
 

PEUCE, S.N. VIII,  2010, p. 237 - 250 

 

 

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA LOCUIRII MEDIO-BIZANTINE  

DE LA MĂCIN – CETATEA ARRUBIUM (SECOLELE X - XII)
1
 

 

Gh. Mănucu-Adameşteanu 

 

 
Résumé: Établissement d’origine celtique, Arrubium fût fondé probablement au IIIe  siècle av. 

 J.-C., tout en  conservant  son  nom à l’époque romaine, quand un castrum associé à un habitat civil lui ont 

succédé, et à l’époque romaine tardive, quand l’existence d’une forteresse au même nom est notifiée sur le 

même emplacement. Des sondages archéologiques encore inédits ont mis en évidence de nombreux tronçons 

de fortifications romaines et romano-byzantines. Jusqu’à  présent, il n’y a aucune information concernant 

l’existence d’une fortification qui aurait fonctionné à l’époque byzantine, que ce soit une réfection de 

l’enceinte romano-byzantine ou une construction nouvelle. A l’époque ottomane, sur les anciens remparts  

en pierre, a été érigée une fortification en terre dont le vallum avait une hauteur de 2,60 m. 

L’occupation byzantine-moyenne est documentée par de la céramique commune (pots et écuelles), 

de vases à engobe verte-olive et des amphores, toutes pas encore publiés. L’inventaire des découvertes 

archéologiques est complété par quelques fragments de bracelets en verre et deux croix en bronze (dont 

l’une est simple et l’autre est un réliquaire). 

Du lot des découvertes monétaires on a publié un follis de Maurice Tibère (582-602) frappé en 

583/584. Celui-ci suggère que l’extinction de cet établissement se situe au moment des attaques de la fin 

du VIe siècle.  

Le lot de monnaies byzantines (Xe-XIIe siècles) compte 25 folles anonymes et signés mis en 

circulation à commencer du règne des empereurs Basile II et Constantin VIII (976-1028), jusqu’à celui 

de Nicéphore III (1078-1081) (Pl II). Le lot compte aussi une monnaie du XIIe siècle, un aspron trachy de 

billon de l’empereur Alexis I Comnène (1081-1118), mis en circulation après la réforme monétaire de 

l’an 1092. On suppose que les monnaies, dont la plupart proviennent de collections privées et manquent 

d’indications precises conncernant le lieu de la découverte, ont été trouvées sur le site même d’Arrubium. 

Le moment du rétablissement de l’habitat sur l’endroit de l’ancien Arrubium peut être établi à 

partir de cinq monnaies anonymes des classess A2 et A3: le nombre réduit  de pièces à notre disposition 

ne consent pas aucun avis quant à  la présence d’Arrubium parmi les cités où on a installé des garnisons 

à l’époque de l’empereur Jean Tsimiskes (969-976), ou au rétablissement de l’occupation du site au 

début du XIe siècle. 

Pour un interval d’un peu plus d’un demi-siècle, compris entre les règnes des empereurs Roman 

III (1028-1034) et Nicéphore III (1078-1081) on dispose de 20 folles anonymes et signés. Ce chiffre 

s’inscrit dans le cadre des autres découvertes provenant de  sites du nord de la Dobroudja (Beroe-Piatra 

Frecǎţei, Aegyssus-Tulcea, Salsovia-Mahmudia), mais n’est pas à même d’autoriser le parachevement de 

conclusions à caractère historique. En utilisant l’indicateur monnaie/années de règne, on constate, de 

pair à d’autres centres de la Dobroudja du nord, une diminution durant  le règne de l’empereur 

Costantin IX (1042-1055). Après l’impact provoqué par l’invasion des Petchénègues en 1046-1047 la vie 

de l’habitat continue, jusqu’au règne de Nicéphore III (1078-1081) quand, dans le contexte des 

turbulences provoquées par les Petchénègues, on peut croire que l’établissement a pu être abandonné.  

                                                           
1  Articolul de faţă face parte dintr-o serie în care autorul îşi propune să treacă în revistă documentaţia 

arheologică şi numismatică din principalele centre bizantine de pe teritoriul actual al Dobrogei. Vezi 

şi Gh. Mănucu-Adameşteanu 2010, Contribuţii la cunoaşterea locuirii medio-bizantine de la Beroe-

Piatra Frecăţei (sec. X - XII), SCIVA 61, 1-2 (sub tipar); Gh. Mănucu-Adameşteanu 2010, Locuirea 

de epocă medie-bizantină pe teritoriul oraşului Tulcea (sec X - XIII), SCIVA 61, 3-4 (sub tipar); Gh. 

