comerciale a oraşului şi sărăcirea locuitorilor, care în  marea lor 
majoritate erau români. 
 În noile condiţii, deosebit de nefavorabile, biserica şi autorităţile 
civile şi-au reorientat şi reactivat atenţia şi speranţa către autorităţile 
eclesiatice şi politice de la Niceea şi apoi, după 1261 către cele din 
Constantinopole. 
 Această realitate este menţionată în documentele păstrate la 
Patriarhia ortodoxă şi confirmată în parte şi de cercetarea arheologică, 
inclusiv prin interpretarea unui număr mare de elemente numismatice, 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 161

emise în vremea împăraţilor, atât niceeni cât şi constantinopolitani care 
au condus imperiul de la 1222 până la 1324. 
 Revenim la ştirea că un număr mare de tătari s-au aşezat la 
Isaccea printre locuitorii care erau de religie creştină. Aşa se face că o 
parte importantă a noilor veniţi a adoptat religia autohtonilor. 
 Nu peste mult timp, atunci când Hoardra de Aur se afla sub 
conducerea lui Berke-Han (1257-1264), tătarii sau islamizat. 
 După islamizarea uriaşei mase de tătari, misionarii şi clericii 
arabi au început să cutreiere teritoriile unde se aflau noii lor 
coreligionari. 
 Unul dintre aceşti misionari, Rukn-al-Din, ne dă de ştire că 
urmaşii prinţului Nogai( 1267-1299), pe nume Tukul Bugha şi Saray 
Bugha s-au aşezat cu triburile lor la Isaccea şi că teritoriul stăpânit de 
Tukul Bugha se întindea de la Isaccea (Saccea) la Porţile de Fier 73.  
 Pe de altă parte, din interpretarea cronicilor bizantine, se poate 
stabili că situaţia grea în care se afla Isaccea, a încetat pe la anul 1280. 
 Reiese chiar că pe la sfârşitul secolului XIII sistemul strategic al 
oraşului cetate a fost reactivat, asigurând astfel libera navigaţie pe 
fluviu unde mărşăluiau navele genovezilor dar şi ale mongolilor.74 
 Ştirile cuprinse în izvoarele scrise au fost confirmate, aşa cum s-
a mai relatat şi de importante argumente numismatice. 
 Ne referim la faptul că în anul 1945 la Isaccea a fost descoperit 
un tezaur numismatic care cuprindea 70 hiperberi de aur emişi în 
timpul domniei următorilor împăraţi: Ioan III Vatatzes, 1222-1254; 
Mihail VIII Paleologul, 1259-1282; Andronic II 1292-1328 şi Mihail 
IX- comparat, 1295-1320 75. 
 Ce căutau aceste monede la Isaccea dacă sub urbanistica ei nu 
se aflau structurile unei alte aşezări? 
 Şi care să fi fost acea aşezare, dacă nu este vorba de legendara 
Vicina? 
 Pe de altă parte, documentele companiilor comerciale genoveze, 
demonstrează că schimbul de mărfuri cu navigatorii şi negustorii 
genovezi era faorte activ. 
 Astfel, se dă de ştire că genovezii vindeau în oraşul de la 
Dunăre, ţesături şi stofe, ceramică fină, podoabe, mirodenii, vinuri 
alese, unelte  de metal şi cumpărau, în special grâu, animale, pici, peşte 
sărat, icre şi-atenţie, miere şi ceară. 76 
 Faptul că din documentele comerciale reiese un detaliu, acele că 
negustorii genovezi cumpărau de la Vicina cantităţi mari de miere şi 
ceară, demonstrează că furnizorul dispunea  de  o bază meliferă 
puternică. 
 Ori, între localităţile care revendică dreptul de a se socoli 
urmaşa Vicinei nu poate fi decât cea care are păduri de tei. 
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 Facem precizarea că în patrulaterul Isaccea, Niculiţel, Valea 
Teilor şi Ţiganga se află cele mai întinse păduri de tei din Europa 77. În 
cazul de faţă, Niculiţelul este scos din competiţie fiindcă nu este port. 
 La Isaccea, pentru secolul XIII-XIV au fost descoperite bordeie 
de suprafaţă, pereţi din piatră sau lemn, ridicaţi pe temelii de piatră, 
monede, podoabe, obiecte de cult, numeroase şi variate unelte. 
 În context şi cu alte oraşe ale vremii, s-a evaluat că Isaceea 
întrunea caracteristicile unui înfloritor centru urban 78. 
 Un alt elelment care trebuie luat în calcul este acela că la 
mijlocul secolului XIV, existau oraşe vad la Dunărea de Jos. Ori, fţcând 
o analiză atentă constatăm că Isaccea ar fi cel mai vizat oraş port. 
 Situaţia înfloritoare pe care o traversa Isaccea la sfârşitul 
secolului XIII şi începutul secolului XIV este susţinută şi de ştirea că 
oraşul bătea monedă proprie. 79 
 Izvoarele documentare, literare şi cartogrifice dar şi cercetarea 
arheologică, demonstrează că Isaccea a aparţinut Ţării Româneşti în 
perioada 1321-1426 şi chiar după această dată. 
 Pentru a nu crea confuzi, reamintim că, în perioada de până la 
anul 1388, zona de nord a Dobrogei n-a făcut parte din Despotul lui 
Dobrotici. 80 
 În această situaţie izvoarele istorice confirmă că la anul 1321 
Isaccea făcea parte din Ţara Românească. Şi se aduce ca argument 
ştirea transmisă de Abulfeda la anul 1321. 
 Textul este redat sub forma „Isaccea e un oraş în Ţara 
Valahilor…” 81 şi poate fi interpretat în două moduri: 
 -în „Ţara Românilor care se aflau în nordul Dobrogei” 
sau 
 -românii aflaţi într-un teritoriu care făcea parte din Ţara 
Românească. 
 Noi vom adopta forma a doua de interpretare şi vom susţine că 
Isaccea făcea parte din Ţara Românescă aflată sub sceptrul voievodului 
Basarab T ( 1310-1352) 82 
 Care au fost cauzele pentru care teritoriul nord dobrogene a 
intrat în componenţa Ţării Româneşti? 
 În primul rând trebuie să avem în vedere apartenenţa etnică a 
populaţiei care era majoritar românescă şi era de religie creştină. 83 
 Pe de altă parte voevozii din Ţara Românescă doreau  să 
folosească acest prilej pentru a-şi asigura ieşirea la Gurile Dunării şi la 
Marea Neagră. 
 Este ştiut că documentele emise de companiile comerciale 
genoveze confirmă pentru perioada pusă în cauză, cumpărarea unei 
mari cantităţi de grâu. Ori, drumul grâului spre oraşele italiene trecea 
prin Dunărea maritimă şi prin Marea Neagră. 84 
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 Basarab I a intrat în stăpânirea Dobrogei de nord şi pentru a 
continua lupta împotriva tătarilor, acţiunea care în anii 1324-1328 s-a 
soldat cu supunerea acestora. Teritoriul din nordul Gurilor Dunării va fi 
încorporat la Ţara Românească şi va rămâne cunoscut în istorie sub 
numele de „părţile tătăreşti”. 85 
 Pentru a-şi asigura autoritatea asupra Basarabiei de sud, era 
nevoie de pregătirea unui dispoziţiv potrivit şi eficient. În cadrul acestui 
sistem, Isaccea juca un rol principal. 
 Urmaşii lui Basarab I au continuat să manifeste interes pentru 
menţinerea stăpânirii asipra teritoriului nord-dobrogean. 
 Dintre urmaşii lui Basarab I Mircea cel Bătrân a văzut în 
teritoriul întregii Dobroge, acel dispozitiv strategic care i-ar fi asigurat 
prevenirea extinderi pericolului extern devenit iminent. 
 De aceea, la anul 1389, folosind un moment diplomatic 
favorabil, voevodul şi-a extins stăpânirea asupra întregii Dobroge, cu 
oraşul Silistra. 
 Factorii care l-au determinat pe Mircea să elibereze, sau să 
unească întreaga Dobroge cu Ţara Românească au fost, în afară de 
conştiinţa unităţii de neam şi de teritorii, pericolul otoman care-i 
ameninţa ieşirea la Dunărea Maritimă şi la Marea Neagră. 86 
 Pentru asigurarea împlinirii scopului arătat „voevodul a luat 
măsuri de fortificare a liniei Dunării şi de reorganizare a instituţiilor, în 
special cele care se referă la apărarea ţării”. 87 
 În situaţia nou creată oaşul Isaccea îşi amplifică funcţia de 
apărare şi de supraveghere a navigaţiei pe Dunăre şi se afla  ca punct de 
sprijin dar şi ca loc de refugiu în faţa unui eventual atac tătar. 88 
 Apartenenţa Dobrogei la Ţara Românească este pomenită în 
unele hrisoave emise de cancelaria domnească în anii 1389, 1404 şi în 
1415. 
 Cel emis la Argeş la data de 10 iunie 1415, reconfirmă 
stăpânirea Ţării Româneşti „ peste Gurile Dunării şi până la Marea cea 
Mare” 89 
 Ştirea că la anul 1417 turcii au cucerit oraşul Isaccea apare 
relativă, sau poate temporară pentru că urmaşii lui Mircea cel Bătrân, în 
actele emise, se intitulează domni „ până la Marea cea Mare”. 
 Acesta a fost temeiul pentru care se susţine că Dobrogea a 
rămas în componenţa Ţării Româneşti şi în vremea domnilor lui  Mihail 
I Dan II; Radu II Prasnaglava, Dan II, Vlad Dracul şi chiar Vlad Ţepeş, 
până la anul 1462. 
 Sub domnia lui Mihail I ( 1418-1420) încep vremuri grele 
pentru Ţara Românească în general şi pentru Dobrogea în special. 
Fiincă în anul 1420 turcii pornesc din nou războiul împotriva teritoriilor 
româneşti. 90 
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 Cronicile turceşti ne dau informaţia că oastea otonană a atacat şi 
supus „ patru cetăţi vestite”, anume Isaccea şi Enisala în Dobrogea şi 
Giurgiu şi Turnu în Muntenia. 91 
 A se observa că în cronicile turceşti cele patru toponime sunt 
marcate cu adjectivul „vestite”. 
 Reiese că în acea vreme, Isaccea juca încă un rol activ în 
sistemul defensiv al Ţării Româneşti. 
 Etapa de rezistenţă eroică a românilor s-a încheiat în mai 1420, 
când voevodul Mihail I a căzut în luptă. 
 În noua situaţie, turcii au impus un domn obedient pe Radu II 
care a acceptat plata haraciului. 
 Dar, aşa cum reiese din cuprinsul unui hrisov emis de cancelaria 
domnească în vremea lui Radu II Prasnaglava, Ţara Românească 
stăpânea încă Dobrogea, fiincă voevodul se intitula domn „ până la 
Marea cea Mare”. 
 Conştiinţa unităţii de teritoriu şi de neam avea să se afirme în 
continuare şi în vremea domnitorilor Dan II, Vlad Dracula şi Vlad 
Ţepeş, care au dus mai departe războiul antiotoman. 
 Dacă avem în vedere ştirea dată de cercetătoarea Ana Ghiaţă, 
înseamnă că Isaccea şi-a păstrat apartenenţa la statul medieval Ţara 
Românească, până la anul 1484 când intra sub dominaţie otomană. 
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Imperiul Bizantin în prima jumătate a secolului XIII 
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1389-1418 
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CAPITOLUL V 
 
 

1. ORAŞUL – CETATE ISACCEA ÎN VREMEA 
PRIMEI FAZE A STĂPÂNIRII OTOMANE 

1484-1768 
 
 La sfârşitul secolului al XV-lea, după aproape 100 de ani de 
lupte crâncene, Dobrogea a fost cucerită de turci şi introdusă în 
sistemul administrativ otoman. 
 Ceva mai târziu, pe la anul 1651, călătorul turc Evlia Celebi 
consemna că „sultanii cucerind aceste pământuri de la moldoveni şi 
valahi au adus în ele turci şi tătari”. 
 Noua realitate va dăinui până la anul 1878 când provincia va 
reveni la Patria Mamă. 
 În sistemul de dominaţie al Dobrogei de către Imperiul Otoman 
vom deosebi două perioade distincte. 
 Prima perioadă va fi cuprinsă între anii 1484-1768, vreme în 
care Dobrogea, organizată sub forma Sangeacului de Silistra va juca un 
rol strategic ofensiv, fiindcă de pe teritoriul ei erau pregătite şi 
declanşate acţiunile militare împotriva Principatelor Române şi ale 
Poloniei. 
 A doua perioadă se va întinde în timp între anii 1768-1878, în 
care pe teritoriul Dobrogei se vor desfăşura etape din şase războaie 
ruso-turce, care vor însuma peste 30 de ani de lupte crâncene, în urma 
cărora provincia va fi transformată într-un adevărat deşert, cum o 
caracterizează călătorii europeni. 
 Când împărăţia turcească a atins Dunărea maritimă, principalul 
obiectiv a fost crearea unor capete de pod pe malul stâng, adică raialele 
Turnu, Giurgiu, Chilia şi Cetatea Albă, iar pe malul drept puncte de 
control ale teritoriului şi ale căii fluviale. 
 Unul dintre aceste puncte de control a fost Isaccea care, încă de 
la începutul stăpânirii turceşti a fost organizată sub formă de caza, care 
în fapt era un complex cu funcţii militare şi economice aflate din multe 
puncte de vedere, direct sub administraţie centrală. 
 Sistemul consta dintr-o cetate (kale) care avea o garnizoană 
militară, un oraş propriu-zis care grupa populaţia civilă, apoi portul cu 
instalaţiile sale, cu servicii vamale şi comerciale, cu hambare şi 
depozite pentru provizii şi – evident, o zonă agricolă cu satele 
componente care cultivau pământul. Nucleul  îl forma cetatea în care se 
aflau câteva sute de soldaţi întreţinuţi din veniturile locale sau ale 
cazalelor învecinate, potrivit sistemului numit ogeaklâk. 
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 Isaccea, prin aşezarea sa pe axa geografică nord-sud şi cu 
avantajul aşezării la Dunăre, beneficia de misiunea colectării şi 
depozitării zaherelei (darea în produse) dintr-o zonă vasală, foarte 
întinsă. 
 Documentele atestă că în secolele XVI şi XVII, oraşul cetate 
beneficiind de o stare de deosebită prosperitate, subvenţiona cu bani 
(gizye) şi cu produse şi garnizoana militară din raiaua Cetatea Albă. 
 Isaccea, în vremea de până la seria războaielor ruso-turce era un 
oraş bine structurat şi organizat fiindcă – spun documentele, avea un 
centru civic, un bazar, un han (caravansarai), o geamie – desigur, la 
început, improvizată într-o clădire care oferea minimum de condiţii, 
evident – şi o biserică, mai multe dughene şi probabil şi un alşezământ 
de binefacere care se numea imaret. 
 Cazaua era condusă de un cadiu numit de la centru şi era 
remunerat cu 150 de aspri pe zi drept yevmie – în conformitate cu 
categoria cazalei. 
 La un anumit moment istoric, pe la mijlocul secolului al XVI-
lea, Isaccea era considerată cheia apărării Dobrogei. 
 Cetatea, spun călătorii europeni era construită din piatră albă şi 
avea pe verticală o înălţime mândră şi sfidătoare. La conducerea ei se 
afla un comandant – muhafiz, portul era condus de un emin ajutat de 
mai mulţi vameşi adică de gümrükçii. 
 Din administraţia cazalei mai făceau parte şi alţi funcţionari 
printre care: 
- subasi, pentru asigurarea ordinei; 
- voyvoda, pentru strângerea dărilor; 
- kapudan (căpitan), pentru supravegherea navigaţiei pe Dunăre. 
 Forma în care a fost organizată Dobrogea – adică Sangeacul de 
Silistra va dăinui până la anul 1864 când va fi reorganizată în două 
sangeacuri – de Silistra şi de Tulcea. 
 Sangeacul de Tulcea va fi la rândul său organizat în opt cazale: 
Babadag, Mankaly, Mecidia, Sünne (Sulina) Tulcea, Eski kili (Chilia 
Veche), Mahmudia şi Isaccea. 
 Literatura de specialitate atestă adevărul că în secolele XVII şi 
XVIII, până la seria războaielor cu Rusia, Isaccea avea, prin poziţia sa 
geografică şi prin capacitatea sa economică, o importanţă europeană. 
Veniturile produse de oraşul de la Dunăre, spun documentele, erau 
direct percepute de sultan. 
 
