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Se cuvenea ca măcar în" unele ca
zuri să fie meQţionate vocile care vor 
fi tratate în alte fasc!cule. Avem în 
vedere pe un Amirat sau Amurat, 
numele sub care este menţionat sul:
tanul Murad 1, in unele izvoare lite
rar2. 

in măsura in caee romanul Alexan
dria este urmrlrit în dezvolt area lite
yaturii mai multor popoare eUl'opene, 
se împunea -semnalarea, fie şi într-o 
fO!'n1ă succintă, a locului pe care-l 
ocupă această opera în li teratura' 
populară românească . 

O mai bună doza re a bibliogra 
fiei vocilor ar fi avut ca rezultat şi 
citarea unor studii, articole etc. din 
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reviste, de certă autoritate ştiinţifică, 
cum ar fi Dacia, Studii ŞI cercetări 
de istoria ·al·tei, Buletinul monumen
teIol' istorice, Studii şi materiale de 
istorie medie etc., reviste care l ipsesc 
din lista prescurtărilor publicate la 
fascicula III. 

Dincolo de ac~ste obiecţii care n-au 
cum impieta asupra calităţii operei, 
se cuvine să subliniem că ea se va 
impune nu numai ca un indisperlsaoll 
instrument de lucru, ci şi ca un izvor 
de perspective noi întru t~'atarea ce
lor mai variate probleme di n istoria 
veacurilor de mijloc. 

PETRE DIACONU ' 

• 

DE LA DUNARE LA MARE 

Mărturii istorice şi monumente de artă creştină 
Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de jos, Galaţi, 1971, 244 p . 

Volumul pe care-l prezentăm a fost 
publicat cu prilejul Centenarului Inde
pendenţei de S tat a României. Aşa cum 
se precizează în cuvîntul-înainte sem
nat de IPSS Antim, 'arhiepiscopul Du
nării de Jos şi al Tomisulul, lucrarea 
este rodul unor cunoscuţi specialişti în 
dom~niul trecutului istoric al patriei 
noastre. Studiile publicate au menirea 
să scoată la iveală momentele cele mai 
importante din viaţa culturală. spiri 
tuală, uneori politico-militară şi ch~ar 
economico-socială a comunităţilor ome
neşti de-a lungul erei noastre .- d in 
regiunea Dunării de Jos. Şi nu se poate 
spune că reuşita nu este deplină. Fi
reşte, în cîteva ai"ticole s-au strecurat 
i nadvertenţe, dintre care pe unele 
le vom semnala în limita po
sibilităţilor. De remarcat că în cuprin
sul volumului "De la Dunăre l a Mare" 
şi-au găsit local cuveni t trei-patru s tu 
dii in care se dezbat problemele !}la
jore ale etnogenezei şi continuităţii ro
mâneşti, probleme axate, de data a
ceasta, în principal, pe documente pa
leocreştifl!2. 

Seria articolelor se desch ide cu con
tribuţia lui Constanti n C. Giurescu, 
"Continuita.tea populaţiei romanice în 
Dobrogea" (p. 9-15) în care autorul 
aduce argumentele de rigoare în snri
jinul tezei că "ţinutul dintre Dunăre 
şi Mare a fost unul dintre cele mai 
intens romanizate ale puternicului im-

