PANAIT 1. PANAIT

VECHIMEA AŞEZÂRILOH SĂTEŞTI DE PE BRAŢUL BORCEA *
Desprinzindu-se din matca veche a Dunării in apropierea localiOstrov, Borcea î şi sapă albia pe o lungime de cea. 100 km scăI-<lind pe partea stîngă ultimele tera,se ale Cîmpiei Bărăganului , iar pe
·cea dreaptă lunea brăzdată de privaluri ale Bălţii Ialomiţei. Un şirag
de 25 de state şi ora ş e urmează firul apei înscriind una din cele mai
·dense aglomerări de aşezări omeneşti pe care Dunărea a favorizat-o
pe 'pămîntul românesc. Istoria acestor localităţi rămîne tributară modes·telor informaţii ale pictorului Constantin Predeleanu, tipărite în anul
1884 1 sau studiul datorat dr. Pompei Samarian consacrat oraşului
-{;ăIăraşi şi împrejurimilor lui '. Nu putem aminti nici o lucrare mai
.amplă care să reflecte evoluţia acestor a şezări, Ialomiţa fiind unul din
judeţele extrem de puţin studiate din punct de vedere istoric. Faptul
-este nejustificat deoarece şi aici, ca şi în numeroase alte zone ale ţării
.. iaţa omenească a pulsat cu o intensitate incontestabilă din cele mai
vechi timpuri şi pînă în zilele noastre. Cercetările de suprafaţă ale Mu:zeului din CăIăraşi 3, urmate de săpături sistematice executate în co1aborare cu Institutul de arheologie din Bucureşti şi completate cu
·descoperirea unor tezaure monetare, au dovedit prezenţa pe malurile
.Eorcei a unor valoroase staţiuni arheologice. Se impune în primul rînd
-Grădiştea Coşlogeni cu vestigiile ei ce datează din ultima etapă a epocii
:bronzului, şi care se înscriu într-o cultură cu puternice ramificaţii în
Dobrogea ş i sud-estul Munteniei"; monumentele arheologice de la
-t ăţii

prezentată la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de arheologie
din 16-18 octombrje 1970.
Constantin Predeleanu, Noţiuni istorice asupra judeţului Ialomiţa, Bucu-

* Comunicare
.tConstanţa
1
~ reşti,

1884.

2 0.1'. Samarian Gh. P ompei, Istoria oraşului Călăraşi, Bucureşti, 1931, p. 42.
3 Niţă Anghelescu, Cercetări şi descoperiri arheologice în raioanele CăIăraşi
.:ş i Slobozia în SCIV tom. VI , 1966, nr. 1-2, p. 314. Din nefericire notele întocmite
<d e P. Polonic în 1899 cu ocazia unei rprospecţiuni arheologice pe Borcea au rămas
in manuscris.
t,. Sebastian Morintz,
Niţă
Anghelescu, CuZtul'a de tip Coslogeni, SCIV
-tom. 21, 1970, 3, p. 405,
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Mil'cea Vodă din sec. IV-III î.e.n. 5 ca şi cele de la Di ch işeni din
sec. I-III e. n . Gîldău, Pietroiu, Cocargeaua (azi Borcea), Borduşani,
Făcăeni 6 etc. aparţinînd diferitelor etape ale istoriei '. O importanţă
deosebită prezintă bogatul lot de sigilii din sec. VII-X găsite în zona
CăIăraşi 8. Localitatea Jegălia constituită pe un martor de terasă înconjurat din trei părţ i de apele Iezerului ce deschide Valea Jegăliei, se·
dovedeşte a fi o interesantă staţiune arheologică . Insuşi C. Predeleanu
consemnează faptul că atunci cînd apele Iezerului scădeau în albia lui
se găseau monede de argint şi aramă cu inscripţia "Sarmis o Vasilevs" v,
In 1968 un important tezaur de monede romane republicane s-au descoperit aici, într-o zonă intens locuită (10 ) . Pe o lungime de aproape1000 m şanţurile digurilor ce străbat lunea dintre satul Beilic şi
Borcea au scos la iveală urme de locuinţe şi numeroase fragmente de
vase ceramice. Pe malul de nord-est al Iezerului au fost identificate
cuptoarele unor bordeie din sec. VI-VII iar pe terenul fermei avicole ·
a C.A.P. un bogat material datînd din sec. X-XI 11. Vestigii din vre-o
mea feudalismului timpuriu sînt atestate la Măgureni 12 şi în alte părţi.
Pe acest culuar, limitat pe de o parte de apele fluviului iar pe dealta de vechiul drum al Brăilei , tăiat de cea. 400 de stînjeni spre Bă
răgan 13 s-au constituit şi aşezările m edievale de pe Borcea. Izvoarelecartografi ce le atestă tîrziu şi parţial. Abia în hărţile executate în cea de·
a doua jumătate a sec al XVIII-lea încep să apară localităţi înscrise pe'
malul stîng al braţului Borcea. Astfel harta "Cursului Dunării de la.
Viena pînă la vărsa rea în Marea Neagră" tipărită la Paris post 1773'
consemnează satele Karabot, Brînzeni, Beilipie, Piatra, Buldur, Lateny'
şi Caycesty 14. In harta geografului Robert de Vaugondy, tipărită în.
1778, sînt trecute doar localităţile Lichireşti şi Oraz Flazi Piua Pietri ,;.
Importante informaţii cartografice sînt înscrise pe harta austriacului
F . Jos. Ruhendorf, din 1788, în care Borcea este populată cu 11 aşe5 A. Atanasiu, Descoperirea unor am/ore greceşti in
anii 1960-1961 în Revista Muzeelor VI (1969) 2 p. 162-163.