 Rolul strategic al fortăreţei Isaccea în vremea dominaţiei 
otomane. Isaccea în vremea stăpânirii otomane a jucat un activ rol în 
sistemul strategic al împărăţiei turceşti. 
 Am subliniat anterior că din punct de vedere militar, pot fi 
stabilite două etape ale participării oraşului cetate la sistemul strategic 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 175

al Imperiului Otoman – prima cuprinsă între anii 1484 – 1768 şi a doua 
între anii 1768 – 1878. Vom trata cele două perioade distinct. 
 Din cronicile tuceşti aflăm că la 27 iunie 1484, sultanul Baiazid 
II (1481-1512) a trecut Dunărea pe la Isaccea şi a atacat sudul 
Moldovei aflată sub sceptrul lui Ştefan cel Mare, cucerind cetăţile 
Chilia şi Cetatea Albă, care au fost transformate în raiale. Această 
realitate a consolidat poziţia Isaccei în sistemul strategic turcesc. 
 La începutul secolului al XVI-lea, Imperiul Otoman, la 
conducerea căruia se afla sultanul Soliman Magnificul (1520-1566), 
continuă campania de noi cuceriri (1526, distruge armata regală 
maghiară, Ungaria dispare ca stat), în scopul transformării Mării Negre 
– Kara Deniz, într-un lac turcesc. 
 Într-una din aceste acţiuni războinice, sultanul a pornit marşul 
de la Adrianapole la mijlocul lunii iulie 1538 şi după 22 de zile, adică 
la 7 august a ajuns la Isaccea. Aici, Soliman a rămas un timp 
concludent (se pare, din punct de vedere strategic, prea mult) unde a 
avut convorbiri cu trimişii principelui Transilvaniei, Ioan Zapolya. 
Sultanul aştepta ca să sosească la Isaccea şi ambasadorii lui Petru 
Rareş, ceea ce nu s-a întâmplat. 
 Armata otomană a trecut Dunărea prin vadul de la Oblucita, a 
ocupat apoi toată Moldova şi Petru Rareş şi-a pierdut prima domnie. 
 Urmare a invaziei, jumătatea de sud a Moldovei dintre Prut şi 
Nistru, cu oraşul Tighina, a fost transformată în raia turcească. 
 De remarcat că succesele militare ale lui Soliman Magnificul au 
fost vestite la Istambul de soli trimişi din garnizoana Isaccei. 
 Tot atunci, turcii au cucerit de la Polonia, partea de sud a 
teritoriului cuprins între Nistru şi Bug care va rămâne cunoscută în 
istorie sub numele de Edisan. 
 Foarte important a fost faptul că Edisanul forma culoarul de 
legături între Isaccea şi Hanatul Crimeii, de unde se recrutau şi se 
instruiau, inclusiv la Isaccea, trupele auxiliare ale imperiului. 
 Noua situaţie va fi foarte favorabilă pentru Isaccea, care va 
deveni un important centru militar şi economic, mai ales pentru că aici 
–aşa cum am mai relatat, se depozita zaharaaua pe care împărăţia 
turcească o primea de la popoarele cucerite şi supuse. 
 Din secolul al XVI-lea, importanţa centrului strategic Isaccea 
este confirmată şi de realitatea că, imediat ce se punea în aplicare un 
plan strategic care viza zona de nord a Dunării Maritime, pasa de la 
Silistra îşi muta reşedinţa la Babadag, pentru a fi aproape de Isaccea şi 
de Vadul de la Oblucita. 
 Fortăreaţa îşi reactivează funcţia strategică ofensivă ori de câte 
ori voievozii Ţării Româneşti şi ai Moldovei se răzvrăteau împotriva 
Înaltei Porţi. Şi amintim evenimentul din primăvara anului 1574 când 
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sultanul Selim II (1566 – 15 decembrie 1574) şi-a concentrat armata 
care număra 60.000 ieniceri şi spahii şi a trecut Dunărea pe la Isaccea. 
 Este evident că o asemenea acţiune presupunea pregătiri 
extraordinare. 
 Se cuvine să facem precizarea că în acele timpuri Isaccea era 
locuită, într-o proporţie majoritară de români. Şi aducem ca argument 
un document emis în anul 1575 care susţine această afirmaţie şi care, în 
plus enumeră câteva nume ale localnicilor. Acestea sunt: Dedu Ghioca, 
Pavlu Radul, Ioan Balaban Românul, Luca Iuga şi Stoian fratele lui 
Tatomir. 
 Analiza particularităţilor onomastice ale denumirilor 
demonstrează că ele sunt de origine creştină şi de fonetism românesc. 
În plus, cele cinci nume sunt compuse din patronimic (numele de 
familie) şi prenume (nume de botez), iar unul dintre cele cinci avea şi 
cognomen – Românul. 
 Ceva mai târziu, o intensă campanie militară, cu scopul 
eliberării Dobrogei a declanşat-o Mihai Viteazu. Eliberarea şi anexarea 
provinciei de la Dunăre şi Mare, se pare că reprezenta prima etapă a 
făuririi statului centralizat românesc. 
 Mihai Viteazu, în prima etapă a programului său politic, 
urmărea să slăbească puterea otomană şi să (re)obţină ieşirea la Marea 
Neagră şi la Gurile Dunării. 
 Ceea ce pare ca interesant este faptul că, în intenţia sa, Mihai 
Viteazu a găsit sprijin în forţele populare româneşti care se aflau în 
localităţile de la Dunărea dobrogeană. 
 În misiunea de eliberare a Dobrogei, voievodul muntean s-a 
aflat în alianţă şi cu forţele ardelene comandate de generalul Albert 
Kiraly şi cu voievozii Moldovei, Petru Aron şi apoi Ştefan Răzvan. 
 Acţiunile strategice declanşate de Mihai Viteazu au antrenat în 
multe situaţii oraşul Isaccea, asediat în sud de generalii Manta, Albert 
Kiraly, fraţii Radu şi Preda Buzescu, în timp ce din nord, prin Vadul 
Oblucita acţiunea era coordonată de generalii lui Aron Vodă respectiv 
hatmanul Ştefan Răzvan, Nalivaico Rusul şi Lobodă Românul. Aceştia, 
după ce cuceresc prin surprindere Cetatea Albă, Chilia, Smil-ul 
(Ismailul) şi – evident, cetatea Oblucita care controla trecerea peste 
fluviu, urma să se reunească cu generalii lui Mihai Viteazu la Isaccea. 
 Se menţionează în cronici că atunci când Isaccea a fost cucerită, 
au fost capturate cantităţi mari de produse. 
 Evenimentele amintite au fost relatate şi de negustorul raguzan 
Giovani de Marini Poli, care – deşi exagerează proporţiile prăzii 
capturate din zona Isaccea – Măcin, adică 100.000 de boi şi peste 
400.000 de oi, totuşi exagerarea nu putea fi făcută dacă zona respectivă 
nu era foarte prosperă şi vestită. 
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 Proporţiile şi consecinţele conflictului i-a obligat pe turci să 
deplaseze în zonă forţe militare care să redreseze situaţia. Şi otomanii 
trimit o importantă flotă şi un corp expediţionar corespunzător, aflat 
sub comanda amiralului Mami Paşa, care va purta lupte crâncene 
pentru recucerirea Chiliei, Tulcei, Isaccei, Măcinului. 
 Amiralul Mami Paşa urma în continuare să asigure apărarea 
Brăilei care era raia de la 1541 şi care era asediată direct de oastea lui 
Mihai Viteazu. 
 Acţiunea de război continuă până la mijlocul anului 1595 când, 
treptat, treptat, Dobrogea este recucerită de turci. Intervine însă 
momentul 13 august 1595 adică bătălia de la Călugăreni, prin care 
voievodul muntean îşi consolidează situaţia şi reîncepe campania 
pentru eliberarea provinciei dunărene. 
 După o perioadă de acalmie, determinată de venirea iernii, 
acţiunea de război este reluată în anul 1596, prelungindu-se şi în anul 
următor când se dau lupte violente la Babadag. 
 În final, în toamna anului 1597 se ajunge la împăcare, Dobrogea 
rămânând în continuare la turci. 
 Situaţia pentru turci, însă – nu era prea bună, deoarece provincia 
era vremelnic dezorganizată şi paralizată din punct de vedere economic. 
 Cronicarul turc, Mustafa Selaniki nota că „… toate schelele de 
la Dunăre au fost arse şi ruinate de raialele din Ţara Românească 
sprijinite de transilvăneni”. 
 Facem precizarea că prin „schele” trebuie să se înţeleagă 
instalaţiile portuare, iar prin „raiale” a se înţelege supuşii de până 
atunci ai turcilor, aflaţi în teritoriile care aveau statut de „Dar Islam” 
adică ţinut supus islamului, aşa cum s-a aflat o parte a Dobrogei între 
anii 1417-1484. 
 Cronicarul lui Mihai Viteazu – Baltazar Walter, care a străbătut 
calea de la Isaccea la Istambul, consemna că „a trecut printr-o zonă 
distrusă de armatele lui Mihai”. 
 După ce în mai 1600 Mihai Viteazu a cucerit şi unit şi Moldova, 
i-a însărcinat pe generalii săi, Baba Novac şi Deli Manu să elibereze şi 
cetăţile Isaccea, Măcin şi Tulcea pentru a-şi asigura hotarul de sud-est 
al statului centralizat. De aceea turcii au concentrat în nordul Dobrogei 
forţe numeroase capabile să reziste acţiunilor de război provocate de 
români. Dar, în august 1601 epopeea lui Mihai Viteazu avea să se 
încheie în mod tragic la Câmpia Turzii. 
 În anii care au urmat, împărăţia turcească a restabilit ordinea 
otomană atât asupra Dobrogei, cât şi a Principatelor Române. 
 Şi Isaccea, foarte repede şi-a reactivat rolul ofensiv în sistemul 
strategic al Imperiului Otoman. 
 În secolul al XVII-lea, până la anul 1683, Imperiul Otoman 
cunoaşte apogeul puterii şi măreţiei sale. În acest context, Dobrogea şi 
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în cadrul său fortăreaţa de la Dunăre vor înregistra o mare dezvoltare şi 
îşi vor asigura un loc important în viaţa împărăţiei. 
 Oraşul cetate se va afirma ca un centru unde se intersectau 
drumurile terestre şi cele fluviale care determinau dezvoltarea 
înfloritoare a economiei sale. 
 Evident, această stare de prosperitate a fost creată şi pusă în 
slujba împărăţiei turceşti şi numai într-un plan secundar a fost rezervată 
şi pentru populaţia majoritar creştină. 
 Din cronici şi din relatările călătorilor europeni reiese că în 
acele momente istorice Isaccea devenise un centru de producţie şi de 
desfacere a mărfurilor de larg consum destinate armatei, schimbului 
comercial şi – cum am mai relatat, consumului loca. 
 Se presupune că nevoia utilităţilor de schimb a antrenat apariţia 
şi dezvoltarea unor meşteşuguri care erau generate de existenţa materiei 
prime specifică zonei. În plus se menţionează sectoarele agricol, viticol, 
apicol, piscicol, zootehnic, activitatea de morărit. Se notifică de 
asemenea, animaţia din bazar şi – la anul 1663 prezenţa negustorilor 
italieni din Raguza şi greci din Insula Chios. 
 Se mai precizează  că în acest oraş erau construite cele mai mari 
depozite pentru produse naturale, destinate capitalei imperiale şi 
armatei. Din analiza unor documente emise de cancelaria imperială, în 
secolele XVII şi adresate cadiului din Isaccea reiese că se încuviinţa 
crearea unor noi hambare capabile să absoarbă cantitatea mare de 
produse care urma să sosească. 
 În fruntea depozitului central, cel mai mare din Dobrogea, se 
afla un intendent care era subordonat direct cadiului. 
 Situaţia înfloritoare a oraşului Isaccea este certificată şi de 
faptul că aici – la începutul secolului XVII se înfiinţează un vakuf care 
era o fundaţie de binefacere, care avea o oarecare imunitate fiscală şi 
juridică fiind astfel pus la adăpost în cazul unor eventuale confiscări ale 
patrimoniului de către statul otoman, practică des întâmplată. 
 Vakuful de la Isaccea trimitea anual o sumă importantă de bani 
la locurile sfinte ale islamului – Meca şi Medina. 
 În anul 1621 armata imperială otomană în frunte cu padişahul 
Osman al II-lea (1618-1622) pregăteşte şi declanşează campania 
împotriva regatului Poloniei. Pentru aceasta, între 24 iulie şi 2 august 
1621 la Isaccea încep lucrări de mare amploare pentru instalarea 
podului care unea peste Dunăre Isaccea cu Oblucita. 
 Se spune că adesea padişahul trecea fluviul şi – după obiceiul 
timpului, lansa săgeţi cu arcul pentru a identifica „locul cel mai 
potrivit” unde urma să ridice o semeaţă coloană din piatră al cărui 
material era extras din carierele Isacei. Deoarece roca extrasă era mult 
peste necesar, sultanul a ordonat să se continue munca de extracţie şi să 
se ridice în cetate un castel care în anul 1837 încă exista. 
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 Adesea momentele de linişte erau tulburate fie de incursiunile 
tătarilor, fie de ale cazacilor, care se încheiau cu jafuri şi cu jale. Aşa s-
a întâmplat la anul 1624 în vremea sultanului Murad IV (1622-1640) 
când se declanşează rebeliunea tătarilor de la Crâm care pustiesc 
întregul nord al Sangeacului de Silistra. De aceea, sultanul a ordonat 
consolidarea temeinică a sistemului de apărare al Isaccei, locul pe unde 
se revărsaseră hoardele invadatoare. 
 În vremea lui Mohamed IV (1648-1687) continuă expediţiile 
tătarilor. Cele mai cumplite atacuri s-au produs în anii 1661, 1663 şi 
1664. Sultanul a luat măsuri energice de pedepsire a răzvrătiţilor şi pe 
deasupra hanul tătar de la Crâm a fost mazilit. 
 La mijlocul lunii iunie 1672, sultanul pregăteşte un nou război 
contra Poloniei. Trupele au fost concentrate la Isaccea unde, la mijlocul 
lui iulie, începe amenajarea podului de ambarcaţiuni peste Dunăre. 
 După trecerea fluviului, armata otomană traversează Moldova şi 
apoi Nistrul şi asediază cetatea Kamenitza care cade în septembrie 
1672. Amintim că momentul trist a fost imortalizat cu măiestrie de 
scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz în romanul Pan Wolodyowski. 
 Deoarece seimul polonez a respins ratificarea tratatului de pace 
cerut de Imperiul Otoman, sultanul a concentrat pentru a doua oară 
armata la Isaccea în toamna anului 1673. 
 Oştirea, după ce rămâne 61 de zile în oraşul cetate, trece apoi 
Dunărea, înaintează spre nordul Moldovei şi la 23 noiembrie 1673 dă 
lupta cu polonezii la. Hr.otin. Turcii sunt însă învinşi de armata 
poloneză care era comandată de regele Ian Sobietski. Resturile armatei 
turceşti se retrag în – de-acum istovitul oraş Isaccea. 
 În intervalul de timp 1672-1679, cât a durat conflictul cu 
Polonia, Dobrogea fusese transformată într-un adevărat lagăr iar 
Isaccea era capul de pod unde se concentrau armatele turceşti, fie 
pentru declanşarea campaniilor militare, fie pentru reîntoarcerea de pe 
teatrul de operaţii războinice, adesea învinse şi greu lovite. 
 În ambele cazuri, oraşul cetate suporta o stare totală de presiune 
şi de nelinişte. Oraşul erou Isaccea rămânea însă cu porţile deschise. 
 O nouă stare de teamă a fost trăită de Isaccea în anul 1685 când 
Polonia a fost ameninţată din nou cu război de împărăţia turcească. Era 
în realitate o reacţie la faptul că în anul 1683, când armata otomană a 
asediat Viena, turcii au fost atacaţi şi învinşi de armata poloneză 
condusă la victorie de regele Sobietski. Prin acea acţiune victorioasă a 
armatei poloneze a fost declanşat refluxul ireversibil al împărăţiei 
turceşti. 
 În acel an – deci 1685 armata otomană a trecut de la Isaccea 
peste Dunăre şi a mărşăluit spre hotarul Poloniei dar oştirea poloneză s-
a retras evitând războiul. Cu acea ocazie turcii l-au înscăunat ca domn 
al Moldovei pe Constantin Cantemir (1685-1693). 
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 Conform unei strategii devenită clasică, în anul 1689 soseşte la 
Isaccea o altă numeroasă armată otomană. Evident, operaţia de 
cantonare în lagăr presupunea mijloace şi forme de organizare speciale. 
Un orăşel care răspundea unei asemenea provocări înseamnă că putea 
oferi condiţii extraordinare. 
 Noua misiune era deosebit de complicată deoarece, după 
dezastrul de la porţile Vienei – 1683, Turcia era ameninţată şi avea să 
intre în război, pe rând sau în alianţe adverse, cu noii săi vrăjmaşi, 
adică Austria, Polonia şi Rusia. Învinsă, pacea se încheie la 6 februarie 
1699 la Karlowitz, prin care Imperiul Otoman pierdea Azovul (1696) la 
Rusia şi Ungaria centrală (fostă paşalâc după 1526), Transilvania, 
Slovenia, Croaţia, o parte a Dalmaţiei –la Austria. 
 Pacea de la Karlowitz trebuie interpretată ca un moment în care 
încetează oficial hegemonia Imperiului Otoman asupra unei mari 
întinderi a Europei. 
 De altfel, starea de slăbiciune în care intră împărăţia turcească 
va fi speculată şi exploatată de Imperiul Ţarist şi de Imperiul 
Habsburgic. 
 În anul 1716 izbucneşte un nou conflict, încheiat cu înfrângerea 
Turciei de către Austria şi Republica Veneţia. Pacea s-a încheiat în anul 
1718 la Passarowitz în urma căreia Imperiul Otoman pierde Banatul, 
nordul Serbiei, Oltenia şi nordul Bosniei. 
 Seria acestor războaie a fost continuată cu conflictul desfăşurat 
între anii 1736-1739 când Turcia a fost atacată de Austria. 
 Din raţiuni strategice, pentru a ţine Rusia pe cât posibil în afara 
conflictului cu Austria, în iulie 1735 marele vizir Ismail Paşa, părăseşte 
Babadagul şi – în fruntea trupelor se deplasează şi-şi stabileşte tabăra şi 
cartierul general la Isaccea. Scopul era acela de a se afla în apropierea 
unor eventuale evenimente şi acţiuni de război. 
 Din nou, atât de zbuciumatul dar mereu renăscutul oraş Isaccea, 
era constrâns să suporte o nouă stare de presiune, de încordare, de 
teamă. Dar, data aceasta, unda de şoc a războiului a ocolit („oraşul 
erou”) Isaccea. 
 Ca o concluzie generală, putem evalua că până la seria 
războaielor care avea să înceapă în anul 1768, oraşul de la Dunăre a 
avut un rol, fără excepţie, ofensiv, fiindcă din Isaccea armatele otomane 
au trecut Dunărea şi au purtat războaiele la distanţe îndepărtate, în 
teritorii care, totuşi nu aduceau direct traumele conflictelor în împărăţia 
turcească. 
 Din acel an, 1768, funcţia strategică a oraşului cetate se va 
schimba, devenind defensivă, de apărare şi – de cele mai multe ori, de 
suportare directă a acţiunii de război. 
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Dobrogea în sec. XIV-XVI. Isaccea apare în paranteză la Vicina 
 