Mănucu-Adameşteanu 2010, Consideraţii privind locuirea medio-bizantină de la Troesmis-Turcoaia 

(sec. X-XIII), Pontica 43 (sub tipar). 
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La présence d’un aspron trachy de billon de Alexis I Comnène (1081-1118) mis en circulation à 

Constantinople après la réforme monétaire de l’année 1092 met en question une possible réoccupation 

du site au début du XIIe siècle.  

Les découvertes archéologiques et numismatiques attestent un habitat qui s’est développé au 

cours du XIe siècle. En raison de l’absence de fouilles archéologiques nous ne pouvons pas préciser si cet 

établissement à bénéficié d’un système de fortification, ni évaluer son importance. Sur la base du matériel 

existant, qui provient seulement de découvertes fortuites et compte tenant de l’aire relativement restreinte 

occupée par la cité et l’habitat d’Arrubium, nous ne pensons pas qu’à cet emplacement ait pu exister une 

cité importante dans la période byzantin-moyenne. 

Au XIIe siècle les sources écrites mentionnent la localité Dcin-Dţin. Vu les circonstances 

lacunaires de la documentation archéologique, nous ne croyons pas à son identification avec Măcin, ni 

que cet emplacement ait pu abriter l’ importante ville Vicina. Les évidences archéologiques, limitées au 

XIe siècle, ne correspondent pas aux résultats déduits de l’analyse des documents du XIIe-XIVe siècles 

mentionnant ce dernier établissement. 

Le nom de la ville actuelle – Măcin, phonétiquement proche de Dţin ? – se retrouve dans les 

documents ottomans du XVIe siècle. 

Mots clef: Dobroudja, Arrubium, Măcin, période  byzantine-moyenne.  

Cuvinte cheie: Dobrogea, Arrubium, Măcin, epoca medie bizantină. 

 

Istoricul cercetărilor 

Aşezare de origine celtică, întemeiată, probabil, în secolul al III-lea a. Chr.2, castru şi 

aşezare romană cu nume celtic3, apoi cetate romano-bizantină, din care, la începutul secolului 

al XX-lea se mai vedeau „câteva urme neînsemnate”4 (Pl. I).  

Cele mai vechi informaţii par să dateze din deceniul şapte, din secolul XIX, când  

Em. Desjardins cercetează şi ruinele romane din preajma Măcinului5. 

Masivul stâncos pe care era aşezată cetatea Arrubium6, a fost exploatat, în perioada 

1940-1946, în partea de nord-vest, sud-vest şi de sud, de Societatea „Granitul”, acţiune în 

cursul căreia au fost afectate şi vestigiile din acest punct. 

Cetatea aflată la sud-vest de oraşul actual, pe un promontoriu înalt de pe malul Dunării, 

are o formă dreptunghiulară, „direcţia laturilor mari urmând cursul Dunărei de la sud la nord”7 

Cercetărilor arheologice începute în anul 19398, coordonate de Gh. Ştefan şi Gr. Avachian, 

au reuşit să degajeze turnul de nord-vest9 precum şi o parte din curtină10. 

După o scurtă pauză, acestea au fost continuate de către E. Condurachi, care a efectuat 

două campanii în anul 1943 (între 12 şi 21 august) şi 1946. Săpăturile au avut ca obiectiv 

degajarea incintei cetăţii romane despre care s-a putut preciza că avea laturile de 220 × 170 m 

                                                           
2  ISM V, 269. 
3  Barnea, Diaconu 1994, 120. 
4  Moisil 1911, 45. 
5  Desjardins 1865, 430; Desjardins 1868, 264, cf. Comşa 1953, 747, nota 2. 
6  Identificarea cu Arrubium a fost făcută încă din secolul al XIX-lea, vezi Duruy 1883, 29, nota 1,  

cf. Comşa 1953, 748, nota 8. 
7  Dumitrescu 1904, 6-7.  
8  Lambrino 1940, 721. 
9  Lambrino 1939, 501, menţionează un mare bastion care apăra colţul de nord-est. 
10  Raport 1944, 45. 
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(cu o suprafaţă totală de cca. 37400 mp)11, întărite cu turnuri12. În prima campanie s-a degajat 

ceea ce nu fusese distrus prin exploatarea pietrei de pe latura de vest a dealului, care mărginea 

Dunărea. Aici a fost dezvelit un tronson de fortificaţie cu o lungime de 16,80 m, săpătura 

coborând până la o adâncime de peste 5,00 m. 