periu roman" . Dovezile unei atari in
chei eri nu sînt căutate in contempo
raneitatea romană ci în moştenirea lă
sată de aceasta poporului român, cum 
ar fi în toponimie de pildă. După opi
nia lui C . C. Giurescu nume ca Dîrstor, 
OHina, n-ar fi altceva decît pronunţia 
românească a Durostorurn-ului şi, res 
pectiv .a. Altinuill-ului. Trebuie să con 
venim cu autorul că Vicina şi Chilia 
(probabil) sînt vechi nume româneşti, 
dar nu putem accepta afirmaţia că 
numele satului C~mena îl traduce pe 
vechiul Pet.ra. Camena este un topo
nim de dată relativ recentă, impus la 
sfîrşitul secolului al XVIII - l ea de emj
granţii din regiunea CoteI. Dealtfel. 
dacă acest toponim ar fi dăinuit ' încă 
din ,vremea primilor slavi - aşa cum 
susţine r egretatul autor şi ca el mulţi 
alţi cel'cetători - ar fi trebuit ca el 
să ~e păstreze - Într-un fel sau al
tul - şi în defterele turceşti din se
colele XVI-XVIII (ceea ce nu s-a în
tîmplat, însă). Radu Vulpe în artico
lul "Romanitate şi creştinism coordo
nate ale etnogenezei romane" (p. 16-
2'2) , după ce vorbeşte pe scurt despre 
formarea popor-ului 'român, se opreşte 
asupra latinităţii acestuia şi . a rolului 
creştinismului de început în etnogene
za românească. Radu Vulpe îşi plan 
tează demonstraţia pe axioma imposi
bilităţii predicării creştinismului la 
nord de Dunăre în altă limbă decît cea 
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latină. De altminteri , faptul este su
gerat de mulţimea unor cuvinte ca: 
tîmplă, cruce, vărgură, sărbătoare, Ru
salii, Păresemi, ajun, cuminecătură, ci
mitir, martor, urare ş.a. "Acest tezaur 
de cuvinte reflectă însăşi istoria creş
tinismului românesc." care la început 
a avut un caracter exclusiv latin" . Au
torul conchide că factorul creştin "a 
venit în sprijinul l'omanităţii noastre" 
tocma i cînd Dacia a fost părăsită de 
oficialitatea romană "şi in rnal'e parte 
cotropită de migraţii covîrşitoare" . 

ş. Niculae, în "Pătrunderea şi dez
voltarea creştinismului în Scythia Mi
nor" (p. 23-33) inserează toate sau a
proape toate datele privitoare la mo
mentele principale oale trăirii episcQ
paIe din fosta provincie romană. In 
plus, d-sa face o trecere in revistă a 
locali tăţilor consemnate în martirologii
le şi sinaxarele creştine. De asemenea, 
înşi ră bazilicî1e din locacalităţi ca ; To
mis, Callatis, Tropaeum Traiani, Troes
mis etc. Printre acestea este trecut, din 
greşală, evident, şi Galaţi. Ene Branişte, 
ne dă, in studiul său "Martiri şi sfinţi 
de pe pămîntul Dobrogei de azi", o 
listă exhaustivă a acestora. Studiul este 
ancorat într-o bibliografie densă. Con 
tribuţ iei lui Ene Branişte trebuie să i 
se aducă precizarea că Axiopolis nu a 
fost niciodată sediul legiuni i a II-a 
Herculea. 

Refel'indu-se la martirii Zotikos, At
taIos, Kamasis şi Filippos de la Nicu
li ţel, E. B. se raliază părerii conform 
căreia aceştia au suferit martiriul in 
vremea lui Diocletian sau LiciniU. Ar
gumentul l-ar constitui "părerile isto
ricilor şi arheologilor români cei ma'i 
competenţi" (p. 45). In realitate, sin
gura competenţă o au documentele şi 
observaţiile arheologice care nu ne per
mit, sub nici o formă, o datare a mar
tirizării şi înmormîntării lui Zotikos, 
Attalos, Kamasis şi Fiiippos înain te de 
sfîrş itul secolului ,a l IV-lea. ' Această 
conclu zie est.e întărită acum şi de des
coperi rea "paeterului'l criptei de 'la Ni
culiţel. 

Parcurgind articolul lui Ioan 'Gh. 
Comun "Sc.iitori t eologi in Scythia Mi
nor" (p. 63-83), cititorul îşi va făuri 
o imagine completă asupra a ceea ce 
a repwz...:!ntat Scythia Minor pentj:u 
creştinismul vechi dar ş i pentru cul
tura universală, deoarece unii autori ca 
Ioan Casianul sau Dionisie cel Mic au 
dat omenirii opere de înaltă spi ritua
litate. Oprindu-se asupra unei alte p~r 
sonalităţi din Scythia Minor - Ioan 
Maxenţiu - au torul găseşte prilejul să 