(după C.C. Giurescu şi D.C. Giurescu) 
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Imperiul Otoman în sec. XIV - XVII 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Dobrogea la jumătatea sec. XVI – începutul sec. XVIII 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Acţiunile militare declanşate de Mihai Viteazu în Dobrogea şi 
în Poiana Brăilei 

 
(după D.C. Giurescu şi C.C. Giurescu) 
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Zona Dunării de Jos redată de Dimitrie Cantemir în opera 
„Descrierea Moldovei” 

 
(Editura Minerva, Bucureşti, 1985) 
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Imperiul Otoman între 1699-1774. Pacea de la Kuciuc Kainargi 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Zona Mării Negre în sec. XVI 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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FORTĂREAŢA DE LA ISACCEA 
ÎN VREMEA RĂZBOAIELOR RUSO-TURCE 

1768-1877 
 
 
 În perioada 1768-1878 între Imperiul Otoman şi Imperiul Rus 
au avut loc şase conflicte. Primul s-a desfăşurat între anii 1768 – 1774. 
 Pentru Isaccea, conflictul începe prin încartiruirea unei mari 
părţi a armatei imperiale. În tabără a sosit şi marele vizir, Ali Paşa, care 
a rămas în mijlocul oştirii timp de 20 de zile. După ultimele pregătiri, la 
începutul lunii iunie 1769, armata trece Dunărea la Cartal şi apoi 
înaintează până la. Hr.otin unde va fi înfrântă de armata rusă. 
 Urmează retragerea în dezordine şi reîncartiruirea la Isaccea 
care va fi atacată de armata ţaristă. Se dau lupte sângeroase, oraşul 
suportând suferinţe şi distrugeri necunoscute până atunci. 
 Se repetă acţiunea de război în anul următor când 30.000 ruşi 
trec din nou peste fluviu şi atacă fortăreaţa, pricinuind prin asedii, 
imense pierderi în morţi şi răniţi. 
 Mulţimea răniţilor a fost internată în spitalele de campanie – 
simple improvizaţii, pregătite în zona oraşului. În acea situaţie tristă, 
marele vizir a oferit celor suferinzi daruri şi compensaţii băbeşti. 
 Nu peste mult timp, comandamentul otoman a detaşat din 
Anatolia o nouă armată care a fost, de asemenea, încartiruită la Isaccea. 
Pentru buna organizare a liniei fluviului a fost numit vizir (comandant 
al oraşului) Daghestan Ali-Aga, care avea misiunea să asigure nu 
numai apărarea liniei Dunării ci şi aprovizionarea şi paza depozitelor 
care erau destinate întreţinerii armatelor. 
 Un lucru grav care s.a petrecut atunci a fost acela că ienicerii 
veniţi din Anatolia au adus cu ei şi o cumplită epidemie de ciumă care a 
rămas vestită în istoria Europei. Cu mijloacele existente atunci 
„agresiunea” epidemiei a fost greu înlăturată. 
 La scurt timp, ruşii reiau atacul, reuşind în prima fază să 
cucerească Tighina şi apoi Chilia. Primejdia acţiunii de război se afla 
iarăşi foarte aproape de Vadul de la Oblucita. 
 Pe de altă parte, prelungirea războiului prin scoaterea 
Principatelor Române – principalul teatru de operaţii militare, de sub 
suzeranitatea Porţii otomane face ca în imperiu să se simtă criza în 
aprovizionare. La Isaccea depozitele sunt şi goale dar şi puse sub 
carantină. Ienicerul turc este ameninţat să nu-şi mai primească raţia de 
hrană. De aceia, în decembrie 1771 detaşamentele otomane care se 
aflau în oraş şi în zonă se retrag spre Constanţa. 
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 Aşa se face că la mijlocul lunii ianuarie 1772, ruşii intră pentru 
prima oară în oraş pe care îl ocupă. La scurt timp, ei ocupă şi 
Babadagul iar la 29 ianuarie întreaga Dobroge care devine teatru de 
război. Atunci, trupele ruseşti cu un spirit de sălbăticie nemaiîntâlnit au 
trecut provincia cum se spune prin foc şi sabie. De la Isaccea şi până la 
Bazargic, toate localităţile au fost lovite de unda de şoc a războiului. 
 Are loc o reorganizare a dispozitivului de luptă al armatei 
otomane care, la 7 noiembrie 1773 încheie campania de scoatere a 
hoardelor ţariste peste Dunăre. Cu acea ocazie Isaccea a fost cumplit 
lovită. Suferinţele nu se mai sfârşeau!  
 La data de 20-21 iulie 1774 a fost semnat tratatul de pace de la 
Kuciuk – Kainagi. Articolul 11 din tratat, prevedea o mai mare 
siguranţă a navigaţiei pe Dunăe, iar prin articolul 16, Rusia restituie 
Imperiului Otoman toată Basarabia, cu Cetatea Albă, Chilia, Ismail şi 
Tighina. Se strecura, astfel, iluzia că siguranţa şi liniştea poposiseră 
iarăşi la Dunărea de Jos. 
 Dar, vremea de linişte şi de pace este repede întunecată de norii 
negri ai unui nou conflict. Fiindcă în anul 1787 a izbucnit un nou război 
cu Rusia şi cu Austria, care se va desfăşura pe teritoriul Ţărilor Române 
şi – evident şi al Dobrogei. 
 În urma unor lupte sumare, armata rusă intră la data de 13 
noiembrie 1787 în Tulcea şi la 14 noiembrie, flota rusă ajunge la 
Isaccea şi ocupă fără luptă oraşul. 
 Cetatea le oferă cuceritorilor o captură importantă care 
cuprindea 48 tunuri, multă muniţie şi mulţi prizonieri. Dar turcii retraşi 
din cetate primesc întăriri şi după lupte grele cu sorţi alternativi, ruşii 
sunt forţaţi să se retragă peste fluviu. 
 Războiul se încheie în ianuarie 1792, iar pacea este semnată la 
Iaşi prin care Rusia îşi întinde stăpânirea până la Nistru, data aceasta 
punând în primejdie pacea, siguranţa şi integritatea teritorială a 
principatelor române iar Dobrogea va fi ameninţată nemijlocit. 
 Din punctul de vedere al legăturilor cu Europa, subliniem că, 
prin pacea de la Iaşi, Austria a obţinut dreptul de liberă navigaţie pe 
Dunăre, adevăr care pentru portul Isaccea avea o semnificativă 
importanţă. 
 Aşadar, sosirea Imperiului Rus cu graniţa la Nistru, constituia o 
mare primejdie pentru Principatele Române, fiindcă împărăţia ţaristă, 
sub pretextul că este apărătoarea ortodoxismului, urmărea să ajungă la 
Dunăre, în Balcani, la Strâmtori. 
 Relatam anterior că Isaccea fusese crunt lovită de conflictele 
ruso-turce. Şi – fără să aibă răgazul necesar, fără să-şi vindece gravele 
traume, oraşul cetate va fi iarăşi antrenat într-un nou conflict războinic 
între cele două imperii – rus şi turc. 
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 Conflictul a început prin declaraţia de război a Rusiei, adresată 
Imperiului Otoman, la 24 noiembrie 1806. Armata ţaristă a ocupat în 
prima fază Hotinul, Cetatea Albă, Tighina, Chilia şi Ismailul. 
 Frontul ajunsese peste fluviu de Isaccea! 
 Concomitent cu conflictul desfăşurat între Rusia şi Turcia, în 
anul 1807 Franţa intră în război cu Rusia, o învinge în bătăliile de la 
Eylau şi Friedland şi-o sileşte să semneze pacea de la Tilsit, prin care, 
ţarul Rusiei se obligă să părăsească Ţările Române, ceea ce însă, nu se 
va întâmpla. 
 Conflictul cu Franţa schimbă pentru o vreme echilibrul în 
favoarea Turciei. Şi aducem ca argument faptul că în aprilie 1807 când 
ruşii ajunseseră deja la Tulcea, sunt învinşi şi constrânşi să se îmbarce 
pe nave şi să se retragă la Sulina. 
 O altă consecinţă a luptelor grele desfăşurate în sudul 
Basarabiei şi pe linia fluviului a constat în faptul că tătarii au fost 
alungaţi de ruşi din Bugeac, mulţi dintre ei aşezându-se în Dobrogea. 
 Sub comanda lui Hassan Ali Paşa la Isaccea au fost încartiruiţi 
1500 soldaţi turci. Măsura era necesară dar insuficientă fiindcă peste 
fluviu 80.000 de ruşi asediau Ismailul care era apărat de o garnizoană 
de 30.000 luptători ce proveneau, mai ales din trupele turceşti, de 
avangardă şi diversiune – adică cerchezi, başibuzuci, tătari şi alte 
neamuri. 
 La scurt timp ruşii consolidează un dispozitiv de luptă şi la 
Cartal, astfel că la 11 august 1809 Isaccea este ameninţată. Câteva zile 
mai târziu începe asediul asupra oraşului cetate dar turcii evită să 
angajeze lupta şi se retrag. În felul aceste oraşul este protejat, nu însă şi 
onoarea armatei otomane. 
 Să adăugăm că observaţiile călătorilor europeni, descriu Isaccea 
din acele vremuri istorice. Astfel, se relatează că în anotimpurile 
liniştite, „oraşul – care este aşezat într-o poziţie încântătoare, cu 
dispunere în amfiteatru, era înconjurat de păduri, de grădini şi livezi 
roditoare, de vii, de pajişti deosebit de frumoase. Oraşul era complet 
înconjurat de un zid înalt de protecţie şi de şanţuri adânci, iar în 
mijlocul său se afla un castel înalt şi masiv, construit din piatră albă, 
menţinut încă în stare bună.” 
 Desigur, nu poate fi vorba decât de castelul mândru, construit 
de sultanul Osman II la anul 1621 – despre care deja am mai vorbit. 
 Armata rusă a ocupat apoi zona Mânăstirii Cocoş de mai târziu 
iar din împrejurimi au fost strânşi 1200 bulgari care au fost duşi şi 
aşezaţi în Bugeac, în locurile tătarilor care fuseseră alungaţi. 
 Pe baza acestui exemplu se poate trage concluzia că încă de la 
începuturi, Rusia urmărea să ocupe Basarabia – şi s-o colonizeze cu 
alogeni de origine slavă. 
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 De la Isaccea şi din Munţii Niculiţelului, unităţile armatei ruse 
s-au deplasat spre Tulcea care fusese şi ea abandonată de armata turcă. 
 La 26 august 1809 a capitulat Ismailul iar la scurtă vreme şi 
Măcinul care a fost crunt jefuit de către armata „preacreştină” a ruşilor. 
După ce în noiembrie 1809 cade şi Brăila, războiul se mută în sudul 
sangeacului de Silistra. La Isaccea, ruşii menţin o flotilă formată din 5 
fregate şi o numeroasă garnizoană. 
 Războiul se prelungeşte până în primăvara anului 1812 când 
Rusia, ameninţată de invazia lui Napoleon se grăbeşte să încheie pace. 
Prin pacea frauduloasă de la Bucureşti, semnată la 28 mai 1812 printre 
altele se stabilea: 
- graniţa Rusiei era adusă la Prut; şi la Gurile Dunării; 
- ostroavele din zona oraşului Ismail şi Chilia reveneau ruşilor; 
 Dar Rusia nu s-a văzut suficient de îndestulată, astfel că în anul 
1817 a cerut Turciei, sub motivaţia că braţul Chilia este schimbător, o 
parte din Delta Dunării. Iniţial, Turcia a respins cererea Rusiei dar 
ulterior a cedat şi la 15 septembrie 1817, hotarul a fost mutat şi marcat 
pe braţul Sulina. Apoi, hotărârea a fost definitivată juridic prin 
Convenţia de la Akerman semnată la 7 octombrie 1826. 
 