Zidul de nord-vest a fost săpat de la marginea exterioară a carierei dinspre Dunăre, pe o 

lungime de 35 m. Pe latura de nord-sud, prin exploatarea pietrei, un zid a rămas suspendat pe 

stâncă. El era legat de latura de nord-vest printr-un turn, degajat complet, care străjuia colţul de 

nord-est al cetăţii13. 

În cursul anului 1946 s-a mai degajat încă o parte din latura de nord a incintei, la capătul 

căreia se afla un turn, pe o lungime de cca. 40 m. Pe latura de vest a fost degajat un complex de 

ziduri care, la prima vedere, păreau să formeze poarta cea mare. Un sondaj efectuat pe platoul 

din partea de est a cetăţii pare a dovedi că în acel loc se afla aşezarea civilă14. 

Ultimele cercetări arheologice, efectuate în anul 1948, au rămas şi ele inedite15.  

Avându-se drept unic criteriu materiale ceramice aflate în colecţia Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti (oale-borcan, castroane, căldări de lut, olane cu 

semne în relief), s-a apreciat că şi această cetate romano-bizantină a fost refăcută în timpul lui 

Ioan Tzimiskes16. 

Peste zidurile din piatră, în epoca otomană, a fost amenajată o fortificaţie de pământ, al 

cărei val avea o înălţime de 2,60 m17. 

În anul 2003 a fost efectuat un sondaj arheologic (10 × 1 m) în curtea Uzinei de apă, 

aflată la cca. 50 m SSE de incinta cetăţii Arrubium. Cu această ocazie „a fost surprins un nivel 

de locuire puţin consistent (0,40 m), care conţinea material ceramic amestecat, databil în 

perioada bizantină (sec. XI-XII p.Chr.), romano-bizantină şi romană (sec. II-III p.Chr.)”18. 

 

Incinta din perioada medie-bizantină 

În momentul de faţă nu dispunem de nici o informaţie care să probeze existenţa unei 

fortificaţii – o refacere a incintei romano-bizantine sau una nou construită – care să fi 

funcţionat în perioada medie-bizantină.  

Într-un studiu semnat de I. Barnea şi P. Diaconu, arheologi cunoscuţi pentru cercetările 

arheologice efectuate în cetăţile de pe teritoriul Dobrogei, dar şi de către E. Condurachi, care a 

făcut săpături la cetate, se afirmă că „foarte probabil, amenajări şi refaceri de acest gen (cu 

referire la fortificaţiile de la Dinogetia şi Capidava) au fost realizate şi pentru alte fortificaţii 

dunărene ca de exemplu pentru cele de la Troesmis (Igliţa), Arrubium (Măcin), Carsium 

(Hârşova), Axiopolis (Cernavodă) – fapt sugerat de reluarea locuirii în aceste cetăţi bizantine, 

                                                           
11  Zahariade 2002, 939-940, menţionează existenţa unui fort cu laturile de 45 × 75 m, care poate fi 

considerat din perioada romană şi care se află în colţul de vest al fortificaţiei otomane, informaţie 

preluată de Madgearu 2007, 91.  
12  Sauciuc-Săveanu 1946-1947, 475-476.  
13  Raport 1944, 46-47. 
14  Sauciuc-Săveanu 1946-1947, 475-476. 
15  Nestor 1949, 157; în harta cu localităţile în care s-au executat lucrări arheologice, de la p. 159, apare 

ca şantier individual. 
16  Barnea, Ştefănescu 1971, 80; Barnea, Diaconu 1994, 120-121. 
17  Raport 1944, 46. 
18  Ailincăi, Paraschiv 2004, 183-184. 
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începând cu domnia lui Ioan Tzimiskes. Urmează ca viitoarele cercetări arheologice să 

confirme justeţea unei asemenea remarci”19, lucru pe care-l aşteptăm în continuare şi astăzi dar 

fără prea mari şanse de reuşită dacă avem în vedere degradarea continuă constatată la această 

staţiune arheologică. 