I RECENZII 

scoată in relief pasajele dţn opera a 
cestuia referitoare la dispu ta dintre 
"călugării sciţi" şi păpa Hormisdas, 
moment semnificativ din istoria provin
cie i noastre dintre Dunăre şi j\·1are. 
Dacă episcopul-vi car Epifanie Norocel 
Tomitanul descrie ,~B aziliciZe din To
mis" (p. 84-89), în schimb, Adrian Ră
dulescu le prezintă pe cele de la Axio
polis, Callatis şi Tropaeum Traiani (p. 
90-97). Prin mijlocirea acestor studii 
cititorul se edifică asupra topografiei 
şi particularităţilor unora dintre cele 
mai insemnate basi li ci de pe tel;toriuL 
jud. Constanţa. Maria Munteanu în 
"Mărturii creştine păstrate in Muzeul 
de Arheologie Constanţa" (p. 98-104) 
publică o serie de stele, capitele şi 
p iese ceramice cu inscripţii şi simbo
luri creştine, păstrate azi în Muzeul d~ 
istorie naţională şi arheologie din mai 
sus amintita localitate. Piesele dateaza 
din sec. IV-VI. In finalul articolului 
Maria Munteanu aminteşte şi de unele 
vestigii creştine din sec. X-XI, pro
venind de la Capidava şi Păcuiul ·lui 
Soare. Gavrilă Simion, În Vestigii şi 
mărturii creştine din zona gurilor Du
nării" (p. 105-110) , descrie bazilici1e 
ele la JuriJofca şi Slava Rusă, iar V. H. 
Bauman, în articolul "De la Turcoaia. 
Ia NiculiţeI. Mărturii vechi creştine" , 
(p. 111-116) ne prezintă pe cele de 
la Troesmis, Dinogetia-Garvăn, Novio
donum-Isaccea şi Niculiţel. Importanţa 
contribuţiei lui V. H. Bauman rezidă 
in înfăţişarea bazilicii de la Niculi ţeI 
prevăzute cu o criptă. Aceasta are două: 
nivele; in nivelul superior au fost a 
dăposti te osemintele martirilor Zotikos, 
Attalos, Kamasis şi FHippos, iar in cel 
inferior resturile cinerare ale altor doi 
m artiri neidentificaţi. Tot complexuJ 
datează de la sfirşitul veacului al IV
lea. Datarea nu comportă nici o dis
cuţie. 

Extrem de Important este studiul lu i 
II. Dragomi r Şi SllvlY Sanie, "Incepu
turile creştinismului în sudul roman al 
Moldovei" (p. 117-122) în care sînt. e- ' 
talate, pentru prima dată, in chip sis
tematic, elemente creştine (cruci, in
scripţii pe ceramică) de la Barboşi -
cunoscuta staţiune arheologică de pe 
malul Siretului. în apropiere de Ga
laţi. Prezenţa vestigiilor paleocrestine 
aici , in sudul Moldovei, e de natură să 
definească şi mai pregnant aspectele 
l'omanizării aceste i provincii. Lăsînd la 
o parte excelentul articol al lui Emi
Han Popescu, "Cîteva consideraţii cu 
privire la limba inscripţiilor din Scy 
thia MinoT in secolele IV- VI" I (p.121-



RECENZU 

133) ne vom opri o clipă asupra con
tribuţiei lui 1. Barnea "Bisericuţele ru
pestre de la MurfatlaT''', (p. 134-140). 
1n . fapt acest articol este - aşa . cum 