Războiul ruso-turc desfăşurat între anii 1828-1829. Rănile războiului 
încheiat la 28 mai 1812 prin pacea de la Bucureşti nu se vindecaseră 
încă şi Rusia, la 26 aprilie 1828 a provocat un nou conflict cu Imperiul 
Otoman. 
 Declanşarea ostilităţilor s-a produs în condiţiile în care Turcia 
dispunea în Dobrogea de o armată care însuma doar 25.000 soldaţi. Ca 
element strategic de sprijin se conta pe cetăţile de margine care erau 
fortificate. 
 Rusia concentrase în sudul Basarabiei pe care o stăpânea în fapt 
din anul 1807 o armată care număra 75.000 soldaţi şi o rezervă 
strategică de 32.000 soldaţi. 
 Evident, grosul trupelor ţariste era concentrat la Prut şi aveau ca 
obiectiv principal invadarea Ţărilor Române care, ca de obicei 
deveneau principalul teatru de conflict. 
 În Dobrogea, oraşul cetate Isaccea era – ca întotdeauna 
principalul punct de rezistenţă în sistemul de apărare otoman care 
străjuia Dunărea Maritimă. Şi dăm câteva detalii asupra modului în care 
era pregătită apărarea. Astfel, fortăreaţa avea formă de pătrat şi spre 
fluviu era prevăzută cu ambrazuri pentru tunuri care erau dispuse etajat. 
În plus, turcii mai adăugaseră două dispozitive de atac-apărare pe 
părţile laterale. 
 Peste Dunăre, în tabăra rusească avea să sosească în taină 
coşoveiul Gladki, căpetenia Siciei transdunărene de la Dunăvăţ, care-şi 
oferă serviciile armatei ţariste. Ruşii au fost informaţi că se putea 
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organiza o acţiune surpriză prin zona Parcheş unde eşaloanele ruseşti 
care ar fi trecut fluviul s-ar fi unit cu cazacii şi ar fi putut să atace prin 
surprindere Isaccea. Mai este posibil ca în oraş să fi existat confraţi ai 
cazacilor cu care se luase deja legătura. 
 Pentru a fi credibilă afirmaţia, facem precizarea că Sicia de la 
Dunăre era formată din cazacii care spre sfârşitul anului 1812 au plecat 
de la Seimeni spre Catârlez (Sf. Gheorghe) şi Dunăvăţ dar – 
surprinzându-i iarna la Isaccea, au rămas până în primăvara anului 
1813. De notat că o parte a căzăcimii s-a aşezat definitiv în oraşul de la 
Dunăre, unde urmaşii lor se găsesc şi astăzi stabiliţi. 
 Atamanul Gladki, despre care ulterior s-a aflat că era general 
ţarist, în fruntea căzăcimii a asigurat trecerea peste fluviu a 
detaşamentelor ruseşti, prin zona mlăştinoasă unde astăzi se află 
Mânăstirea Saon. 
 Acţiunea de diversiune a favorizat trecerea grosului armatei  
ruseşti pe un pod de pontoane. Fortăreaţa Eski Kale a fost luată prin 
surprindere şi a capitulat la 6 iunie 1828. 
 Soldaţii turci care se aflau în afara perimetrului fortăreţei au 
încercat să se fortifice în oraş. Dar oraşul era foarte vulnerabil deoarece 
comandamentul turc depozitase rezerva de pulbere şi de muniţie sub 
şoproane şi în beciurile civililor. În  plus, eşaloanele din oraş nu 
beneficiau de protecţie din direcţia Dunării unde zona portului era 
nefortificată iar insula din mijlocul fluviului rămăsese neînarmată. 
 În concluzie, autorităţile militare turceşti au fost preocupate 
doar pentru pregătirea strategică a fortăreţei Eski Kale. 
 Ruşii se temeau că vor întâmpina o rezistenţă dârză, sistematic 
organizată. De aceea creaseră un al doilea cap de pod la Satul Nou, în 
scopul organizării trecerii fluviului simultan, pe două coloane. 
 În cetate, ruşii au făcut o captură substanţială, care cuprindea 
armament, muniţii şi 85 tunuri prevăzute cu afet pe roţi. Acest „detaliu” 
lasă să se înţeleagă că una din alternativele diversioniste a funcţionat – 
fie planul lui Gladki, fie trădarea din interior. Sau poate că ambele 
soluţii au dat rezultate. Presupunerea are susţinere pentru că turcii n-au 
salvat nici măcar cele 85 de tunuri pentru care puteau folosi tracţiunea 
animală. 
 Atunci, 30.000 ruşi, din care 6000 călări au intrat în cetate şi 
după un scurt popas au lăsat pentru pază două batalioane, grosul trupei 
declanşând marşul pustiitor spre sudul provinciei. 
 În acest timp, principalele acţiuni războinice se desfăşurau pe 
teritoriul Principatului Munteniei unde turcii se aflau în inferioritate 
netă fapt pentru care, la sfârşitul lunii august 1829 au capitulat. 
 Pacea a fost semnată la data de 14 septembrie 1829 la 
Adrianopole şi printre altele, prevedea: 
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 - Rusia controla Dunărea de la Galaţi la Sf. Gheorghe, deci 
încorpora şi Delta Dunării; 
 - Turcia elibera raialele; 
 - Ţările Române obţineau autonomia administrativă. 
 Războiul a transformat Dobrogea într-un deşert. Călătorul 
francez Henri de Bearn, care a însoţit armata rusă în campania 
dobrogeană arată în scrierile sale situaţia jalnică în care se afla oraşul 
Isaccea. „Totul era deşert. Numărul caselor rămase sub acoperiş era cu 
puţin peste 150”. 
 Războiul Crimeii – 1853- 1856. După pacea de la Adrianopole, 
Isaccea se afla într-o situaţie deosebit de grea, fiindcă majoritatea 
locuitorilor părăsiseră oraşul şi-asa cum am mai relatat deja – „sub 
acoperişuri se mai aflau doar 150 de case”. 
 Dar, după aproximativ 20 de ani se înregistrează o revenire la 
situaţia din vremurile bune. Şi aducem ca argument faptul că pe la 1850 
localitatea avea deja „618 case, 41 bordeie, 10 mori, 21 fântâni”. 
Documentele ne dau de ştire că în aceste case locuiau 784 familii, din 
care 20 erau de evrei, 183 de turci, 363 de români, 163 de cazaci 
ucraineni, 20 de greci, 23 de ţigani şi 3 familii de armeni. Această 
statistică arată că în oraş nu locuiau familii de bulgari sau de ruşi. 
Reiese că, în ordine numerică, principalele comunităţi erau ale 
românilor, ale turcilor şi ale cazacilor ucraineni. Şi ca să justificăm că 
la anul 1812 o parte a cazacilor s-a aşezat la Isaccea invocăm faptul că 
inginerul român Ion Ionescu de la Brad, pe la anul 1850 îi menţionează 
ca locuitori ai oraşului Isaccea. 
 Este posibil ca la grupul etnic al cazacilor să fi fost inclus şi cel 
al scopiţilor despre care – deşi nu putem prezenta detalii, unele 
documente atestă că, în situaţia de criză din preajma anilor 1828-1829 
li s-a admis să se aşeze şi la Isaccea. 
 Scapeţii erau originari din Rusia şi pe la anul 1772, în vremea 
ţarinei Ecaterina a II-a care în spirit era iluministă dar, în fapt era  
deosebit de intolerantă faţă de orice act de eludare a ordinei autocratice 
sau de încălcare a principiilor impuse de biserica conservatoare a 
Rusiei – i-a alungat din imperiu. O parte a acestei comunităţi s-a aşezat 
în teritoriul Isaccei, în zona cunoscută sub numele de Acik-Tepe. 
 Scopiţii, deşi erau deosebit de discreţi, erau foarte religioşi, 
foarte cinstiţi, foarte harnici. De regulă se ocupau cu cultivarea viţei de 
vie şi albinăritul iar produsele erau valorificate la Galaţi. 
 La anul 1851, călătorul moldovean M. Harret nota că aproape 
jumătate din populaţia Isaccei era formată din români, adevăr confirmat 
de mai toate documentele invocate, inclusiv de statistica emisă la 1850. 
 În paragrafele anterioare am relatat că pe la mijlocul secolului al 
XVII-lea, comunitatea turcă şi-a ridicat în oraş o impunătoare geamie. 
Realitatea era că turcii beneficiau de importante privilegii ei deţinând 
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monopolul coordonării treburilor administrative şi juridice. Pe de altă 
parte, „beneficiind” şi de obligaţia efectuării serviciului militar, ei erau 
permanent expuşi primejdiei participării la campaniile militare. De 
notat că de pe la mijlocul secolului al XIX-lea se atestă existenţa pe 
lângă geamia din Isaccea a unei şcoli, rezervată copiilor de religie 
islamică. 
 Există dovezi că la mijlocul secolului al XIX-lea, românii din 
Isaccea ţineau legătura cu Ţara, fiind informaţi asupra principalelor 
evenimente care aveau loc. Se confirmă chiar că existau legături directe 
cu instituţii, cu personalităţi şi că se manifesta receptivitate şi 
apartenenţă la anumite acţiuni politice şi patriotice. Şi aducem ca 
argument faptul că după înăbuşirea Revoluţiei de la 1848, I.C. Brătianu 
şi C.A. Rosetti, un timp au peregrinat pe la Isaccea unde au fost 
găzduiţi de unul din fruntaşii românilor localnici, Ion Cardaş. Ştirea a 
fost preluată dintr-o revistă constănţeană care făcea trimitere la gazeta 
„Alarma” apărută la Galaţi la data de 12 iunie 1897. dar, ulterior s-a 
dovedit că de fapt era vorba de Alarma Tulcei pe care, în paragrafele 
următoare o vom invoca din nou. Considerăm că este nimerit să 
amintim şi faptul că Ion Ionescu de la Brad a găsit la Niculiţel, în casa 
unui ţăran, un exemplar al Proclamaţiei de la Izlaz. 
 Sunt dovezi de netăgăduit că legătura cu Ţara era activ 
menţinută.  
 În anul 1853 între Rusia şi Turcia s-a declanşat un nou război. 
Conflictul a izbucnit în condiţiile în care marile puteri eruopene nu erau 
grupate în blocuri militare. Dar, Apusul proceda unitar atunci când 
Rusia urzea noi planuri de acaparare a Imperiului Otoman. 
 Imixtiunea Rusiei avea o motivaţie – susţinea sau chiar 
pretindea că-i revine dreptul şi obligaţia să-i ocrotească pe creştinii 
ortodocşi aflaţi în împărăţia turcească. 
 În acest scop, Rusia acţiona subtil pentru a îndepărta Anglia de 
Franţa şi pentru neutralizarea Austriei şi a Prusiei. 
 De regulă Rusia, înainte de a declanşa o campanie militară aviza 
sau chiar cerea asentimentul Angliei. Data aceasta Imperiul de la 
Răsărit a propus Angliei chiar împărţirea Imperiului Otoman. 
 Şi Anglia urma să primească Egiptul, Tripolitania şi Creta iar 
Rusia, Ţările Române, Serbia şi Bulgaria sub formă de protectorate iar 
oraşul Constanipole, atenţie – să-l ia „puţin în păstrare”. 
 În ianuarie 1853 Anglia respinge actul samavolnic al Rusiei. Ca 
reacţie, aceasta cere Turciei, în martie 1853 să-i acorde dreptul de a 
proteja comunităţile creştine din împărăţia turcească. 
 Deoarece Turcia refuză, Rusia îi adresează un avertisment şi un 
ultimatum şi la scurt timp, la 3 iulie 1853 invadează Principatele 
Române, fapt care provoacă consternare generală, obligând Anglia şi 
Franţa să adopte măsuri de precauţie strategică. 
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 Prin noua atitudine Rusia încălca convenţia din 13 iulie 1841 
prin care se obliga să respecte integritatea Imperiului Otoman şi statutul 
nebeligerant al Strâmtorilor. 
 Imediat Anglia şi Franţa răspund prin măsuri concrete, adică 
trimit flota de război în Răsăritul Mării Mediterane. 
 Rusia comite acte de gravă samavolnicie asupra Principatelor 
Române de parcă n-ar fi fost principate ortodoxe. De fapt, prin acele 
practici Rusia încălca şi convenţia de la Balta Liman, pe care o 
semnase. 
 Anglia aprecia că, cităm „Împăratul şi-a pierdut facultăţile 
intelectuale!” 
 În noua situaţie domnitorii Ţărilor Române se refugiază la 
Viena. De aceea, Rusia consideră Principatele anexabile şi instituie o 
guvernare prorusă. Regele Prusiei intervine şi-l roagă pe ţar, cu care se 
afla în relaţii de prietenie să evite declanşarea unui război european. 
 Aşadar, regele Prusiei intuia că cel puţin Europa se afla în faţa 
unui conflict general. 
 Austria şi Prusia – două forţe militare care puteau să antreneze 
într-un eventual conflict militar un milion de soldaţi, nu admiteau ca 
Rusia să încorporeze ambele maluri ale Dunării. Această poziţie 
constituia o bună şansă pentru Principate şi precizăm că şi Dobrogea 
depindea foarte mult de această atitudine. 
 În cele din urmă, Austria şi Prusia încheie un tratat prin care se 
obligau să intervină în cazul în care Principatele Române erau 
încorporate la Rusia. 
 În noua situaţie, Apusul a luat atitudine şi la 25 mai 1854, la 
Viena a încheiat un acord prin care se angajau să apere Imperiul 
Otoman. 
 În plus, Prusia încearcă un demers pe lângă ţarul Rusiei, 
sfătuindu-l să se abţină de la agresiune, în plus trimite emisari speciali 
la Petersburg pentru a cere imepartiv Rusiei să părăsească Principatele. 
 Ca urmare, în iunie 1854 trupele ruseşti sunt retrase peste Prut. 
Şi – în noua situaţie, Austria ocupă Principatele. 
 Aşa a început al V-lea conflict ruso-turc prin care Dobrogea 
avea să devină iarăşi zonă de război iar împărăţia rusească urmărea să 
încorporeze noi teritorii. Şi în atenţia Rusiei, în primul rând se aflau 
cele două principate române. 
 Conflictul a rămas cunoscut în istorie sub numele de Războiul 
Crimeii. De fapt, după unele păreri, pe care le susţinem, conflictul 
poate fi socotit primul război mondial nedeclarat, pentru următoarele 
particularităţi: 
 - la conflict au participat, într-un fel sau altul, toate marile puteri 
care, la rândul lor, au antrenat în acţiune toate continentele lumii, ale 
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căror resurse umane şi materiale au fost folosite pentru prestarea 
acţiunii de război; 
 - conflictul s-a desfăşurat pe mai multe teatre de război: în 
Peninsula Balcanică, în Principatele Române, în Dobrogea, în sudul 
Imperiului Rus – respectiv în Odessa şi Crimeea, în Caucaz, în 
Peninsula Kamceatca (flota anglo-franceză a bombardat fortăreaţa 
Petropaslowsk), în Marea Baltică şi în Marea Albă; 
 - pentru prima oară s-au folosit mijloace şi forme moderne de 
luptă, respectiv flota acţionată de forţa mecanică şi desantul marin. 
 Urmare a unei politici duplicitare duse de Rusia – la 16 
octombrie 1853, prin susţinerea Angliei şi Franţei, Turcia a declarat 
război Rusiei. Apoi, la 8 aprilie 1854 Anglia şi Franţa au declarat şi ele 
război Imperiului Ţarist. 
 La sfârşitul anului 1853 armata turcă aflată în stare de război, 
era deja grupată la Dunăre, în oraşele de margine – ca de obicei 
Hârşova, Măcin, Isaccea, Tulcea, Babadag. Rusia avea deja la Dunărea 
de Jos un efectiv de 80.000 soldaţi. La 7 noiembrie 1853 flota rusă, 
care plecase de la Ismail spre Galaţi este întâmpinată cu foc masiv de 
artilerie de la fortăreaţa Isaccea. 
 Treptat, treptat, Rusia preia iniţiativa, trece Dunărea şi la 4 
aprilie 1854 ocupă cetăţile Tulcea, Isaccea, Măcin şi apoi înaintează 
spre sud unde atacă Rusciuk-ul, Silistra şi Sumla. 
 Concomitent, trupele Angliei şi Franţei debarcă la Galipoli în 
Tracia şi înaintează spre nord astfel că atunci când, la 1-2 iunie 1854 
Rusia atacă Silistra, trupele sale sunt respinse de forţele aliate. Atacul 
se repetă fără succes în zilele de 6 şi 7 iunie. 
 Armata rusă înregistrează pierderi mari – 2500 morţi şi în plus, 
la mijlocul lunii iulie 1854, în sudul Dobrogei şi la Varna izbucneşte 
epidemia de holeră. Sectoare întregi ale frontului sunt paralizate. 
Molima se generalizează. Apogeul dezastrului se înregistrează la 12 
august 1854, moment supranumit „noaptea fatală” – când morţii erau 
îngropaţi sumar şi când materialele pentru înhumare erau insuficiente. 
 Drept urmare, războiul se mută în Crimeea şi după lupte 
crâncene, Rusia cere pace care se semnează la Paris la data de 30 martie 
1856. 
 Printre altele, tratatul prevedea: 
 - Marea Neagră era deschisă pentru navele comerciale şi închisă 
pentru vasele de război; 
 - navigaţia pe Dunăre era liberă; 
 - se înfiinţa Comisia Europeană a Dunării care urma să 
reglementeze şi să asigure navigaţia normală pe fluviu în zona de 
incidenţă Isaccea – Marea Neagră; 
 - sudul Basarabiei revenea la Principatul Moldovei; 
 - Delta Dunării intra în componenţa Imperiului Otoman. 
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 După război, Turcia a căutat să ia unele măsuri care să conducă 
la redresarea situaţiei. Ce-i drept nu toate aceste intenţii au avut 
urmările dorite. 
 Astfel, în anii 1863-1864 au fost strămutaţi din Munţii Caucaz 
în Dobrogea cca 10.000 de cerchezi, populaţie de religie islamică. 
Autorităţile le-a asigurat o serie de drepturi şi privilegii care însă a 
scandalizat populaţia autohtonă. Cerchezii au rămas de tristă amintire 
în trecutul provinciei deoarece practicau jaful, tâlhăria şi crima. 
 Cele mai grave crime şi nelegiuiri le-au comis în timpul 
războiului din 1877-1878, fapte pentru care au fost alungaţi. Congresul 
de pace de la Berlin (1878) a hotărât să nu se mai admită reîntoarcerea 
lor. 
 O parte a cerchezilor fusese aşezată şi la Isaccea, într-o zonă 
care şi astăzi poartă numele de „mahalaua cerchezească”. 
 În anul 1864 Imperiul Otoman s-a văzut obligat să împrumute 
principii şi să-şi adopte legislaţia la normele Europei apusene. Aşa se 
face că în anul menţionat a adoptat un sistem legislativ care s-a numit 
„Tanzimat”. 
 De fapt, „europenizarea” prin tanzimat începuse încă în anul 
1839 iar în anul 1864 s-a aplicat reforma în administraţie. Atunci 
provincia dintre Dunăre şi Mare a fost reorganizată în vilaetul Dunărea 
care cuprindea două sangeacuri. Cel nordic – Tulcea, avea în 
componenţă următoarele kazale: Măcin, Isaccea, Tulcea, Mahmudia, 
Eski-kili (Chilia Veche), Sunne (Sulina), Babadag, Hârşova, Kostenge, 
Mankaly (Mangalia), Mecidia (Karasu). 
 Din punct de vedere economic, după pacea de la Paris şi după 
adoptarea legislaţiei tanzimatului, la Isaccea se înregistrează o 
revigorare a economiei, realitate confirmată de mai mulţi călători 
europeni şi români. În noile condiţii, oraşul devine un important centru 
meşteşugăresc şi comercial, unde se prelucra şi se exporta lemnărie, se 
extrăgeau cantităţi mari de piatră, pietriş şi piatră de var, escavate – 
evident, manual, din carierele „Domnului P. Menenovici” care onora 
mari contracte cu Rusia, apoi se pescuiau mari cantităţi de peşte, se 
cultivau şi se exportau cereale, tutun, vinuri, animale. 
 Industria, deşi era reprezentată timid totuşi documentele atestă 
existenţa a 9 mori de vânt, o moară cu aburi, 37 de meseriaşi patroni. 
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2. ISACCEA ÎN VREMEA RĂZBOIULUI  

