PETRE DIACONU

ROLUL CETATII DIN INSULA PACUIUL LUI SOARE
IN CADRUL SITUATIEI POLITICE A DOBROGEI
LA SFIRSITUL SECOLULUI X.

Razboiul bizantino-kievian din anul 971, desfasurat în ultima lui
faza la DOI"ostolon(Silistra de azi), s-a soldat - dupa cum se stie cu înfrîngerea drujinelor lui Sviatoslav 1.
Capitularii armatelor kieviene i-a urmat treinstaurarea administratiei bizantine în tinuturile stapînite pîna atunci de hanii de la Preslavul
Mare.
In consecinta, începînd cu anul 971, bizantinii vor reintr'a în posesia platformei prebalcanice, a Bulgariei de nord-est si a Dobrogei 2.
Tot acum ei îsi vor extinde autoritatea si asupra celei mai întinse
parti din Oltenia si Muntenia 3. Aceasta ,afirmatie este trec1amata de interpretarea unui pasaj din cronica lui Skylitzes-Cedren, din care rezulta
ca în timpul asediului Silistrei au venit din Constanti a si "din celelalte
cetati de dincolo de Dunare" conducatorii locali spre a cere iertare lui
Ioan Tzimiskes pentru gresea1a de a fi fost aliatii lui Sviatoslav. Din
aratarile lui Skylitzes-Cedren mai aflam ca Ioan Tzimiskes a acceptat
supunerea acestora si a trimis osti pentru apararea cetatilor de dincolo
de Dunare 4. Fireste, cetatile de dincolo de Dunare nu erau situate exact
pe malul stîng al fluviului - cum se crede în general - ci ceva mai
departe, în interiorul regiunii.
Prezenta autoritatii bizantine în tinuturile care corespund Cîmpiei
Dunarii (si, poate, zonei oolinare de la sud de muntii Carpati) este
1 Despre luptele bizantino-kieviene
desfasurate la Silistra v€zi Leon DiaCom('onul, Historia, Bonn, 1828, p. 138, si urm.; Skylitzes-Qedren Historiarum
pendium, II, Bonn, 1839, p. 397 si urm.; Ioan Zona ras, Epitome historiarum,
IV,
Lipsea, 1871, p. 98 si urm.
2 V. N. Zlatarski, I1CTOpHlI
Ha6bJlrapCKaTa~bplKaBanpe3 CpetlHHTe
BeKOBevoI. 1,
2, Sofia, 1927, p. 600-632.
Cf. N. Banescu, Les duches byzantins de Paristrion
(Paradounavon) et de Bulgarie, Bucuresti, 1946, p. 45-46.
3 N. A. Oikonomides, Recherches sur l'historie du Bas-Danube aux Xe-Xle
siecles; La Mesopotamie de ['Occident, în Revue des Etudes sud-est europ{ennes.
fII, 1-2, Bucuresti, 1965, p. 63.
" Skylitzes-Cedren, II, p. 401.
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atestata de diferite documente arheologice si numismatice, ca : ceramica,
sigilii, monede 5.
Pentru întelegerea problemelor pe care le vom dezbate ceva mai
departe, se cuvine sa reamintim ca la scurta vreme dupa moartea împaratului Ioan Tzimiskes (976), bulgarii s-au rasculat si i-au înlaturat
pe bizantini din cea mai mare parte a teritoriilor cucerite de acestia în
~J716. Drept urmare, din tot ceea ce cîstigasera în 971, bizantinilor le mai
ramîneau în 976 Dobrogea de nord 7 si cîteva capete de pod de pe linia
Dunarii (aflate la S!ud de Cernavoda) cum rur fi, de pilda, DorostolonSilistra 8. Dintre orasele situate imediat la nord de muntii Balcani, ei au
reusit sa pastreze (dar numai pentru scurta vreme) Preslavul Mare.
In anul 1001, bizantinii vor recîstiga platforma prebalcanica si Bulgaria de nord-est (inclusiv, Dobrogea de sud), dar nu si Cîmpia Dunarii. Aceasta va fi ocupata cam în acelasi timp de catre pecenegi 9.
Dupa cum era de asteptat, organizarea administrativa a regiunilor
de la Dunarea de jos a suferit si ea schimbari în ultima treime a veacului al XI-lea, schimbari determinate de fluctuatiile granitelor.
Desigur, teritoriile cucerite în 971 au fost înglobate de catre bizantini într-o thema. Deocamdata, nu stim care era numele themei, dar
credem ca nu gresim daca admitem ca primul stmteg al acesteia a fost un
anume Leon titulaiflll unui sigiliu descoperit recent 10. Din legenda pasnpw't"oO"n<x6(
IXp[<p)xO'.1O"'t"p1X't"Y)Y(
<7» 'IwlXv(
v)outrata +AEov(-n) ~(IXO"~A~X<7»
/; :SlXprxx'fJvonouA(oc;)rezulta
ca acest Leon era
nO(AE)wC;)
si + xd ~OpOO"'t"OAO(U)
strateg de Ioanopol si Dorostolon.
Ioanopol este numele pe care l-a capatat Pres1avul Mare imediat
dupa ocuparea lui de catre bizantini, adica în 97111. Noul nume al
Preslavului Mare s-a pastrat numai cîtiva ani si anume, pîna în momentul cînd orasul este reocupat de bulgari - moment care poate fi
plasat cu oarecare probabilitate prin anii 986 12.
unor monede de bronz bizantine,
5 Aici ne referim nu atît la descoperirea
de genul celor gasite la Gradistea lînga CaIarasi (doua monede din a doua jumatate a veacului al X-lea inf. Emil Moscalu) cît, mai ales, la descoperirea unui
sigiliu într-un bord ei de la marginea Bucurestilor (inf. Margareta Tudor) si a
unei ceramice provenind de la amfore de import bizantine existente mai îrr
toate asezarile de tip Dridu din Muntenia, cercetate de arheologi.
V. N. Zlatarski, op. cit., p. 642-644. Cf. Petre Diaconu. Zur Frage der
Datierung
des Steinwalles
in der Dobroudscha
und der Lokalisierung
aer im
Berichte des griechischen
TopaTchen geschilderten
Ereignisse, în Dacia, N., S.,
VI, Bucuresti, 1962, p. 322-323.
7 Petre
Diaconu, op. cit., p. 323-335.
8 Faptul
ca numele orasului Dorostolon nu este amintit în rîndul oraselor
recucerite de Xiphias si Theodorokanos în timpul campaniei din anul 1001 (Skylitzes-Cedren, II, p. 452) ne determina sa credem ca Dorostolon n-a fost pierdut
în anul 976, asa cum credeam cu alt prilej (vezi Petre Diaconu, op. cit., p. 334).
H Petre
Diaconu, Despre pecenegi la Dunarea de jos în secolul al X-lea,
in Studii, 18, 5, 1965, p. 1129.
10 Totiu Totev,
HeH3BecTeH CTpaTer Ha Y1oaHOnaJi li ,UOpOCTOJl, în ApXeOJlOrHH 4,
1968, p. 49 - 51.
J1 Skylitzes-Cedren,
II, p. 397.
12 N. A. Oikonomides,
op. cit., p. 63-64, nota 28, crede ca toata regiunea
de nord-est a Penmsulei Balcanice a fost cucerita imediat dupa anul 986.
G