. O subliniază însuşi autorul - un re
zumat al textu·lui · respectiv din volu
mul "Din Istoria Dobrogei" III , 1972, 
p. 180-233. 1. Barnea descrie amănun
ţit şi limp~e cele 6 bisericuţe "des
<:operHe în dealul de cretă d e la sud
vest de satul Murfatlar" ca apoi să 
conchidă că ele "se leagă strins de 
cariera de cretă deschisă in acelaşi
deal În ultimele decenii ale secolului 
X şi · inceputul sec. XI pentru exploa
tarea blocurilor de cretă necesare la 
construirea pe o pOl'ţiune nedefinită a 
zidului de pe coama valului d e piatra 
şi ale castrelor adiacente ale acestuia 
din apropiere". Evident, în cazul de 
faţă avem de-a face cu o scăpare din 
vedere a autorulu i, constind în neci
tarea lucrării d in care au fost luate 
aceste încheierL Ele au fost consem
nate in chip ferm pentru prima dată 
În t"!O?vista Dacia VI, d in anul 1962, deci 
Într-o Vreme în care 1. Barnea le ad
mitea ca fiind probabile. Singura cteo
sebire între concluziile din Dacia VI şi 
cele din p rezen tul articol constă în da
tarea diferită a monumentelor de la 
Murfatlar. în timp ce in Dacia VI ele 
sînt datate la sfîrşitul secolului X, în 
acest studiu - ca şi in altele care l-au 
precedat - 1. Barnea le-a datat la 
sfirş i tul secolului X-Începutul .secolu
lui XI , ceea ce, · f i n~şte. nu poate fi 
susţinut cu nici o dovadă arheologică. 
Dincolo ele aceste precizări vom recu
noaşte că monumentele rupestre din 
dealul Tibişirul d~ pe teritoriul co
munei Basarabi (fofŞt Murfatlar) con
stituie un autentic document al aut.oh
ton iei şi permanentei româneşti în Do
brogea. Cristian Moisescu, in "Un mo
nument medieval dobrogean necunos
cut .. Biserica Sfîntul Atanasie de la Ni.
culitel (sec. XIII )" (p. 141-148) pre

. zi ntă o bisertcă veche din Niculiţel 
"avind DIa nul în formă de cruce în
scrisă, fără puncte de sprijin libere, 
aşa numitul tio simplu". Operind cu 
metoda 3'1.alo!5iilor autorul conchide c!3. 
biserica Sfîntul Atana"ie de la Ni'cu-
1iteJ datează "de la sfirşitul sF"'colului 
al XIII-lea şi începutul secolulu.,i ur
mător" . D-sa susţine că o atare datal".~ 
este întărită şi de rezultatul sonda
jelor arheologice. Afirmaţia nu est~ 

însă ilustrată. ,de nici o dovadă arheo
logicei. In ce ne ' priveşte socotim că 
lăcaşul in cauză mai necesită incă unele 
oerceUiri arheologice, deoarece probele 
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căpătate pînă în prezent sînt insufi
ciente pentru a-i asigura o încadrare 
cronologică. După opinia noastră nu 
trebuie exclusă o datare către "sfîr
şitul secolului XVII-inceputul secolului 
XVIII. Şi în acest caz, însă, biserica 
sf. Atanasie ar rămîne un monument 
unic pentru Dobrogea. 

Ioan Rămureanu în "Mitropolia Vi
cinei şi rolul ei în păstrarea ortodoxiei 
în ţinutur-ile româneşti" (p. 149-169) 
face un larg istoric al acestei eparhii. 
după Q.~, in prealabil, expune, in chip 
obiectiv, părerile referitoare la locali
zarea oraşului Vicina. La un moment 
dat autorul îşi . mărturiseşte discret pre
ferinţa pentru teza localizării Vi cinei 
la lsaccea în nordul Dobrogei. In final, 
L Rămureanu prezintă împrejurările 
strămutării lui lakint de Vicina la 
Curtea de Argeş şi înscăunarea aces
tuia ca primul mitropolit al Ţării Ro
maneşti. Autorul pare a-şi însuşi teza 

' lui C. C. Giurescu, potrivit cărei a Do
brogea a fost stăpîn ită, in deceniul al 
IV-lea al secolului a l XIV-lea, de că
to: Basarab, teză care nu beneficiază 
însă de nici un document şi, în plus, 
intră in contradicţie cu interpretarea 
izvoarelor literare ale v remii. Intr-ade
văr, ' dacă Vicina - oraş dobrogean -
se afla in stăpînire tătărască la 1337-
1340 - cum însuşi recunoaşte Ion Ră
mureanu - cum putea Dobrogea să fie 
la acea dată sub ascultarea lui Ba
sarab ? 
. Ultimele t.rei articole din volumul 