RUSO-ROMÂNO-TURC DIN ANII 1877 - 1878 
 
 
 Când se părea că viaţa politică internaţională se liniştise, 
izbucneşte în anul 1870 războiul franco-prusac, care a avut drept 
consecinţă detaşarea Franţei pentru o vreme de la marile probleme 
europene, apoi are loc unificarea Germaniei şi – pe de altă parte, Rusia 
iese din izolarea diplomatică în care se afla trimisă după Războiul 
Crimeii. 
 În noile condiţii, Rusia beneficia de sprijinul Germaniei şi al 
Austriei. Era o reluare a vechilor bune relaţii din perioada 1772-1795 
când, împreună participaseră la împărţirea Poloniei şi apoi făcuseră 
front comun împotriva Franţei lui Napoleon Bonaparte. 
 Având sprijinul diplomatic asigurat, Rusia caută motive pentru 
a declanşa un nou conflict cu Imperiul Otoman şi în prima fază, aşa 
cum era în obicei, Rusia provoacă şi încurajează mişcările antiotomane 
ale popoarelor din Balcani, împotriva cărora Turcia reacţionează 
deosebit de violent. 
 Imperiul ţarist, pentru a se implica direct în conflict, încheie cu 
România la 4/16 aprilie 1877 o convenţie prin care trupele ruseşti aveau 
voie să treacă pe teritoriul ţării noastre, spre Balcani. 
 Rusia se obliga să respecte şi să asigure integritatea teritorială a 
României, pe de altă parte să sprijine proclamarea şi consacrarea 
independenţei de stat a ţării noastre. 
 Deşi reprezentanţii diplomaţiei româneşti erau conştienţi că 
Rusia întotdeauna făcuse un joc dublu şi ca să nu se dezmintă nici data 
aceasta a „tocmit” în secret cu Austria o convenţie prin care se obligau 
să se servească reciproc. Astfel, Imperiul Habsburgic se angaja să 
sprijine Imperiul Ţarist ca să-şi recupereze teritoriul pierdut în anul 
1856 prin pacea de la Paris, deci era vorba despre Basarabia de Sud, 
care aparţinea României.  
 Rusia se obliga la rândul ei să susţină Austria pentru a anexa 
Bosnia şi Herţegovina care în vremea aceea făceau parte din Imperiul 
Otoman. 
 Ca întotdeauna, în conştiinţa şi în sufletul poporului român, 
idealurile de unitate şi independenţă erau sfinte, de aceea intenţiile 
viclene ale mai marilor Europei rămâneau nedesluşite. 
 De fapt, în acel moment istoric, aspiraţia spre independenţă şi 
spre unitate naţională cuprinsese toate provinciile locuite de români, 
din care numeroşi voluntari veneau să lupte pentru neatârnare, pentru 
scuturarea jugului turcesc. 
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 Printre tinerii români care au venit să lupte ca voluntari s-a aflat 
şi învăţătorul Ioan Gh. Roman, din satul Săcădetele – Sibiu care în anul 
declanşării războiului era învăţător la Răşinari. Acesta, cu întreg 
contingentul de tineri răşinăreni încorporabili în armata austro-ungară 
în acel an, au trecut munţii şi după un stagiu de instrucţie de trei luni 
efectuat la Bucureşti au fost integraţi în unităţile româneşti care au 
luptat la Plevna. 
 După încheierea războiului, sublocotenentul I. Gh. Roman nu s-
a mai putut întoarce la Răşinari. A venit în Dobrogea şi s-a aşezat la 
Isaccea unde a ctitorit şcoala modernă pentru români. 
 Învăţătorul I. G. Roman poate fi socotit simbol al unităţii 
spiritului românesc de pretutindeni. 
 Dovezi de entuziasm şi susţinere patriotică veneau şi din 
teritoriul dobrogean a cărui comunitate de români era de peste 35% din 
totalul locuitorilor, care doreau şi îşi exprimau dorinţa de a se uni cu 
Ţara. 
 În Isaccea, în special tinerii români îşi manifestau deschis 
entuziasmul şi treceau Dunărea, la Satu Nou şi Cartal la fraţi, de unde 
procurau gazetele venite de la Bucureşti, în care găseau ultimele veşti. 
Nu este exclus ca astfel de acţiuni să fi fost deliberat rânduite. 
 Nu cunoaştem dacă locuitori ai oraşului Isaccea au participat 
nemijlocit la acţiunile de război în anii 1877-1878. Totuşi, într-o 
statistică elaborată în anul 1928 se preciza că în oraş se mai aflau în 
viaţă 9 participanţi – veterani ai Războiului de Independenţă a 
României. 
 Autorităţile vremii manifestau nesiguranţă de aceea în 
decembrie 1876 au fost trimise noi unităţi militare la Tulcea din care o 
parte a fost detaşată la Isaccea pentru a repara şi consolida sistemul de 
fortificaţii, dar şi pentru a bloca trecerea peste fluviu a localnicilor la 
consongenii şi coreligionarii din localităţile vecine. 
 Pentru potolirea manifestărilor au fost antrenate în acţiune 
hoardele de cerchezi care, se pare că au primit chiar arme, după cum 
comunica la Bucureşti, A. Stoianovici – consulul României la Tulcea. 
 Revenind la convenţia încheiată cu Rusia la 4/16 aprilie 1877, 
conţinutul şi efectul ei trebuie interpretat şi în sensul în care o parte a 
armatei ţariste, aflată peste Prut, obţinea dreptul ca prin sudul 
Basarabiei, care atunci aparţinea României să declanşeze un atac asupra 
Dunării Maritime, forţând astfel trecerea fluviului prin sectorul Reni – 
Cartal – Isaccea. 
 Nu trebuie uitat nici faptul că numeroşi tineri proveniţi din 
sudul Basarabiei îşi satisfăceau stagiul militar, de drept, în armata 
României şi deja aceştia se aflau angajaţi în luptele din Balcani. Printre 
aceştia se afla şi sublocotenentul Alexandru Averescu din satul Babele, 
judeţul Ismail. 
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 Planul strategic de traversare a Dunării maritime era, de fapt,o 
acţiune de diversiune prin care se urmărea să se distragă atenţia 
comandamentului turc de la principala zonă de conflict, Calafat – 
Zimnicea. 
 În aceste împrejurări, în ziua de 21 aprilie se declanşează duelul 
de artilerie, nu numai în zona Dunării oltene ci şi la Isaccea, unde turcii 
au bombardat zona Satu Nou, Cartal – parte a României. De acolo a 
răspuns cu foc artileria rusească astfel că Isaccea a intrat în toiul luptei 
chiar din prima zi de război. 
 Românii aflaţi pe ambele maluri ale fluviului, suportau acţiunea 
de război a două forţe care în realitate nu ne erau prietene. 
 Dar, trecând cu vederea peste scopurile expansioniste ale Rusiei 
ţariste, noi trebuie să avem în vedere faptul că războiul din 1877-1878 a 
servit împlinirea idealului de cucerire a independenţei noastre de stat şi 
de înfăptuire, într-o etapă următoare a desăvârşirii unităţii naţionale. 
 La 24 aprilie 1877, Rusia declară război Imperiului Otoman şi 
la scurtă vreme se creează stare de război între Turcia şi România. 
 În noua situaţie, Turcia otomană a dislocat în Dobrogea un corp 
de armată care însuma  18.000 soldaţi din care 11.500 în zona de nord a 
provinciei. Concomitent, pe Dunăre patrulau două flotile de război, una 
care opera în zona Sulina – Isaccea şi a doua între Galaţi şi Brăila. 
 În dispozitivul de luptă, România avea o flotilă pe Prut iar alta 
pe Dunăre. Aceasta se afla sub comanda Maiorului Murgescu şi era 
formată din fregatele „Ştefan cel Mare” şi „România”, canoniera 
„Fulgerul” şi şalupele „Prutul” şi „Rândunica”. 
 Fiindcă Rusia nu avea în acel moment ieşire la Dunăre şi deci 
nu dispunea de forţe fluviale militare, a transportat pe calea ferată din 
Rusia nu numai de 25 şalupe înarmate cu torpile şi – urmare a unei 
convenţii încheiate cu comandamentul român flotila de la Dunăre a fost 
detaşată la dispoziţia comandamentului rus. Precizam că în dispozitivul 
de comandă al flotilei a rămas şi maiorul Murgescu în timp ce echipajul 
a fost adus din Rusia. 
 Foarte repede, forţele fluviale ruseşti şi româneşti, pun stăpânire 
pe Dunăre şi în lupta care a avut loc în ziua de 11 mai Turcia a suferit o 
gravă înfrângere. Atunci a fost scufundat marele monitor turc „Lutfi 
Djelil”, iar ulterior au fost distruse şi alte nave de dimensiuni mai mici. 
 Urmare a vitejiei manifestate în luptă, maiorul Murgescu a fost 
decorat de împăratul Rusiei cu ordinul „Sfântul Vladimir” iar de 
domnitorul Carol cu „Steaua României”. 
 După dezastru, turcii şi-au retras navele de război la Sulina şi 
Silistra. 
 Concomitent cu operaţiile de la Dunăre se intensifică duelul de 
artilerie dintre cele două maluri ale fluviului. Fiindcă turcii detaşaseră 
la Isaccea 950 de soldaţi care aveau în dotare şi piese de artilerie. De 
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aici este bombardat malul opus, în special celebra mănăstire Teraponti 
unde se presupunea că se aflau structuri ale comandamentului rus. 
 Reamintim că în acea mănăstire, în războiul din 1828-1829 îşi 
stabilise cartierul general chiar ţarul Nicolae I. 
 Comandamentul rus pregătea acţiunea de invazie pe 
aliniamentul Dunării Maritime. Pregătirile vizau, mai ales sectorul Satu 
Nou – Cartal unde se afla deja cantonată o divizie de cazaci înarmaţi şi 
cu artilerie. În plus, forţele regulate aveau la dispoziţie numeroase 
eşaloane de voluntari. 
 Pregătirile vizau direct atacarea oraşului Isaccea, ceea ce 
însemna că se avea în vedere traversarea fluviului. 
 Acţiunea începe în primele zile ale lunii iulie 1877, când ruşii 
declanşează atacul asupra oraşelor Tulcea, Isaccea şi Hârşova având ca 
scop acoperit şi acţiunea de invazie din zona Bugeac, Galaţi, Brăila, cu 
destinaţia Măcin. 
 Dar, ştiindu-se în stare generală de inferioritate, comandamentul 
turc a pregătit şi a aplicat o soluţie de retragere a armatei aflată în 
dispozitivul nord-dobrogean, pentru a ocupa în partea de sud a 
provinciei un aliniament strategic mai sigur, în felul acesta putând să 
sprijine mai bine acţiunea din Balcani. 
 La 5 iulie trupele de voluntari ruşi au trecut fluviul şi au asediat 
Isaccea. 
 În ziua de 6 iulie, ţarul Alexandru al II-lea a sosit la Brăila. 
Aceasta dovedea că se pregătea acţiunea finală. Şi în ziua de 8 iulie, 
comandamentul armatei ruse raporta pregătirea încheiată. În noaptea de 
9 spre 10 iulie, Corpul XIV ar armatei ruse de sub comanda generalului 
Zimmermann declanşează acţiunea de traversare a Dunării. 
 Imediat, comandamentul rus a trimis noi unităţi militare pentru 
a menţine Isaccea şi Tulcea sub ocupaţie. Aceste unităţi aveau şi 
misiunea de a dezarma bandele de cerchezi şi başibuzici care tiranizau 
în mod crud şi barbar populaţia creştină. 
 Detaşamentul care avea misiunea să ocupe Isaccea a ajuns în 
oraş, probabil în ziua de 11 iulie fiindcă în acea zi cerchezii au părăsit 
oraşul şi s-au retras spre sud. 
 Abuzurile comise de cerchezi încă de la aşezarea lor în Isaccea 
şi acum – în condiţiile desfăşurării războiului, jafurile, răpirile şi 
omorurile comise împotriva populaţiei creştine, care în majoritate 
absolută era formată de români, a făcut ca spiritul de aversiune să se 
adâncească. De aceea, dorinţa şi speranţa românilor de unire cu Ţara se 
manifesta într-un entuziasm deschis. Vestea că la 10 mai România îşi 
proclamase independenţa, produsese o bucurie de nedescris. Cele două 
stări – teama faţă de crimele comise de cerchezi şi bucuria declanşată 
de vestea proclamării independenţei, au fost sentimentele trăite de 
românii dobrogeni în acele zile dramatice. 
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 Entuziasmul românilor din Isaccea era alimentat şi de 
conaţionalii de peste fluviu cu care mulţi aveau chiar legături de 
familie. 
 După îndeplinirea misiunii de alungare a forţelor otomane din 
nordul Dobrogei, grosul armatei ţariste care însuma 22000 soldaţi 
infanterişti, 4000 cavalerişti şi 124 tunuri şi-a continuat marşul spre sud 
unde acţiunile militare avea să se încadreze în planul general de război. 
 În luna august 1877, în inima Munţilor Balcani s-au dat lupte 
crâncene. Este ştiut că armata română a intervenit şi a salvat de la 
dezastru îngâmfata armată ţaristă. 
 După ce armata rusă a preluat iniţiativa strategică, a trecut 
Balcanii şi a ameninţat direct Constantinopole şi Strâmtorile. Această 
intenţie exagerată a revoltat Anglia care imediat a mobilizat rezerviştii, 
pregătindu-se de război. Flota sa, cea mai modernă din lume, a început 
să patruleze în Răsăritul Mării Mediterane. 
 În noua situaţie ţarul Alexandru al II-lea s-a văzut constrâns să 
renunţe a mai ameninţa Constantinopole şi sileşte Turcia să semneze la 
23.I./4.II.1878 armistiţiul de la Adrianopole. 
 La scurtă vreme, adică la 19.II./3.III.1878 Rusia semnează cu 
Turcia pacea dictată de la San Stefano, la care România, salvatoarea 
Rusiei în război, n-a fost invitată, invocându-se faptul că independenţa 
sa nu fusese recunoscută pe plan european. 
 Printre alte prevederi, tratatul de la San Stefano, stipula: 
- independenţa României, care de fapt însemna recunoaşterea unui fapt 
deja împlinit; 
- distrugerea fortificaţiilor de la Dunăre, deci şi cele de la Isaccea; 
- respectarea prevederilor Comisiei Europene a Dunării. 
 Pentru că Turcia nu putea să achite Rusiei despăgubiri de război 
în sumă de 1.410.000 ruble aur, oferea în schimb sangeacul de Tulcea, 
pentru care urma să se scadă suma de 1.100.000 ruble aur. 
 Aşadar, Rusia – pentru suma de 1.100.000 ruble aur cumpăra 
Dobrogea de la Imperiul Otoman. 
 Potrivit tratatului, sangeacul de Tulcea urma să fie oferit 
României în schimbul Basarabiei de Sud. 
 Aceasta, în pofida faptului că, ceva mai târziu la Berlin, contele 
Suvalor, plenipotenţiar al Rusiei confirmase că „mai mult decât orice 
din cauza numărului populaţiunii de acolo, Dobrogea se cuvenea 
României”. 
 În documentele tratatului se preciza că „Rusia, nedorind să-şi 
anexeze Dobrogea şi nici insulele din Deltă, îşi rezerva „dreptul” de a-l 
schimba cu acea parte a Basarabiei detaşată în 1856 şi mărginită la sud 
de talvegul braţului Chilia şi gura Starâi Stambul”. 
 Noua formulare excludea Silistra care, de fapt era cel mai 
românesc oraş din Dobrogea. 
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 Prin dictatul de la San Stefano se crea un adevărat imperiu 
bulgar, cu ieşire la trei mări, situaţie ce modifica în favoarea Rusiei 
echilibrul din Balcani care, sub formă evazivă făcea referiri şi la 
Dobrogea deşi provincia nu făcuse parte niciodată din ţaratele bulgare. 
 Este foarte posibil ca Rusia să fi avut în vedere unele proiecte 
pentru viitor în sensul că Dobrogea, dacă ar fi fost încorporată la 
împărăţia rusească sau la Bulgaria, putea deveni coridorul ce-i 
deschidea calea spre Constantinopole – visul dintotdeauna al 
ţarismului. De aceea, nedându-ne Silistra, ruşii credeau că era exclusă 
construirea unui pod peste Dunăre care evident, ar fi consolidat 
integrarea Dobrogei în structura statului român.(vezi nota de la subsol)* 
 Marea Britanie se temea fiindcă prin Bulgaria mare, Rusia 
ameninţa în continuare Constantinopole şi Strâmtorile. Teama se 
confirmă fiindcă între Bulgaria şi Rusia se instituie, fără nici-o reţinere, 
coridoare active de conlucrare permanentă, pe uscat prin Dobrogea care 
se afla încă, sub administraţie rusească, cât şi pe teritoriul României iar 
pe mare, prin porturile Burgas şi Varna. 
 Aşadar, la San Stefano, România pierdea sudul Basarabiei, 
primind în schimb de fapt tot un teritoriu românesc. 
 Opinia publică din România era dezamăgită şi-şi manifesta 
vehement sentimentele antiţariste. Ceva mai târziu, scriitorul Duiliu 
Zamfirescu avea să evoce întâmplările în romanul fluviu „Viaţa la 
ţară”. Printre alte întâmplări, autorul arată în roman că armata ţaristă 
aliată, pe teritoriul României s-a comportat ca o adevărată armată de 
invazie. 
 Să mai amintim că pentru susţinerea primită în recuperarea 
Basarabiei de sud, Rusia a oferit Austro-Ungariei sprijin în 
încorporarea Bosniei-Herţegovina, care se fapt a însemnat începutul 
sfârşitului împărăţiei chezaro-crăieşti (referire la atentatul de la 
Sarajevo). 
 Datorită acţiunilor brutale ale Imperiului Ţarist - Anglia, Franţa 
şi Turcia intră într-o alianţă ad-hoc. Flota britanică începe să patruleze 
ameninţător în mediterană şi să ocupe poziţii strategice în Arhipelagul 
Grecesc. 
 Rusia se trezeşte izolată diplomatic. 
 În paralel, diplomaţia românească continuă lupta în scopul 
determinării Rusiei să respecte prevederile cuprinse în convenţia de la 
4/16 aprilie 1877 cu privire la integritatea teritorială a României. 

