
R. CIOBANU 

ASPECTE ALE CIVILIZAŢIEI PORTUARE DIN DOBROGEA LA SFîRŞI
TUL SECOLULUI AL XIII-LEA ŞI îN SECOLUL AL XIV-LEA. 

Istoria civilizaţiei, în sensul cel mai larg al noţiunii, constituie o preocu
pare majoră a istoricilor contemporani, avînd ponderea cea mai Însemnată 
în istoriografie '. La al XII-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice - Viena 
29 august - 5 septembrie 1965 - în timpul discuţiilor generate de prezen
tarea rezumatului raportului "Legături şi concurenţe ale căilor maritime şi 
terestre în cadrul comerţului internaţional de la sfîrşitul evului mediu pînă 
în secolul al XIX-lea', a fost ridicată o problemă de interesantă, extrem 
aceea a civilizaţiilor portuare 3, ale căror trăsături vor trebui definite de cer
cetările viitoare. 

Istoricii români au fost atraşi de prezentarea noului aspect al istoriei 
civilizaţiei, cel al civilizaţiei oraşelor porturi', al căror trecut a fost obiectul 
a numeroase sed eri anterioare ce pornesc de la primele studii moderne ale 
domnului cărturar D. Cantemir 5 şi merg pînă în secolul nostru cînd au fost 

1 Nu fi3.i reluăm discuţia despre importanţa istoriei civilizaţiei in istoriografie, deoarece 
problema este extrem de cunoscută. Ţinem să relevăm apariţia in ultimii ani a noi colecţii 
m:mumO!ntale de istoria civilizaţiei: Anglia:"The History of civilisation", ed. Cambridge Uni
v ~rsity. Franţa: Colecţia "Les grandes civilisations", ed. Artaud; Paris; tot in Franţa se predau 
anual ]a P.,)iticrs cursuri estivale tradiţionale avind ca tema istoria civilizaţiilor (în ultimul timp 
cursul a avut ca subiect istoria civilizaţiei romanice); in România se pregăteşte publicarea co
lecţiei Istorie şi civilizaţie, ed. Academiei R.S.R. care urmăreşte ca incepînd din 1970 să. pună. 
la dispoziţia publicului, lucrări de importanţă majoră, la cel mai înalt nivel ştiinţific. 

2 Comite International des Sciences Historiques - XII-eme Congres international des 
Sciences Historiques - Vienne, 29 aout - 5 septembre 1965. Rapports - III. Commissions 
Vienne, 1965, pp. 159-167. 

3 Ibidem, p. 160. 
4 Un aspect al istoriei civilizaţiei portuare, localizarea porturilor medievale a fost pusă 1n 

primul plan al cercetării istoricilor români. Spre exemplu, comunicările Oct. Iliescu "Localiza
rea vechiului Licostomo"; C. C. Giurescu "Unde a fost Vicina", prez.la Ses. Org. de muz. Delta 
Dunării, Tulcea, 1 iunie 1969; P. Diaconu - "Unde a fost Vicina", prez. la Inst. de arhe
ologie, Buc., 5 fcbr. 1970; precum şi articole: S.C.LV. 1-4195 pp. 295-307. 

b Dimitrie Cantemir. 
- Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1872, traducere românească, Bucureşti, 1875. 
- Istoria Imperiului Otoman, Creşterea şi scăderea lui, traducere de los. Hodoş, Bucureşti, 

1876. p. 177. n 26; 273. n 89; 
- Idem Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor, Bucureşti, 1901. 
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dedicate monografii unor porturi dunărene ca Vicina 6 şi Chilia' sau au fost 
rezervate numeroase pagini din lucrările de sinteză pentru oraşele de pe malul 
Dunării şi de pe litoralul Mării Negre. 8 

Propunîndu-ne a continua valoroasa tradiţie a istoriografiei româneşti 
în cercetarea trecutului unor oraşe dintre care multe sînt astăzi dispănite, 
am ales o temă prin care, urmărind activitatea genovezilor în Dobrog'ea, să 
evidenţiem o serie de aspecte ale civilizaţiei portuare - înfăţişarea aşeză
rilor şi diferenţa între ele, lista porturilor medievale dobrogene şi identificarea 
locurilor unde au fiinţat şi în fine discutarea problemei locuitorilor porturilor 
din punct de vedere al compoziţiei etnice, al organizării politico juridice, 
militare şi religioase. Pentru alcătuirea studiului de faţă, o încercare de a 
privi în ansamblu, pentru întreaga Dobroge, problemele enumerate, am folosit 
concluziile studiilor precedente, care au trasat liniile cadrului general. am 
îmbinat ansamblul izvoarelor istorice şi am utilizat izvoare noi, inedite, recent 
descoperite. Ne referim la registrul notarului genovez Antonio di Podenzolo, 
locuitor al Chiliei între 1360-1361, al cărui manuscris a fost descoperit de 
un bun cunoscător al arhivelor italiene, Robert-Henri Bautier 9. Fotocopia 
manuscrisului se află la cercetătorul Octavian Iliescu, şeful cabinetului numis
matic al Academiei R.S.R., căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru ama
bilitatea pe care a avut-o de a ne pune la dispoziţie această sursă conţinînd 
date valoroase pentru istoria economică şi cotidiană a Chiliei şi a Dobrogei 
şi în acelaşi timp pentru faptul de a ne fi comunicat o parte din rezultatele 
cercetărilor domniei-sale, pe marginea registrului cartular. 10 . 

1 G. 1. Brătianu - "Vicina" - Buc., 1922; idem "Recherchcs sur Vicina et Cetatea Albă", 
col. Studii de istorie generală, Buc., 1935; idem Vicina Il Nouvelles etudes, Buc . 1940 . 

., N. Iorga. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Buc. 1899 (1900), 418 (420) p. cu 
completări ulterioare ale aceluiaşi autor. Lucrări noi despre Chilia şi Cetatea Albă, în Analele 
Acad. Române, secţ. ist. ş.a. III-a, 5{192S-1926), Cele două Chilii, in "Buletinul Comisiunii 
monumentelor istorice" 32 (1929). 

8 G. 1. Brătianu, Recherches sur le commerce genois dans la Mer Naire au XIII-e siecle
ed. Libr. Odentalist Paul Gauthmer, Paris, 1929. 

N. Iorga - Istoria comerţului românesc, Buc., 1925, II val.; 
B. Cimpina - D espre rolul genovezilor la gurile Dunării intre sec. XI Il- XV - în Studii 

1,. 1953, pp. 191-237 (I) şi Studii 3jJ953 pp. 37-81 (2): P. P. Panaitescu - Legăturile moldo
polone in sec. XV şi problema Chiliei în Romana - Slavica IIIf1958 pp. 95-]]5; 

C. C. Giurescu - Tirguri sau oraşe şi cetăţi moldoveneşti sec. X - mijl. sec. XVI BlIC., 
1967; pp. 200-213; R. St. Ciobanu - Genovczii şi rolul lor istoric în Dobrogea în sec. XIV în 
Pontice II, 1970 pp 401 - 413. " " 

\1 Robert Renri "Bautier - Notes sur les sources de l'histoire economique medievale dans 
les archives italiennes in MEHanges d'archeologie et d'histoire (Ecole fraos:aise de Rome) 60 
(1948) p. 188. 

10 Manuscrisul aflat la Oct. Iliescu arată clar cit registrul a fost scris de doua persoane şi 
anume, de un nepot al notarului, practicant, şi de A. di Podcnzolo. Ultima parte scrisă de A. di 
Podenzolo este greu lizibila şi pune in faţa cercetătorului necesitatea rezolvării a numeroase 
probleme de paleograf,ie. Manuscrisul este incomplet, din ellipsind începutul şi sfirşituL Două 
documente datate 17 februarie şi 8 mai 1361 poarta la sfîrşit acte adiţional datate 21 mai - 9 iu
nie 1361. 

în fine, alt act - 31 martie 1361 face menţiunea unui contract încheiat în faţa notarufui 
la 25 octombrie 1360. Deci, putem prelungi activitatea notarului marcata de cele 100 de acte 
din registru 27 noiembrie 1360 - 12 mai 1361; la durata 25 oct. 1360 - 9 iunie 1361 cL Oet. 
lliescu "Notes sur l'appart roumain au ravitaillement de Byzance d'apres une source inedite 
du XIV-e si~de in Nouvelles etudes d'histoire 3/1965, p. 105. 
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Trecutul frămîntat al "Ţării lui Dobrotici", 11 prezintă un moment, deo
sebit la sfîrşitul secolului al XIII-lea şi În secolul al XIV-lea cînd "particu
larismul renăscut" al vieţii 12 locale se accentuează, se cristalizează viaţa socială, 
fenomene care se reflectă în viaţa politică unde apare un "stat de importanţă, 
pontică" 13, statul feudal dobrogean. în istoria Dobrogei, care a avut în trecutul 
României rolul de punte peste care s-au vehiculat în ambele sensuri bunurile 
materiale cu care se făcea comerţ şi de poartă prin care au trecut bunurile 
spirituale ale popoarelor venite de peste mări şi ale românilor, civilizaţia oraşe
lor porturi a avut un rol de o importanţă indiscutabilă prin viaţa şi legăturile 
ei, încadrîndu-se în caracteristicile specifice regiunii - mozaic de popoare 
şi regiune propice pentru comerţ - trăsături derivate din rolul ei istoric. 

Tabloul etnic al Dobrogei, adevărat mojar al popoarelor, a fost comple
tat la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIII-lea prin venirea 
a două neamuri noi: turcii selgiucizi, care au întemeiat în jurul Babadagului 
prima aşezare turcească din Europa şi italienii, negustori din Republica Genova. 
Deşi nu constituie subiectul studiului de faţă, trebuie acordată o menţiune 
specială istoriei celor 10.000 de familii de turci 14 veniţi dm Anatolia 
sub conducerea unui locotenent al lui Issedin, Saru-Saltuk 10, al cărui mor
mînt pretinde să-I fi văzut Ibn Batuta 16. Credem că s-ar putea trage con
cluzii interesante referitoare la aceştia dacă s-ar corobora datele furnizate de 
izvoarele istorice cu acelea obţinute în urma cercetărilor filologice. Turcologul 
T. 1. Kowalski 17, studiind limba turcilor din Bugeac şi din Dobrogea între cele 
două războaie mondiale, moment în care se mai puteau surprinde elemente 
lingvistice astăzi dispărute, a ajuns la concluzia că se suprapun trei dialecte ale 
ale limbii turce: 1) urmele unei limbi septentrionale arhaice, probabil a pe
cenegilor şi cumanilor înrudi ţi cu selgiucizii; 2) un dialect vorbit de un 
grup puternic meridional anterior invaziei osmanlîilor, desigur turcii sel
giucizi; 3) în fine, un ultim stat, al turcilor osmanlîi, stabiliţi în Dobrogea 
la începutul secolului al XV-lea după includerea regiunii între posesiunile 
statului otoman. 

11 Numele de Ţara lui Dobrotici era acela care se dădea in documentele vremii Dobrogei. 
Spre exemplu. titlul lui Mircea cel Bătrîn: "Terrarum Dobrodicii despotus et Trestri dominus" 
ef. D. Onciul, Mircea cel-Bătrîn, Buc., 1918. p. 9 ] irecek. Gesch. der Serben, II, 1. p. 130; 
Documente privind Istoria României. Veacul XIII, XIV şi XV, S, Ţara Românească. (1247-
1500) ed. Academiei R.P.R., 1953, Buc., Doc. nr. 28. 

12 Istoria României ed. Acad. R.P.R., Buc., 1962, voI. II, p. 358. 
13 G. 1. Brătianu. Recherches sur Vicina .. ed. cit. pp. 82; N. Iorga, Veneţia in Marea 

Neagră.: 1. Dobrotici in an. Ac. Ron., S. II, T. XXX XVI - 1913-1914 - Mem. Sect. Ist. 
p. 1050, P. P. Panaitescu: Mircea cel Bătrîn, Bucureşti, 1944, p. 208. 

14 Pentru istoria turcilor selgiucizi veniţi in Dobrogea a se vedea: Paul Witlek
Jazijioghlu AIi, On the Christian Turks of the Dobroudja in Bulletin of the School of Orien· 
taI and African Studies XIV (1952). 

15 Pentru Saru·Saltuk şi creştinismul schismatic al selgiucizilor a se vedea: J. Deny, 
Sarî·Saltîk Dede, in E. 1. IV p. 177-178; idem Sary·Saltyk et le nom de la ville de Baba
daghi în Melanges Emile Picot, p. II. 

16 Cf. Călători străini despre Ţările Române, ed. Ştiinţifică, Buc., 1968, ediţie M. Holban, 
pp.4-8. 

17 T. Kowalski, Les Turcs et la Iangue turque de la Bulgarie du nord·est Polska Ak. No· 
nietnosci, Mem. de la comm. orientaliste no. 16, Krakow, 1933. ef. le com pte·rendu de P. Stok 
Rev. Internationale des Etudes Balkaniques, 1 (1934) p. 296. 

299 



Cunoscînd, datorită cexetărilor erudiţilor 18, care era situaţia din punct 
de vedere etnic, ne punem întrebarea dată nu cumva Saru-Saltuk a cunoscut-o 
fapt care l-a determinat să ceară basileului Mihail VIII în 1263 aprobarea 
de a se aşeza într-o regiune în care locuiau oameni de acelaşi neam cu el 
în orice caz, turcii selgiucizi enclavă în rîndurile populaţiei româneşti 
numeroasă în nordul Dobrogei 18, formează una din componentele etnice im
portante ale statului feudal dintre Dunăre şi mare, accentuîndu-i caracterul 
Qriginal. 

Direct legată de subiectul studiului de faţă este stabilirea genovezilor 
în Dobrogea. Loviţi de veneţieni care în 1258 le-au distrus principalul punct 
comercial din Mediterană, factoria de la Saint-Jean d'Accre 19, genovezii 
neputîndu-se reface în vechile puncte unde întîmpinau opoziţia Veneţiei, au 
căutat noi debuşee . în 1261, coincizînd interesele lor cu ale basileului Mihail 
VIII Paleologul, s-a încheiat între cele două puteri tratatul de la Nymphea 
prin care bizantinii primeau sprijinul flotei genoveze, absolut necesar pentru 
recucerirea Constantinopolului, iar genovezii dreptul de a face comerţ în Marea 
Neagră 20, de facto dreptul de monopol în bazinul pontic. 21.1n condiţiile 
în care Imperiul Mongol asigura legăturile comerciale pe uscat de la gurile 
Volgăi pînă în China şi Taivan, iar bazinul pontic era o placă turnantă a 
comerţului dintre Asia şi Europa, 22 "ansamblul stabilimentelor genoveze din 
Marea Neagră a depăşit în complexitate şi proporţii toate celelalte constelaţii 
coloniale create de Genova în evul mediu". 23. 

Buni navigatori, întrebuinţînd tipul de corăbii numite taride, 24 care le 
permiteau să acosteze în locuri în care adîncimea apei era redusă, să pătrundă 
adînc pe fluvii, genovezii au folosit informaţiile primite de la bizantini şi 
s-au aşezat fie în puncte în care erau centre comerciale ale grecilor, fie în locuri 
"În care populaţia era favorabilă schimbului. Teritoriul Dobrogei, fostă pro
vincie a Imperiului Bizantin cu numeroase centre de schimb, cu o populaţie 
posedînd din belşug bunuri care îi interesau pe aceia dornici de a face negoţ 
în M. Neagră, i-a văzut pe genovezi aşezîndu-se pe pămînturile sale imediat 
după ce au trecut Bosforul. 

în sec. XIV aspectul aşezărilor genoveze de pe litoralul pontic şi din 
Dobrogea varia după importanţa şi mărimea localităţii în care se stabiliseră. 

18 P. P. Panaitescu: Originea populaţiei in Dobrogea nouă. - Buc. 1940; 
C. C. Giurescu: Informations sur la population roumaine de la Dobroudja dans les cartes 

medievales et modernes, Revue Roumaine d'histoire 3/1965. 
19 G. 1. Brătianu: Recherches sur le commerce genois p. 324; R. S. Lopez - Irving Ray· 

mond, Medieval trade in the Mediterranean World - Columbia University Press - New York, 
1955, p. 125. 

20 Idem Irving Raymond, Medieval trade in the Mediterranean World - Columbia UnÎv. 
Pres, p. 124. 

G. 1. Brătianu - Recherches sur le commerce. ed. cit. p. 270. 
M. Berza:: La Mer Noire a la fin du Moyen Age, in Balcanie IV, 194 1, p. 420. 
Z1 R. S. Lopez - Irving Raymond, op. cit. p. 124 - tratează in mod special monopolul 

genovez în Marea Neagră. 

22 M. Berza - op. cit. pp. 420-425. 
23 R. S. Lopez, Storie delle colonie genovesi. p. 362. 
24 R. S. Lopez - Irving Raymond ... op. cit. p. 228 în notă. Taridele erau corăbii de 

de lungime redusă care făceau trecerea de la galere mai solide, mai largi, mai rapide la nef, 
.care era mai încăpătoare, dar mai fragilă şi se baza pe pînze. Pînzele erau un mijloc mai ieftin 
.de propulsie, dar navigaţia împotriva vintului nu era perfecţionată în sec. XIV. 
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Iniţial se pare că toate aşezări le genoveze, factori i sau emporia, plasate 
în oraşe sau în locuri favorabile schimbului aveau aceaşi înfăţişare - un antre
pozit alcătuit din una sau mai multe magazii, un port, cîteva case de locuit 
şi un punct fortificat care servea drept adăpost în timpul conflictelor cu local
nicii sau în momentul în care erau atacaţi pentru a fi jefuiţi 25, Unele aşezări au 
evoluat, s-au impus, transformîndu-serapid în oraşe cum a fost cazul Licostomo, 
Chiliei sau al celui mai faimos port dobrogean - Vicina. Diferenţa între locali
tăţi nu se oglindeşte numai în vestigiile arheologice, ci constituie o realitate vie 
în mintea oamenilor medievali care fac net distincţia între oraşe şi celelalte 
localităţi, diferenţă pe care o consemnează documentele epocii. 