jude ţul

Ialomiţa

în:.

6 Ion Barnea, O cercetare arheologică pe Borcea, în Revista Muzeelor ur
(1966) 2 p. 155-1 61.
7 Mater,i alele păstrate la Muzeul judeţea n din CăIăraşi ne-au fost prezentate de Directorul muzeului, Niţă Anghelescu.
8 Ion Barnea, Noi sigilii bizantine de la Dunărea de Jos in S.C.LV. tom. 1'(
1966. nr. 2 p. 277- 278. Vezi şi SCIV tom. 17 1966. Dt'. 1 p. 43- 00.
9 Aşezarea îşi trage numele de la un Jega sau Jiga întrucî-t hotărniciil e·
vechi amintesc constant de "stilpul Jegai". "Stîlpii Jigăi" Arh . Inst. Centr_
Bucureşti. Ref. Arg. 1864 dosar 1095 f . 7- 7 v ; 5-6.
10 Sebastian Morintz, N iţă Anghelescu, op. ctt., in S.C.LV. tom. 21/1970/ 3 ..
p. 396.
.
11 Descoperiri făcute în august 1970 cu ocazia unor c ercetăr i de s uprafaţă _
12 Niţă Anghcl.escu, op. cit., în S.C.LV. tom. VI (1955) nr. 1- 2, p. 327.
1:1 In planul Dichisenilor ridicat la 14 august 1864 se indică "Drumul cel
mare numit allu Balţi (vechi drum postal)" care nu urmează actuala şosea·
jud eţeană . Arh. Ist. Cent. Bucureşti. Ref. agr. 1864 dos. 1063/ p1. 495.
jt, Muzeul de istorie a muni cipiului Bucureşti inv. lil093.
15 Ibidem inv. 11064. Rizzi Zanoni menţionează în harta
sa scoasă la
Veneţia în 1782, numai Belipie (Beflic), Piua Pietrii ş i la vărsarea Ialo miţei
Caycesty - M.I.B. inv. 25664.
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:zări lG.

în general localităţile consemnate pe hărţile sec al XVIII-lea
număr de 23, cea mai completă situaţie găsindu-se în harta
austriacă din 1789-1791 17 • Acest izvorcartografic redă aproape fidel
totalitatea aşezărilor deoarece la numai trei-patru decenii mai tîrziu
.harta rusească cuprinde şi ea peste 25 de sat e, mai ma'r i sau mai mici i S.
I mperceptibile diferenţe se datoresc cîtorva cătune, ca de exemplu
Gura Văii înfiripate la început ul sec. XIX 19. Ca atare în sec. XVIII
.numărul aşezărilor era aproape identic cu cel din zilele noastre. In
.Însemnări'le sale istorice şi geografice Bawer amin tea ca existînd în
deceniul al optulea al sec. al XVIII-lea un număr de 22 state dintre
.c are Maltezi, Măgureni şi Mestiteni, sînt apreciate ca aşezări mici Xl.
Deşi izvoarele sînt puţine şi lacunare se poate stabili faptul că
11U toate aceste aşeză ri au aceeaşi vechime. Astfel în sec. al XVIII-lea
.orăşenii retraşi din Piua Pietrii au format, în apropiere de Ialomiţa,
.satul Berleşti 21. După războiul încheiat în 1774 modestele aşezări
.de pe ostrC?avele Strîmbului, Cardina, Trinşani, Stîrciu, Moşditu, s-au
.spart locuitorii retrăgîndu -se din zona bălţii pe ţărmul stîng al Borcii.
.Nu are nici un temei informaţia lui C. Predeleanu privitoare la în.fiinţarea satului Maltezi după 1775 22, căci o hotărnicie a moşiei Stelnica făcută de G. N. Cord ea în 1889 aminteşte despre moşnenii de la
Maltezi atestaţi într- un hrisov din 1715 23. Ca atare aşezarea este mult
.mai veche. Un secol mai înainte însă, documentele semnalase în fiinţarea ·
unor sate pe Borcea.
La 15 februarie 1614 un hrisov al lui Radu Mihnea consemnează
:închegarea pe odna Brîncenilor /localitate lîngă Jegălia/ a Satului Nou
care poate fi Beihcul de azi 2/1. Actul domnesc arată că locuitorii sînt
.sînt în