                                                           
* Aducem ca argument faptul că în prima parte a primului război mondial, când 
Puterile Centrale deţineau iniţiativa strategică, Rusia, la 4 martie 1915 remite 
ambasadorilor Franţei şi Marii Britanii la Petersburg un memorandum în care ridică 
problema anexării Constantinopole-lui şi a Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele şi cele 
două guverne, foarte repede au dat un răspuns favorabil. 
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 Duelul diplomatic purtat pentru România de Mihail 
Kogălniceanu, ministrul nostru de externe a continuat şi pe seama 
graniţei de sud a Dobrogei, acţiune în care am beneficiat de sprijinul 
diplomatic al Angliei, Italiei şi Austriei. 
 Aşa cum am mai relatat, în urma dictatului impus de Rusia sa 
San Stefano, Franţa dar mai ales Anglia şi-au manifestat indignarea şi 
chiar au luat măsuri de prevenire fiindcă se crease stare de încordare şi 
presiune. 
 Urmare a situaţiei create, cancelarul Germaniei, Ottto von 
Bismark s-a oferit ca „intermediar onest” să convoace Congresul de 
pace de la Berlin, din vara anului 1878 cu scopul de a dezamorsa 
situaţia. 
 La Berlin, România a fost reprezentată de primul ministru I.C. 
Brătianu şi de ministrul de externe Mihail Kogălniceanu. Aceştia i-au 
vizitat pe rând pe reprezentanţii marilor puteri de la care au primit 
acelaşi răspuns, că „România va fi auzită, dar nu va fi ascultată”. 
 În intervenţiile sale, delegaţia română a protestat energic 
împotriva „dictatului” de la San Stefano prin care ni se răpea pentru a 
doua oară sudul Basarabiei, arătând că Dobrogea nu trebuia asociată cu 
problema teritoriului prevăzut în Convenţia de la 4/16 aprilie 1877 mai 
ales că, aşa cum arăta contele Şuvolov „mai mult decât orice, din cauza 
numărului populaţiunii de acolo, Dobrogea se cuvine României.” 
 Aşadar, Rusia – cea care dăduse strigăt de disperare în vara 
anului 1877, ţinea acum România în afara congresului de pace. Ba, mai 
mult, diplomaţia rusă avea şi o atitudine arogantă şi ameninţătoare. 
 Diplomaţii ruşi susţineau că o Dobroge prea mare ar lăsa o 
Bulgarie prea mică şi că României i se „oferă” şi Delta. 
 Contele Şuvolov a mai susţinut că Rusia a făcut sacrificii 
dându-ne Dobrogea care întrece cu 3500 km2 porţiunea din teritoriul 
Basarabiei de 10370 km2. În plus dă 250 km litoral şi 150 km de ţărm 
al Dunării. 
 Era acelaşi Suvolov care, ceva mai înainte afirmase că 
Dobrogea este locuită de români. 
 Ţarul Rusiei, atât de curtenitor când se afla în România (îşi avea 
cartierul general la Ploieşti) acum devenise sfidător şi arogant, 
trimiţând ameninţări delegaţiei române. 
 Kogălniceanu nu s-a lăsat intimidat şi l-a ameninţat pe ţar cu 
Anglia. Dar „cărţile erau făcute”. 
 În ţară, opinia publică se simţea ofensată şi profund indignată. 
Se creează un adevărat curent antirusesc, deosebit de ostil. Şi Dobrogea 
şi Sudul Basarabiei trebuia să rămână la Patria Mamă, pentru că erau 
teritorii româneşti. 
 Încălcarea Convenţiei din 4/16 aprilie a avut drept consecinţă 
izbucnirea unor neînţelegeri care au influenţat fixarea şi mascarea 
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graniţei de sud a Dobrogei, definitivată, în detrimentul României abia 
în anul 1880. 
 Ţarul Alexandru al II-lea care-l felicitase pe domnitorul Carol 
că-i salvase armata de la ruşinoasa înfrângere, acum ameninţa că-i va 
dezarma armata. 
 Domnitorul Carol, cu multă demnitate i-a răspuns că armata 
României poate fi învinsă dar nu va putea să fie dezarmată. 
 Marcarea graniţei de sud a Dobrogei nu s-a făcut ţinându-se 
seama de principiile prevăzute de regulile internaţionale, fiindcă linia 
de demarcaţie prezenta 2 intrânduri nestrategice în teritoriul românesc, 
ceea ce l-a făcut pe ambasadorul Germaniei la Londra – generalul 
Liknowski să exclame „dar acestea sunt ţâţele căţelei” şi aşa le-a rămas 
numele. 
 
 
 

3. DOBROGEA ÎN VREMEA ADMINISTRAŢIEI MILITARE 
RUSEŞTI – IUNIE 1877 – 23 NOIEMBRIE 1878 

 
 