 

Descoperirile arheologice 

Din păcate, aşa cum am mai precizat şi cu ocazia prezentării rezultatelor de pe alte 

şantiere arheologice – vezi Troesmis – în scurtele informări publicate, accentul s-a pus pe 

sistemul de fortificaţii, fără a se spune nimic despre materialele arheologice20. Ca o excepţie, în 

timpul campaniei din anul 1943, „printre puţinele obiecte găsite”, sunt menţionate câteva 

fragmente de ceramică romană şi bizantină21. 

În malurile suprafeţei cercetate de Em. Condurachi în anul 1946, în colţul de sud-vest al 

aşezării feudal timpurii din cuprinsul vechii cetăţi Arrubium, în secţiune, se văd gropi de 

bordeie22. Aceasta reprezintă singura menţiune referitoare la existenţa unor complexe de 

locuire posterioare secolului al VI-lea. 

În cursul unei cercetări de suprafaţă întreprinsă de către Gh. Ştefan şi M. Comşa, au fost 

descoperite şi fragmente ceramice din pastă cenuşie despre care s-a presupus că aparţin unei 

aşezări din secolele IX-X23. Contextul istoric – revenirea victorioasă a bizantinilor începând cu 

anul 1001 – susţinut de argumentul numismatic – din cinci folles anonimi din clasa A2-A3, 

atribuiţi împăraţilor Vasile II – Constantin VIII (976-1028), patru au fost bătuţi în intervalul 

1001 – 1028 (Tabelul 3) – pledează pentru reluarea locuirii la începutul secolului al XI-lea. 

Ceramica cenuşie era folosită şi la începutul secolului al XI-lea dar nu excludem posibilitatea, 

deşi ni se pare puţin probabil, să fi existat un nucleu de locuire anterior revenirii bizantinilor.  

Tot aici putem aminti şi existenţa unor olane cu semne în relief, despre care se 

presupune că au fost folosite la sfârşitul secolului al X-lea24. 

Aşezarea din epoca medie-bizantină este documentată şi de „o bogată ceramică uzuală 

lucrată la roata olarului înceată (oale, castronaşe) 25 „de tip Dridu”26 sau de cele cu smalţ verde 

măsliniu, rămase încă inedite27. 

Pentru ceramica de uz comun, reprezentată de borcane, putem menţiona câteva 

fragmente decorate pe tot corpul cu incizii orizontale, motiv completat cu una sau mai multe 

linii în val, trasate pe umăr. Prezenţa unor şiruri orizontale trasate cu rotiţa28 cu dinţi 

dreptunghiulari şi a unor exemplare cu un decor simplu – o linie în val amplasată în zona 

mediană – constituie repere care pledează pentru folosirea acestor vase-borcan în prima 

                                                           
19  Condurachi, Barnea, Diaconu 1967, 6. 
20  Materialele din săpături se păstrează în colecţiile Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din 

Bucureşti, la care se adaugă şi unele rezultate în urma cercetărilor de suprafaţă.  
21  Raport 1944, 47. 
22  Comşa 1959, 113, nota 8. 
23  Comşa 1960, 77, nr 52. 
24  Barnea, Diaconu 1994, 121. 
25  Barnea, Diaconu 1994, 121. 
26  Barnea, Ştefănescu 1971, 243, nota 86. 
27  Barnea, Ştefănescu 1971, 273. 
28  Comşa 1963, 112, menţionează existenţa unor fragmente ceramice decorate cu rotiţa, dar nu 

precizează condiţiile de descoperire. 
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jumătate a secolului al XI-lea29. În mod firesc, pentru această perioadă, se cunosc şi amforele 

globulare30, specifice secolelor X-XI. 

Ocupaţiile locuitorilor din această aşezare – pescuitul, torsul – sunt dovedite de greutăţi 

folosite la plasa de pescuit şi de două fusaiole, toate confecţionate din lut31.  

Repertoriul descoperirilor este completat de câteva fragmente de brăţări de sticlă32 şi 

două cruci din bronz. Prima reprezintă o frumoasă cruce relicvar, de mari dimensiuni, aflată în 

colecţia ofiţerului Vendelin din Măcin şi despre care se spune că provine de la anticul 

Arrubium33. S-a păstrat doar reversul pe care este reprezentată, în relief, Maica Domnului 

orantă, încadrată, la fiecare capăt al crucii, de medalioane cu busturile celor patru evanghelişti. 