Itinerarul grec ", alcătuit probabil de un matelot care cunoştea bine ţăr
murile M. Negre, 27 datînd de la sfîrşitul secolului al XIV-lea sau începutul 
secolului al XV-lea ", în enumerarea localităţilor specifică: .. De la Arghiros, 
pînă la Licostomo, adică pînă la gura rîului Vicinei sud-nord sînt 380 mile. 
Pe acest drum ... Caii acra este I oraş şi pe această gură (gura Licostomo) 
este oraşul Licostomi, Licostomi este un oraŞ". 29 

O hartă nautică anonimă datată de editor în 1534 .. dar de bună seamă 
copiată după un model din secolul al XV -lea" 30, înseamnă cu cerneală 
roşie Chilia, Licostomo, Caliacra, Varna, oraşe cunoscute ca centre comerciale 
genoveze făcînd parte dintre cele enumerate în lista de mai sus. Ele se numără 
între cele mai însemnate localităţi de pe litoralul pontic: Pera, Constanti
nopol, Messembria, Moncastro etc., deasemeni marcate cu cerneală roşie 

pentru a le diferenţia de localităţile de mică importanţă economică, probabil, 
cu caracter rural, scrise cu cerneală neagră. Pare ciudat că nu au fost amintite 
localităţi importante ca Vicina dar omisiunea este explicabilă dacă ne gîn
dim la data la care au fost alcătuite cele două documente puse în discuţie, 
dată la care Vicina decăzuse, iar locul ei fusese luat de Chilia şi la regiunea pe 
care o reflectă - litoralul mării - hărţile nepreocupîndu-se de situaţia din 
interior. Consultarea izvoarelor cartografice medievale, a căror importanţă 

a fost relevată în numeroase rînduri, ne permite cu relativă uşurinţă să alcă
tuim lista localităţilor folosite de genovezi, indiferent de caracterul urban 
sau rural al aşezări lor. La sfîrşitul secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea, 
pe litoralul dobrogean al Mării Negre şi pe malurile Dunării se înşirau de la 
nord la sud următoarele puncte comerciale genoveze: Licostomo, (în apropiere 

25 Negustorii din Dobrogea se plîng adesea că au fost jefuiţi de localnici sau de tătari. Cf. 
N. Iorga - Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades, Buc., 1901 , col. 1, p. 11 şi urm. 

Este cunoscut atacul lui Uimur-Beg din Aidin, analizat de P. Lemerleîn "L'Emiratd'Aydin, 
Byzance et l'Occident, Recherchcs sur la geste d'Umur Pacha, Paris, 1957. 

l\Iatilda Alecsandrescu-Dersca, L'expedition d'Umur Beg d'Aydin aux bouches du Danuhe 
(1337-ou 1338) în Studie e t acta orientalia, 2 (1959). 196b. 

2e Călători străini despre Tarile Române, cd. cit. pp. 15- 16. 
27 Ibidem, p. 13. 
28 Studii şi cercetări de istorÎe veche VII 1 nr. 1- 4, 1957, pp. 296- 297. 
29 Călători străini despre Tarile române, op. cit. p. 15 -16. 
30 ef. Oct. Iliescu: Localizarea vechiului Licostomo, luCT. în manuscris . Autorul demon

strează. logic că originalul hărţii datează din perioada 1402 - 1453. 
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de Periprava), Chilia, (Chilia) 31, Vicina 32, Solinae (Sulina), Sancti-Gyorgyi 
(Sf. Gheorghe) 33, Aspera (Cernetul) 31, Donavici (Dunavăţ), Bambola 36, 

(Yeni-Sale) Brilago, Proslaviza (poate Prislava - Nufărul aproape de 
Tulcea)36, Grossea37 Zanavarda", Costanza (C9nstanţa) Laxiluccio (Capul 
Sabia)", Seluda, Mangalia (Mangalia) şi Clliacra (Caii acra). Cavarna, 
Carbona, în apropiere de Balcic, Cranea (Ecrene), Castrici, Varna (Varna) 
(din R. P. Bulgaria). 

Trebuie să ţinem seama de criteriul ce stă la baza înscrierii unei aşezări 
pe o hartă de acest tip. Localitatea trebuia să fie un centru de schimb şi în 
acelaşi timp un loc bun pentru acostarea corăbiilor. Este posibil ca genovezii 
să nu fi indicat în hărţile lor toate localităţile în care vieţuiau deoarece unele 
dintre ele nu erau centre comerciale de prim rang nu aveau porturi bune şi 
aveau rolul special de fortăreţe care formau un sistem de fortificaţii în nordul 
Dobrogei 40. In această situaţie s-ar putea să fie Hlrşova şi cetatea Veni-Sale 
care deşi prezintă in mod cert elemente de tehnică constructivă şi de stil 
arhitectonic care arată că au fost ridicate de genovezi cel puţin într-o anu
mită fază constructivă nu sînt clar indicate pe portulane. 41 După unele 
păreri ", s-ar putea identifica localitatea Hîrşova cu Grosea. Mai dificilă 

este identificarea cetăţii Veni-Sale situată pe o înălţime ce domină 
împrejurimile lacului Razelm-Babadag şi ale braţului Dunării, Dunavăţ 
pe care puteau naviga cu uşurinţă corăbiile genoveze. 43 Este greu de presupus 

31 N. Iorga. şi cei care-Î impă.rtăşesc părerea afirmă că. localitatea genoveză este pe insulă, 
Chilia Veche (N. Iorga, Lucruri despre Chilia şi Cetatea Albă, în Analele Ac. Române. P. P. Pa~ 
naitescu emite ipoteza că localitatea genoveză este pe ţărmul stîng al fluviului (Chilia Nouă) 
(Mircea cel Bătrin. ed. cit. Buc .. 1944 pp. 297-303). 

3:>' vezi nota 52. 
3a Unii geografi mai vechi ca C. Brătescu cred că Sancti Giorgy este identic cu Giurgiu. 

S-a demonstrat că in realitate este Sf. Gheorghe din zilele noastre. 
se N. Gră.madă emite ipoteza că Aspera ar putea fi identificată cu Cernetul. (La Scizia 

Minore neUe carte nautiche del Medio Evo - in Ephemeris Dacoromana IV, pp. 230-232) 
~ Bambola sau Pampulo a fost identificat cu Ostrovul Bisericuţa (ef. SCIV VIII 

nr. 1-4, 1957, p. 302). Credem că această localizare este greşită, iar Bambola trebuie 
identificată cu Veni-Sale. Pentru argumentare: P. Ciobanu-Cetatea Yeni-Sale in B.M.I. 1/1971. 

3' Pentru Prislava sint incă discuţii ample. A se vedea N. Grămadă op. cit., loct. cit.; 
şi Rev. Roum. des Etudes sud-est europeennes II (1-2) 1968. 

31 M. Popescu - Spineni afirmă că Grosca ar putea fi identificată cu Hlrşova (România 
tn istoria cartografiei pînă la 1600, Buc, 1938, val!. I, p. 82). 

38 Kretschmer face o identificare foarte puţin probabilă. Zanavarda-Cernavodă - Die 
ltalienische Portolane des Mittelalters p. 612. Prof. N. Grămadă propune identificarea cea 
mai apropiată de realitate plasInd Zanavarda tn apropiere de gura Portiţei (N. Grămadă.
La Scizia Minore nelle carte nautiche del Medio Eva In E.D, în op, cit. p. 240.) 

3a Laxilucio sau Lasilu a fost identificat pentru prima dată cu Capul Sabia de 1. G. Bră
tianu: Recherches sur le commerce ... ed. cit, p, 118. 

40 Cf. S. Lambrino - Revista Ist-Rom. IXJ1339, pp. 498-502, P. P. Panaitescu ii preia 
ipoteza şi i-o susţine in Mircea cel Bătrîn, ed. cit. p. 209. 

41 Pt. Hîrşova vezi Nota 37 şi R. St. Ciobanu, Un monument isto ric puţin cunoscut: Ce
t atea feudală de la Hirşova, în Bul. Monumentelor istorice 1/ 1970; Este ciudat că pentru Yeni-Sale. 
nu s-au făcut propuneri de identificare cu localităţile înscrise pe hărţile genoveze, deşi cetatea 
este indiscutabil genovezâ. Propunem o identificare cu Bambola. (Vezi Portulanullui 1\'1. Sanu
do in Călători străinÎ despre ţările române. ed. cit. p. 69). 

12 Vezi nota 37 . 
• 3 Cetatea Veni-Sale este astfel situată Încît poate supraveghea cu uşurinţă navigaţia pe lacul 

Babadag şi intrarea pe braţul Dunavăţ. în sec. XII-XIV, după cum a avut amabilitatea să ne 
informeze cani. dr. dac, P. Coteţ, ambele erau navigabile. Interesant este faptul că in apro
piere de Yeni-Sale trecea drumul comercial Constanţa-Tulcea uşor de supravegheat din cetate 
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că Yeni-Sale era un punct comercial propriu-zis - poziţia cetăţi ii facea dificilă 
transportarea mărfurilor, dar, probabil, aici era reşedinţa negustorilor genovezi 
care îşi ridicaseră o aşezare Intărită pentru a fi apăraţi de eventualele at;;tcuri 
ale localnicilor. Monedele descoperite la Yeni-Sale În 1939 şi În 1942", una dintre 
ele datînd din jurul anului 1310 ", imitaţie după monedele tătărăşti, probabil 
emisiuni locale", constituie un nou indiciu al prezenţei genovezilor la Yeni-Sale, 
deoarece ei erau aceia care emiteau şi puneau În circulaţie astfel de monede 
la acea dată, după informaţiile pe care le avem pînă în momentul de faţă. 

Tezaurele monetare, unul datînd din timpul lui Petru Muşat, al doilea 
din timpul lui Mircea cel Bătrîn, întăresc ipoteza, dar în acelaşi timp îl fac 
pe cercetător să se Întrebe ce i-a determinat pe locuitorii cetăţii să le ascundă. 
In .cazul cetăţii Yeni-Sale răspunsul este dificil de dat deoarece genovezii 
erau singurii care emiteau şi puneau în circulaţie monede de acest tip (au fost 
găsite monede asemănătoare la Isaccea, Păcuiul lui Soare, Cernavodă) şi 
deoarece cetatea este foarte aproape de Babadag, centrul turcilor selgiucizi 
cu care, probabil, avea legături despre natura cărora nu se poate spune nimic. 

Este posibil ca tezaurul din timpul lui Petru Muşat (1374-1391) să fi 
fost ascuns cu prilejul luptei lui Dobrotici împotriva genovezilor, cînd despotul 
dobrogean a distrus o serie de castele genoveze. Cronicarul turc Siikriilah .. bi, 

spune clar că În 1413 în timpul expediţiei de pedepsire a lui Mehmet r 
Împotriva lui Mircea zidurile cetăţii erau ruina te, iar turcii au poruncit să fie 
refacute. Ştirea Întăreşte ipoteza atacului lui Dobrotici împotriva cetăţii care 
se pare (fiind găsită Într-o stare proastă) a fost ocupată pentru scurt timp de 
turci, presupunere pe care o emitem pe baza celor spuse de Siikriilah şi a descope
ririi la Yeni-Sale a unor monede de la Baiazid Ilderim cele mai vechi monede 
turceşti de pe teritoriul României", aflate actualmente la Muzeul arheologic 
Constanţa . 

• , Tezaurele monetare provenind de la Petru Muşat şi Mircea cel Bă.trîn au fost descoperite 
In timpul campaniei de săpături arheologice din 1939 (ef. S. Lambrino op. cit. Informaţia o 
folosesc P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrin, ed. cit. p. şi C. C. Giurescu. Ist. Românilor, Buc:, 
1945, ed. V. voI. I, p. 477-478 

'6 Moneda a fost descoperită la 6 sept. 1942, arc pe o parte tamgaua Hoardei de Aur şi 
anul Megirei 710 (1307-1308) (Anul nu a fost bine citit iniţial. Ulterior, într-o discuţie cu cer
cetătorul O. Iliescu pe marginea acestei monede domnia-sa mi-a comunicat corectura. în loc 
de 810 anul 710). Pe revers moneda are o cruce cu braţele terminate tn T. Aspectul mqnedei, 
asemă.narea ei cu acelea găsite la Uzum-Bair (1962-1963) ne Indreptăţeşte să afirmăm că este 
o monedă emisiune locală a oraşelor locuite de genovezi. Fotografia şi un scurt comentariu al 
descoperirii au fost publicate in Studii şi cercetări de numismatică, ed. Ac. R.P.R., Buc., 1958, 
voI. n, p. 456. In legătură cu monedele genoveze a se vedea comunic lui O. lliescu: 
Emisiuni locale-Tulcea 1969 . 

."s Cercetătorul O. Iliescu demonstrează faptul că oraşele porturi din Dobrogea emiteau 
monede proprii care circulau pe tot teritoriul regiunii. Un exemplu des citat de domnia-sa in 
ultima vreme sînt "asprii de Chilia". 

Cf. O. lliescu, G. Simion - Legrand tresor des monnaies etlingots de XIIII-eme et XIV-eme 
' sH:c1e trouvt:e enDobroudja septentrionalle - în Rev. des etudes sud-est europeene II (1-2) 

1964, pp. 217-229; Q. Iliescu, Notes sur I'apport roumain au ravitaillement de Byzance d'apres 
un source inedite de XIV-cme siecle in Nouvelles etudes d'histoire 3/1965 in note pp. 113-116. 

U bis. CL Cronici turceşti privind ţările române secolele XV-mijlocul sec. XVII. Ed. Acad. 
R.S.R., Buc., 1966, Publ. M. Guboglu, M. Mustafa pp. 31-32 

" Cele mai vechi monede turceşti de pe terit.oriul României, cunoscute pînă în momentul 
descoperirii tczaurelor de la Yeni Sale, erau din timpul lui Mohamed 1. Monedele de la Baiazid Il
derim, care aruncă o lumină nouă asupra raporturilor monetare din Dobrogea ele se află la Muzeul 
arheologic Constanţa - cabinetul numismatic. 
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Găsirea monedelor aici, a unui tezaur indică faptul că locuitorii din cetate 
practicau probabil schimbul folosind un port din apropiere, ale căru i urme 
sînt astăzi dispărute. 

La cetatea de la Hirşova, " ale cărei ruine din epoca feudală se văd în 
picioarepemalul Dunării, sedistingelafel de clar ca şi la Yeni-Sale cucare este 
simi1ară ca tehnică de construcţie, o fază constructivă g~~novcză 49. 

Este frapantă asemănarea dintre zidul de sud al , cetăţii de la Hîrşo\'a şi 

zidul cet;;,ţii de la Sudak, 5. construcţie genoveză din Cimeea plasată 

tot "an rocca", tot cu un port fortificat. Din păcate, săpăturile arheologice 
de la Hîrşova au fost sumare, de investigaţie, deci nu pot întări ipotezele 
asupra originilor şi primelor secole de existenţă ale ,cetăţ i i. 

Identificarea localităţilor în documentele medievale cu locurile unde au 
fiinţat apusele porturi, astăzi oraşe, sate sau locuri pusti i, a provocat ample 
discuţii în istoriografie. 

Pentru a ajunge la locali zări exacte desigur că trebuiesc făcute cercetări 
pentru fiecare localitate în parte. Pentru o serie de porturi medievale s-au 
făcut identificări care sînt aproape indiscutabile: Chilia - Chilia 51, Solinae 
Sulina, Sancti-Giorgy - SI. Gheorghe, Costanţ" - Constanţa, Laxilucio -
in apropiere de capul Şabla, Mangaha - Mangalia, CaIi acra - Caliacra, Car
bona - în apropiere de Balcic, Cranea - Ecrene, Vama - Vama. Identifi
carea celorlalte localităţi suscită încă discuţii vii, ca în cazul misterioasei 
cetăţi Vicina, 52 pentru care o nouă propunere de locallzare nu ar fi utilă d~oa
rece ar duce la Înmulţirea ipotezelor, fără a oferi o soluţie definitiv{" pe care 
o poate da numai arheologla. în orice caz trebuie făcută O remarcă în legă
tură cu localizarea care Întruneste azi cele mai multe adeziuni, cu Isaceea, 
deoarece ni se pare ciudat că îl~ scrierile cronicarilor turci, care după unii ar 
fi schimbat numele de Isaceea în Saggi-Sacea nu este pomenit niciodată 
topicul Vicina ca al doilea nume. 

Presupuneri mai mult sau mai puţin justificate s-au făcut şi în alte cazuri. 
Aspera a fost identificată cu Cernetul 53, Bambola cu Ostrovul Bisericuţa,54 

.J8 Pt. discutarea şi demonstrarea existenţe i unei faze constructive genoveze vezi R. Ciobanu. 
Un monument istoric puţin cunoscut: cetatea feudală de la Hirşova in Bulet. Monum. istorice-
1/1970 şi ldem - Genovezii şi rolul lor istoric în Dobrogea în sec. XIV În Pontice 2/1970. 

49 Ft. discuţiile asupra asemănărilor vezi R. St., Ciobanu. Un monument istoric. Loc. cit.. 
Idem. Genovezii şi rolul lor. .. Loc. cit. şi R. Florescu - Ghidul monumentelor arheologice din< 
Dobrogea, Ed. Meridiane, Buc., 1968, pp. 18- 22 şi 8 1- 82. 