 La San Stefano, prin hotărârile impuse, Dobrogea îi revenea 
Rusiei drept acoperire pentru datoriile de război impuse Imperiului 
Otoman. 
 Deoarece atât Europa cât şi România n-au recunoscut 
prevederile Dictatului de la San Stefano, Dobrogea a intrat sub ocupaţie 
şi administraţie militară rusească. 
 Printr-un ucaz, ţarul Alexandru al II-lea, i-a numit pe generalul 
Beloţercovici, fost consul al Rusiei la Tulcea guvernator al Sangeacului 
de Tulcea. 
 În acele vremuri, Dobrogea se afla într-o situaţie jalnică, 
realitate descrisă plastic de etnologul Theodor Burada, care a vizitat 
provincia în anul 1880. El spunea că cităm „am rămas pătruns de jale 
văzând calamităţile şi pustiirile făcute de ultimul război, oraşe distruse, 
sate întregi pustiite cu desăvârşire încât abia se cunoaşte că prin acele 
locuri au locuit oameni, pietrele cimitirelor mai dovedesc călătorului că 
în apropierea lor au fost cândva aşezări omeneşti”. 
 Unele dintre aceste localităţi nu s-au mai refăcut niciodată. 
 În timpul administraţiei ruseşti a fost instituită o ordine 
arbitrară, în care bunul plac, abuzurile şi violenţa constituiau modul în 
care era asigurată derularea vieţii cotidiene. 
 Singurele probleme de care se preocupau autorităţile ruseşti – în 
mod oficial, erau strângerea recoltei şi colectarea dărilor. 
 Populaţia musulmană, cu care autohtonii creştini în vremuri de 
pace s-au aflat în deplină armonie, a fugit din calea armatei ruseşti. 
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Aceste populaţii, ne referim la turci şi tătari, aveau să revină la casele 
lor după instituirea administraţiei româneşti. Singurii locuitori cărora 
nu li s-a mai permis să revină în localităţile de unde fugiseră erau 
musulmanii cerchezi. Aceasta datorită modului în care se comportaseră 
faţă de populaţia autohtonă. Măsura a avut girul Congresului de la 
Berlin, care a cerut autorităţilor turceşti să găsească soluţii adecvate. 
 Una din măsurile luate de ruşi, cu scopul de a-şi asigura 
deplinul control asupra vieţii economice a fost acela că încă de la 16 
iulie 1878 a introdus în circulaţie rubla rusească. 
 Principalul grup etnic căruia autorităţile de ocupaţie le-a acordat 
largi privilegii au fost bulgarii. Ne referim la faptul că li s-a permis să 
ocupe casele musulmanilor fugiţi, le-au acaparat avutul, în plus au fost 
numiţi în funcţiile de conducere, în primul rând de ciorbagii – adică 
primarii. Faţă de locuitorii de etnie română, ruşii au avut o atitudine 
discriminatorie şi oprimatoare. 
 Între privilegiile cu care au fost răsplătiţi locuitorii bulgari s-au 
aflat şi loturile arabile, cele mai întinse, care până atunci au aparţinut 
locuitorilor turci. 
 Facem precizarea că la Isaccea nu se mai aflau locuitori bulgari, 
de aceea nu s-au produs întâmplări dintre cele descrise anterior. Este 
foarte posibil însă, ca soldaţii celor două sotnii ruseşti rămase în 
localitate să-şi fi înscris comportamentul în regulile generale ale 
armatei ruseşti exprimate atunci când se afla în teritorii străine. 
 În momentul parafării Tratatului de la Berlin, la 13 iulie 1878, 
regimul administraţiei militare ruseşti oficial încetează. Dar aceasta nu 
înseamnă că ruşii s-au grăbit să părăsească teritoriul. 
 La scurtă vreme, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 6 
noiembrie 1878, a fost aprobată componenţa comisiei pentru instalarea 
administraţiei româneşti în frunte cu Nicolae Catargi şi apoi între 14 şi 
18 noiembrie sosesc în provincie primele unităţi militare româneşti care 
au fost primite cu ovaţii şi festivităţi. 
 Bucuria manifestată avea următoarele cauze: 
 - încetau tâlhăriile cerchezilor şi samavolniciile ruşilor; 
 - veneau românii conaţionali dar şi protectori pentru celelalte 
grupuri etnice; 
 - la 23 noiembrie 1878 autorităţile române au preluat oficial 
administraţia. 
 Trupele ruseşti care n-au respectat niciodată nici legile morale 
nici pe cele juridice, au mai zăbovit în Dobrogea aproape un an. 
 Administraţia românească, de facto a fost instituită în provincie 
începând cu ziua de 14 noiembrie 1878 când domnitorul Carol, care se 
afla la Brăila a dat citire Proclamaţiei către dobrogeni în care se arăta că 
poporul român, cu jertfe grele a reunit cu Ţara, Dobrogea lui Mircea cel 
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Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare şi – cu sprijinul puterilor europene 
întrunite la Berlin, românii dobrogeni s-au reîntors la sânul patriei. 
 În „Înaltul ordin de zi” către soldaţi, aceştia erau îndemnaţi să 
aibă în vedere că Dobrogea este teritoriu românesc şi că – de aceea toţi 
locuitorii, indiferent de neam şi religie, trebuie să fie respectaţi şi trataţi 
egal. 
 Aşa cum am arătat, unităţile militare ruseşti nu s-au grăbit să 
părăsească teritoriul Dobrogei, deşi Basarabia de Sud a fost încorporată 
la Rusia imediat după terminarea războiului. Abia la 4 aprilie 1879 
trupele ţariste au părăsit Constanţa şi la 22 aprilie a aceluiaşi an şi 
oraşele de la Dunăre. 
 Vicisitudinile războiului, urgiile provocate de bandele de 
cerchezi şi başibuzuci, dar şi nedreptăţile comise de administraţia 
militară rusească lăsaseră urme grele în Dobrogea. Misiunea statului 
român era de a găsi acele forme şi mijloace pentru a statornici liniştea, 
buna înţelegere între etnii pentru a asigura astfel o convieţuire liniştită 
şi armonioasă. 
 Pentru instituirea administraţiei româneşti, ad-hoc s-a elaborat o 
legislaţie care a rămas cunoscută sub denumirea – regulamente de 
organizare. 
 Astfel, la 18 noiembrie 1878 a fost publicat în Monitorul Oficial 
„Regulamentul pentru împărţirea şi organizarea administrativă a 
Dobrogei” prin care fostul sangeac de Tulcea era organizat în trei 
judeţe: Tulcea, Constanţa şi Silistra Nouă. 
 La rândul său, judeţul Tulcea a fost împărţit în patru plăşi: 
Tulcea, Babadag, Măcin şi Sulina care includea şi Insula Şerpilor. Prin 
Regulament au fost declarate oraşe, următoarele şapte localităţi: Tulcea, 
Măcin, Isaccea, Babadag, Chilia Veche, Mahmudia şi Sulina. 
 Prin decret domnesc a fost numit la data de 10 noiembrie 
prefect la judeţul Tulcea, Gheorghe Mihai Ghica şi au fost titularizaţi 
cei patru administratori ai plăşilor menţionate. 
 Conform Regulamentului de organizare la data de 23 noiembrie 
au fost alese organismele de conducere şi administrare ale oraşului 
Isaccea. În consiliu au intrat reprezentanţii celor trei comunităţi 
principale: română, tucă şi ruso-ucraineană. 
 Comunitatea română a fost reprezentată de Petre Ion şi Neocli 
Carantino, cea turcă de Mustafa şi Mehmet Vartoglu şi cea ruso-
ucraineană de Ion Grama. În funcţia de primar a fost ales Neocli 
Carantino, reprezentantul comunităţii româneşti fiindcă era de departe 
cea mai numeroasă. 
 La data de 9 martie 1880 a fost elaborată Legea de organizare a 
Dobrogei supranumită „Constituţia Dobrogei” care a stat la baza 
desfăşurării întregii activităţi a provinciei aproape 30 de ani. 
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 Cele mai importante prevederi ale „Constituţiei Dobrogei” au 
fost: 
 - capitolul II, articolul 3, preciza: „toţi locuitorii din Dobrogea 
care în ziua de 11 aprilie 1877 erau cetăţeni otomani, devin şi sunt 
cetăţeni români”; 
 - capitolul VII stipula că timp de 10 ani nu puteau avea loc în 
Dobrogea recrutări pentru armată, urmărind să se constituie un corp de 
oştire  teritorială pentru serviciul de interior al provinciei. 
 Se mai preciza că Dobrogea, până la adoptarea unor noi 
reglementări, urma să nu aibă reprezentanţi în Parlament. 
 Organizarea judecătorească. Până la 9 martie 1880 când a fost 
elaborată „Constituţia Dobrogei” în Isaccea a funcţionat o judecătorie 
care avea ca scop împăcarea neînţelegerilor şi conflictelor declanşate 
între localnici. În fruntea acestui organism judecătoresc se afla primarul 
şi doi juraţi desemnaţi pe timp de un an – iar pentru formulările juridice 
a fost desemnat un grefier care în fapt era notarul localităţii. În paralel, 
la Isaccea mai funcţiona şi o judecătorie pentru musulmani, condusă de 
hogele din localitate, consiliat – asistat, de doi asesori desemnaţi din 
comunitatea respectivă. 
 O altă etapă a integrării Dobrogei în sistemul naţional s-a 
produs la 8 ianuarie 1884, când în totalitate prevederile constituţionale 
au fost extinse asupra provinciei. 
 Până la anul 1900, judeţul Tulcea a fost condus de următorii 
prefecţi: 
 - Gh. M. Ghica – 1879 – octombrie 1880 
 - Ion Palade – 1880 – aprilie 1881 
 - Paul Stănescu – 1881 – aprilie 1888 
 - Gh. Persiceanu 1888 – 1889 
 - C-tin Marinescu 1889 – decembrie 1889 
 - Nicolae Biotu 1890 – aprilie 1891 
 - Gh. Aslan 1891 – decembrie 1894 
 - Nicolae Sturza 1894 – 1895 
 - Ion Neniţescu 1897 – 1900 
 Prin activitatea sa culturală şi administrativă, Ion Neniţescu şi-a 
asigurat un loc în „coronamentul personalităţilor” amplasat în centrul 
municipiului Tulcea. Acolo se află ridicat bustul său. 
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Ţările Române între 1683-1792 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Dobrogea până la 1859 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Zona Mării Negre în timpul lui Napoleon - 1812 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Sud-Estul Europei înainte şi în timpul războiului din 1877 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Sud-Estul Europei după tratatul de la berlin - 1878 
 

(după „Atlas istoric”, 1971) 
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Geamia Azizzie din Isaccea 
 

(foto Stelian Mihail) 
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CAPITOLUL VI 
 

INTEGRAREA COMUNEI URBANE ISACCEA ÎN  
SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI ROMÂNEŞTI 

1878-1900 
 
 
 După instituirea administraţiei româneşti în Dobrogea s-a 
înregistrat o creştere rapidă a tuturor componentelor sale rurale şi, într-
o bună măsură şi a celei orăşeneşti. 
 Dacă în 1878 suprafaţa agricolă a judeţului Tulcea avea 51900 
ha, în anul 1900 aceasta a ajuns să însumeze 162.340 ha. 
 În Isaccea, care era un oraş (comună urbană – cum apare în 
documente) cu profil agrar, componentele acestei ramuri economice se 
aflau în plină dezvoltare. Ne referim la cultivarea pământului, la 
viticultură şi pomicultură, la creşterea ovinelor, la apicultură, la 
cultivarea şi fermentarea tutunului. 
 Din datele analizate se poate trage concluzia că producţiile 
agricole obţinute la Isaccea în anul 1900 – pe o suprafaţă arabilă de 
2015 ha, erau bune şi foarte bune. 
 În tabelul de mai jos consemnăm principalele producţii obţinute 
de agricultorii isacceni în anul 1900. 
 
 
Cultura anul  suprafaţa ha prod. globală   media la ha 
                                                    hectolitri   în hectolitri 
 
orz 1900 404  5900   14,6 
porumb  389  4367   13,5 
grâu    428   6168  
  15,3 
ovăz    28  266   9,5 
secară    197   4352  
  22 
fasole  40  240   6 
cartofi       450 tone 
tutun  112  1007   9 
vii  477  28400 hl   88,5 
secicicultura stupi 443 miere 308  ceară 42 
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 Aşadar, totalul suprafeţei agricole cultivate a fost de 2075 ha. 
Pentru executarea lucrărilor agricole s-au folosit 450 de pluguri, 
revenind o suprafaţă de 4,7 ha pentru fiecare plug. 
 Mai facem precizarea că la cele 112 ha cultivate cu tutun la 
Isaccea se adăugau încă 222 ha cultivate cu aceeaşi plantă în localităţile 
Măcin, Greci şi Luncaviţa. 
 În ascendenţă s-a aflat şi sectorul creşterii animalelor, care în 
anul 1900 se înregistra cu 567 cabaline, 799 bovine, 2000 oi, 565 capre 
şi 214 porci. 
 Faptul că numărul porcilor era mai redus faţă de numărul 
familiilor se justifică prin motivaţia că în oraş mulţi locuitori erau de 
religie islamică. 
 O altă componentă a activităţii economice din Dobrogea era 
exploatarea bogăţiilor naturale. În Isaccea, putem menţiona existenţa 
unui bogat şi activ sector miner de suprafaţă din care se extrăgea roca 
necesară pietruirii drumurilor, pentru construcţii şi – evident pentru 
comercializare. 
 Exploatarea în carierele Isaccea, aşa cum am mai relatat, a 
început încă în vremea administraţiei otomane şi s-a extins puternic 
după anul 1878. 
 Situaţia exploatării carierelor din Isaccea, după lucrarea 
„Dobrogea în pragul veacului XX”, era următoarea: 
 

 
     
 O altă bogăţie naturală a comunei urbane Isaccea erau pădurile 
în care esenţa predominantă era teiul. Reamintim că atunci când am 
vorbit despre Vicina am subliniat că pădurile de tei din patrulaterul 
Isaccea, Niculiţel, Valea Teilor, Ţiganca erau cele mai întinse din 
Europa. 
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 Ocolul silvic la Isaccea a fost înfiinţat în anul 1878 şi avea în 
administrare şi exploatare o suprafaţă de 3157 ha. Din documente 
reiese că din anul 1879 funcţia de şef ocol a fost exercitată de Mihai 
Rădulescu. 
 Reiese că cele trei sectoare care intrau în componenţa arealului 
oraşului Isaccea, adică zona agricolă cu 2075 ha, cea a ocolului silvic 
cu 3137 şi suprafaţa oraşului care avea 1086 ha, însumau o suprafaţă de 
6298 ha. 
 Cu paşi mai lenţi s-a înfiripat şi o activitate de economie 
urbană. Prin anul 1880 ea era reprezentată prin 9 mori de vânt, 1 moară 
acţionată prin forţa aburului şi 37 mici meseriaşi, cei mai mulţi 
proprietari de ateliere. 
 Treptat, treptat, spre anul 1900 se înregistrează o amplificare a 
activităţii de specific urban fiindcă numărul meseriaşilor creşte, 
ajungând la 37 patroni, 27 calfe şi 4 ucenici. La aceştia se adăugau un 
număr de 6 comercianţi. 
 La dezvoltarea economică a oraşului desigur, o contribuţie 
deosebită şi-a adus-o traficul pe Dunăre şi activitatea portuară. 
 La început, instalaţiile portuare constau dintr-un debarcader tip 
ponton, fixat la cca 2 km în josul apei, în zona Eski-Kale, fiindcă în 
zona din faţa oraşului se afla o insulă în suprafaţă de cca 100 ha de 
aceea cursul navigabil al fluviului era blocat pe şenalul limitrof. Acest 
detaliu al configuraţiei geografice necesita lucrări de anvergură. 
 La Isaccea, de regulă, se încărcau şlepuri cu cereale care 
grupate, erau împinse de nave spre Sulina. 
 Navigaţia pe fluviu, conform reglementărilor făcute prin 
Comisia Europeană a Dunării, era protejată şi reglementată doar pe 
şenalul Sulina – Isaccea. După Congresul de la Berlin, competenţa 
Comisiei Europene s-a extins până la Galaţi, ceea ce a impus pregătirea 
şi amenajarea portuară de la Isaccea. 
 Marele Dicţionar Georgrafic al României – lucrare de mare 
prestigiu, consemnează date despre activitatea oraşului Isaccea la 
sfârşitul secolului XIX. 
 Astfel, pentru anul 1894 se arată că „activitatea  portuară a fost 
deosebit de activă fiindcă în port au intrat şi au ieşit 887 de nave, dintre 
care 429 româneşti, 2 italiene, 2 englezeşti, 87 austriece, 146 turceşti, 
11 ruseşti, 135 elene şi 75 bulgăreşti, încărcătura totalizând 32.928 
tone. 
 Prestigioasa lucrare menţionată mai arată că, cităm: „comerciul 
consta în export de cereale, lână, vin, tutun, rocă, iar importul, din 
coloniale (produse importate din ţări exotice, n.n.), zahăr, ţesături etc”. 
 Se mai arată că „budgetul oraşului e la venituri 23.884 şi la 
cheltuieli de 23467” deci un buget excedentar. 
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 Atragem atenţia că în vremurile acelea se afla în circulaţie 
moneda de 5 lei din argint cu titlu mare şi – spune istoricul C.C. 
Giurescu, cităm „în acea etapă moneda românească era cea mai tare din 
Europa, chiar mai puternică decît francul elveţian”. 
 În acea perioadă, de deplină prosperitate în Isaccea s-au ridicat 
principalele edificii sociale şi administrative adică noi localuri de 
şcoală, primăria construită în anul 1886, spitalul orăşenesc ridicat în 
1895, poşta, ceva mai târziu Spitalul Tichileşti, şi alte edificii. 
 În concluzie, la anul 1900 comuna urbană Isaccea devenise un 
oraş european. 
 