Această variantă este cunoscută pe teritoriul Dobrogei, putând fi datată în secolul al XI-lea34. 

Această categorie este completată de o cruciuliţă inedită, cu capetele rotunjite, care are 

în relief, un motiv cruciform, amplasat pe centrul piesei35. 

 

Descoperirile numismatice 

Cele mai vechi menţiuni despre existenţa unor monede bizantine datează din anul 1904 

când, cu ocazia unei vizite la cetate, sunt amintite „monete trace şi consulare romane, apoi 

monete bătute pentru coloniile greceşti şi romane de la Dunăre şi Marea Neagră (...) şi monete 

romane a căror serie începe cu Domitian şi se termină cu Traian (…) epoca bizantină se 

reprezintă prin monetele lui Alexis Comnen şi Alexis Anghelos”36. Deşi putem presupune că 

pentru „citirea” acestora s-a folosit catalogul lui J. Sabatier, publicat încă din anul 1862, 

tânărului autor nu putem să-i dăm credit într-o identificare corectă, astfel că această informaţie 

rămâne doar ca o dovadă a numărului mare de monede existent la cele două şcoli din oraş dar 

şi pe la localnici. 

Cu ocazia cercetărilor arheologice este menţionată descoperirea „câtorva monete de 

bronz bizantine”37. Din observaţiile finale, în care se precizează că „turcii au ridicat peste 

zidurile romano-bizantine, o cetate de pământ”38, putem presupune că monedele aparţineau 

epocii romano-bizantine. Din această categorie a fost publicat un follis de la Mauriciu Tiberiu 

(582-602), bătut în 583/58439, care ne sugerează că încheierea locuirii s-a produs pe fondul 

atacurilor de la sfârşitul secolului al VI-lea. 

Înainte de a trece la prezentarea monedelor bizantine din secolele X-XII, trebuie făcută 

o rectificare în privinţa locului de descoperire a unui tezaur intrat în literatura de specialitate în 

cursul anului 1949. În vara anului 1946, cu prilejul săpăturilor arheologice de la Măcin,  

E. Condurachi a fost informat că în posesia unui comerciant din localitate se află un tezaur 

                                                           
29  Vezi nota următoare. 
30  Fragmente inedite păstrate în depozitele Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea, descoperite cu 

ocazia unor cercetări de suprafaţă efectuate împreună cu colegii de la Tulcea. 
31  Descoperiri inedite aflate în colecţia muzeului din Tulcea. 
32  Descoperiri inedite aflate în colecţia muzeului din Tulcea. 
33  Ştefan 1941, 417 şi fig. 27/3. 
34  Mănucu-Adameşteanu 1984, 376-381; Mănucu-Adameşteanu 2003, 203. 
35  Piesa a fost descoperită la cetate, în timpul unei cercetări de suprafaţă efectuată de colegul T. Bănică, 

căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru informaţia oferită. 
36  Dumitrescu 1904, 34. 
37  Raport 1944, 47. 
38  Raport 1944, 47-48. 
39  Poenaru-Bordea, Ocheşeanu, Popeea 2004, 100, cat. 796. 
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găsit în anul 1945. Acesta ar fi fost format din circa 70 de piese de aur bizantine, dintre care au 

fost identificate emisiuni de la Ioan II Comnenul (2 ex.)40 şi de la Andronic II Paleologul şi 

Mihail IX (1295-1320)41. În realitate, tezaurul provine de la Isaccea42, dar a ajuns în posesia 

unui locuitor din Măcin43. 

Lotul de piese bizantine este format din 25 de folles anonimi şi semnaţi, puşi în 

circulaţie începând cu domnia împăraţilor Vasile II – Constantin VIII (976-1028) şi până la 

Nichifor al III-lea (1078-1081) şi o singură monedă din secolul al XII-lea, un aspron trachy de 

billon de la împăratul Alexios I Comnenul (1081-1118), pus în circulaţie după reforma 

monetară din anul 1092 (Pl. II). Monedele provin, în marea lor majoritate, din colecţia I. Tăune 

şi din colecţia Liceului din Măcin: pentru acestea, ca şi pentru celelalte exemplare descoperite 

la Măcin se presupune că au fost găsite la cetate. Pentru nici una dintre piesele publicate nu se 

cunoaşte locul exact al descoperirii dar putem presupune, cu destul de mult temei, că aparţin 

aşezării de pe cetatea Arrubium. 