16 Likorest, Dalfani, Csoreni, Bieilik, Zigolia, Timbireşt, Dudest, Stelnika,
Bordubani, Latenl, Orasch-Filost. lVI.I.E. inv. 11058. 1. F. Schmid în "Karte von
der Walachei, Moldau und BessU1'abien" din 1788 tipărită la Viena, menţionează
-opt aşezări: Karobat, Brintschaeny, Beilip, Pitra, Tegani. Boldurescht, Lataeny,
.F'akoeni, M.1.B. inv. 11063.
H Harta
austri'acă a lui Specht
Obrist însc-rie urmă toarele localităţi:
. Mogul"ean, Tona, Hottar, Koszliesen , Dikisen, Schokarich, Xegalio, Gildo, Piatra
mare, P iatr,a mică, Futeşt i , Dudeş ti, Stelnikd, Maltecz, Fakoen veI Tschogain .
. Borduschan mik, Borduschan mare, Lateny, Fakojen. Petraj, Vladeny) Kadabajin,
Flosk. Acad. Rom. D. XXVlI/ 6.PJ.IOO : '108, 107, 106.
l~ Constantin C. Giurescu, P'r incipateZe 1'omdne la începutul secolului XIX,
."E. S, B u cureşti, 1957, p. 237-239.
j') Constantin Predeleanu, op. cit., p. 13.
:li) M.
de Bawer, Memoires historiques et geog1'aphiques sur la Valachie,
Leipsic, 1778, p. 141......:142.
2J Constantin Predeleanu, op. cit., p. 45.
21 Ibidem. Vezi şi Iorgu Iordan, Toponimia 1'omânească, Bucul'eşti 1963,
.p. 277 care ar'ată că maltezi sînt "oamenii or.iginari din Malta", subliniind totuşi
că n umele aşezării derivă de la acela al Unui stăpîn de . loc şi nu de la o
·comunitate.
1:; Arh . Ist. Cent. Bucureşti, Ref. agr. 1864, dosar 1067.
\1', In cartea lui Grigore Ghica din 17 ma·rtie 1752 sînt menţionate satele
Brinceni, Jăgăila şi Beilicul ceea ce însemna că la acea dată satul îşi luase
denumirea ce o are şi în prezent. Arh. Ist. Cent. Bu cureşti. Mst. Dealul 22j35
. şi Documente pr.i vind relaţiile agrare in veacul al XVIII ...lea. Ţara Românească
..p. 510. Cu zece ani inainte, la 25 aprilie 1742 se vorbeşte de "odaia numită Beilic".
Doc. priv. reIat. agl'. veac. XVIII I Ţa ra Românească, p. ·102.
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"pribegi din altă ţară" 25, adică de peste Dunăre cum menţionează
şi un alt hrisov emis la 10 iulie 1614 2u . La 125 noiembrie 1616
Alexandru Vodă Iliaşi preciza că Satul Nou s-a constituit "încă de pe
vremea lui Şerban Vodă" 27, stabilindu-i astfel vechimea între anii
1602-1611. Era un sat cu 154 capi de familie, aproape toţi români,
proveniţi din Dobrogea. Transferul de locuitori între aşezările de pe
malurile Dunării a fost de fapt permanent.
La 158 este cunoscut Pă tru Arbănoşiiu de la Cernavoda care
poseda ocină în vatra satului Babele, de lîngă actualul oraş Feteşti:!S.
Un document din 3 martie 1719 se referă la locuitorii "din Ţara turcească" / Dobrogea n.n. / stabiliţi cu ani în urmă la VIădeni "O, Stelnică,
proprietatea marelui spătar Mihai Cantacuzino, a găzduit de asemenea
oameni veniţi de peste Dunăre 30.
Procentul de bază al aşezărilor de pe Borcea este dat însă de
sate vechi ale căror începuturi le putem stabili astăzi cu sufici enţă
siguranţă. Beneficiem pînă în prezent de izvoare scrise directe ş i in-directe şi numai de cîteva descoperiri arheologice medievale.
Sondaje arheologice nu s-au făcut decît la Piua Pietrii de
către · cercetătorul Nicolae Constantinescu 31, care a surprins prin sa-păturile făcute, urme de l ocuire din sec. al XIV-lea. Un vas de la sfîrşitul aceluiaşi veac s-a descoperit şi la CăIăraşi 32. In apropierea localităţii Dichiseni este semnalat tezaurul de monede feudale, datînd de
la mijlocul secolului al XIV-lea 03. Aceste cîteva descoperiri reprezintâ.
mărturii materiale care confirmă concluziile ce se degajă din studierea
izvoarelor scrise.
In documentele sec. XIV-XVI sînt amintite 20 de sate pe Borcea
din care 2 din sec. al XIV -lea, 9 din sec. al XV -lea şi 9 din sec. al
XVI-lea 3'. Marea lor majoritate apare în legătură cu daniile voievodale
făcute mănăstirilor Cozia, Dealul, Argeş, Mărgineni, Snagov, Tînganul,
2:>