Locuitorii. Am relatat anterior că în Legea de organizare a Dobrogei se 
prevedea ca „toţi locuitorii din Dobrogea care în ziua de 11 iunie 1878 
erau cetăţeni otomani devin şi sunt cetăţeni ai României”. 
 Această lege mai stipula că acei locuitori care emigraseră în 
timpul războiului se puteau întorce la casele lor în termen de trei ani, 
respectându-se dreptul de proprietate asupra louinţelor şi al pământului. 
 Pentru a putea evalua numărul locuitorilor oraşului trebuie să 
analizăm şi să comparăm statisticile pe care ni le oferă documentele şi 
lucrările de specialitate. 
 Situaţia statistică păstrată din anul 1850 şi pe care de fapt am 
mai prezentat-o arată că Isaccea avea 784 familii din care 363 de 
români, 153 de turci, 163 cazaci, 23 ţigani, 29 greci, 20 evrei, 3 armeni. 
 Luând în calcul faptul că în acele vremuri familiile erau mai 
numeroase, am evaluat că populaţia oraşului trebuia să se fi ridicat cam 
la 5500 locuitori – adică 784 familii x 7. 
 O altă statistică, oferită de lucrarea „Istoria turcilor dobrogeni”, 
(Mehmet Ali Ecrem, Editura Kriterian, Bucureşti, 1994), care poasrtă 
data de 16 noiembrie 1878 dă pentru oraşul Isaccea un număr de 5350 
locuitori din care 3000 erau români şi 2350 erau de alte etnii. 
 Această situaţie atrage atenţia că cifrele sunt oarecum rotunjite 
şi este probabil să incumbe un oarecare grad de proximitate. Dar este 
foarte posibil ca această situaţie să aibă la bază statistica înregistrată în 
vremea în care mulţi locuitori de religie islamică erau fugiţi temporar 
din calea primejdiilor provocate de război. 
 O a treia statistică ne-o oferă lucrarea „Dobrogea în pragul 
veacului al XX-lea” a lui M. D. Ionescu (Dobrogeanu) care prezintă 
situaţia demografică din anul 1900, şi are următoarea configuraţie: 
 
Populaţia la început de an 1900  total 3335 
 
  Căsătorii    17 
  Divorţuri    - 
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Naşteri  total      117 
  Băieţi     61 
  Fete     56  
  Legitimi    109 
  nelegitimi    8 
 
Naşteri după religie 
  Ortodocşi    101 
  Evrei     2 
   Alte religii    17 
 
Decese  total     97 
  bărbaţi     56 
  femei     41 
 
Decese după religie 
  Total     97 
  Ortodocşi    70 

Catolici    3 
Evrei     3 
Alte religii    21 

 
De fapt, această situaţie se referă în principal la naşteri şi la decese. 
 
 În ceea ce priveşte numărul total al locuitorilor, situaţia cuprinsă 
în tabelul anterior este foarte apropiată de o situaţie statistică notificată 
la data de joi, 21 august 1897 în gazeta Alarma Dobrogei care 
evaluează numărul locuitorilor la 3456 din care 1625 erau de sex 
bărbătesc şi 1831 de sec femeiesc. 
 Diferenţa mare dintre statistica prezentată în Istoria turcilor 
dobrogeni şi cea oferită de lucrarea Dobrogea în pragul veacului XX 
poate să se motiveze şi prin faptul că în Isaccea se afla un număr de 
până la 2000 de flotanţi antrenaţi în activitatea de cultivare şi de 
prelucrare a tutunului şi a altor lucrări. Această informaţie ne este 
transmisă tot de gazeta Alarma Dobrogei prin numărul din 22 iunie 
1897. 
 Pe de altă parte, pe baza datelor analizate, reiese că majoritatea 
absolută a locuitorilor erau români băştinaşi iar Isaccea era un oraş 
străromânesc. Şi susţinem această afirmaţie cu statistica toponimelor 
cuprinse în cele 738 hărţi medievale şi moderne care ne oferă următorul 
bilanţ: 
- din totalul de 3776 denumiri 367 sunt toponime de sate şi 3409 sunt 
„văi, dealuri, ridicături, râpi, lacuri, râuri, bălţi, cruci, cariere, ruini etc” 
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spune Apostol D. Culea în lucrarea „Cât trebuie să ştie oricine despre 
Dobrogea” (Editura Carei Şcoalelor, Bucureşti, 1928). 
 Din totalul de 3776 toponime, 2388, adică 61,89% sunt turceşti, 
1360 adică 33,34% sunt româneşti, 145 ruseşti, 28 bulgăreşti şi 6 de 
alte origini. Ultimele trei componente ale statisticii însumează un total 
de 179 toponime şi reprezintă doar 4,77%. 
 Statistica denumirilor pentru „Plasa Isaccea”, oferită în cele 
cinci volume ale lucrării „Marele Dicţionar Geografic al României”,, 
publicate între anii 1898-1902, deci cu 25 de ani înaintea adoptării 
actului normativ „Legea pentru unificarea şi organizarea teritoriului 
României” demonstrează că marea majoritate a toponimelor, în zona de 
referinţă, erau româneşti. 
 Bazinul etnografic al „Plăsii Isaccea”, care cuprindea localităţile 
Luncaviţa, Rachelu, Parcheş, Somova, Frecăţei, Cocoşu, Teliţa, 
Niculiţel, Valea Teilor (Meydanchioi), Geaferca (Islam – Geaferca)  şi 
Isaccea, au toponomia, în proporţie de 80% românească. 
 În concluzie, Isaccea şi zona etnografică în care se află, este 
ancestral un teritoriu românesc. 
 Precizăm că, prin legea adoptată de Parlament în anul 1925, nu 
au fost înlocuite sau traduse toponimele care aveau conţinut şi 
semnificaţie istorică. 
 
 
Şcoala. Încă înainte de anul 1848 Isaccea a avut o intelectualitate bine 
reprezentată şi invocăm faptul că la anul 1848 isăcceanul Ian Cardaş i-a 
găzduit incognito pe paşoptiştii I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti. Din 
detaliile notelor evocaţionale reise că Ion Cordoş reprezenta grupul 
fruntaşilor oraşului, ceea ce denotă că învăţătura de carte era privită cu 
respect. 

Despre prima şcoală care a fost deschisă şi a funcţionat în 
Isaccea avem ştiri transmise de revoluţionarul paşoptist transilvan 
Nifon Bălăşescu care în anul 1870 fusese numit „director al şcoalelor 
româneşti din Dobrogea”, calitate în care a întemeiat în fostul Sangeac 
de Tulcea 21 de şcoli româneşti dintre care 16 în actualul judeţ Tulcea. 

Despre şcoala de la Isaccea ne vorbeşte Nifon Bălăşescu în 
lucrarea „Românii din Dobrogea” publicată în „Biserica şi şcoala”, anul 
I, Aradu, 1877, nr. 48, pag. pp. 383-384. 

 În alte lucrări se afirmă că prima şcoală românească a fost 
înfiinţată în oraşul de la Dunăre în anul 1882, ceea ce este inexact. 
Aducem ca argument faptul că în anul 1879, „s-a aşezat” la Isaccea 
institutorul transilvănean Ion Gh. Roman şi în acelaşi an, prin acte 
oficiale a primit de la prefectul de Tulcea, Gh. M. Ghica, suma de 300 
lei „pentru susţinerea şcoalei”. 



ROLUL STRATEGIC AL FORTĂREŢEI NOVIODUNUM – ISACCEA  
______________________________________________________________________________________ 
 

 223

 Mehmet Ali Ecrem în Istoria turcilor dobrogeni   arată că la 16 
noiembrie 1878 exista şcoala rămânească în Isaccea. Deci este vorba de 
instituţia întemeiată de Nifon Bălăşescu la anul 1871. 

Înseamnă că la anul 1879 şcoala a fost doar instituţionalizată, 
realitate care este confirmată şi de Anuarul Liceului Mihai Viteazu din 
Bucureşti – anul 1938-1939 care publică cuvântarea doctorului Nicolae 
Lupu – fruntaş al vieţii publice din ţara noastră, fost ministru, cuvântare 
rostită la înmormântarea directorului liceului – profesorul Ion I. Roman 
„fiul cunoscutului institutor dobrogean I.G. Roman”. 

Ştiri similare sunt transmise şi de gazeta Tribuna Sibiului din 26 
iunie 1977 în ciclul de articole „Luptători sibieni pentru Independenţa 
României”. 

Revenind la idea iniţială, adăugăm că, de fapt în anul 1882 la 
Isaccea, sub autoritatea directorului I.G. Roman, au fost construite 
primele lăcaşuri de şcoală şi a fost înfiinţată prima şcoală de fete. 

În ceea ce priveşte efectivele de elevi şcolarizaţi, datele sunt 
neconcordante dar important este că cei mai mulţi copii erau cuprinşi la 
cursuri.  

În lucrarea sa „Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea” – 
Apostol D. Culea, arată că în anul şcolar 1879-1880, Şcoala din Isaccea 
avea în efectiv un număr de 726 băieţi şi 227 fete. Apreciem că 
efectivele, mai ales al băieţilor, este exagerat. 

M.D. Ionescu în lucrarea „Dobrogea în pragul veacului al XX-
lea” dă următoarele date: - pentru anul 1882 – 303 înscrişi, iar pentru 
anul 1900 afirmă că cele două şcoli aveau la cursuri 459 băieţi şi 228 
fete. 

Comunitatea turcă a avut şcoală funcţională cu mult înaintea 
comunităţii româneşti. Totuşi, datele identificate sunt desigur, 
incomplete. Chiar în lucrarea Istoria turcilor dobrogeni – carte deosebit 
de utilă, datele despre şcoala comunităţii turce din Isaccea sunt sumare. 
Astfel, menţionează existenţa şcolii care funcţiona pe lângă geamie 
(„lipită de geamie”) iar funcţia de institutor era îndeplinită de hoge. 

După 1878, condiţia pe care trebuia să o îndeplinească şcoala 
turcească pentru a obţine statut juridic era să se subordoneze 
Ministrului Instrucţiei Publice. Din acel an, institutorul şcolii turceşti a 
devenit salariat al statului român. 
 
 
Cultele. Bazinul etnografic al „Plasei Isaccea” de fapt acelaşi areal ca 
al anticului  „Territorium Noviodunense”, dintotodeauna a fost un 
teritoriu şi creştin şi românesc. Şi amintim de numeroşii martiri jertfiţi 
pe pământul Isaccei, de faptul că încă din secolul V a fost sediu de 
episcopie, că de aici, Iachint a purces pe scaunul mitropolitan al Ţării 
Româneşti. 
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 Pentru anumite perioade istorice avem doar argumente 
arheologice de cult, simbolistică creştină dar şi de morminte de 
inhumaţie în rit creştin care vin să argumenteze apartenenţa Isaccei la 
credinţa strămoşească. 
 Există dovezi care nu pot fi contrazise că, de-a lungul timpului 
istoric creştinii din Isaccea şi-au clădit lăcaşuri de cult. Dar, uraganul 
nesfârşit al războaielor lovea înainte de toate în ceea ce oraşele aveau 
mai frumos. 
 Bisericile datează din perioada anterioară anului 1878, de aceea, 
atunci când au fost ridicate, a trebuit să fie respectate canoanele impuse 
de împărăţia turcească. Din acest motiv  cele două biserici nu sunt nici 
prea înalte, nici prea încăpătoare, 
 Biserica Sf. Gheorghe a fost construită în anul 1862 iar Sfinţii 
Voievozi în anul 1874. 
 În anul 1878 cele două biserici erau slujite de doi preoţi şi trei 
cântăreţi. 
 Datorită faptului că cele două lăcaşuri erau de dimensiuni mici 
şi deci neîncăpătoare, la sfârşitul secolului XIX s-a luat iniţiativa 
ridicării unei noi biserici de tip catedrală. 
 Ştirea ne-o transmite gazeta Alarma Dobrogei din 22 iunie 1897 
când episcopul de la Dunărea de Jos a vizitat oraşul, ocazie cu care s-a 
constituit un comitet cetăţenesc în scopul colectării de fonduri destinate 
ridicării unui nou locaş de cult. 
 Comitetul de iniţiativă avea ca preşedinte pe Ştefan Cardaş – 
primarul oraşului, ca vicepreşedinte pe Iancu Lazarof iar ca membrii pe 
Costache Popescu, preotul Crăciunescu, Gheorghe Stoiciu, Ilie 
Avramidi ş.a. 
 Am relatat că în oraş locuia şi o mică comunitate de evrei care 
însuma 20 de familii. Este posibil ca aceştia să se fi aflat sub autoritatea 
sinagogei din Tulcea. Sigur este că în localitate, comunitatea ebraică 
avea cimitir propriu, care există şi astăzi şi care se afla în bună 
conservare. 
 Comunitatea musulmană, mai numeroasă în vremea 
administraţiei otomane, a avut o organizare religioasă – cum era şi 
firesc, foarte bine organizată şi înainte, dar şi după anul 1878. 
 La începutul instituirii dominaţiei otomane, musulmanii au 
folosit lăcaşuri de cult improvizate. Din documente reiese că pe la 
mijlocul secolului XVII s-a construit un locaş de cult care întrunea 
exigenţele vremii. 
 De asemenea, cimitirul otoman – foarte străvechi, ca şi cel 
ebraic, datorită specificului de ritual, nu dezvăluie prea multe detalii 
despre trecut. 
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Serviciile publice. Încă de la revenirea Dobrogei la patria mamă s-au 
luat măsuri pentru instituţionalizarea şi subvenţionarea de către stat a 
ocrotirii sănătăţii. Şi în anul 1895 a intrat în funcţiune spitalul 
orăşenesc care era subvenţionat de judeţ cu suma de 2500 lei anual. 
 Spitalul era deservit de un medic, un subchirurg şi un intendent. 
Primul medic şef al instituţiei a fost doctorul Spoială. 
 Din documentele cercetate reiese că în anul 1898 s-au aflat în 
tratament 431 bolnavi, ceea ce convinge că instituţia era funcţională şi 
activă. 
 În oraş au fost organizate şi celelalte servicii de utilitate publică, 
astfel, în anul 1897 funcţiona deja un birou poştal cu mesagerie şi poştă 
uşoară şi un post telefonic cu serviciu limitat. 
 Sumarele date oferite demonstrează că Isaccea se afla înscrisă 
pe traiectoria vieţii moderne. Un rol activ în noua dinamică îl jucau 
notabilii localităţii. Fiindcă pentru sfârşitul de secol, deja la Isaccea se 
crease o grupare a personalităţilor care se afla în misiunea de 
emancipare a oraşului milenar. 
 Cei mai reprezentativi erau: 
- Ştefan Cardaş, primarul oraşului, probabil fiul lui Ion Costache 
Cardaş, - „paşoptistul”; 
- Ioan Gh. Roman, directorul „şcoalei” de băieţi 
- Sofia Serebrino, directoarea „şcoalei” de fete; 
- doctorul Spoială, şeful spitalului; 
- preotul Crăciunescu; 
- I. Constantinescu, şeful poliţiei orăşeneşti; 
- A. Strătescu, şeful depozitului de fermentare a tutunului; 
- institutor Petru Georgescu, directorul gazetei (locale) Alarma 
Dobrogei; 
- Costache Popescu, comerciant angrosist; 
- Ilie Avramide, Husein Ali Sali, Amet Hagi Amet, Iancu Lazarof; 
Gheorghe Stociu – cultivatori de tutun, viticultori, proprietari, activi 
participanţi la viaţa obştească. 
 La începutul secolului XX Isaccea se va înregimenta într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale economice, culturale şi urbanistice. 
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