50 C.O. Visotki-Ghenuetka fortetia ed. Budiveln ik-Kiev 1968. 
,,1 Pt. discuţia asupra Chiliei vezi nota 31. 
,,2 Pentru localizalea oraşului Vicina la actualul MACIN vezi W. Tomaschek. Zur kunde der 

Hamus-Halbinsel, II, în Sitzungsberichte der Kaiserlichen Academie Von Wissenschaflen 
phil. hist. Classc, Viena, 1 J3/ 1886, p. 302; Pentru Vicina-Isaccea (ipoteză care întruneşte azi 
cele mai multe adeziuni) N. Grămadă-Vicina, Izvoare cartografice. Originea numelui. Iden
tificarea oraşului, extras din Codrul Cosminului, Cernăuţi; 1925; p. 20, 

Pentru Vicina - Mahmudia, G. 1. Brătianu - Recherches sur Vicina.. p. 69, 91. 
Pentru Yicina - Păcuiul lui Soare, P. Diaconu "Unde a fost Vicina" - comunic. prcz. 

la Inst. de arh . Bucureşti, 5 februarie 1970 (nu am socotit necesar să cităm ş i numele autorilor . 
care s-au raliat la una sau la alta din părerile exprimate mai sus .) 

:;a Vezi nota 34. 
:;4 Vezi nota 35. 
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Proslaviza cu Nufă.rul 55, Zanurarda CU Cerna-Vodă,5', Grosea CU 

Hîrşova ". Ipotezele acestea sînt foarte greu de admis. în cazul Zanuvardei 
este foarte greu de presupus că ar fi Cerna-VoGă, 58 în acela al Groseei că ar ii 
Hîrşova etc .• ', pe de O parte, d:ttorită neclarităţii şi contradicţiei dintre izvoa
rele scrise, pe de altă parte, datorită cercetărilor arheologice insuficiente 
pentru epoca feudală. 

Interesantă este discutarea localizării vechiului Licostomo despre care 
s-a scris mult timp că ar fi identic cu actuala Chilie 60, identificare pusă 
sub semnul Întrebării în urma cercetărilor recente. Primul istoric care a 
identificat Chilia cu Licostomo a fost eruditul D. Cantemir care a venit cu 
această identificare în mai multe rînduri fără a indka izvoarele pe care 
şi-a fundat afirmaţia ". în cele două veacuri şi jumătate care ne despart 
de epoca în care a scris D. Cantemir părerea i-a fost împărtăşită de călătorul 
german N. Kleeman, 62 cartografii italieni C. Desimoni şi L. T. Belgramo,63 
bibliotecarul din Stuttgart,W. Heyd 64 care de altfel îşi schimbă repede 
părerea datorită cercetărilor documentare. os N. Iorga este cîştigat de adepţiI 
acestei ipoteze şi aduce o serie de argumente în fayoarea identificării 
Chiliei Vechi cu ' Licostomo ". De la el ipoteza se transformă în axiomă 
pentru o mare parte dintre istoricii români ~au străini: N. Bănescu 67, 

G. I. Brătianu", N. Grămadă ", O. Gorca 70 M. Popescu-Spineni 71 C. C. Giu-

65 Vezi nota 36. 
56 Vezi nota 37. 
57 Vezi nota 39. 
r>8 Spre exemplu, a se vedea cum plasează această localitate portulanul lui ·Marina Sanudo 

(Că I. străini despre Ţ. Române ed. cit. p. 69). Zanuvarda este pe litoral. 
611 în cazul Groseii care apare şi sub numele de Grossea, Groxeo, Groxea, Grosida 

este aceeaşi situaţie, localitatea apare pe litoral (pentru diversele denumiri a se vedea l\'i. 
Popescu-Spineni op. cit. pp. 83-85). 

60 Personal, în articolul " Genovezii şi rolul lor istoric În Dobrogea in sec. XIV" loct. cit am 
admis această identificare punind-o sub semnul intrebării, deoarece eram in cursul efectuării 
cercetărilor pentru reconstituirea drumului parcurs de Oet. Iliescu. 

61 D. Cantemir- Descriptio Moldaviae, Buc., 1872, p. 4; Trad. rom., Buc., 1875, p. 4. 
Istoria creşterii şi scăderii Imperiului otoman, trad. de Jos. Hodoş, Buc., 1876, p. 177, nr. 126; 
273, nI'. 89; idem Hronicul vechimi i romano-moldo-vlahilor, Buc., 1901, p. 60. 

12 Nik. Ernst !{!ecman, Reisen von Wien Uber Belgrad bis Kilianova (1766-1770), Leipzig 
1773, trad. franceză Neuchatel, 1780, p. 39 nr. 1 (după N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei 
şi Cetăţii Albe, p. 53, 364; călătoria ar fi avut loc în 1778; ibidem p. 257). 

1:1 C. Desimoni _ L. T. Belgramo, Atlante idrografico del medio evo posseduto daI prof. 
Tammar Luxoro~in Alli dellasocieta ligure di istoria patria, 5, (1867) p. 123, nr. 6, Licostomo
](ilia Boghazi (Chilia Veche). 

'4 Gugliemo - W. Heyd., L".! colonie commerciali degli Italiani in Oriente nei Medio Eva, 
Veneţia - Torino, 2 val., 1866-1868 (indicaţii asupra publicării textului original in voI. 1, 
p. XI). 

65 W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age ed. franc. par Furcy
Raynaud 2 val. Leipzig, 1885-186 p. 5333. 

ti N. Iorga _ Studii istorice despre Chilia şi ... ed. cit. p. 53. 
17 N. Banescu, Chilia (Licostomo) und das bithynische, in Byzantinischc zeitschrift, 28 

(1928) p. 68. 
68 G. I. Brătianu, Recherches sur la commercc genois dans la Mer Noire au XIIJ-e siecle 

Paris 1929, p. 117; idem Recherchcs sur Vicina et Cetatea Albă, p. 31,46.75. 
" N. Grămada, op. cit. loc. cit. p. 245. 
70 O. Gorka, Bialograd, Kilja a wyprawa Varşovia 1932, p. 3 (Cetatea Albă, Chilia şi cam

pania anului 1479). 
71 M. Popescu-S?ineni, op. cit., ed. cit. p. 83. 
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răscu 72, Florio Banffi 73, P. Lemerle 74, M. A1exandrescu-Dersca 75, de autorii 
capitolului IV (3) din volumul II din Istoria României 76, de Francisc Pali 77, 

P. P. Panaitescu ", admiţînd identificarea,are o poziţie net deosebită de cei
lalţi istorici, considerind că se poate vorbi numai de două aşezări: una 
pescărească situată pe insulă (Chilia Veche) şi cetatea genoveză situată pe 
malul stîng al fluviului (Chilia Nouă) ". Regretatul istoric şi-a susţinut 
părerea folosind argumente de ordin istoric 8. strategic 81, comercial şi 
nu şi-a schimbat-o în urma obiecţiilor formulate în alte studii. 82. 

O părere diferită are cercetătorul francez Robert Henri Bautier care 
în articolul în care a prezentat registrul lui Antonio di Podenzolo, a afirmat 
fără a argumenta că Licostomo a fost identificat în mod greşit cu Chilia. 
Este meritul lui Octavian Iliescu de a fi remarcat afirmaţia şi de a fi trecut 
la verificarea ei cercetind cu o seriozitate remarcabilă izvoarele, ceea ce i-a 
permis să confirme ipoteza lui Bautier, localizînd pentru prima dată în mod 
veridic vechiul Licostomo la Periprava. 

Sursele scrise arată că ambele localităţi sînt de origină bizantină: Lico
stomo era iniţial un castel fortificat menit să supravegheze traficul pe braţul 
Vicina sau Licostomo (Chilia de astăzi), iar Chilia propriu-zisă este o reşedinţă 
eciesiastică depinzînd direct de patriarhie. Cea mai veche ştire despre Lico
stomo neobservată pînă recent 83 datind din secolul al XI-lea, apare in dedi
caţ ia unui manuscris al Lexicului lui Photyos - patriarh al Constantinopo
lului 84, adresat unui fost elev al său, Toma protospatar şi arhonte de Licos
tomion 85. ştirea este deosebit de preţioasă pentru trecutul aşezării deoarece 
îi arată vechimea, iar din titlul lui Toma se poate deduce importanţa aşezării. 

Despre Chilia - strict o senso - s-a afirmat in istoriografi a română că 
ar fi menţionată prin secolul al XII-lea in izvoarele bizantine. N. Iorga inter
pretind cronicile bizantine, plasează la Chilia trei evenimente care au făcut 
vîlvă in Constantinopolul acelei vremi : alungarea lui Alexios II Comneanul 

72 C. C. Giurescll, Istoria românilor II, partea a II-a , Bue., 1943, p. 437 : idem Principa· 
tele române, la inceputul sec. XIX pe temeiul hărţii ruse din 1835, Buc., 1957. p. 77 

Idem Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldoveneşti... p. 205 
73 Floria Banfi, 1. Paesi, Romeni nei monumenti cartografici italiani dei Rinascimento, 

extras din Bul. Bibl. Romane, Feiburgt. Brisganz 2, 1954, p. 7. 
?;l Paul-Lemerle, op. cit. p. 130 şi nr. 6 p. 131. 
75 Maria Alexandrescu-Drersca. op. cit. p. 7. 
76 B. Cimpina - St. Ştefănescu - Formarea statului fe udal de sine stătător Dobrogea 

in Istoria României, ed. Acad . R.P.R., Buc., 1962, voI. II, p. 360. 
77 Fr. PalI, Stăpinirea lui Iancu de Hunedoara asupra Chiliei şi problema ajutorări i Bi-

zanţului, in Studii 18/ 1965, p. 619. 
78 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, ed. cit. p. 297. 303. 
'9 Ibidem p. 30 1. 
80 Ibidem p. 30 1. 
81 Ibidem pp. 30 1-302. 
82 P. P . Panaitescu; Legăturile moldo-polone în sec. XV, loc. cit. pp 96 - 98 . 
83 Helene - Ahrweiler, Byzance et la Mer. La marine de guerre. La politique et les insti · 

tutions maritimes de Byzance aux VII-XV si<~icle Paris 1966, p. 57 şi nr. 2, 89 şi nr. 1, 101 
Importanţa acestei menţiuni a fost subliniată 1n recenzia la lucrarea citată, puclicată in 
Revue des Etudes sud-est europeennes 4 (1966) pp. 649-650. 

84 A fost patriarh între anii 858-867 şi 877-886. 
85 Pentru ded icaţie a se vedea K. Krumbacher - Geschihtc der Byzantin ische Literatur, 

Munchen, 1897, p. 519 şi urm. 
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(1183)", fuga lui Andrpnic II Comnenul (1185) 87 şi in fine exilarea patriar
hului Iosif de către Mihail VIII (1274) ". Ulterior, N. Bănescu a dovedit nete
meinicia ipotezei demonstrind că in realitate izvoarele narative vorbesc de 
localitatea Cheie din Bitinia pe malul asiatic al Mării Negre". 

Fiind inlăturate ipotezele lui N. Iorga, constatăm că in realitate Chilia 
apare semnalată pentru prima dată intr-o listă a posesiunilor patriarhiei din 
Constantinopol (1318-1322) 90 unde, printre alte topice dobrogene, apare 
Chilia sau Licostomo, deci s-ar părea că este vorba de o localitate cu nume 
dublu. Dar aici putem să afirmăm imediat că se cunoaşte cel puţin un caz 
în care adverbul nu are inţeles alternativ, ci unul copulativ cu o nuanţă care 
exclude întrebuinţarea conjuncţiei obişnuite ". Dacă admitem această inter
pretare, foarte posibilă dacă ţinem seama de faptul că de multe ori listele 
erau alcătuite de la distanţă de oameni care nu cunoşteau realităţile locului, 
atunci singurul argument serios care pleda in favoarea identităţii celor două 
localităţi se dovedeşte neintemeiat. 

Urmărirea izvoarelor arată că cele două localităţi in imensa majoritate 
a cazurilor sint pomenite separat şi foarte rar sint menţionate împreună. 
Chilia este amintită în 1341 cu ocazia expediţiei lui Uimur-beg din Aidin 
care a jefuit oraşul 92, iar în 1360 de o plingere a veneţienilor către dogele 
Republicii Genova in care protestează impotriva monopolului instaurat de 
genovezi la Chilia unde i-au împiedicat să încarce corăbiile lor cu grîu 93. 

Urmărind cronologic izvoarele, avem pentru perioada 25 octombrie 
1360 - 9 iunie 1361 ", o serie de informaţii de un excepţional interes cuprinse 
în registrul lui Antonio di Podenzolo, mai sus-amintitul notar din Chilia. In 
urmărirea localizării şi diferenţierii oraşelor Licostomo şi Chilia ne interesează 
două acte, de altfel, după cum crede Oct. Iliescu", actele care l-au determinat 
pe R. H. Bautier să afirme că Licostomo şi Chilia nu sînt identice, singurele 
din registrul care menţionează ambele localităţi. Primul act, 19 aprilie 1361 
Francesco Carona recunoaşte că a primit la Chilia de la Giovanni Stancone 
o cantitate de lingouri de argint", pentru care se obligă să plătească la Pera 
60 perperi aur la 10 zile după ce corabia lui Nicolo :di Connado aflată in 
momentul redactării contractului la gura Licostomo 97 va sosi la Pera 98. 

88 I. Iorga, Studii istorice despre Chilia şi... ed. cit. p. 32. 
87 Ibidem p. 33-34. 
88 Ibidem p. 34. Izvorul lui Iorga este aici Pachymeres. 
89 N. Bănescu - Chilia (Licostomo) und das bythynische." loc. cit. p. 68-72. 
90 F. Miklosich - J. Muller, Acta et diplomata gracca medii aevi sacra et profana, 1, 

Viena, 1860, p. 95. 
91 Cf. Oet. Iliescu - Localizarea vechiului Licostomo - lucrare in manuscris. 
92 P. Lemerle, ap. cit. p. 129-142. M. Alecsandrescu Dersca, ap. cit. p. 8. 
93 G. M. Thomas - Diplomatarium veneto-Levantium H, Veneţia 1899, p. 57. 
9" Vezi nota 10 pentru datarea manuscrisului. 
95 Oct. Iliescu - Localizarea vechiului Licostomo - art. in manuscris. 
&ti Este vorba de Sommi unitate ponderala de argint folosita la Caffa. O. Iliescu îi stabi· 

leşte greutatea la 206,5 gr; ef. O. Iliescu, G. Simion. Le grand tresor ... loc. cit. Se pare că aceste 
lingouri foloseau drept monedă. 

97 A. Bocham - Sumaria Licostomo - termenul sumaria nu figurează în limbajul obiş
nuit medieval. O. Iliescu propune traducerea prin liman - lagună CL O. Iliescu, op. cit. în 
ms. Se referă la act nr. XLIV foI. 16 si 17. 

98 Actul nr. XLIV. ' 
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, 
La 7 mai 1261, Pietro Perar.o, proprietarul navei aflată la data încheierii 
actului la gura Licc~t(Ir.o declară că a primit o cantitate de Iingouri de argint 
la Chilia pent! u care va restitui 2C6 hiperperi şi 6 carate aur la Pera la 15 
zile dură sosirea COl ăbiei sale în ace~t port ' •. în cuprinsul actului se observă 
că notarul încer·use să scrie că va~ul se află, în "sumaria sive f1umine ehi" 
(pentru Chilia nume cu care era fami liarizat, gre;eala de scris frecventă fiind 
cunoscută sub numele de lapus calami), afoi corectează tăind şi scriind 
Licostcmo, precizînd "scilicet ad b0cham ciusdem sumari Licostomo", probă 
certă că vasul nu se afla ancorat la Chilia 100, ci în alt port. 

în actele expediţiei lui Amadeo VI di Savoia, supranumit "contele 
verde 101(1366) pentru readucerea la Constantir.oJol a a îmJălatului Ion V 
Paleologul, împiedicat să revină în capitala imreriului de un conducător 
politic balcanic 10', este amintit episcdul în cal e ncbilul milanez Antohio 
di Visconti, "vinovat de brigandaj" 103, a fost închis de despotul dobrogean 
Dobrotici în "castrum Aquile". 10' 

în istoriografia română a fost acceptata părerea lui N. Iorga 10', că Aquile 
poate fi identificat cu Chilia, Oct. lIiescu 106 crede că nu ar fi Chilia Ci 
Anchialos, argumentind prin aserr.ănarea numelui medieval al acestei locali
tăţi Achilo cu Aquile şi prin apropierea de capitala lui Dobrotici, Caliacra. 
Credem că dacă se iau în con~ideraţie argurr:entele lui N. Iorga, apariţia în 
cronica lui N. Costin a numelui de Aheli pentru Chilia, nume la fel de apro
piat de Aquile ca şi Achilo, dacă se analizează evenimentele în lumina ansam
blului izvoarelor (actele veneţiene care VOI beoc de schelele lui Dcbrotici la 
Dunăre 107, cronica lui Caraloo, dacă se ţine cont de rolul real al lui Dobrotici 
care nu l-a luat prizonier pe len V ci l-a ajutat să meargă ~pre Constantino
polloa, atunci putem rămîne la identificarea tradiţională considerînd castrum 
Aquile - Chilia. Apoi ora;ul Chilia apare în "Lista oraşelor de la Dunăre", izvor 
ruS redactat între 1388-IS91 ]09, în relatarea retrageri; pe Dunăre a lui Sigis
mund de Luxemburg dUj ă lupta de la Nicol ole 110 [entru ca după ocuparea 

i9 Actul nr. LXXIII foI. 27. 
100 Cf. O. lliescu, op. cit. in ms. 
101 Cronica lui Amcdeu publ. de F. Bollati de Saint PieTre, Spedizionc din Amedeo VI., 

recenzie de N. Iorga jn Convorbiri literare, 190 1, p. 576- 7. 
102 M. Holban o dovedeşte imţotriva părerilor tradiţionale din istcriografie care ali:mau 

că imparatul bizantin era deţinut de Dobrotici. M. Holban - Contribuţii la ·studiul 
raporturilor dintre Ţara Romanească şi Ungaria Angeviuă (Rolul lui Bcnedict Himfy 
în legătură Cu problema Vidinului in Studii şi matcl'iale de istorie medie 1, 1956, pp. 7-(:3. 

les N. l arga - Veneţia în Marea Neagra, 1 Dobrotici loc. cit. p. 149. 
1Of. Bollati di Saiut-Pierre, op. cit. loct. cit. 
106 N. Iorga - Comunicări mărunte în Convorbiri literare, 35Jl901 , p. 376. 
108 O. Iliescu, Art. cit . in ms. 
101 N. Iorga, Veneţia in Marea Neagra: 1 Dobrotici loc. cit. p. 1048. 
IOB M. Holban, op. cit. loct. c it. 
108 AI. Andronic, Oraşele moldoveneşti în sec. XIV în lumina celor mai vechi jzyoare 

ruseşti in Romano-slavica 11 11963, p. 210, C. C. Giurescu - Tirguri sau oraşe şi cetăţi ... ed. 
cit. p. 208. 