Documente privind istoria Rom âniei, B. Ta1'a

Românească,

veac

XVll/I1~

p. 240 (Se va .dta D.LR.B. Ţara Românească) .
26 Ibidem, p. 299. In rindurile acestora se aflau: Nedelco cojocar, Oprea şi

Stoian meşteri, Şărban, păslar iul. Necula puşcariul , Goia stuparul ş .a . lbide-m .
veac XVII voI. III, p. 54.
2, Ibidem, p. 53. Un alt hrisov dat la 1 mai 1628 care arată că locuitorii
Satului Nou" s-a adunat încă în zilele lui Şerban Vodă" stabileşte scutirile şi
obUgaţme pe care le aveau aceşti locuitori. Arh. Inst. de Istorie "N. Iorga"_
2S D.I.RoB. Tara Românească, veac XVI, val. IV, p. 46l.
29 Arh. Ist. Cent. Bucureşti, Ref. agr. 1864 dos. 1060/478.
30 C. Predeleanu, op. cit., p. 45.
31 N. Constantinescu, Rapmot asupra săpăturilor de la Piua PietrH (m,ss)_
S'.! Piesa este expusă in Muzeul j u deţean de la CăIăraşi.
33 Informaţii primite de ia cercetătorul N. Anghelescu.
3-1 Lumineani, Corneani, (1386-1418) Brinceni, J egalia (1447-1456), Făcăeni,..
Floci, Şteanca /Stelnica! , Borduşani, VIădeni, Blagodeşti / 1467/ Păpeanii 11475/,..
Tim bureşti 11501), Căscioarele, Noiani 11510/, T.rănsani , Dichiseşti /1523/, Futeşti
/1528/ Cegani / 1'554- 1557/, Stilpeni / 1571 1, Babele /1580/.
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Mislea sau unor dregătorii domneşti 35. Este de amintit că grupul iniţial
de mănăsti ri i se vor alătura în sec. XVII-XVIII şi altele ca : Plumbuita, Sf. Ioan din Bucureşti, Radu Vodă, Sinaia, Episcopia Buzăului (36).
Prima din aceste danii făcută de Mircea cel Bătrîn este amintită în
hrisovul din 12 decembrie 1424, dat la Tîrgovişte de Dan II, care în- o
tăreşte Cozi ei "de la Săpatul 37 toate bălţile cîte se află pînă la gura
Ialomiţei, pe Dunăre şi Lumineni şi Corneni şi moară la Cătălui, cu'
satul, precum a ridicat şi a zidit această mănăstire Sfîntrăposatul Mircea
voievod şi a dăruit şi a adaugat aceste mai sus scrise acelei sfinte mă
năstiri..." 38. Dar stăpînirea Cozi ei era mult mai întinsă în sec. al XV- lea.
Hrisovul din 15 ianuarie 1467 dat de Radu cel Frumos, aminteşte de
satele în care se încărcau carele cu peşte: "Steanca sau Burduşani,.
sau la Făcăeni, sau la VIădeni şi la Blagodeşti sau la Corneani". Actul
scris de Stan "în cetatea Bucureşti" mai menţionează şi pîrcălabii de
la Floci 30. O copie după un act dat de Constantin Vodă Brincoveanu
mănăstirii Dealul privind Brîncenii şi Jegălia spune că "aceste sate
fostu-i-o cumpărat răposatul Vladislav Voevod bătrînul " (1447-1456)care a hotărît ca părinţii călugări să beneficieze de "zeciuala de peşte,
şi din stupi şi din rîmători" 40. Rezultă aşadar că în sec. al XV -lea
t oate aceste nouă sate atestate documentar erau pe deplin consolidate,
avînd un număr important de locuitori H. Din punctul de vedere al
vechimii, lor li se pot alătura aşezările Timbureşti (Pietroiu), Căscioarele
(azi dispărut). Moiani (Satnoieni), DichisBIli, Feteşti, Trănşani (clispărut)_
toate atestate în documentele primelor decenii ale sec. al XVI-lea.