Momentul reluării locuirii pe amplasamentul vechiului Arrubium poate fi stabilit cu 

ajutorul a cinci monede anonime din clasa A2 şi A3 (Tabelul 1 şi 2). Piesele din variantele 8, 

24a, 39, 40?, 31, 39 şi 39-40?, în conformitate cu propunerile lui D. M. Metcalf pot fi împărţite 

în două mari categorii: una în clasa A2 (976-1015/1020) şi trei în clasa A3 (1015/1020-cca. 

1030). V. Ivanisevici repartizează folles anonimi bătuţi în timpul lui Vasile II – Constantin VIII 

(976-1028) în patru emisiuni, monedele de la Măcin putând fi încadrate în emis. I (976-1001) – 

1 ex.; emis II (1001-1010/1015) – 1 ex.; emis III (1010/1015-1020/1025) – 3 ex. (Tabelul 3). 

Pe baza încadrărilor cronologice avansate de cei doi autori constatăm existenţa unor 

monede care au fost bătute la sfârşitul secolului al X-lea şi la începutul secolului următor: 

numărul foarte mic de piese avut la dispoziţie nu ne permite să precizăm dacă  Măcinul a 

figurat pe lista centrelor în care au fost instalate garnizoane în timpul împăratului Ioan 

Tzimiskes (969-976) sau dacă locuirea s-a reluat la începutul secolului al XI-lea. 

Pentru o perioadă ceva mai mare de o jumătate de secol, între domnia împăraţilor 

Roman III (1028-1034) şi Nichifor III (1078-1081), dispunem doar de 20 de folles anonimi şi 

semnaţi. Cifra se înscrie pe linia descoperirilor din alte centre din nordul Dobrogei dar nu poate 

fi relevantă pentru formularea unor concluzii cu caracter istoric (Tabelul 1 şi 2). Folosind 

indicatorul monedă/ani de domnie constatăm, şi aici, ca şi în cazul altor centre nord dobrogene, 

o scădere la 0,46 în timpul împăratului Constantin IX (1042-1055) faţă de 0,86 în timpul 

domniei lui Mihail IV (1034-1041): impactul provocat de invazia pecenegilor din 1046/1047 

este depăşit şi locuirea va continua până în timpul domniei lui Nichifor al III-lea (1078-1081) 

(Tabelul 4). Prezenţa celor doi folles anonimi de la Nichifor III, ne sugerează că această 

aşezare şi-ar fi putut încheia existenţa pe fondul tulburărilor provocate de pecenegi la sfârşitul 

secolului al XI-lea44. 

Prezenţa unui aspron trachy de billon de la Alexios I Comnenul (1081-1118), emisiune 

constantinopolitană pusă în circulaţie după reforma monetară din anul 1092, nu face decât să 

ridice un alt semn de întrebare în legătură cu o posibilă locuire la începutul secolului al XII-lea.  

                                                           
40  Citeşte Ioan III Ducas Vatatzes. 
41  Iliescu 1952, 84, nr. 62. 
42  Iliescu 1975, 239-242. 
43  Condurachi 1949, 163-166. 
44  Mănucu-Adameşteanu 2001, 154-157. 
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Concluzii 

Descoperirile arheologice şi numismatice documentează o locuire care s-a dezvoltat în 

cursul secolului al XI-lea. Până la efectuarea unor cercetări arheologice nu putem să precizăm 

dacă această aşezare a beneficiat de un sistem de fortificaţii şi nici nu putem să ne pronunţăm 

asupra importanţei acesteia. Pe baza materialelor existente, care provin numai din descoperiri 

întâmplătoare dar şi a suprafeţei relativ mici, pe care s-a dezvoltat locuirea de la Arrubium, nu 

credem că pe acest amplasament ar fi putut exista un centru important din perioada medie-

bizantină 
 

Numele 

În secolul al XII-lea, izvoarele menţionează prezenţa vremelnică pe teritoriul Moldovei 

a berladnicilor. În anul 1160, sunt amintiţi în apropierea gurilor Niprului, cu prilejul atacării 

Oleşiei (Aleşek), important punct strategic şi comercial aflat în dependenţa cnejilor kieveni. 