396

împrejurarea ca sigiliul s-a gasit la Ioanopol si nu la Dorostolon
ne da suficiente temeiuri sa postulam ca resedinta strategului Leon care,
începînd cu anul 971 ,administra regiunea bizantina de la Dunarea de
jos, se afla la Dorostolon. In acest caz, preeminenta pozitiei lui Ianopol
fata de Dorostolon - în legenda amintitului sigiliu - se explica prin
aceea ca Ioanopol fusese cîndva mai important decît Dorostolon, cum
era si firesc de vreme ce servise drept capitala ultimilor tari bulgari
iar, pe deasupra, acum purta si numele împaratului Ioan Tzimiskes.
Dupa rascoala bulgarilor, organizarea putinelor teritorii de la Dunarea de jos care au ramas sub control bizantin a suferit modificari
radicale.
Daca am judeca dupa datele pe care ni le ofera celebrul taktikon,
descoperit acum cîtiva ani în biblioteca Escuriala din Spania 13, ar trebui
sa admitem ca tinuturile din nordul Dobrogei au fost înglobate î!l asa
ca
numita thema a Mesopotamiei occidentale (MEer07to"t"Cl(lLCl "t"'Ij~ ~uerw;),
Dorostolon (Silistra) a fost pus sub conducerea unui strateg de rangul
doi si ca Ioanopol a fost atasat themei Thracia 14.
Oricum ar fi, odata cu :restabilirea limes-ului bizantin pe Dunare,
in anul 1001, toata regiunea de La Dunarea de jos pare a fi fost alipita
pentru oarecare vreme themei Thracia. Faptul este sugerat de un sigiliu
(gasit la Pliska) a carei legenda contine numele unui anume David (~iX~!.a

7tp<U"t"Oc:r7tiX"t"tXpLO~ XCl~ er"t"pCl"t"Y)yo~ 0ptXxY)~

XiX!. ~pLer"t"pCl~)

15.