110 1. Minea-Principatele Române ş i politica orientală a impăratului Sigismund,· Note 
istorice, Buc., 1919, p. 75. 
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localităţii de .Mircea cel Bătrîn (1402-1404) III să apară frecvent în izvoare 
pînă la cucerirea de către turci (1484). între 1412 şi 1429 112 este loc de îmbar
care pentru Ion VIII Paleologul care se îndrepta spre CJnstantinopolll3. 
în 1427'Chilia a fost cucerită ,de moldoveni 114, in 1429 şi 1430 a fost atacată 
fără succes de Dan II "', în 1447 a fost cedată de Petru II lui Iancu de 
Hunedoara 116 pentru a fi ulterior reluată, din punct de vedere politic, de Ţara . 
Românească. 117 în continuare este pomenită în privilegiile comerciale acor
date liovenilor de Petr~ Aron (1'456) 118 şi de Ştefan cel Mare (1460) 119, îri 
istorisirea .primului atac nereuşit al lui Ştefan cel Mare împotriva cetăţii 
(1462) 120 şi apoi a cuceririi ei (1465) 121 şi a clădirii cetăţii de piatră de la Chi~ 
ia Nouă de Ştefan-Vodă (1479) m şi in fine cu ocazia atacului lui Baiazid : 
II (1484) 123. 

Licostomo apare mai rar in izvoare dar totuşi numele său este destul 
de frecvent menţionat în special în actele genoveze. C"trum Licostomi apare 
în actele Caffei la 6 mai 1331 "', la9 mai 1381 '2., 23 octombrie 1381 ' '', 2 
septembrie 1382 "', iar la 17 oct .' 1390 128 şi la 5 decembrie 1391 129 este amin
tit de registrele de socoteli din Pera pentru ca la I aprilie 1392 130' să fie rea
mintit în socotelile Caffei şi la 28 mai 1403 '31 din nou în registrele inassariei 

III Istoria: României voI. cit. p. 918 (ptr. instaurare~ stăplnirii Ţării Româneşti la Chilia 
in 1402). C. C. Giurescu, op. cit p. 212 (pentru instaurarea stăplnirii Ţ. Româneşti la Chilia 
In 1403). . 

. 112 Georgios Sphrantzes; Memorii 1401-1477, ed. V. Grecu, Buc., 1966, XIII, 1. p. 16 .. 
nr. r. 23-25. 

113 P. Lemerle consideră revenirea la ConStantinopol o reîntoarcere din exil. Conf. P~ul 
Lemede, Histoire de Byzance, Paris, '1958, p. 452. ' 

la P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 100-102. 
115 Ibidem p. 101, N. Iorga op. ci.t. p. 86; Istoria României voI. cit. p. 395. 
ne P. P. Panaitescu, op. cit. pp. 104-107 (Discutarea acestui fapt) tn iulie 1450, J;k>g<ţa.n 

al II~lea se obligă faţă de Ion de Hunedoara să nu Incerce să cucerească Chilia cu sabia, iQidem 
p: 107. . . 

111 P. P. Panaitescu, op. cit. pp. 108-109, crede că din 1448 Chilia a făcut parte sub raport 
politic din Ţara Românească. avind tnsă o garnizoană maghiară. îşi motivefLzâ. afirmaţia, prin 
expunerea formelor legăturilor feudale dintre voievodul muntean şi Matei Corvin - (vezi idem 
izvoare contemporane cu privire la. conflictul dintre Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş pentru Chilia, 
ef. Fr. PalI, op. cit. p. 623 şi urm). 

1111 M. Costăchescu - Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, p. '794. 
ni 1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, Buc., 1913, voI. II, pp. 279-281. 
130 Laonic. Chalcocondil- Expuneri istorice - traducere de V. Grecu, p. 284 (Atacarea 

Chiliei de la gurile Dunării) , 
In P. P. Panaitescu, op. cit. pp. 111-112. 
12:i N. Iorga, op. cit. ' p. 132; C. C. Giurescu - Principatele Roma.ne pină la · ln.ceputuJ 

sec. XIX, p. 78, cit. P. O. Gorka - Cronica lui Ştefan cel Mare, Buc., 1937, p. 127, 149. 
tU Izvoarele sint relativ numeroase. N. Iorga op. cit. pp. 155-163. 
lUo N. Iorga - Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades au XV-e siecle in 

Revue de {'Orient Latin, 1896 p. 37. Publicat sub acelaşi titlu şi In voI. separat Paris, 1899, p. 13 . 
. a6 Ibidem p. 37, cu dată. greşitâ 9 martie (nu figureazA in volum). 

12. Ibidem p. 42. 
m Ibidem p. 41, p. 17, tn voI. sep. cu acelaşi titlu. 
lU G. 1. Bră.~ianu - Recherches sur Vicina ed. cit. p. 82. 
ni N. Iorga _ Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor voI. III, 1, Buc" 1897. p. 3 . 
lat Idem - Notes et extraits vol. 1. p. 51. 
131 Idem _ Acte şi fragmente voL cit. p. 5. 
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din Pera 132 pentru ca la 15 august 1403 să fie înscris concomitent şi indepen
dent în actele de la Pera 133 şi Cafla. 13'. 

în secolul al XV-lea, în comparaţie cu Chilia, al cărei rol economic era 
mult mai mare şi care îl interesa pe Sigi,mund de Luxemburg ca un pion al 
politicii lui orientale, Licostomo este mult mai puţin menţionat. în 1404 este 
amintit ca fiind situat în apropierea vărsării Dunării în mare unde sînt multe 
braţe şi insule 135, în 1408 apare într-o scrisoare a lui Sigismund de Luxemburg 
către Veneţia, 136 în 1428 şi 1433 reapare în socotelile Caflei 137, în 1442 apare 
în registrele Famagustei, 13. în 1445 este pomenit de Wavrin 139, în 1461 deDu
cas ,.0 şi în fine în 1484 de cronicarul veneţian Francesco Longo. 141 Izvorul 
veneţian binecunoscut pentru exactitatea informaţiilor aminteşte Chilia ală
turi de Licostomo cu ocazia cuceririi Chiliei, dar face o distincţie categorică 
între cele două localităţi, spunînd că după cucerire Baiazid II a poruncit 
să se refacă zidurile vechiului Licostomo aflat pe o insulă stîncoasă pe Dunăre. 

Coroborarea datelor anterioare care ne arată că izvoarele scrise vorbesc 
de două localităţi distincte pe care le diferenţiază net autorii ce cunosc 
bine locurile sau sînt bine informaţi, accentuînd existenţa a două localităţi 
cînd sînt siliţi să alăture numele de Chilia şi Licostomo, problema stabilirii 
aşezării vechiulUl Licostomo, după părerea noastră este posibilă prin utili
zarea izvoarelor cartografi ce. 

Hărţile nautice din secolul XIV şi de la începutul secolului XV, redînd 
neclar situaţia ţărmuri lor Dobrogei, înscriu între numele localităţilor şi Licos
tomo, pe care-I plasează în mod diferit, dar totdeauna foarte aproape de văr
sarea Dunării omiţînd total Chilia. Pe harta lui Giovanni da Carignano (apro
ximativ 1300),142 pe portulanul grec (publicat la Veneţia în 1573) 143 şi pe 
harta lui Mecia da Viladestes (1413-1457) 144, Licostomo apare situat la gura 

182 Massaria era organul administrativ însărcinat cu controlul finanţelor in coloniile 
genoveze din Levant. -

133 N. Iorga - Notes et extraits in Revue de l'Orient Latin p. SfJ; Acte şi fragmente. 
va1. cit. p. 6. 

1301 Idem - Notes et extraits - în Rev. cit. p. 84. 
135 S. Papacostea - Un călător în Ţ. Românească la inceputul veacului XV - Studii 18, 

1965, p, 173. 
136 S. Ljubic, Acta Rogusae, în Monumenta spectantiahistoriam in Slavorum Meridionalium. 

V. Zagreb, 1875, p. 136-138 (după P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrin, p. 307, nr. 43). 
137 N. Iorga, Notes et extraits .. . 1, p. 27. 
138 N. Iorga, Notes et extraits ... in Revue de l'Orient Latin, loc. cit. p. 109. 
139 Yehan de Wavrin, Enchiennes chroniques d'Engleterre ed . N. Iorga, Paris, 1927, 

p. 44, 47. 
uo Ducas _ Istoria turco-bizantină, 1341-1462, ed. Ac. R.P.R., Buc., 1958, ediţia V. 

Grecul, pp. 426-427. 
141 Licostomo (sic vecchio situa sopra un scogio nell Danubio - ef. N. Iorga Acte şi frag

mente ... ed. cit. voI. III; 1, p. S5; ci. idem Studii istorice despre Chilia şi .,. ed. cit. p. 161 ; 
P. P. Panaitescu - Mircea cel Bătrîn, ed. cit. p. 302; C. C. Giurescu, op. cit., p. 76; ef. 
Analele veneţiene ale 'lui Stefano Magua (N. Iorga - Acte şi fragmente ed. cit. voI. III, p. 86 
şi nota 1) care de asemenea face distincţie intre Chilia şi Licostomo, la data aceea mirat de 
valahi, adică de moldoveni 

142 eL M, Popescu-Spineni - România in istoria cartografiei pină la 1600 ed. cit. voI. II, 
planşa nr. 26. 

143 S.C.LV 14- 1957 pp. 296-297; Datarea portulanului la 301. 
1"" G. Marcel, Chois de cartes et de mappemondes des XIV et XV siecles, Paris, 1896~ 

pl. III. 
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braţului Licostomo sau Vicina (Chilia), iar pe harţile lui A. Dulcerto (1339) 1<., 
a lui Abraham Cresques (1375) ''', pe portulanu1 Pinelli - Walchenaer's 
(1349) .., şi la Guglielmo (1385) 14. apare pe malul stîng al braţului şi in sfirşit 
harta nautică anonimă păstrată la Biblioteca Universităţii Upsala 
(sec. XV) '49 plasează aşezarea pe malul drept al braţului, foarte aproape 
de vărsare. 

Hărţile lui Pietro Visconti (1318 şi 1320) 150 şi aceea a lui Marino Sanudo 
(aproximativ 1320) 151, precum şi o hartă anonimă a AtIasului Tamar Luxoro 
datînd din sec. XIV, înregistrează numele Licostomo de două ori, o 
dată la nordul braţului Chilia, altă dată în apropiere de vărsarea fluviului 
în mare, ceea ce reprezintă o ciudăţenie deoarece niciodată nu apare in faţa 
numelui Licostomo cuvintul flumen care ar fi arătat referirea cartografului 
la braţul omonim, deci dubla denumire nu poate fi explicată in acest sens. 

Pentru prima dată apar pe o hartă nautică anonimă datată 1534, evident 
copiată după un model din secolul XV, ambele localităţi care sint situate 
pe malul drept: Chilia puţin in aval faţă de actuala localitate şi Licostomo 
la vărsarea fluviului în mare. ,.2 Alte două monumente cartografice, harta 
lui Bartolomeo di Pareto (1455) 153 şi o hartă nautică dintr-un atIas anonim 
din secolul XVI '.4 semănînd mult cu harta pomenită anterior redau o situa
ţie aproape identică, distingind clar Chilia de Licostomo pe care-I plasează 
la vărsarea fluviului în mare. 

Unele hărţi - cea a Peninsulei Balcanice de Enrico Germano Martello 
(1470-1482) "', cele gravate de Giacomo Gastaldi (1596) 15' - marchează 
numai numele Licostomo pe malul drept al braţului fluviului. 

Harta lui Giorgio Calapoda (1552) 15', inregistrează Licostomo şi el Chie
lin (Chilia) pe malul drept al braţului nordic al Dunării, iar in hărţile lui Gia
coma Gastaldi (1559, 1560, 1584) ''', Diego Homan (1569) 159 Licostomo este 
plasat pe malul drept iar pe locul unde este aşezată astăzi Chilia Nouă apare 
localitatea Bialograd. fn fine, pentru a incheia analiza izvoarelor cartografice 
trebuie să amintim un ultim grup de hărţi care incep cu aceea a lui Gerardus 
Mer-cator (1569, tipărită 1651) 160, a lui Hulsius Levinus (1630) ",, a lui JDanc-

Ui A. E. Nordenskjold, Periplus, An Essay of the Early History of Charts aud SaHing
Directions, Transl. by Francis A. Bather, Stockholm, 1897. retip. Burt. Franklin, New York 
(1962) pl. IX. u.. Ibidem, pI. XII. 

1t7 Ibidem pI. XVI. 
1 .. Ibidem pI. XVII, 1. 
UII Ibidem pI. XIX. 
160 Ibidem pI. VI, 9. 
161 Ibidem pI. XIII publc. şi în CăIă.tori străini despre Ţ. Românească, ed. cit .. p. 69. 
152 A. E. Nordenskjold, pI. XVIII, 2. 
153 N. Grămadă, La Scizia Minore nelle carte nautiche ... loc. cit. pI. II. 
u .• A. E. Nordenskjold, op. cit., p. XXII. 
1» Florio Banti, Paesi Romeni nei monumenti cartograficL. loc. cit. p1. III. 
ne A. E. Nordenskjold, pI. XXXI (data imprimă.rii 1601). 
1~7 Ibidem pI. XXVI. 
1$8 FIorio Banii op. cit., pI. XII; pI. XIV; 
1~9 A. E. Nordenskjold, op. cit., pI. XXVIII. 
lf.O Corneliu Buchholzter - Petre Rotaru, Istoricul cartografiei, Hărţile vechi referitoare 

la ţara noastră (Institutul geografic militar), manualul 1, fasc. V, Buc., 1937, fig. 25. 
m Marin Popescu-Spineni, op. cit. harta nr. 57. 
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kert(1670) 162, a lui Nicolaus Visscher (1685) 1~3 şi a lui John Senex (1710) 164, 

care disting în regiunea guri lor Dunării patru localităţi: Chilia Nouă, alături 
de ea Bialograd, Chilia Veche, iar în deltă aproape de vărsarea fluviului în 
apropierea 10calităţilor actuale Periprava (pe malul drept) şi Vîlcov (pe malul 
sting), Licostomo. 

Confruntarea izvoarelor literare şi cartografice arată că localizarea tra
diţională a Licostomo trebuie revizuită. Ansamblul izvoarelor relevă că Lico
stomo apare primul, Chilia fiind menţionată ulterior în sec. XIV şi că între 
cele două localităţi numeroşi autori medievali fac o distincţie netă (registrul 
notarului genovez Antonio di Podenzolo, tratatul de geografie al lui Ioan de 
Sultaniek, portulanul grec de la sfîrşitul sec. XIV sau de la începutul celui 
mmător, cronica veneţiană a lui Fr. Longo). indicîndu-ne că trebuie să cău
tăm vechiul Licostomo acolo unde Dunărea se întîlnea cu marea. 

După părerea lui Oct. Iliescu, acest loc ar treQui . fixat la Periprava de 
astăzi, pe grindul marin Letea, urmă a vechii insule, acoperit de o pădure 
de stejari "'. în faţa fostei insule, în zilele noastre complet înnisipată pe care 
se găseşte acum Periprava se află localitatea Vîlcov (V.R.S.S.), al cărui nume 
este traducerea în slavă a bizantinului Lykostoma sau LykostomiQn (gura 
Lupului) devenit Licostomi la genovezi .. Traducerea unuinume.anticîn slavă 
se întîlneşte şi în cazul Hîrşovei (stîncă) care tradUCe numele antic Carsium, '66 

iar existenţa a două localităţi cu acelaşi nume este î.n.tîlnită în mai multe rînduri 
pe Dunăre: Chilia Veche şi Chilia Nouă, Oltina din jud. Ialomiţa şi Oltina 
din jud. Constanţa, deci putem admite că şi în acest caz s-a petrecut un pro
ces similar cu <\cela de la Chilia: în apropiere .de vechiul Licostomo, castel 
fortificat aflat pe Periprava s-a dezvoltat o aşezare civilă, noul LicostOIpo -
Vîlcovul de astăzi (V.R.S.S.). Deci, putem conchide că noua identificare a 
oraşului Licostomo propusă de cercetătorul Octavian Iliescu se dovedeşte 
a fi reală, infirmînd vechile teze existente pînă acum in istoriografia româ
nească. Noua localizare făcută pe baza analizei izvoarelor scrise a fost confir
mată deplin de cercetările arheologice. La 22 itu1ie 1966 au fost descoperite 
la 1 km în aval de Periprava pe grindul Letea, resturi de ceramică smălţuită 
şi cărămizi provenind din construcţii de tip' urban, datind din sec. XIII-XV 
şi vestigii care arată continuarea locuirii la alt nivel, mai redus, pînă în seco
lul XVII '.'. La aproximativ 4 km în aval de Periprava au fost găsite resturi 
din sec. VIII-IX, dovedind că pe aceste insule au locuit bizantini "8, poate 
aceia conduşi de protospătarul Toma, elevul lui Photyos. 