Reacţia cneazului Rostislav a fost imediată, „el a trimis pe Gheorghe Nestorovici şi pe Iakun, 

cu plutele împotriva berladnicilor (...) ajungându-i la Dcin îi loviră şi-i luară prizonieri”. 

Identificarea acestei localităţi cu Măcinul45 nu credem că poate fi acceptată. Urmărirea 

berladnicilor de-a lungul sutelor de kilometri care despart Kievul de Dunăre era nerealizabilă în 

condiţiile dominaţiei triburilor cumane în Deşt-i Kîpciak. De asemenea este greu de admis că 

această confruntare putea să aibă loc, ignorându-se autorităţile bizantine din provincia dintre 

Dunăre şi Mare. Dţinul ar trebui căutat undeva în apropiere de Oleşia, deci lângă punctul de 

vărsare a Niprului în Marea Neagră46, deşi există opinii care pledează pentru o identitate cu 

Vicina dunăreană47. 

Tot în legătură cu evenimentele desfăşurate lângă Dcin (Dţinia)48, s-a presupus că ar 

putea fi vorba de importanta aşezare dunăreană, Vicina49, ipoteză care, privită prin prisma 

argumentelor prezentate mai sus, nu poate fi luată în considerare. De altfel, după cum va 

constata chiar autorul, majoritatea cercetătorilor iau în considerare localizarea Vicinei la 

Isaccea50. Din aceleaşi considerente nu poate fi admisă nici ipoteza referitoare la localizarea 

Dţinului, menţionat la 1160 de către Idrisi – unde se vindeau toate felurile de cereale la un preţ 

scăzut51 şi nici a orăşelului Basca, amintit tot de itinerariul lui Idrisi52. Realităţile arheologice 

firave, limitate la secolul al XI-lea, se opun, de asemenea, la oricare dintre propunerile care au în 

vedere aşezări menţionate documentar în secolele XII-XIV. Numele actual – Măcin, apropiat 

fonetic de Dţin ? – îl întâlnim în documentele otomane din secolul al XVI-lea. Dintr-un raport 

al cadiului de Kazanlîk (în Bulgaria), din anul 1520, aflăm că otomanii preconizau controlarea, 

prin punctual vamal de la Măcin, a circulaţiei pe Dunăre între Brăila (capătul drumului 

Braşovului) şi Vidin, pe de-o parte sau Marea Neagră, pe de altă parte53. 

                                                           
45  Bogdan 1888-1889, 104, cf. Spinei 1982, 143 şi nota 245; Giurescu 1938, 332. 
46  Spinei 1982, 143. 
47  Brătianu 1942, 147. 
48  Baraschi 1981, 316: în Cronica mănăstirii Ipatievscaia apare ca Dţinia (Diţinia) şi consideră că nu 

poate fi identificată cu Vicina dunăreană. 
49  Theodorescu 1974, 57; Tivchev 1962, 170. 
50  Theodorescu 1974, 143, nota 28. 
51  Spinei 1982, 143, nota 245, combate, de asemenea, orice încercare de apropiere între Dţin şi Măcin, 

propusă de Giurescu 1938, 317. 
52  Barnea, Ştefănescu 1971, 165. 
53  Popescu 1998, 316 şi nota 17. 
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Tabelul 1. Măcin–Arrubium. Monede din secolele X-XII (969-1118). 

Descoperiri izolate. 

Table 1. Măcin–Arrubium. Monnaies de Xe-XIIe siècles (969-1118).  

Découvertes isolées. 

 

ÎMPĂRAŢI AV AR – BILL AE TOTAL 

Ioan Tzimiskes 969-976     

Vasile II-Constantin VIII (976-1028)   5 5 

Roman III (1028-1034)   2 2 

Mihail IV (1034-1041)   6 6 

Constantin IX (1042-1055)   6 6 

Constantin X (1059-1067)   1 1 

Roman IV (1067-1071)   2 2 

Mihail VII (1071-1078)   1 1 

Nichifor III (1078-1081)   2 2 

Alexios I (1081-1092)     

TOTAL 969-1092   25       25 

Alexios I (1092-1118)  1  1 

TOTAL 1092-1118  1  1 

TOTAL GENERAL  969-1118  1 25       26 

 

 

Tabelul 2. Măcin–Arrubium. Folles anonimi şi semnaţi din secolele X-XI (969-1081). 

Descoperiri izolate. 

Table 2. Măcin – Arrubium.Folles anonymes et signés de Xe-XIe siècles (969-1081).  