,Începînd cu anii circa 20 ai secolului al XI-Ie,a regiunea bizantina
de, la Dunarea de jos va fi cunoscuta mai adesea sub numele de regiunea
oraselor istriene sau paristriene ori sub forma ParistTion sau Paradunavon 16. Acest ultim nume va fi atestat si la cumpana dintre veacurile
XI-lea si al XII-lea de un monumnet sigilografic publicat cu 30-40 de
ani în urma 17.
În complexul împrejurarilor istorice care au urmat înfrîngerii kievienilor, la Silistra, bizantinii au simtit nevoia organizaTii si apararii
tinuturilor de la Dunarea de jos. În aceasta privinta, cronica lui SkylitzesCedren a consemnat o masuQ'aluata de însusi împamtul Ioan Tzimiskes.
Cronicarul scrie textual:
7tO"t"iX(l0U rpPOUPL<UV

,,"t"W'I

aE: 'P(0~

&'7t07tAEUertXn<u'I

XCl!. 7tO),E<UV 7tPOVOLCf.V 8E!LEVO~

e~~eY)

a

~ClerLAEu~

'rW'I

7tClpa

'riXZ~ OX"t"ClL~'rOU

XCl!. rppoupav

XiX"t"ClAL7tWV

adica "atunci cînd flota profilt.
s-a îndepartat, împaratul a acordat toata atentia fortaretelor si oraselor
de pe malurile fluviului si dupa ce a lasat garnizoana suficienta a plecat, îndreptîndu-se spre resedinta romeilor (Constantinopol)". Din pasajul reprodus rezulta în chipul cel mai limpede ca una din primele

't'~v

&'pxoueriXv

ora 'PW(1,iXLWV

&ve~Eu~Ev"18

N. A. Oikonomides, op. cit .• p. 57-62.
Spre aceasta concluzie ne duce mentiunea sub care apare strategul ele
Ioanopolos în taktikonul Escurial. (8p&x1]<;xo:t 'Io:vOU1t6)..ECll<;).
15 S. Maslev,
în Izvestia-Institut,
XX, Sofia, 1955, p. 448-450.
16 Vezi Eug. Stanescu,
Denumirile bizantine ale regiunii de la Dunarea de
jos în secolele X-XII
în sensul lor istoric, în Studii si cercetari de istorie veche,
19, 3, Bucuresti, 1968, p. 460-490.
17 Vezi bibliografia
la N. Banescu, op. cit., p. 95-96.
18 Skylitzes-Ceelren, II, p. 412.
13

14
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griji ale împaratului Ioan Tzimiskes, dupa ce a pus stapînire pe regiunea Dunarii de jos, a constat în refacerea vechilor castre si cetati romane aflate pe malul drept al Dunarii 19.
Cercetarile întreprinse în unele dintre castrele fostei provincii
Scythia Minor sînt de natura sa confirme pe deplin spusele lui SkylitzesCedren. Astfel, la Capidava se constata ca tocmai în aceste vremuri este
refacuta incinta cetatii, iar la Dinogetia-Ga:rvan, în timp ce turnurile sînt
degajate de ruine, intrarea principala este reparata. Mai mult decît atît
in ambele asezari eu fost reperate si resturile cazarmilor în care au fost
adapostite garnizoanele lasate aici din ordinul lui Ioan Tzimiskes 20.
Dar masurile de întarire în 971 a liniei dunarene nu s-au rezumat
numai la Depunerea în functiune a vechilor castre romane.
Bizantinii au construit si ei cetati.
Una dintre cetatile noi, ridicate din temelie de catre bizantini, este
l"ituata în insula Pacuiul lui Soare la 9 km. în aval de comuna Ostrov,
jud. Constanta.
Din cetate se pastreaza astazi mai putin de o cincime, restul fiind
distrus, în decursul vremuriloT, de apele Dunarii. Initial, cetatea pare a
fi avut o forma rectangulara. Zidurile, pastrate uneori pîna la o înaltime
de 4,50 m., sînt alcatuite din blocuri de piatra de forma paralelipipedica,
masurînd în medie 0,80-0,90 X 0,40-0,50 m. Latimea zidului de incinta, la baza, este 6 m, iar la înaltimea pastrata de 4,20 m. Diferenta
de latime dintre baza si înaltimea pastrata este ,realizata printr-o serie
d~! p~a;guri (crepida) dispuse pe ambele fete verticale ale zidului 'de
incinta.
De notat ca în timp ce pentru emplecton s-a utilizat un mortar
preparat din var, pietris de rîu si, cîteodata, bucatele de caramizi, pentru
acoperirea rosturilor dintre pietrele paramentelor s-a utilizat, invariabil,
un mortar hidrofug, din var amestecat cu praf de caramida. Temelia zidului de incinta este construita din pari de stejar înfipti în pamînt, peste
care constructorii au ase:oat bîrne, de asemenea de stejar, dispuse longitudinal si transversal. Toate aceste detalii constructive constituie, asa cum
am subliniat-o si alta data, dovada evidenta a abilitatii si competentei
constructorilor oore luorau pe un sol rezultat din sedimentele depuse de
apele Dunarii 21.
Dintre complexele descoperite în cetate, cel mai important este,.
fara îndoiala, debarcaderul. Aflat pe latura de sud-est a incintei, acesta
este flancat de o parte si de alta de cîte un turn masiv, de forma patrulatera. Suprafata dintre cele doua turnuri - debarcaderul propriu-ziseste amenajata sub forma unor trepte care coboara spre exteriorul cetatii.
Accesul la debarcader se facea printr-o poarta prevazuta cu doi batanti,
10