In discuţiile care au ca temă civilizaţiile portuare, alături de stabilirea 
precisă a locului unde au fiinţat oraşe de mult adormite, astăzi se impune prin 

1611 T. Danckert, Exactissima totuis Danubii fluvii tabula, Buc, Bibl. Acad. R.S.R. 
Hărţi LVII, 64. 

163 Bucholtzer - P. Rotaru, op. cit., fig. 27. 
1« Ibidem, fig. nr. 30. 
l~ Localizarea vechiului Licostomo. ms. 
166 Cf. Gr. Florescu - Carsium in Dacia 1935-1936, R. Ciobanu - Un monument istoric 

puţin cunoscut, Cetatea feudală Hîrşova loc. cit. 
le? Aceste date au fost obţinute în urma unor pereigheze arheologice efectuate de G. Si

mion (dir~ Muzeului Delta Dunării - Tulcea) P. Diaconu (Inst. de arh. Buc .. ) St. Olteanu (Inst. 
de Ist. N. Iorga, Buc.). Rezultatele perieghezei ne-au fost comunicate de O. Iliescu prin ' inter
mediul lucră.rii în manuscris, "Localizarea vechiului Licostomo"). 

lei Ci. Nota raport a perieghezei arheologice. 
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impor'tanţă problema creatorilor civilizaţiei, cine au fost locuitorii porturilor, , 
cu ce s-au ocupat, cum au fost organizaţi, ce fel de legături paşnice au avut cu 
int~fjorul retiunii, făcînd astfel Sil se îmbine două civilizaţii - meditera
lleeană şi pontică, amalgamare din care a r'ezultat originalitatea aceleia 
dobrogene, 

Ano.liza compoziţiei etnice a populaţiei din porţurile c.obrogene a mai fost 
făcut" pentru acele porturi - Vicin~, Chilia 169, cărora li s-au dedicat mono
grafii sau s-a discutat tangenţial despre această problemă în lucrări care 
ayc~u altă temă principală 170. Pentru a nu se rereta 'unele date cunoscute 
ca acelea furnizate de registrul notaruilli din Pera, Gabriele di Predono, 
de izvoarele cartografice: portu18.nul lui A. Dulcerto (1339), harta lui G. 
Soleri (sec. XIV), harla lui Mecia ca VIladrstes (1413), registrele massariei l7l 

din Cafla şi Pera, - care au arătat clar eri în porturi locuia un amalgam de 
popoare, ne vom rezuma la completarea acestui tablou prin aducerea unor 
date 'noi care ne permit să întărim concluziîle. ~ 

Nu vom mai analiza izvoarele cartografi Ce deoarece insemnele existente 
pe ele - de obicei steaguri - indică stăpînii locurilor dar nu şi componenţa 
populaţiei, deci nu ar contribui la elucidarea subiectului nostru. 

Studiile scrise pîr.ă acum au demonstrat (ă în porturi locuia o populaţie 
eterogenă, formînd comunităţi. Fiecare comunitate a\'ea organizarea ei pro
prie din punct de vedere politic, administrativ, juridic, fiscal, militar, religios. 

Despre compoziţia etnică a populaţiei. Vicinei, de$pre care se ştie că era 
alcătuită din români, m greci, tătari, genovezi,bulgari, ne dă o ştire preţioasă 
o scrisoare raport a Franciscanilor expediată la 10 aprilie 1287 din Cafla 173, 

de călugărul Laurentius Crustos prin fratele Ladislau către generalul ordi
nului Matteo d'Aqua Sparta (1287-,-1289) "'. In relaţia Fraţilor Minori se 

. istoriseşte Între alte episoade "cum. fratele Moise ajutat de tovarăşii săi m, 
a botezat, în anul 1286 garda oraşului în frunte cu comandantul ei, "milia
rius, Argun" şi o parte din nobiiii care locuiau acolo -..:. toţi cei botezaţi fiind 
de origină tătară. . 

Ştirea este demnă de.a fi privită cu ,multă atenţie . dacă ne Igîndim că în 
masa celor care alcătuiau Hoarda de Aur aproximativ 4000 erau tătari: marea 
majoritate erau de neam tiurcic 17', iar în nordul Dobrogei în apropiere de 

11' G. 1. Brătianu - Vicina, Buc .. 192:~; idem Recherches sur Vicina ... ed. cit., cap. V; 
N. Iorga - Studii istorice despre Chilia o •• ed. cit. 

'1'10 P. P. Panaitescu _ Despre populaţia Dobrogei, Buc .. 1940, şi C. C. Giurescu - In
formations sur la · populat ion raumajnc de la Dobroudja dans des cartes medievales et moderncs. 
Revue Roumajnc d'histoire 3/19~, pp. 441-477. 

, . l?l G. 1. Brătianu - Actes des notaires genois de Pera et de Caffa de la fin de XIII-cine 
siecle (1281-1290) publi~e par G. 1. BfAtianu, Ed. Cultura naţională, Buc .. 1927. 

, In Cf. G. 1. Brătianu - Recherches sur Vicina ... ed. cit. cap. V, M. Bcrza - op. cit. 
pp. 422-423. C. C. Giurescu - Informations sur la population ... pp. 443-445. 

17. Anonymi Minorite (Relationes de martyribus. de Conventibus Fratrum Minorum in 
Oriente) ex. cod. Nero A. IX. British Museum - ef. G. Golubovici, Bibl. Bio·biblif. deHa Terra 
Sancta e deI Oriente Francescano Quaracchi. 1913, voI. Il, p. 66-73. 

174 Ibidem p. 66. 
176 Ibidem p. 67. 
17' Cf. M. Berza. op. cit., loc. cit. p. 425. 
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Vicina 17? se stabilise de puţin timp un grup numeros de turci selgiucizi popula
ţie creştină strîns Înrudită cu aceea a "Hoardei". 

O ştire remarcabilă despre populaţia Vicinei ne-o furnizează registrul 
notarului A. di Podenzolo care pomeneşte numele consulului genovez din 
Vicina în 1361, B. di Marchia. Ştirea prezintă deosebit interes deoarece arată, 
pe de o parte, existenţa genovezilor la Vicina, pe de altă parte, starea bună 
a comunităţii, ceea ce infirmă ipoteza acreditată pînă acum că Vicina ar fi fost 
într-o decădere constantă după jaful lui Uimur-beg, ceea ce ar fi dus şi la 
transferarea mitropoliei la Argeş. (1359) 

Despre populaţia Chiliei la 1360- 1361 ne dă informaţi i registrul lui 
Antonio di Podenzolo, bun cunoscător al situaţiei, care spre deosebire de 
Gabrie1e di Predono din Pera care locuia la distanţă şi a redat o imagine 
extrem de palidă a Vicinei, notarul din Chilia creionează o frescă vie a oraşului. 
Cele aproximativ 100 acte pe care le cuprinde fragmentul păstrat din registrul 
genovezului indică, între alte nume, pe acelea ale consulului Barnabo di 
Carpina care era în acelaşi timp şi notar, al notarului Antonio di Podenzolo, 
al bancherilor Lamberto Buscarini şi Luchino Bernama, al locuitorilor cetă
ţeni care practicau negoţul, Domenico di Monte-Roso, Savone Pellegrino 
Daniele, Marino d'Isola, Antibre d'Opizzi di Monetta - toţi italieni, geno
vezi, al lui Iane Francopolos, Iane Vasilicos şi Iane Koschina - greci, al 
lui Sarchis - armean. 

Stabilirea cu atîta precizie şi uşurinţă a acelora care erau locuitori ' a . 
Chiliei este posibilă datorită înscrierii în registru lîngă nume, a menţiunîi de 
cetăţean ca în cazul armeanului Sarchis, a lui Savone Pelegrino Daniele, etc. 
Menţiunea confirmă presupunerile anterioare asupra organizării urbane la 
Dunăre, unde constatăm cu certitudine că s-a realizat o instituţionalizare 
rigidă care diferenţia pe cetăţeni de restul locuitorilor. 

Registrul aminteşte şi alte nume de oameni veniţi pentru afaceri laC~i
lia "', dar nu i-am amintit pe toţi 'în 'li sta exemplificativă deoarece, Pe de o ' 
parte, erau italieni şi am enumerat suficiente nume pentru a dovedi că vieţu~ ' 
iau la Chilia, pe de altă parte, avînd drept criteriu de înscriere în listă locu" 
irea un timp mai îndelungat, în oraşele porturi sau menţiunea de cetăţean 
lîngă nume (care indică un locuitor stabil) nu am înregistrat numele acelora 
care nu au contribuit direct la dezvoltarea portului. " , 

In fine, registrul lui A. di Podenzolo ne furnizează informaţii despre exis
tenţa şi ocupaţiile populaţiei din alt oraş Licostomo în 1360- 1361. Referin
du-se în două acte din 19 aprilie 179 şi din 7 'mai 1361 180 la acostarea corăbiilor 
genoveze la Licostomo unde îşi aşteptauîncărcăturile, actele ne indică 'exis
tenţa unei colonii genoveze care se ocupa de comerţ, cercetarea actelor colo
niilor genoveze din Marea Neagră arată numele' consulilor acestei colonii' 

117 Indiferent de ipotezele făcute in localizarea oraşului Vicina, excepttnd-o pe aceea . a lui 
Petre Diaconu, este in general admisă localizarea În nordul Dobrogei. 

178 Cetăţeni străini veniţi la Cliilia pentru afacer i sînt DomenÎco di Monte Roso. Act. 
nr. XVI. foI. 4, 5, Giovani Zapos- no. XLVI-XLVII, ·fol. 17 v.; Geoffr('doMaroce~o- (Act. 
no. VIU foI. 4) etc. 

314 

179 Actul nr. XLIV, foI. 16 v. şi 17 (foI. XCI v şi XCII din registrul primitiv). 
180 Actul nr. LXXIII, foI. 27 (CII din registrul primitiv). 



între 1381-1403; socotelile "massariei" din CaHa 18l menţionează la 6 mai, 
la 9 mai 1381 şi la 23 octombrie 1381 consulul Conrado Donato, '''Ia 2 septem
brie 1382 consulul Pietro Embrone.H3 Registrele din Pera înscriu la 17 octcm
brie 1390 un stipendiarum, 184 la 5 decembrie 1391 este pcmenit numele unui 
oarecare Giorgio 185, iar la 28 mai 1403 '86 un "fost consul" Nicolo Fieschi "6. 

La 15 august 1403 localitatea este amintită în registrele Caffei ,.7 cu o chel
tuială de 5015 perperi şi 15 carate plătite în acest oraş în contul castrului 
Licostomo şi în aceeaşi vreme în registrele Perei 188 unde este amintit un fost 
massario. însemnarea cronicarului bizantin Dukas care scrie că : ... "valahii din 
Licostomo s-au speriat în 1461 la auzul pregătirilor de război pe care le făcea 
sultanul Mohamed II", '" - arată evoluţia compoziţiei populaţiei aşezării 
dar şi existenţa românilor la Licostcmo în secolul XIV, şi în secolul anterior, 
căci nu se poate presupune că au apărut brusc într-o regiune locuită de români 
de multe veacuri. Dacă aceste izvoare ne furnizează ştiri despre populaţia 
fiecărui port dobrogean luat în parte, tratatul de pace încheiat la Pera la 
27 mai 1387 între lvanco . şi Republica Genova prin reprezentanţii celor două 
părţi 190, redă situaţia de ansamblu a populaţiei din porturi. 

Referindu-se la întreaga Dobroge, tratatul menţionează, cu ocazia înscrie
rii clauzelor juridice, ]9] populaţia de neam genovez sau supusă genoveză, 19' 

prin care se înţeleg probabil cei veniţi în regiune în interesul republicii şi care 
sînt probabillevantinii şi menţionează direct bulgarii, grecii. Deci şi din acest 
tratat, alcătuit de oameni care cunoşteau bine situaţia locului, care puteau 
să vorbească de populaţia din întreaga ţară a lui Ivanco, rezultă că populaţia 
porturilor era eterogenă. Această populaţie desigur nu a putut crea o civili
zaţie cu un specific etnic, ci una în care s-au îmbinat numeroase caractere 
particulare pentru fiecare popor creator, poate asemănătoare aceleia feni
ciene, dar cert dominată de băştinaşi, care alcătuiau o majoritate covîrşitoare. 

Ocupaţiile locuitorilor porturilor creionate de studiile anterioare, care 
au presupus existenţa majorităţii profesiunilor prin analogii cu alte porturi 
din Marea Neagră, de pildă Caffa 193, au pentru caracterizarea civilizaţiei 
aceeaşi greutate ca şi pentru compoziţia etnică deoarece ele indică sigur inter
ferenţele în producţia bunurilor materiale. Registrul lui Antonio di Poden
zolo este, poate, primul act oglindă al vieţii unui port dobrogean de la jumă-

181 Vezi notele 124, 125. 
182 Vezi nota 126. 
183 Vezi nota 127. 
JM Vezi nota 128. 
1~ Vezi nota nr. 129. 
tN Vezi nota nr. 131. 
187 Vezi nota nr. 134. 
l8a Vezi nota nr. 133. 
188 Dukas _ Istoria Turca-Bizantină, 1347-1462 ed. Vasile Grecu, Euc., 1958, p. 526-

527 (teama vlabilar de la Licostomo de turci). 
190 Doe. privind Istoria României B. Ţara Românească voI. r, ed. cit. p. 34. 
lt1 Ibidem p. 35. 
tt2 Ibidem p. 35. 
In O descriere foarte colorată a vieţii coloniilor genoveze din Crimeea o face Skrzynska

Le colonie genovesi în Crimeea, p. 132-134. 
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tatea secolului XlV şi în acest sens Robert-Henri Bautier a fost îndreptăţit 
să scrie: ;,este cel mai important dosar de acte private lare ne-a parvenit 
din România medievală" 19 •• 

Analiza documentelor a arătat că cele aproximativ 100 acte de drept 
comercial şi maritim îI)registrate în perioada 25 octombrie. 1360 - 9 iunie 
cuprind .32 cambii, 2.9 acte de vînzare-cumpărare, 12 mandate, 7 acte 
de împrumut, 4 contracte de . societate, 4 acte de transport maritim, 2 acte de 
fidejussion, 2 acte delocaţiune de imobil, 7 de primiri 19'. Actcle registrului 
dau numeroase informaţii de istorie economică şi socială atrag atenţia asupra 
principalei ocupaţii a locuitorilor portului Chilia, comerţul confirmînd şi 
întărind ipoteza mai veche. referitoare la ansamblul porturilor debrogene 196 . . 

Gel10vezii aduceau pietre preţioase, mirodenii 197, postav' francez şi lombard, 
ţesături de bumbac, saci de iută 198 şi în schimb ' luau din porturile dobrogene, 
ceară, miere, sare, vin, peşte, produse locale care interesau deosebit pentru 
satisfacerea necesităţilor alimentare ale unor mari oraşe unde le transportau, 
genovezii profitînd de avantajele pe care le oferea în evul mediu drumul pe 
apă: mai ieftin, mai rapid, mai sigur. 

Produsul care interesa în cel mai înalt grad pe genovezi era grîul. Regis
trul lui A. di Podenzolo confirmă interesul pentru grîu înscriind în con
tractele din 10 decembrie 1360,3 martie 1361, şi 27 aprilie 1361, 2' Şi 
5 aprilîe '1361,5mai 1361 tranzacţii referitoare la acest produs. 19. Esteinte_ · 
resant de reţinut că este înregistrat şi preţul grîului pe piaţa din Chilia 'de 
unde putem deduce, cu aproximaţie, preţul grîului la Dunărea de jos şi, chiar 
in Dobrogea la' data respectivă: la 3 mai 1361 '00, Savone Pellegrino Danie1e'a 
cumpărat pentru Domenico di Monte Roso 50 muid grîu 201, plătind pentru 
fiecare muid de grîu o hiperperă de aur 20', 12 cafate "ad sagium Peyre" 203, 

Griul cumpărat din porturile dobrogene era destinat, după cum arată actele, 
alimentării oraşelor Pera - Constantinopol, '0' şi acelora din peninsula italică 

1N Robert Henry Bautier. op. cit., pp. 187-188. 
11$ ef. Oct. Iliescu - Notes sur l'apport roumain, loc. cit., pp. 105-106. 
1" Vezi G. 1. Brătianu - Recherches sur le commerce genois, ed. cit.; M .. Berza La 

Mer Noire ... loc. cit. 
117 Documente privind Istoria României, B. T. Românească vol. r. cd. cit. pp. 37-38. 
1" Mărfurile aduse de genovezi In porturile dobrogene au fost arMate de N. Iorga - Studii 

istorice despre Chilia şi..., idem, Istoria comerţului românesc, Buc.; 1925', voI. I, p. 44 şi urm.; 
G. 1. Brătianu - Recherches sur Vicina et... ed. cit., cap. V; Barbu Cimpina - Despre. rolul 
genoveziIor la Dunărea de jos intre sec. XIII-XV, loc. cit.: R. St. Ciobanu - Genov.ezii şi 
rolul lor istoric in Dobrogea sec. XIV, loc. cit., etc. 

1" Act. nr. XVI, foI. 4-5; Act. nr. LVI- XLVII fiI. 17 v. Act nr. XXV foI. 9 v şi XXXI 
fol. 13, Act. nr. LIX, foI. 22 v. 

1I00 Act nr. XVI foI. 4-5. 
101 Modius la singular, modii la plural. în actele noastre mod ia. Unitate de capacitate al 

cărui echivalent a variat In timp. La Constantinopol pentru cereale un modius reprezenta 10. 1. sau 
8 kg, ef. Fr. Molger - Aus den Schatz Kammern des hailigen berges. MUnich, 1847 p. 54. 