Découvertes isolées. 

 

Împăraţi Tip Măcin 
Colecţia 

Tăune 

Colecţia 

Liceu 

Total 

Măcin 

Ioan Tzimiskes  969-976 Clasa A1           969-976     

Vasile II-Constantin VIII                        

976-1028 
Clasa A2 - A3  976-1028 

4 1  5 

Roman III  1028-1034 Clasa B          1028-1034 1  1 2 

Mihail IV   1034-1041 Clasa C         1034-1041  4 2 6 

Constantin IX   1042-1055 Clasa D         1042-1055 2 2 2 6 

Constantin X    1059-1067 

 

 

Clasa E       1059-1062/3     

Clasa F       1062/3-1067     

Tip 1          1059-1062/3  1  1 

Tip 2          1062/3-1067     

Roman IV 

1067-1071 

Semnate        1067-1071 1 1  2 

Clasa G         1067-1071     

Mihail VII 

1071-1078 

Semnate        1071-1078   1 1 

Clasa H         1071-1078     

Nichifor III 

1078-1081 

Semnate        1078-1081     

Clasa I           1078-1081 1 1  2 

Total  9 10 6 25 
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Tabelul 3. Folles anonimi din clasa A2-A3 (976-1028) 

Descoperiri izolate 

Table 3. Folles anonymes de classes A2-A3 (976-1028).  

Découvertes isolées. 

 

 

V. Ivanisevic Beroe Troesmis Măcin Aegyssus   Tulcea Mahmudia 

Emisiunea I 

(976-1001) 
1 1 1 2                   2 3 

II (1001-1010/1015) 2 1 1                      2 2 

III (1010/15-1020/25) 2 4 3 2                   1 3 

IV (1025-1028) 2   2                   1  

Total 7 6 5 6                   6 8 

 

 

 

 

D. M. Metcalf Beroe Troesmis Măcin Aegyssus   Tulcea Mahmudia 

Metropolitane                       1 1 

Grecia Centrală 1 1 1 2                 3 3 

Total A 2 

976-1015/1020 
3 2 1 2                 4 4 

Total A 3 

1015/1020-1030 
3 4 3 4                 1 3 

Total A2 + A3 6 6 4 6                5 7 
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Tabelul 4. Folles anonimi şi semnaţi din secolele X-XI (969-1092) 

Descoperiri izolate 

Table 4.Folles anonymes et signés de Xe-XIe siècles (969-1092).  

Découvertes isolées. 

 

 

 

Împăraţi Ani 

Beroe Troesmis Măcin Tulcea Mahmudia 

T
o
ta

l 

M
o
n
ed

e/
 

an
i 

d
e 

d
o
m

n
ie

 

T
o
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l 

M
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e/
 

an
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T
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l 
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e/
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T
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l 
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e/
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T
o
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l 

M
o
n
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e/
 

an
i 

d
e 

d
o
m

n
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Ioan Tzimiskes 

969-976 

 

7 
1 0,14         

Vasile II- 

Constantin VIII 

976-1028 

 

52 
12 0,23 6 0,12 5 0,10 18 0,35 11 0,21 

Roman III 

1028-1034 

 

6 
1 0,17 6 1 2 0,33 12 2,00 6 1 

Mihail IV 

1034-1041 

 

7 
5 1,40 8 0,71 6 0,86 11 1,57 9 1,29 

Constantin IX 

1042-1055 

 

13 
5 0,38 3 0,23 6 0,46 8 0,62 6 0,46 

Constantin X 

1059-1067 

 

8 
3 0,38 4 0,50 1 0,13 3 0,38 4 0,50 

Roman IV 

1067-1071 

 

4 
1 0,25 3 0,75 2 0,50 2 0,50 3 0,75 

Mihail VII 

1071-1078 

 

7 
  2 0,29 1 0,14     

Nichifor III 

1078-1081 

 

3 
    2 0,67     

Alexios I 

1081-1092 
11 1 0,09 1 0,09   3 0,27   
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Pl. II. Folles anonimi descoperiţi la Măcin–Arrubium / Folles anonymes découverts  

à Măcin–Arrubium:  Roman III Argyros (1028-1034), Clasa B (1), Mihail IV Paflagonianul 

(1034-1041), Clasa C (2-3), Constantin IX Monomahul (1042-1055), Clasa D (4-5). 

 