Cf. Pet,e

de l'archeologie,
p. 43-49.

Diaconu, Une information
de Skplitzes-Cedrenos
d la lumiere
în Revue des Etudes sud-est europeennes, VII, 1, Bucuresti, 1969,

Petre Diaconu, op. cit., p·assim.
Petre Diaconu, Quelques problemes relatifs d la forteresse byzantine de
Pacuiul lui Soare d la lumi ere des dernieres fouilles
archeologiques,
în Dacia,
N.S. X, 1966, p. 365.
20

21

398

blocati, în spate de un drug, probabil, de lemn. tn cele doua portiuni ale
zidului de incinta, aflate între poarta debarcaderului si turnuriLe acestuia
se pastreaza cîte trei deschideri (fante) ; deci, în total sase fante. Prin
aceste deschideri erau mînuite otogoanele oorabiei ancorate în debarcader.
Existenta instalatiilor portuare coroborata de multimea
armelor
descoperite aci cum si aprecierea situatiei topografice, confera fortificatÎJei din insula Pacuiul lui Soare caracterul de baza navala 22.
Misiunea principala a flotei din baza navala de pe insula Pacuiul
lui Soare trebuie sa fi fost împiedecarea oricarui inamic care ar fi venit
dinspre gurile Dunarii si ar fi încercat sa atace orasul Dorostolon - capitala regiunii 23.
Cine puteau fi, însa, în anii 971-972-973 (cînd se construia cetatea din insula Pacuiullui Soare) dusmanii navigatori de care se temeau
bizantinii atît de mult încît s-au vazut nevoiti sa ridice o fortificatie d~
proportii nemaiîntîlnite pîna atunci la Dunarea de jos? Acesti dusmani
nu puteau fi altii decît kievienii, aceiasi kievieni care, aliati cu drujinele
varege, tulburasera de atîtea si atîtea ori linistea Imperiului bizantin în
ultimii o suta si ceva de ani.
Deoarece, în timpul incursiunilor, kievienii se deplasau cu deosebire
pe apa era si firesc ca actiunile lor sa fie contracarate prin masuri de
supraveghere a tuturor cailor navigabile, în cazul nostru, al Dunarii de
jos. Intr-o atare situatie este lesne de înteles ca una dintre aceste masuri s-a concretiZJat în construirea bazei navale din ostrovul Pacuiul lui
Soare.
Prin urmare, împaratul Ioan Tzimiskes a ridicat cetatea din insula
Pacuiul lui Soare, plecînd de la aprecierea pericolului pe care-l reprezentau armatele kieviene pentru Bizant, în general, si pentru regiunea
Dunarii de jos, în special.
Rostul oetatii din Pacuiul lui Soare nu poate fi înteles daca el nu
va fi apreciat în ansamblul fortificatiilor bizantine de la Dunarea de jos.
Vechile castre din epoca romana refacute aveau o dubla misiune.
In primul rînd, garnizoanele 1101' trebuiau sa împiedice orice debarcarea kievienilor în vreunul din locurile nevralgice pentru apararea fostei
Scythia Minor. iar în al doilea rînd, aceleasi garnizoane aveau misiunea
sa împiedice orice actiune a vreunui inamic neasteptat din stînga Dunarii 24.
In astfel de situatii flota din Pacuiul lui Soare trebuia sa asigure
miscarile de trupe cum si eventuala transbordare a lor.
Cetatea în forma sa primara si în functia ei initiala n-a durat decît
cîtiva ani, adica pîna în momentul izbucnirii revoltei bulgarilor. Desafectarea ei s-a produs - probabil - cu acest prilej 25.
O data cu recucerirea de catre bizantini, în 1001, al nord-estului
Bulgariei si a Dobrogei de sud cetatea de la Pacuiul lui Soare va cunoasteIbidem. p. 366-367.
Ibidem. p. 368.
42 Acesti inamici
puteau fi, de-acum încolo, pecenegii care ocupasera
Dunarii în jurul anilor 1000. Vezi supra nota 9.
25 Petre Diaconu, op. cit., p. 369.
22
:>3
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.o noua dezvoltare. Ce-i drept, acum ea îsi pierde caracterul de baza navala, dar faptul îsi are cauzele sale obiective. Începînd cu anul circa 1000
pericolul pentru bizantini nu-l mai reprezentau kievienii navigatori, ci
pecenegii 26, aliatii de ieri ai constantinopolitanilor. Pecenegii erau o
populatie nomada, de stepa, obisnuita sa lupte pe cai' si pe jos. Acesti
<iusmani de cursa lunga, daca am putea sa-i numim astfel, puteau traversa Dunarea mai cu seama iarna, cînd aceasta era înghetata. În con.~ecinta, apararea granitei trebuia adaptata la noua situatie politica si
militara creata de asezarea pecenegilor în Muntenia si Oltenia. Rolul
flotei diminuîndu-se, acum trebuiau întarite trupele de uscat: pedestrimea si cavaleria, cantonate în dreptul vadurilor de trecere. În Pacuiul
lui Soare, stravechi vad de traversare al Dunarii, nu va mai rezida o
flota militara ci o unitate de ostasi pedestri, recrutati din sînul populatiei
Iocale, asa cum erau recrutati toti ostasii din fortificatiile bizantine de
pe Dunare.