103 Asupra istoriei hyperperei bizantine lucrarea lui V. Laurent. Bulletin de Numismatique 
Bizantin 1940-49 in Rev. des Etudes Byz. IX/1965, p. 205. 
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2M Act. ne. XLVI-XLVII-XVI. 



în cazuri de foamete ca în 1268 205, a colonii lor de pe litoralul pontic ca Messem
bria, '06 Sozopori 207 Gatopori 208, 

De unde venea grîul în porturile dobrogene este greu de spus în stadiul 
actual al cercetărilor, dar credem că trebuie să se acorde mai multă impor
tanţă afirmaţi ei lui Pegolotti în "Prattica delia mercatura": "cel mai bun 
grîu din toată Marea Neagră şi din Khazaria este cel de Cafla, acela din 
Lifeti de pe coasta de apus a Crimeii este de o calitate mai puţin bună, grîul 
din Vezina (Vicina) şi de la Assilu (Laixlucio din Dobrogea valorează la 
fel ca cel de Cafla 209 , 

Autorul lucrării scrise între 1335-1340 era un bun cunoscător al pieţei 
din Pera, a pulsului comerţului pontic, prin ponderea pe care o dă Vicinei 
şi în special portului Laxilucio (Asilu) în exportul de grîu ne face să punem 
sub semnul întrebării afirmaţia că cea mai mare parte a grîului exportat 
prin porturile dobrogene provenea din cîmpurile Ţării Româneşti 210 şi ale 
sudului Moldovei 211 Dacă ţinem seama de starea transporturilor în evul 
mediu, de inferiOritatea aceluia terestru faţă de acela pe apă, de posibilităţile 
de pătrundere în Dobrogea 212, atunci înclinăm să credem că acest ţinut fur
niza grîu pentru porturile sale cel puţin în egală măsură cu Bărăganul şi 
Bugeacul. 

Importanţa pe care o avea grîul pentru neguţătorii genovezi o arată 
conflictul de la Chilia din 1359 cînd două corăbii veneţiene au fost împiedi
cate de a-şi umple magaziile, acţiune care a cOJ;lstituit obiectul unui protest 
diplomatic al Veneţiei în faţa dogelui Genovei (1360-1361), 213 şi ae ase
menea războiul purtat de Geneva cu Dobrotici în care acesta i-a împiedicat 
pe negustorii "Republicii" să se aprovizioneze de la schelele sale de la Dunăre w, 

Alte produse care în mod constant interesau în cel mai înalt grad pe geno
vezi sînt acelea apicole .. Dacă nu avem o dovacă asupra existenţei unui mono
pol în acest domeniu remarcăm din registrul lui A, di Podenzolo existenţa 
unor negustori angrosişti, specializaţi în acest domeniu. Tranzacţiile referi
toare la miere sînt cuprinse în contractul din 27 aprilie 1361 215, între Marino 
d'Isola şi gel)ovezul Antibre d'Opizzi di Monelia referitor la vînzarea " 
8 cantaria miere şi alte 4 contracte 216, prin care un singur cumpărător, armea
nul Sarchis, locuitor al C1iliei, ia 113,5 cantarii0!7 de miere şi le transportă 

20:; CL G. I. Brătianu ---: Rccherches sur le commerce genois .. cd. cit. M. Berza - La Mer 
Noire a la fin du Moyen Age - loc. cit. 

206 Messembria _ Keseper (Bulgaria). 
~07 Sozoporis = S07.opol . (Bulgaria). 
208 Agatopolis _ Akhtopol (Bulgaria). 
W9 ci. M. Bloch - La probleme d'or au moyen-Age - Aonales d'histiore econ. et. SOC., 

Paris, 1933, pp. 5-25. 
210 C. O. Iliescu - Notes sur l'apport raumain au ravitaillcment de Byzance d'apn~s une 

scuree inedite au XIV-c siecle, - in Nouvelles etudes d'histoire 3jI965, p. 112. 
211 B. Cîmpina, ap. cit. Il. 
212 Dac. isi:. privind Ist. Rom., B. Ţara Rom. val. J, pp. 135-133. 
Zl3 N. Iorga - Veneţa in M. Neagră 1 Dobrotici, loc. cit. p. 1049. 
:l14 Ibidem. 
m Act. DT. XLVIII, fol. 18 - Mierea este din Zagora, regiunea nordică. a Dobrogei cu nu

meroase coline împădurite. 
216 Act. nr. V din 17 dec. 1360, foI. 2 v; Act XV dil1. 28 febr. 1361, foI. 61; Act. XLI din 

13 aprilie 1361, fol. 15; Act XLIl din 18 aprilie 1361, foI. 16 v; 
~m Cantaria = masură de capacitate variabilă în timpul evului mediu. În perioada respec

tivă cantaria avea la Constantinopol 8,5 1. 
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la Constantinopol. Produsul co.nplimentar al apiculturii, ceara, care ca ŞI 
mierea este menţionată în mod constant în actele de afaceri ale genovezilor 
din Vicina 218, sau din alte părţi ale Dobrogei e,te amintită de registrul nota
rului din Chilia. Contractul din 2 februarie 1361 între locuitorul din Chilia, 
Jane Koschina şi genovezul Geoffredo Marocelo vorbeşte de vînzarea 1,5 can
taria ceară, contractele din 8 şi 24 aprilie reamintesc cumpărătorul Antnbre 
d'Opizzi di Monelia 219, iar cele din 17 februarie, 11 martie, 2 şi 6 aprilie, 6 mai 
pe armeanul Sarchis 220 care achiziţionase şi mari cantităţi de miere, deci de 
aci putem emite presupunerea că în porturile dobrogene erau negustori spe
cializaţi . 

Vinul, care alături de ţesături, este unul din produsele cele mai căutate 
în evul mediu 221, este amintit Într-un singur contract încheiat între Mihace 
Esterghano (sic) de Spiga şi Manuel di Riparela la 8 mai 1361 222. 

Un alt produs care apare cu regularitate în actele genoveze cunoscute 
pînă acum - referitoare la porturile Vicina şi Chilia - este sarea care face 
obiectul a două contracte - contractul din 8 mai 1361 223 între Eliano Do
menico, burgensis din Pera vînzător al unei cantităţi de sare genovezului Gio
vanni Stancone si bancherului din Chilia, Lamberto Buscanini, ne-a atras 
atenţia deoarece precizează preţul sării şi confirmă existenţa şi aici ca şi la 
Vicina a unor măsuri specifice pentru porturile dobrogene; 9 sommi de argint 
"ad pondus Chili .. , pentru fiecare muid de sare. 

In fine, registrul lui Antonio di Podenzolo confirmă existenţa presu
pusului comerţ cu bani, a cametei, despre care s-a vorbit cînd s-a analizat 
activitatea comercială din Vicina în lumina ştirilor furnizate de notarul din 
Pera, G. di Predono. In registrul lui Antonio di Podenzolo sînt o serie de con
tracte În care apar numele unor oameni care au primit o sumă indefinită de 
bani în monedă locală - sommi de argint sau aspri - obligÎndu-se În schimb 
să plătească la Pera o sumă de bani in hiperperi de aur "ad pondus Peyre". 
Actele indică indiscutabil existenţa procesului de imprumut simplu cu do
bîndă - se acorda un împrumut nedefinit în contract şi se cere să se restituie 
suma in monedă forte la cîteva zile după acostarea corăbiei in portul de desti
naţie pentru a se da timp debitorului să-şi vindă marfa şi să realizeze cîştigul 
din care se putea plăti dobinda, - 8 martie 1361 225 Nichita şi Sava Azaman 
din Ghirisunda declară să fi primit de la lani Koschina, locuitor din Chilia, 
o oarecare cantitate de sommi "ad pondus eliili," obligindu-se să plătească la 

218 Cf. G. 1. Brătianu, Recherches sur Vicina et... ed. cit. cap. V. 
219 Act. nr. VIII - foI. 4. 
220 Act nr. XXXVII _ foI. 14 v . 
Act nr. ~ LV, foI. 16. 
Act nr. 12, foI. 5 v, Act nr. 2XVII, foI. 7; Act. nr. XXIV foI. 9 v; Act . nr. XXXIV, 

foI. 13; nr. XXXV, foI. 20. 
221 Georges Duby - L'economie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident medieval, 

Ed. Aubier, Paris, 1962, voI. 1. 
222 Act nr. XXII, foI. 8 v şi 9. 
223 Act nr. LLV, foI. 28. 
22'" Măsură specifică a Chiliei, ceea ce dovedeşte că oraşul avea sistemul său de măsuri, 

ca şi alte colonii genoveze mari. Tana, Caffa. Vicina. 
225 Act. nr. XVII, foI. 6 v. 
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Pera 130 hiperperi aur "ad sagium Peyre", 226 iar la 3 mai 1361 227 Sorleone 
di Passano declară a fi primit de la Iane Francopolos şi Iane Vasilicos 22" 
somini de argint după greutatea din Chilia obligÎndu-se să plătească la Pera 
625 hiperperi aur . "ad sagium Peyre." 

Alt exemplu În acest sens ni-l furnizează cambia din 5 mai 1361 prin 
care Fransceco di Porto Venere şi Gregorio di San Giovannin, amîndoi locuitori 
din Calfa declară că au primit sommi de argint de la Magolo de Canuila, cetă ţean 
din Genova, căruia se obligă să îi plătească la Pera 375 hiperperi aur "ad 
sagium Peyre" la 12 zile după sosirea corăbiei lor în acest port. La 6 mai 1361 22. 

acelaşi Magolo di Canuila li împrumută pe doi burgenses din Pera, proprietari 
de corăbii Domenico di Rapallo şi Giovanini Zoardo cu sommi de argint după 
greutatea din Chilia, debitorii obligîndu-se să plătească la Pera, primul 375 
hiperperi aur 12 zile după sosirea corăbiei în port, al doilea 500 hiperperi aur 
15 zile după sosirea corăbiei în port. 

Pentru a încheia exemplele legate de camătă trebuie să amintim docu
mentele care arată afacerile bancherilor propriu-zişi. Actul datat 10 mai 
1361 231 se referă la Bartolomeo di Castiglione, burgenses din Pera şi Angelo 
Bisuflfo di Diano care declară că au primit de la Luchino di Varna - ban
cher - sommi de argint după greutatea din Chilia, obligîndu-se să plătească 
487' hiperperi şi 12 carate aur "după greutatea din Pera", 15 zile după sosirea 
corăbiei lor în acest port. 

în sfîrşit, ultimul act pe care îl cităm datat la 12 mai 1361 232 consemnează 
declaraţia lui Nicolo Galio, locuitor din Pera, proprietarul unei corăbii care 
recunoaşte că a primit de la Luchino di Bernama, burgenses, locuind la Pera 
şi bancher din Chilia somi de argint, obligÎndu-se să plătească 412 hiperperi 
aur de Pera 15 zile după sosirea corăbiei sale În acest port. 233 

Din lipsă de spaţiu ne limităm la amintirea acestor contracte, alese din 
cele 32 de acest gen pe care le conţine registrul, dovadă suficientă a practicării 
cametei, formă superioară a comerţului în porturile dunărene. 

Importanţa comerţului oraşelor porturi, mijloc prin care se pun în circu
laţie bunurile civilizaţiei portuare şi ale civilizaţiei băştinaşilor, se poate stabili 
în linii generale pentru Dobrogea prin conexarea datelor pe care ni le furni
zează izvoarele pentru diferite momente. 

Apreciind cuantumul schimbului prin întermediul actelor scrise consta
tăm că acesta era deosebit de însemnat pentru bazinul pontic: Vicina făcea 

226 Expresie care inseamnă control sau cîntărire cu metalul etalon din Pera. 
227 Act nr . LVII foI. 21. 
228 Jane Vasilicos mai împrumută sammi de argint la 4 mai 1361 la doi locuitori din Caffa. 

Francesco di Porto~Venere şi Gregorio di San Tommasso care se obligă să plătească la Pera 
400 hyperperc aur. Cf. O. Iliescu. Notes sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance .. . 
loc. cit., p. 10S. 

229 Act nr. LXIV, foI. 23 v. 24. 
230 Act. nr. LVIII, foI. 25; Act. nr. LIX, foI. 25 v şi 26. 
231 Act nr. LXXXII, foI. 30 v. şi 31. 
232 Act nr. XCVI fol. 36. 
233 Datele sint semnificative pentru istoria Vicinei şi a comerţului genovez in bazinul 

M. Negre. 12ţH este prima menţiune documentară a Vicinei. (ef. G. 1. Brătianu - Vicina, Buc., 
1922). 1295 este data inceperii războiului dintre Veneţia şi Genova, război care a distrus mare 
parte a stabilimentelor genoveze din M. Neagră, intre care şi Pera. (ef. R. S. Lopez - Storia 
dclle colonie gcnovesi, p. 302). 
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la sfirsitul secolului XIII (1281- 1295) schimburi de circa 3200 hiperperi 
aur p~an(20% din comerţul Perei), iar Chilia avea o cifră , de afaceri de 7170 
hiperperi numai între 8 martie şi IZ martie 1361. Dacă ţinem seama de faptul 
că cifra reprezintă totalul sumelor rezultate din 32 contracte'" încheiate 
în faţa unui singur notar - registrul celui de al doilea Barnabo di C;lrpina 
care era şi consul, nefiind găsit pînă astăzi, de faptul că actele o datează într-o 
perioadă în care navigaţia nu era intensă putem aprecia în mod apr(jxi
mativ importanţa reală a Chiliei care probabil de1a mijlocul secolulUI, XIV 
s-a situat între porturile dunărene fruntaşe. 

Posibilitatea locuitorilor Dobrogei de a strînge tezaure extrem de bogate 
indică efectuarea unui comerţ intens în această regiune, comerţul fiind singura 
ocupaţie care permitea În , acele vremi acumularea unor asemenea averi. 
Tezaurul descoperit în 1963 la Uzum-bair ,,., apreciat ca fiind un .tezaur 
privat 23', conţinînd hiperperi de aur, aspri tătărăşti, monede emise de oraşele 
dunărene "', lingouri de argint " (Sommi) , bijuterii, apreciate la ' circa 
3000 hiperperi alături de tezaurul " descoperit la mînăstirea Cocoş" şi acela 
de la Yem-Sale 238, dovedesc existenţa unor bogaţi negustori locah ; care 
şi-au ascuns averile în momente de nesiguranţă ca acela din 1335 239 , . dnd 
se presupune că a fost ascuns tezaurul de la Uzum-bair 240. Numeroasele 
monede, emisiuni locale descoperite la Yeni-Sale 241 , Uzum-bair 24.2, l saccea 243, 

Păcuiul lui Soare 244, Cerna-Vodă 245, dovedesc pătrunderea monedelor geno
veze pe întreg teritoriul Dobrogei '46 faptul că negustorii italieni fac cunoscute 
populaţiei locale relaţi i l e marfă - bani pe care le prezintă într-o formă 
extrem de avansată, aceea din lumea lI1ediferanei şi din Italia. 

Pătrunderea negustorilor italieni în Dobrogea, relaţiile lor cu populaţia 
băştinaşă deci o interinfluenţă directă se arată în mod explicit atunci' cind 
se stabilesc clauzele juridice şi economice din tratatul de pace dintre "Iva,nco 
ŞI genovezi. 24i . . 

ZM Cf. O. lIiescu - Notcs. sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance. 
23& Informaţii asupra acestui tezaur in O. lIiescu - G. Simion - Le grand tresor de 

monnaies et lingots des XlII-e et XIV-e sietles trouve en Dobroudja septentrionale - in Hevue 
des etudes sud-est europeennes 11 (1-2) 1964, pp. 217-229). . 

236 Ibidem p. 228. 
m Ibidem p. 228. 
238 Cf. S. Lambrino - Revista istorică română IX/R939, pp. 498-502. 
239 M. Alecsandrescu-Dersca, op. cit. loc. cit. presupune că expediţia lui Uimur beg di n 

Aidin a avut loc in 1337. 
u,o Tezaurul nu putea fi ascuns decît in condiţii le in care era o situaţie tulbure. O Il iescu 

- G. Simion, op. cit. loc. cit. explică şi ei în acest sens ascunderea tezaurulu i. 
241 Monedele de la Veni-Sale de tip local au f'.)st publicate in Studii ş i cercetari de numismatică. 

1958, voI. II, pag. 456. Cel care a publicat ş i comentat este cercetătorul O. lliescu. 
2-i2 în legătură cu tezaurul de la Uzum Bair, O. Iliescu şi G. Simion emit o ipoteză extrem 

de interesantă asupra unei monede nedefinite: este probabil una din monedele emise la Vicina 
cf. O. lliescu - G. Simion, op. cit., loc. cit. p. 219. 