Dar, aşa cum s-a constatat şi în alte părţi 1.2, şi aici menţiunea
documentară nu corespunde, de cele mai multe ori, cu începuturile aşe
zărilor respective. Apare sugestivă enunţarea în toate hotîrniciile vechi.
ale moşiei Jegălia a "Cetăţuiei" sau a "Cornului Cetăţelei de la miază
noapte" care indică un loc fortificat din trecut 43. Unele indicii apar
consemnate în hrisovul lui Moghilă Voievod din 5 aprilie 1620 care
amintind de neînţelegerile dintre mănăstirea Mislea şi Ioachim f iul
3:; Printre cei mai vechi feudali atestaţi în documente se află, Şerbu
paharnicul posesorul Dichisenilor, sat schimbat cu Neagoe Vodă Basarab·
(D.I.R.B. Ţara Românească, veac XVI voI. I, p. 294; Albul Rogoz vornic din
Futeşti (Ibidem, voL II, p. 42); StănHă vornicul posesorU'l Ceganilor (Ibidem,
val. nI p. 19). Badea veI ducer stăpîn pe Girla lungă de la Timhureş ti (Ibidem,
p. 20), Horvat mare portar stăpîn de ocină tot la Timbureşti (Ibidem, voL IV ..
p. 116) ş.a.
3G D. Fotino, I storia generală a Daciei. Traducere G. Sion, Bucureşti, 1859
IIl, p. 197.
37 O localizare judicioasă a acestui
topanimic la C.C. Giurescu, Istoria
pescuit-ului şi piscîculturii in România, 1 Bucuresti , 1964, p. 68- 69.
:JS Documenta Romaniae Historica B, Tara Românească 1, p, 57.
39

Ibidem, p 222.

Arh. Ist. Centr. Bucureşti, Ref. Arg, 1864, dosar 1095 f. 5-6.
In 1568-1577 numai partea lui Stai-ca Gighi ri din Dichiseni avea 100'
de rumâni. D./.R.B. rat'a Românească, veac. XVI voI. 3, p. 269.
1,2 Panait r. Panait, Cultura materială a Ţării Româneşti în sec. al XIV-lea.
Comunioare la Conferinţa naţională de arheologie din rlecembrie 1969,
Craiova (mss).
U D.I.R.B. Tara Românească veac XVII. vo1. II, p. 85-87.
1,0

41
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"Vornicului Hamza, sublinia că au adus călugării atît cartea Radului Vodă
Paisie de cumpărare a Stelnicei "cît şi alte cărţi vechi ale altor domni
peste acestea moşii " 44 . Cînd Mihnea cel Rău dă lui Manea '., jumă
tate din Blagodeşti, se men ţionează în actul din 16 iunie 1507 "că
este bătrînă şi dreaptă moşie moşnenească". De fapt enclave de moşneni
·s-au menţinut, în pofida creşterii continue a proprietăţilor mănăsti
reşti, pînă tîrziu în sec. XVIII-XIX, la Cegani şi Maltezi 4"! în lumina acestor ştiri apare mai justificată, cererea regelui maghiar din
1358 de a se permite negustorilor transilvăneni să- şi desfacă mărfurile
lor între vărsarea Ialon1iţei şi Brăila 47, zonă la fel ca şi cea din sus
de Piua Pietrii, locuită de vechi aşezări săteşti .
Borcea şi braţul ce închide balta Brăilei reprezintă un teritoriu
de veche locui re românească. Unele studii susţin pe bună dreptate că
cetatea de Floci este anterioară formării statului feudal Ţara Românească 48. Deşi cercetările arheologice sînt la început ele permit să
considerăm posibilă existenţa în sec. XIII-XIV nu numai a acestui
tirg ci şi a unui grup de aşezări săteşti dispuse atit pe cursul Ialomi ţei cît şi pe cel al Borcei.