LE ROLE DE LA CITE DE VILE pACUIUL LUI SOARE
DANS LE CADRE DE LA SITUATION POLITIQUE DE DOBIWUDJA

L'auteur. en se fondant sur les sources litteraires, sigilographiques et ar9heologiques, essaie de definir dans cet article l'ordre des dirigeants de la province
byzantine du Bas-Danube.
Selon son opinion, le premier katepan a etE~ un certain LE~on - le tit.uIaire d'un sceau de Ioanopol et Dol'ostolon. Vers l'annee 1000, la region etait
dirigee par un certain David, "protospatar".
Dans la secunde partiI" de l'article. l'auteul' souligne le caractere de base
navale de la cite de l'île Pacuiul lui Soare. La flotte qui s'y abritait avait poul'
mission d'empecher toute penetration de l'ennemi vers la capitale
de la province.

o

I
DIE ROLLE DER FESTUNG AUF DER INSEL PACUIUL LUI SOARE
'!N DER POLI1'ISCHEN LAGE DER DOBRUDSCHA AM AUSGANG DES lO.Jh.
Zusammenfassung

Verfassel' sucht aufgrund der literarischen Quellen. aufgund der Siegelkunde
und der Archaologie die Reihenfolge der Leiter der byzantinischen Provinz an der
Dnterer Donau festzulegen.
Der Meinung des Verfassers gema~ war der erste Katepan ein
gewisser
l.eon, der Inhaber eines Siegels von Ioanopol und Dorostolon. Um das Jahr 1000
herum war die Gegend von einem gewissen David Protospatar geleitet.
Imi zweitE1n Teil des, Aufsatzes zeigt cler Verfaser d,en Charakter. eine~
Seestiitzpunktes der Festung auf der Insel Pacuiul lui Soare auI. Die Flatte, dii~
hier lag, war damit beauftragt, jedwedes feindliches. Vordringen gegen die Haupt
-stadt der Provinz zu verhindern.
26
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Petre Diaconu, Despre pecenegi la Dunarea de jos in prima jumatate a
al XI-lea, în Studii si cercetari de istorie veche, 18, 3, 1DG7,p. 463-476.
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