243 Cf. informaţiilor primite de la O. Iliescu. 
2411 Ibidem. 
246 Ibidem. 
246 Geografia descoperirii tezaurelor monetare pe ter itoriul Dobrogei arată clar că ,cqone

deIe - emisiuni locale ale genovezi lor circulau in mod frecvent in ~ntreaga regiune. 
2~7 Documentele privind Istoriq. Româ.niei , "B. Tara Românească, ed. Ac . RPR., Buc., 

1953, voI. r. pp. 34 -36. ' 
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în fine, ridicarea construcţiilor genoveze în Dobrogea - care distruse 
de vreme, se prezintă astăzi sub forma unor ruine pe cale de dispariţie - arată 
bogăţia celor care le-au înălţat şi au demonstrat băştinaşilor modul în care 
se construia în Italia, influenţînd modul de viaţă şi gustul puternicilor locului. 
Locuitorii porturilor dobrogene nu se ocupau în exclusivitate cu comerţul 
şi construcţiile, ci practicau numeroase şi variate meşteşuguri pe care ni le 
relevă pentru prima dată registrul lui Antonio di Podenzolo - Oct. Iliescu 
analizînd aspectele vieţii urbane de la Dunăre în lumina ştirilor furnizate de 
notarul genovez din Chilia, le-a expus pentru prima dată în comunicarea 
"Aspecte ale vieţii urbane de la Dunărea de jos la mijlocul sec. XIV în lumina 
unui document inedit", 248 dar din păcate pînă acum nu s-au publicat datele 
integrale referitoare la această problemă. În studiul de faţă analizăm această 
chestiune în măsura în care se Încadrează în tema noastră si în acest sens 
putem spune că la Chilia în 1360-1361 erau jurişti (notari), b';ncheri, curti eri , 
morari, măcelari, balistieri, cîrciumari, croitori 249, 

Desigur, toţi aceştia care practicau meseriile enumerate, locuind la Chilia, 
desfăşurînd o vie activitate, au contribuit la dezvoltarea civilizaţiei portuare, 
influenţînd direct populaţia dobrogeană. Să ne gîndim la o singură categorie 
de meseriaşi, la croitori şi este suficient: ei erau aceia care prelucrau stofele 
aduse de negustorii genovezi, influenţau moda costumului atît de important 
în evul mediu 260. Locuitorii porturilor sau cei veniţi pentru afaceri influenţau 
gustul localnicilor, făcînd cunoscută moda de la Pera sau de la Genova, dar 
în cazul acesta ca şi în alte meserii era o interferenţă între civilizaţia autohtonă 
şi cea adusă de mediteraneeni; modul de lucru al croitorilor trebuia să se 
supună cererii clienţilor băştinaşi şi astfel se crează o modă specifică, locală , 
probabil, asemănătoare cu imaginile genovezilor din porturile Mării Negre 26' _ 

Organizarea oamenilor care formau lumea porturilor ne este arătată 
de o serie de documente care ne permit s-o reconstituim pentru sfîrşitul secolu
lui XIII şi secolul XIV. Tratatul de pace dintre Ivanco şi genovezi arată clar 
că în porturile dobrogene fiecare comunitate etnică era organizată din punct 
de vedere politic, administrativ, financiar, juridic, militar şi religios după 
legile metropolei, trebuind în acelaşi timp să respecte legile Dobrogei. 

Urmărind comunităţile genoveze, putem desluşi organizarea lor politică, 
administrativă cel puţin pentru trei oraşe: Viena, Chilia, Licostomo. Remarcăm 
că la Vicina exista în fruntea coloniei genoveze un consul din 1281 "', amintit 
apoi de actele financiarilor în 1286 253 . în registrul lui Antonio di Podenzolo 
care îi dă şi numele: în 1361 era consul de Vicina, Bartolomeo di Marchi 254_ 

248 Cf. O. IUescu - Aspecte ale vieţii urbane la Dunărea de jos, reflectate Într-un izvor 
documentar inedit din sec. al XIV -lea, comunicare la Inst. de ist. a artei al Acad., secţia de artă. 
feudală - 29 aprilie 1965 (în manuscris). 

249 Cf. O. Iliescu - Localizarea vechiului Licostomo - lucrare in manuscris . 
• 2S0 Pentru importanţa cQstumului in evul mediu a se vedea J. le Goff - La civilisation 

de l'Occident medievale, ed. Artaud, Paris, 1964, cap. IX. 
251 S. O. Visoţki, Ghenuezka forteţia v Sudaku, Vidavniţţvo Budivelnik Kiiv - 1968 

(în limba ucraineană). Reproducerile de costume ale genovezilor din porturile M. Negre la p. 18. 
2[,2 ef. G. I. Brătianu - Recherchcs sur Vicina eL. op. cit. cap. V. 
253 Vezi Gerolamo Golubovici, op. cit. II, pp. 67-73. 
254 Pentru prima dată ne este dat numele consulului colonici genoveze din Vicina. 
Actul nr. XXXXIX din 10 aprilie 1361. 
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Cu ce se ocupa acest om nu ştim dar bănuim că şi consulul din Vicina trebuie 
să fi fost notar asemeni consulilor pe care îi cunoaştem ca funcţionînd în 
această perioadă In Chilia - consulln 1361 Barnabo di Carpina 266 şi Licos
tomo - consuli - 1381 Conrado Donato 1382 26', Pietro Embrone 1403 257 

Nicolo Fieschi. 
Ar fi deci normal să fi fost ales consulla Vicina tot un notar, care cunoştea 

bine legile şi putea oricind să apere interesele comunităţii, să judece o serie de 
litigii mărunte. Durata de funcţionare a unui consul nu o ştim dar putem 
presupune, din datele referitoare la Licostomo, că se reducea la un an. Din 
punct de vedere financiar consulul era ajutat de massaria. Sarcinile unui 
consul genovez deşi reies clar din analiza izvoarelor scrise nu au fost reliefate 
suficient: trebuia să apere interesele cetăţenilor genovezi din punct de vedere 
economic, financiar, juridic, iar In caz de război să asigure 'plecarea concetă
ţenilor săi Impreună cu bunurile ce le deţineau. 258 • 

Juridic, genovezii aplicau In cadrul coloniei lor, pe teritoriul pe care li 
stăplneau, legile metropolei, iar In caz de judecată, judecătorul trebuia să 
ţină seama de normele dreptului genovez. 

Nefiind numeroşi genovezii nu aveau o putere militară Insemnată şi 
pentru a face faţă situaţiilor grele, fie angajau mercenari cum a procedat 
Vicina In 1286 cînd a folosit garda tătară comandată de Argun, fie cereau 
ajutor Genovei ca în 1371 2• 0 sau Perei In 1382 261 , date la care genovezii 
din Dobrogea erau In ' război cu Dobrotici. 

Folosirea mercenarilor la Licostomo pare s-o indice registrele massariei 
din Caffa şi Pera atunci cînd menţionează ajutoarele da~e acestui castru. 
Ceea ce ne interesează In mod deosebit In discutarea acestui aspect al organizării 
militare este faptul că genovezii, puţin numeroşi dar bogaţi ; au dezvoltat In 
Dobrogea sistemul mercenariatului, practicat indiscutabil de localnici în seco
lul XIV. 262 

Legată de organizarea militară a genovezilor, de nevoia de apărare, este 
construcţia castelelor genoveze ale căror ruine ne arată fără dubii că au fost 
la fel de mari ca cetatea de la Sudak care se păstrează Incă. Interesant este 
să urmărim organizarea coloniilor genoveze pe plan spiritual-religios, deoarece 
ei erau catolici şi trebuiau să-şi organizeze biserica în condiţiile existenţei 
bisericii ortodoxe, oficială în Dobrogea, şi a bisericii creştine schismatice a 
turcilor se1giucizi. 263 

255 Barnabo di Carpina - numele consulului apare in act. nr. LXXII. 
258 vezi nota 182. 
2$1 Vezi nota 183. 
2(08 Vezi nota 190. 
2,,9 Dac. privind Istoria României secţia B, Ed. Acad. R.P.R., 1953. voI. I, p. 36. 
260 cL N. Iorga - Veneţia în M. Neagră; 1. Dobrotici, loc. cit. p. 1048. 
2451 Idem. 
2al! N. Iorga - determinat de practicarea acestui sistem - il numeşte pe Dobrotici "mer

cenar oriental". 
N. Iorga - Veneţia in Marea Neagră. ~. Dobrotici. Loc. cit. p. 1043; Acţiunile lu i Dobro

tici intre anii 1345 -1354 sint considerate de unii ca acţiuni specifice mercenari lor. Spre ex. 
vezi P. Mutavocief - Dohrotitza et la Dobrodja, in Revue des etudes slaves . 1927, p. 27-41. 

213 Pentru biserică. turcilor schismatici a se vedea Paul 'Witlek; Iazijioghlu Ali, On the 
Christian Turks of the Dobroja, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies XIV, 
1952, p. 639-668. 
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tn împărţirea globului, Franciscanii au cuprins aria de la Oceanul Pacific 
la Marea Neagră într-o singură unitate, un vicariat pe care la rîndul lui l-au 
împărţit în trei vicariate dintre care unul era al Tatariei Aquilonare în care 
era inclusă şi Dobrogea. Franciscanii predicînd "vitta attiva" 26', cerînd să 
lupte pentru atragerea la catolicism în locul unde credeau ei că viciile umane 
se dezlănţuie, în oraşe, combătlnd sihăstria care nu cerea nici un efort pentru 
ducerea unei vieţi pioase, s-au aşezat în mediul urban dobrogean, aşa cum 
în Occident sau aiurea s-au stabilit exclusiv în oraşe. 

Scrisoarea raport a franciscanilor din ,10 aprilie 1287 "5 ne arată că in 
DobTogea exista la sflrşitul secolului XIII un oraş în care era o mănăstire 
franciscană, Vicina, în "TatariaAquilonari Fratres Minores havent monasterae 
imobilita XVIII în civitatibus et villisinfra scriptes quidelicet... în Vicina juxta 
Danubin, în Maurocastro" "6. Lista mînăstirilor Fraţilor Minori din vicariatul 
Tatariei Aqnilonare, custodia Gazariei datînd dintre anii 1314- 1330 267 

şi din 1334 268 completează informaţiile arătlnd că erau mînăstiri franciscane 
la Vicina, Selena. 

Aceleaşi liste arată că între 1334-1390 exista o mănăstire franciscană 
la· Licostomo, pe care aceia care au întocmit listele au înglobat-o, din raţiuni 
pe care nu le ştim, în vicariatul Rusiei. ,," 

Mănăstirea franciscană de la Vicina este pomenită pentru ultima dată 
.la \1 martie 1371 cînd se vorbeşte de dominus Lodovicu,s Vicinensis de Ordine 
Minorum 27., pentru ca în listele din 1390 să nu mai fie menţionat nici unuI 
dintre stabilimentele franciscane anterioare. Deci putem presupu!1e că mînăsti
rile franciscane au fiinţat în porturile dobrogene amintite la sfîrşitul secolului 
XIII şi în primele două treirn) al secolului XIV, vreme care a coincis cu prac
ticarea unui comerţ infloritor, cu o politică de toleranţă religioasă a tătarilor. 

. Atunci cînd genovezii au fost loviţi în Dobrogea de forţele locale conduse 
de Dobrotici care ducea o politică de întărire a autorităţii băştinaşilor, cînd 
tătarii nu au mai fost toleranţi din punct de vedere religios, 271 franciscanii 
ale căror nume se înmulţesc pe listele martirilor de la Kipceak, trebuie să 
părăsească oraşele dobrogene. Am prezentat drept ipotetică fiinţarea mînăsti
rilor franciscane în cele trei oraşe dobrogene menţionate deoarece, dacă pentru 
Vicina căreia i se precizează locul "juxta Danuvin", toţi cercetătorii sînt de 

, 26.1 Ci. Leopold Genicott - Le XIII-e siecle europeennes, ed. P.U.F., Paris, 1968, pp. 
213-229. 

aM Cl. Anonymi Minoriti (Relationes de Martyribus de conventibus Fratrum Minorum in 
Oriente). Ex. Cod. Neco A. IX British Museum - după Girolamo Golubovici - Biblioteca 
Bio-bibliografica della Terra Sancta e dell'Oriente Franciscano. Quaracchi 1913, vol. II, pp. 
66-73. 

266 Ibidem p. 72. 
267 Ibidem pp. 66-73. 
288 Fr. Pau linus de Venetis; Provinciale ordinis Frahum Minorum vetusti simum seeun

dum Codicem Vaticanum, no. 1960, ed. Fr. Comardus Euben MMC - Quaracchi, 1892-1900, 
p.324. 

289 Ibidem p. 325. 
210 ef. N. Iorga - Istoria bisericii române, Buc., 1938, voI. I, pp. 19-22. 
:m Cercetările din ultimul timp ne-au arătat clar cît era de mare toleranţa religioasă a 

tătarilor; au fost chiar hani tătari care au trecut la creştinism. în acest sens vezi C. Andreescu: 
Aşezările franciscane la Dunăre şi M. Neagră 1n Cercetări istorice fir. 2 an VIII-IX - 1932-
1933, pp. 151-163. 

J. le Goff: La. civilisation de l:Occident mediev4e, ed. Artaud, Paris, 1964, cap. IV. 
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acord că a existat o mînăstire franciscană pentru Selena (Delena) m şi Licos
tomo 273 se ridică unele obiecţii. Dezacordul provine din interpretarea diferită 
a localizării aşezărilor: Selenea (Delena) a fost identificată în mod ciudat 274, 

iar la Licostomo nu se precizează nici o localizare, ci se emit numai unele 
argumente neconvingătoare. Ţinînd cont de noua interpret are a izvoarelor 
reconsiderate în mod critic, de momentul în care au fost menţionate 
mînăstirile în trei oraşe, de modul în care stabileşte tratatul Ivanco genovezi, 
dreptul pentru negustorii italieni deaavea preoţii lor 275 credem că cele dcuă 
nume di scutate nu pot fi susceptibile de altă interpretare decît aceea pe care 
am propus-o, adică Delena - Sulina, Licostomo - Licostomo, Confirmarea 
certă a identificării o pot aduce cercetările arheologice care s-ar putea efectua 
ş i în alte puncte presupuse genoveze und e apar urmele unor construcţii ase
mănătoare capelelor catolice (lipsa separării pronaos, naos, forma pia
nului etc.). 

Ce rol au avut franci scanii în Dobrogea este greu de spus în condiţii le 
în care cea mai mare parte a arhivei lor este nepublicată, ştirile despre perioada 
pe care o studiem sînt incomplete şi în fi ne faptul că pe acest e meleaguri 
a fost stăpînirea turcilor care au distrus mult e bunuri ale civilizaţiei materiale, 
în special acelea care aparţineau creştinilor. Ceea ce putem spune, este că 
franci scanii, deşi se remarcă prin inconstanţa şi netemeinicia acţiunilor, au 
reuşit să atragă la creştinism în rit apusean o parte a populaţiei: de exemplu, 
la Vicina în 1286 garda tătară comandată de Argun. Poate în lumina noilGr 
informaţii despre Vicina pe care ni le furnizează registrul lui A. di Podenzolo 
din care reiese că Vicina nu era în decădere la 1361, ar trebui di scutată acţiunea 
franciscanilor în acest oraş în legătură cu situaţia mitropolit ului ortodox care 
între 1335-1359 devenise un simplu mitropolit în partibus .,6. 

tn legătură cu discutarea diverselor aspecte ale civilizaţiei portuare 
dobrogene, eterogenă din punct de vedere etnic, în faţa noastră se ridică 
problema mijlocului de comunicaţi e, problema limbii folosite. Nu avem pînă 
in momentul de faţă nici un document care să ne arate care era limba Dobrogei 
la sfîrşi tul secolului XII (ş i) în secolul XIV, dar ştiind că populaţia băştinaşă 
era majoritară, că limba acestei [opulaţii era româna, cu care se asemăna 
mult limba italiană , putem emite ipoteza că mijlocul universal de comuni
caţi e in De brogea era româna. 

tncheind seria problemelor pe care ne-am propus să le examinăm în 
legătură cu civilizaţia portuară dobrogeană, la sfîrşitul secolului XIII şi În 
secolul XIV trebui e să remarcăm că prima problemă care se pune în legătură 
cu oraşele porturi din evul mediu este identificarea locului exact unde au 
fiinţat prin conexarea datelor furni zat e de izvoarele scrise şi arheologice. 
tn această direcţi e un rol de cea mai mare importanţă îl au cercetările în 

arhivele marilor oraşe porturi din Italia, Genova, Veneţia, Pisa, ai căror locui-

:m C. Andreescu op. cit. loc. ci t ., pp. 159. 
273 Ibidem pp. 159. 
!74 C. Andreescu identifiică Selena cu localitatea CheIe din Bitinia (C. Andreescu, op. cit., 

loc. cit. p. 160). 
Z76 Tratatul lui Ivanco cu genovezi i, Doc. privind Ist. României, B. ed. cit. p. 36. 
276 în partibus ef. C. Andrcescu, op. cit. p. 162; G. Brătianu - Recherches sur Vicina ... 

ed. cit . p. 62-64. N. Iorga - Istoria biserici i române, ed. cit. p. 19. 
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tori; naviganţi şi comercianţi în căutare de cîştig, au străbătut apele Mării 
Negre, înscriind în actele timpului, date de nepreţuit pentru trecutul civili
zaţiilor portuare. Registrul lui A di Podenzolo, un singur exemplu extrem de 
concludent, ne-a permis să identificăm real vechiul Licostomo, infirmÎnd 
ipoteza tradiţională şi ne-a oferit imaginea vieţii unui mare port dobrogean 
la mijlocul secolului XIV. Locuitorii porturilor cu ocupaţiile şi organizarea 
lor, ne interesează, în primul rînd, deoarece prin legăturile continui pe care 
le-au avut cu populaţia băştinaşă, au făcut să se Întîlnească În oraşele porturi 
bunuri ale civilizaţiilor din diverse părţi ale lumii, şi din aceste interferenţe 
să se nască civilizaţii originare ca aceea din Dobrogea. Deşi negustorii genovezi 
au practicat de multe ori un comerţ inechitabil 277, au făcut cunoscute în 
regiunile dobrogene cuceririle civilizaţiei mediteraneene, au contribuit la 
dezvoltarea relaţiilor marfă - bani care atinseseră cel mai înalt grad în Italia 
secolului XIV 278, şi, În fine, prin plata vămii pentru mărfurile care intrau 
sau ieşeau din ţară au permis domnitorilor locali Balica, Dobrotici, Ivanco 
şi acelora din Ţara Românească şi Moldova să obţină mari sume de bani 
care le-au dat posibilitatea să ducă o politică independentă, Întărindu-şi 
statele feudale suzerane. 

Pentru a conchide trebuie să relevăm că pentru perioada de care ne-am 
ocupat civilizaţiile portuare au o importanţă fundamentală, pentru Ţara 
Românească şi Moldova În general, pentru Dobrogea în special, iar studiul 
lor care este abia la început trebuie continuat şi aprofundat. 