QUELQUES SITES HUM!l.INS SUR LE BR!l.S DE BORCEA

Resume
L'auteur presente des decouvertes archeologiques qui aident a preciser
l'anciennete de quelques sites humains sur le bras de Borcea.
Grădiştea Coslogeni l'âge du bronze; Mircea Vodă - IV e - IlIe s. av.
notre ere; Dichişeni, Gildău, Pietroiu, Cocargea, Borduşani, Făcăeni divers
'Objets antiques; zone Că'1ăraşi - des sceaux du VIle - X e s. de notre ere; Jegălia des tresors monetaires et de l,a ce.ramique romaine.
Les sHes du moyen âge sur la Borcea sont marques sur des cades executees dans la seconde moi tie du XVlII e s. Telle est la carte : ,.Le cours du Danube a partMr de Vjenne et jusqu·.a son ·embuchure" (datant de 1773), ceHe de
'Robert de Vaugon.dy (datant de 1778) et celle de F. Jos. Ruhendorf (1 778).
On trouve en general environ 23 localites, c'est donc il peu pres la meme
situation que de nos jours.
L'auteur, en partant de quelques documents, digcute aussi les donnees
se rapportant a l'anciennete de ces sites, qui varie de l'une a l'autre.
Les vestiges archeologiques ne sont tres nombreux. A Piua Pietrei (XIVe s.),
a CăIăl'aşi (Xlv'C S.), a Dichiseni (un tresor du XlIIe s.).
Ces decouvertes confirment les informaHons documentaires qui font men~.ion de 20 villages: deux au XIVc s., neuf au XV e s.t encore neuf au xvr e S
Le:. plupart etaient des dons faits par les princes aux monasteres de Cozi a, Dea- ·
luI, Argeş, lVIărgineni, Snagov.
1i1

Ij.3
I,G

A,r h. Ist. Centr. Bucureş ti, Ref. Agr. 1864, dosar 1067.
lb-i dem, dosar 1060.
Ibidem, dosar 1067.

li, Hurmuzaki-Iorga, Docmnente XVI I p. 1.
r, 8 C. C. Giurescu, op. cit., p. 119.
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Zusammenfassung

E3 werden archaologische Funde dargelget, die das AHer ei niger menschlicher Niederlassungen am Borcea - Arm bestimmen.
Grădiştea Coslogeni Bronzezeit; Mircea Vodă - 4.-3. Jh. v. u.Z. ; Dic hişeni , Gildău, Pietraiu, Cocargea, Borduşani, Făcăeni versc-hiedene Antiquităten; CăIă'raşi - Zone Siegel aus dem 7.-10.Jh.u.Z.; Jegălia Mi..inzschătze
und romisch e Keramik.

Die mittelalterlichen Siedlungen am Bafcea-Arm erscheinen aur Landkarten die in der zweiten Hă1fte des 18.Jh. angefedigt \Vurden sowie z.B. "Der
Lauf der Donau von Wien bis zur Mi..indung iru Schwarzen Meer (1773), cler
Karte ven Robert van Vaugondy (1778) , cler van F. Jos. Ruhendorf (1778).
Insgesamt treten auf diesen Karten etwa 23 Ortschaften aut, d.h. etwa
genau so viele \Vie es heute sind.
Anhand einiger Dokumente erortert der Verfasser auch die Angaben, dit::
sich a uf das Alter dieser Siedlungen beziehen, das fUr jede einzelne verschieden ist.
Die archăologisc-hen Funde sind nicht zu zahlreich. Bei Piua Pletrii 14.Jh., bei CăIăraşi - 14.Jh., bei Dichisen i - Schatzfund aus dem 14.Jh. Diese
Funde bestatigen die urkundlichen Belege, in denen 20 Dorfer erwahnt sind:
zwei im 14.Jh., neun im 1'5, neun im 16.JI1. Die meisten davon waren Schenkungen des FUrsten an die K16ster Cazin, Dealul, Argeş, lVIărigneni, Snagov.
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