,.De la Dunăre la Mare" "Viata bise
ricească în Dobrogea şi în pă'rtile Du
nării de Jos în secolele XV-XIX" 
(Mircea Păcuraru) , .,Mînăstirile dobro
gene şi din părţile Dunării '-e jos" (Ie
I'onim Motoc), ,.Viata bisericească in 
Dobrogea şi la Dunărea de jos dupct 
războiul de Independentă" (Nicolae 
Grosu) vin să intregească cuno'Ştinţe1e 
noastre în domeniul activităţii eclezia~': 
t i ce dintr-un teritoriu românesc stăpî
nit. in burtă parte. multe secole de-a 
rindul de către turci. 

La capătul intervenţiei noastre se cu
vine să subliniem că tomul .,De la Du
nărE'! la Mare" este o contributie bine
venită la cunoaşterea' istoriei Dobrogei 
si a tinuturilor din preajma gurilor 
Dunării. In unele dintre articole sint 
conturate idei şi teze in~dite ; in altele 
sînt prezentate fapte şi documente noi. 
Studiile sînt elaborate, in general, de 
pe poziţia cunoaşterii aprofundate a 
bibliografiei. Cu excepţia articolului lui 
M. Scşan, toate celelalte isi trag seva 
din realităţi istorice probate de izvoare 
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arheologice, epigrafice, documente, cro
nici etc. Un cuvînt de laudă se cuvine 
să fie adresat- şi redacţiei tom ului, care 
s-a 'ingrijit ca acesta să fie tipărit pe 
o hîrtie bună şi în condi ţi i grafice ire
proşabile. Desigur, există şi neajun
suri, unele datorate autorilor, al
t ele tehnoredacţiei. De pildă, la p. 47 
se menţionează că numele martirilor 
de la Halmyris erau Epictet şi Astion. 
ca la p. 105 aceleaşi nume să fie trans
crise Epictet şi Al'istion . La p . 149 in 
loc de Sestlav a apărut Seuthes. La 
p . 155 se spune că "Vicina a luat fiinţA 
între 1204 şi 1260". Corect ar fi "mi
trop61ia Vicinei a luat fiinţă ... " deoa
rece oraşul Vicîna era înfiinţat mai de 
mult. La sfîrşitul secolului al XI-lea 
el era deja cunoscut. La p, 149 se spune 
că in 971 ,.t2ri to~'iul Bulga riei, orÎen 
tale, in tegrat În Imperiul bizantin ' a 
fost împărţit în două theme sau ducate, 
Bulgaria şi Paristrion sau Paradunavon. 
în fapt, la 971 teritoriul Bulgariei o
rientale a fost transformat într-o sin
gură themă. Cealaltă themă, Bulgaria, 
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care cuprindea teritoriul vestic al fos
tului ţarat bulgar a h,laţ fiinţă mai tîr
ziu în jurul anilor 1118- 1120. 

Anume greşeli au apărut şi în rezu
mate, As tfel, numele lui Ş. Niculae este 
N. Şerbănescu , iar cel a l lui Gavrilă 
Simion este redat sub forma George 
Simion, 

Fotografiile, inclusiv cele color, ca ş i 
desenele sînt clare. In general, ilustra
ţia este bine aranjată în text, cu ex
cepţia fig. 46 care a fost întoarsă din 
poziţia ei normală. Unele 'greşeli şi-au 

. găsit loc şi în harta de la sfîrşitul vo
lumului. De exemplu, Sacidava şi 'Pă
cuiul lui Soare nu sînt localizate corect. 
La! Barboşi nu este marcat castuul, iar 
la Rasova lipseşte, semnul corespunză
tor; unele toponimice actuale sîn t puse 
în paranteză. ia~' altele, nm 

Oricum ar fi inexactităţile de genul 
celor semnalate aci, nu scad cu ni
mic din valoarea acestui pe cît de fru 
mos, pe atît de util volum , 

PETRE DIACONU 