LES ASPECTS DE LA CIVILlSATION PORTUAIRE DE DOBRODJA 
de la fin du XIII-ieme siecle auXIV siecle. 

n!sume 

Au XII-ieme Congres International de sciences h}storiques - Vienne 29 aol1t - 5 sep
tembre 1965 - au cours des discussions au sujet du resume du rapport, "Liaisons et concurrences 
des voies internationales du commerce maritime et terrestre de la fin du moyeu âge jusqu'au 
XIX-eme siecle" a ete presente un nouveau aspect de l'histoire de la dvilisation, celui de la civi
lisation portuaire. Le nouveau aspect de l'histoire de la civilisation a attire tont de suite les 
histariens roumains, qui ont une traditian valeureuse dans l'etude du passe des vmes~ports. 

Suivant l'activite des genois dans la Mer Noire, l'article present se propose a discuter les 
aspects qui suivent au sujet de la civilisation portuaire de Dobroudja: la presentation des sites 
des ports en moyen~âge et la difference entre eux; la liste des ports de Dobroudja; les habitants 
des parts au point de vue ethnique, leurs occupations et leurs organisation, 

L'auteur a ete determine a choisir cette periode du XIII~eme siecle puisque dans ce temps 
l'Empire Mongole avait la plus grande puissance et donnait l'entiere assurance aux voies commer
ciales. En ces conditions la Mer Noir etait une plaque tournante pour le commerce entre l'Europe 

:317 Marx a arătat că schimbul de produse încheiat în condiţiile in care produsele nu au 
valoare echivalentă - este vorba de comunităţile naturale în care primează schimbul exterior 
şi nu cel interior - este de multe ori inechitabil ca cel practicat de curtierii marelui tranzit: 
olandezii, genovezii, veneţienii, cL Karl Mark - Capitalul, ed. PMR, 1951, IrI, 1, p. 315. 

Barbu Cimpina in Despre rolul genovezilor la gurile Dunării intre sec. XIII- XV (Studii 
1-3}1953) a demonstrat, accentuind rolul negativ al genovezilor la Dunărea de jos. 

1178 întîlnim primele inceputuri ale producţiei capitaliste, în mod sporadic, in unele oraşe 
mediteraneene încâin secol. XIV şi XV. ci. K. Marx, Capitalul, val. 1, Buc., Ed. po1., 1960, 
p. 713. 
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et l'Asie, tandis que Dobroudja etait une des plus importante regions commerciales du bassin 
pontique. 

L'utilisation des etudes anMrieures, de l'ensemble des sources historiques et de quelques 
documents inedite comme le registre du notaire genois de Chilia, Antonio di Podenzolo ('.360-
1361) a donne la possibilite de 'composer une etude de synthese. 

Les negociants senois ont complete le mosaique de peuples qui habitaient en Dobroudja 
et ils sont venus et se sont etablis dans cette region; approximativement apres 1263, en meme 
temps que les tu·rcs Seldjoucides chretiens chasses d'Anatolie. 

Les genois sont utiIise les informations res:ues des Byzantins et se sont etablis soit dans les 
anciens ports de l'Empire soit dans les p'Oints connus etant bons pour le commerce. 

Les etablissements, au commencement s imples factoreries, ont evolue rapidement et sont 
devenus a la fin du XII·eme siecle des villes. Les documents du temps comme "l'ltineraire grec" 
du XIV·eme siecle publie par Dimitrios Tagias a Venise en 1573 et une carte nautique anonime 
dessinee entre 1403-1453, publie en 1534, font la difference nette entre les etablissements de type 
urbain et celles de type rurale. Entre les etablissements urbains de Dobroudja les deux documents 
mentionnent: Caliacra, Licostomo, Chilia, etc. 

L'etude des sources cartographiques du XIV-XVI·eme siecle a permis a l'auteur a corn· 
pleter les iqformations anterieures et de composer une liste complete des localites·ports, dans 
lesquelles se sont etablis les genois en Dobroudja au XIII-XIV~me siecIes. La liste contient 
les noms de suÎvantes localites: Licostomo (Periprava), Chilia (Chilia), Aspera (Cernetul), 
Sancti Gyorgi (Si. Gheorghe), Solinae (Sulina), Donavici (Dunăvăţ), Proslaviza (Nufă.rul pres 
de Tulcea), Bambola (Ostrov Bisericuţa sau Enisala), Brillago, Zanuvarda (Cerna·Vodă), Laxi· 
luccio (Le Cap de Şabla), Grosea (Hirşova), Costanza (Constantza), Seluda, Mangalia (Mangalia), 
Carbona (pres de Balcie), Cavarna, Cranea (Ecrene). Caliacra (Caliacra). A celles·ci an doit aiou
ter les noms de châteaux de Hirşova et Enisala, lesquelles par le style et la technique sont des 
constructions genoises. 

Dans la parenthese sont les noms des localites identifiees certainement ou qui sont mises 
en discussions. Par la jonction des sources narratives, documentaires, cartographiques, archeo· 
logiques, I'auteur a resussi a identifier et a localiser exactement le port medieval gehois de Lico· 
stomo a Periprava, en prouvaut qu'il n'est pas identique avec Chilia. 

La population des ports etait tres melan!{ee. Les actes du temps montrent que dans les 
ports de Dobroudja a ete a la fin du XIII·eme siecle et au XIV·eme siecle coustamment une 
population genoise qui a vecu a câte de ceHe roumaiue. 

L'occupation principale des habitants des ports etait le commerce. Dans les ports de Do
broudja on apportait des pierres precieuses, des epices, des etoffes "francaises", des draps lom
bards, de la toile eu coton, des sacs eu jute, des produits de manufacture et on exportait du bIe 
de la cire, du sel, du poisson, du vin. Le principal produit d'export c'etait le bie qui d'apres l'av is 
de l'auteur provenait dans la plus grande partie de Dobroudja. Grâce au registre de Podenzolo 
on a pu retablir quel ctait le prix du bIe ... {I hYPpt rper d'or 1 muid, et celui du sel. 9 sommi 
d'argent 1 muid, a Chilia en 1360-1361. Eu partant de ces chiffres on peut calculer apro~dmati. 
vement quels etaient les prix en ce remps au bas Danube et en Dobroudja. 

L'importance du commerce pour Dobroudja peut etre deduit des tresors de monnaies trou
ves sur son territoire dans les dernieres annees, comme le tresor de Uzum·balr evafue a environ 
3000 hyperpers en or - Par le commerce les dons de la civilisation mediteraneenne connues dans 
le monde des ports etaient mis en circulation dans toute la Dobroudja. 

Les genois ont pratique aupres du commerce le metier de constructeurs et ont eleve des 
châteaux desquels nous voyons aussi aujourd'hui les ruines feodales: Hirşova, Enisala, etc. 

Le notai re A. di Podenzolo a montre que a Chilia on pratiquait les suivants metiers: cou
tutiers, bouchers, meuniers, boulangers, baliseurs, cabaretiers, capitaines de vaisseaux, notaires. 
banquiers. Donc nous pouvons deduire en rassemblant les connaissanceS que ces metiers se' pra
tiquait dans toutes les villes-ports de Dobroudja. Les artisans 6tablis dans les ports ont inUuence 
le gout et h mode de vie des indig€mes. 

Les habitants des ports etaient organises en colonies qui groupaient les gens d'aprt!s des 
criteriums ethniques: Dans les villes-ports etaient des colonies glinois qui avaient a leur tete. 
des consuls. 

L'auteur a pu determiner que dans t rois villcs danubiennes: Vicina, Chilia, Licostoma, 
entre 1360-1403, les consuls etaÎent des notaire,donc hommes de Ioi. On a pu etablir aussi le 
nom des consuls pour chacun des trois villes et de memei , les annees de Ieur fonctionnement: 
Vicina - Bartolomeo di Marchi (1361), notaire ; Chilia - Barnabo di Carpina (1360":"'1361) 
notaire; Licostomo Conrado Donatto (1381) notaire, Petro Embrone (1382) notaire, Niceolo 
Fieschi (1403) notaire. 
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Les cousuls avaient la tâche a defendre les interets de la communaute au point de vue 
administrati~, juridique, militaire, religieux. 

Sur le territoire des ports sur lequel habitaient des differentes communautes ethniques, 
on appliquait pour chacune d'elles, les lois de la metropole. 

Toutes les eommunautes devaient respecter les lois de Dobroudja. 
Les genois n'avaient pas une grande foree militaire - puisqu'ils etaient peux nombreux

Pour pouvoir se defendre contre les attaques des indigenes ils demandaient J'aide soit des colo
uies de la Mer NoiIC comme celui de Pera en 1381, soit celui de la metropole, Geoes comme eu 
1371 ou 1374, soit ils engageaient des mercenaires comment a ete la garde tatare commandee 
par Argun a Vicina (1286). C'est probable que le systeme du mercenariat se soit developenpe 
en Dobroudja. 

Le religion des genois de Dobroudja a ete ceHe catolique. Ils ont apporte ici des moines de 
l'ordre des Freres Mineurs, eonnus sous le nom de FranciscaÎns. 

Les actes des Franciscains montrent qu'en Dobroudja etaient a la fin du XII-eme siecle 
et au XIV-eme siecle des eouvents de l'ordre dans trois villes de Dobroudja: Vicina, Solinae, 
Licostomo. 

Le rbIe des franciscains en Dobroudja ne c'etait pas limite a precher pour les genois, mais 
ils ont entrepris une action de christianiser et on trouve plusieurs documents quei attestent 
l'attraction des indigenes au christianisme de rite catholique. 

Pour eonclure nous pouvons affirmer que dans la civilisation des ports de Dobroudja se 
sont interfere la civilisation des indigenes et la civilisation mediterraneenne apportee par les 
nouveaux venus, interference par laqueJle a etC nee la civilisation originale de Dobroudja. 

Les negociants genois, certainement, ont fait beaucoup de fois un commerce inequitable 
avec la population indigene, mais ils ont fait connus dans cette region les realisations du monde 
mediterraneenne en general et eelles de l'ltalie en speciale, qui alors avait peut-etre, la place, 
la plus avancee du monde. 

Pour determiner exactement le rble des genois Ies recherches doivent continuer. 

THE ASPECTS OF THE HARBOUR CIVILIZATION IN DOBROUDJA FROM 
THE END OF THE XnIth CENTURYIN THE XIVth CENTURY 

At the XIIth International Congress of Historical Sciences - Vienna, the 29th of August 
- the 5th of September 1965 - within the discussions regarding the summary of the account 
"Relations and competitions of the International lines of Trade by Sea and by Land from the 
end of the Middle Age up to XIXth century" it has been presented a new aspect of the hîstory 
of civilization, that of the harbour civilization. 

The Romanian historians, with an important tradition in studying the past of the harbour
towns, have been attracted by this new aspect. 

Regarding the trade of the Genois in the Black Sea, the present articIe has in view the dis
cussing of the foIIowing aspects of the Dobroudjian harbaur civilization: the presentation of the 
harbaur settlements in the Middle Age and the difference between them; the list of the Dobroudan 
harbours; the inhabitants of the harbours as regards their ethnical composition, their occupa
tions and their organization. 

The author was determined to choose this period between the XIIIth and the XIVth 
centuries, due to the fact that in that per iod the Mongolian Empire had the maxim power and it 
gave complete security for the commerciallines. In these conditions, the Blaek Sea was a turn
table between Europe and Asia, and Dobroudja was one of the most important commercial 
regions of the Pontic basin. 

The results ot" the former studies, the use of some new documents, as it is the Commercial 
book of a Genois notary, Antonio di Podenzolo (1360-1361) gave the possibility of creatinga 
synthesis study. 

The genois merchants supplimented the inlay (mosaie) of people in Dobroudja, establish
ing in this region about 1263 in the same time with the Seldgiucid Turks driven away from the 
Anatolia. The Genois used the informations received fram the Bysantins and they established 
either in the former harbours of the Empire, either in the plaees known as propitious for the 
Commerce. The places were simple factorerics at the beginning, but they have developed rapidly 
into towns, towards the end of the XlIIth century and the beginning of the XIVth eentury 
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The time documents as the "Greek Itinerary" Irom the XIVth century published by Dimi
trios Tagias in Venice in 1573 and a anonimous nautical map between 1403-1453, published 
in 1534, make a clear-cut difference between the settlements of urban or rural type. Among the 
rural settlements in Dobroudja the two documents mention Caliacra, Licostomo, Chilia, etc. 

The studying of the map-drawing sources of the XIVth- XVIth centuries permitted ta 
the author ta complete the anterior knowledge and ta make a complete list of the Dobroudjan 
harbours in which the Genois had settled. The list includes the names of the following Dobroud
jan places enumerated from the North ta the South: Licostomo (periprava), Chilia (chilia), Aspera 
(Cernetul ), Sancti-Gyorgi (Sf. Gheorghe), Solinae (Sulina), Donavici (Dunăvăţ), Proslaviza 
(Nufărul near by Tulcea), Bambola (Ostrov Bisericuţa sau Yeni~SaIe) Brillago, Zanuvarda 
(Cerna~Vodă' ), Laxiluccio (Cape of SabIa), Grosea (Hirşova). Costanza (Constantza), Seluda, 
Mangalia (Mangalia), Carbona (near by Balcic), Cavarna, Cranea (Ecrene), Caliacra (Caliacra); 
we must add to these names, the name of the Castles of Hîrşova and Yen i~Sale which by style 
and by technique, are of Genois structure. There are within the brackets the names of the places 
most assuredly identified or those which are stiU discussed. 

By combining the narrative, documentary, map~drawing and archeological sources, the 
author succeeded in identifying and placing exactly the Genois medieval harbour of Licostomo 
at Periprava, and not at Chilia. 

The population of the harbours was somehow very mixed. The time documents show that 
in the Dobroudjan harbours in the XIIIth-XIVth centuries was permanently a Genois popu~ 
labon which co~existed besides the Romanian one. 

The main occupation of the harbaur inhabitants was thc commerce. In the Dobroudjan 
ports, precious stones, spîces, "French" stuffs, lombard cloth, cotton linen, jute sacks, manufac· 
tured articles were brought and cereals, beeswax, honey, salt, fish, wines were exported. 

The main of export was the wheat, which in the author's opinion carne mainly from 
Dobroudja. Due to Antonio di Podenzolo's commerce book it could be set out the price of the 
wheat ... (1 muid) and of salt ... (1 muid) at Chilia in 1360-1361. Starting from these figures it 
could be calculatcd at a rough guess which were the prices in that period at the lower Danube 
and in Dobroudja. 

The importance of the commerce for Dobroudja can be inferred by the hoards found out 
in the last years - on the Dobroudjan area - as it is the hoard found out at Uz um·bair, esti~ 
mated at 3000 hyperpers of gold. By commerce, the assets of Mediteranean civilization, knawn 
in the world of harbours, were put into circulation in the whole Dobroudja. 

The Genois were practising besides the commerce, the handicraft of builders, and they 
have raised castels whose feudal remnants can be seen today (Hi rşova, Yeni~Sale, etc.) 

The Genois notary, Antonio de Podenzolo shows that at Chilia in 1360-1361 were practis~ 
ed the followings trades: tailors, butchers, millers, bakers, inkeepers, sh ip masters, notarîes, 
bankers. Therefore, we can deduce by connecting the tiddings that thesc trades were practised 
in ali the Dobroudjan port~towns. 

The handicraftsmen settled in these towns, exerted an influence upon the inhabitants' 
disposition and their way of !ife. The inhabitants of the parts were organized in colonies which 
classified people after an ethnical criteria. 

In the port~towns there were Genois colonies which had consuls in their head. The author 
could determine that in three Danubjan towns: Vicina, Chilia, Licostomo, between 1360-1403, 
the consuls were in fact notaries, therefore men of law. It could be set out the names of tho 
consuls, too, for cach from the three towns, and even the years: Vicina, Bartolommeo di Marchi 
(1361). notary , Chilia - Barnabo di Carpina (1360 - 1361) notary; Licostomo - ConradQ 
Donato (1381) notary, Petro Embrone (1382) notary, Nicolo Fieschi (1403) notary. 

Theconsuls had the task of giving lip service to the cause of the community from an admi~ 
nistrative, juridical, military and religious point of view, on the territories inhabited by different 
ethnical communities It was applied for every of them, the law of the Metropolis. AU the commu~ 
nities had to have regard for the laws of Dobroudja. 

The Genois had no great mi!itary power because they were few in number. To defend 
themselves against the attacks of the natives, they either resorted to the aid of the colonies in 
the Black Sea, as that of Pera in 1382, or of the metropo!isof Genesin 1371 or 1374, or they em~ 
ployed mercenaries, as it \Vas the Tatar guard lead by Argun, at Vicina (1286). It Is very probable 
to have developed the system of mercenary in Dobroudja. 

The Genois religion in Dobroudja \Vas the catholique one. They brought there friars of 
the order "The Minor Brothers" , b:)rn uuder the name of Franciscan friars. 
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The Franciscan documents show that in Dobroudja at the end of the XlIIth century and 
in the XIVth century there were monasteries of that order in three Dobroudjan towns: Vicina, 
Solinae, Licostomo. 

The rale of the Franciscan in Dobroudja did not restrict in preaching for the Genois, but 
they organized an act ion of christiamzation. There are more documents which certify the attrac
ti an of the nativcs to the Christianity of Catholic rite. 

Ta put an end, we can asserl that within the Dobroudjan harbour c ivilizations interfered 
the natives' c ivilization and the Mediteranean civilization brought by the new comers, interfe
renCe from which sprang the original Dobroudjan civilization. 

It was many times that the Genois merchants made an unequable commerce with the na
tive populatian, but they made known in this region the achievements of the Mediteranean world 
in general, and those aC Italy particularly, which hold at that time the most advanced place 
in the world. 

Ta define more accurately the role of the Genois merchants, the researches had to be 
carried ono 


