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Abstract. The Casimcea River Valley archaeological research, realised in the frame of the
Romanian-Polish project Central Dobrudja – Landscape Changes and Human-Environment
Interactions from Neolithic to Middle Ages (2014 – 2016), led to identify new archaeological
sites in the microregion of Cheile Dobrogei – Casian. In this study we will present two of
these sites, i.e. a rural settlement dated back to the Ottoman times and related with it cemetery.
The settlement discoveries revealed various aspects of the human activities (dwellings, kilns,
ovens, traces of the metal working, various types of pottery etc.), being outlined a relatively
long-dwelling, at least two housing sequences. The graves discovered in the cemetery show
funerary rite and burials, which belong both Christian and Muslim traditions. Therefore, in
this stage of the research, we cannot tell more about the ethnic origin of the community settled
in presented microregion. The preliminary analysis of these archaeological discoveries allow
to specify chronological frames from XVIth to XVIIth centuries AD. This chronology places
presented sites among the earliest one known in Dobrudja.
Keywords: rural settlement, cemetery, landscape changes, Ottoman period, XVIth – XVIIth
centuries, Casimcea river Valley, Central Dobrudja.

Cercetările arheologice desfășurate pe Valea Casimcei, în cadrul proiectului
româno-polon Central Dobrudja – Landscape Changes and Human-Environment Interactions from Neolithic to Middle Ages (2014 – 2016), au dus la identificarea unor
noi situri arheologice în microregiunea Cheile Dobrogei – Casian, datate din preistorie
până în perioadă medievală. Subiectul studiului de față îl constituie două dintre aceste puncte, respectiv o așezare rurală de epocă otomană și necropola acesteia, ambele
situate pe malul stâng, cu aspect colinar, al Casimcei, zonă de pășunat cunoscută de
localnici sub numele de Dealul Pazvant (Fig. 2–3).
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Fig. 1. Hartă Valea Casimcei.
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1. Cadrul natural și modificări de peisaj
Valea Casimcei reprezintă cel mai dezvoltat sistem fluviatil din Dobrogea de
Nord și al doilea ca mărime din regiune (după bazinul Urluia), însumând aproximativ o suprafață de 755 km2 și o lungime de 70 de km, fiind situat în totalitate într-o
unitate de podiș vechi peneplenizat; are o structură geologică complexă (Fig. 1), diferită de la un segment la altul în privința energiei de relief și a densității de drenaj, de-a
lungul cursului fiind înregistrată “o distribuție neuniformă și diferențiată în cadrul
bazinului hidrografic Casimcea datorită multitudinii de agenți și implicit de procese
care acționează în cadrul acesta.”1.
Cu o alimentare subterană de 65%, râul Casimcea are un caracter permanent,
rulând cel mai mare volum de apă dintre râurile din Dobrogea.2 De aceea, în perioada
mai – septembrie, când regimul pluviatil este mai ridicat, se produc viituri rapide îndeosebi pe segmentul mijlociu al Văii Casimcea, între Ghelengic și Visterna. Măsurătorile înregistrate în stația hidrometrică Cheia între anii 1959–2011 indică momente de
depășire a pragului critic, îndeosebi în lunile mai – iulie, și un total de 60 de inundații.
În iulie 2005, cotele de inundații au fost depășite cu peste 3 m, ajungându-se la un
maximum de debit3 de 384 m3/s. Comparând aceste date cu cele obținute pentru alte
stații hidrometrice din Dobrogea, inclusiv cu cea de la Casimcea, situată în amonte,
observăm un trend ascendent, respectiv un risc de depășire a pragului critic mult mai
mai mare4.
Transformările geomorfologice ale Văii Casimcea au fost accentuate în ultimile decenii și de acțiuni antropice5. Defrișarea livezii de pe Dealul Pazvant, deficitul
de umiditate din sol și pășunatul excesiv au dus la accentuarea fenomenului de eroziune și la distrugerea habitatului de stepă prin înlocuirea speciilor rare, protejate
(Stipa capillata, Astragalus cornutus, Dianthus pallens), cu specii rezistente și invazive. Amenajarea iazului din fața Peșterii Casian (în perioada 2005–’07) a modificat
și mai mult ecosistemul, albia râului lărgindu-se foarte mult prin erodarea depunerilor
loessoidale de pe malul drept. Prăbușirile de teren de pe Dealul Pazvant, produse după
inundațiile din 2012, au scos la lumină, printre aglomerări de pietre, oase umane și
fragmente de calotă craniană, cercetările ulterioare confirmând aici existența unei
necropole medievale.

1

Comănescu, 2000, p. 117.
Popescu, Ielenicz, p. 123.
3
Bănică S., Bănică R., 2013, p. 86.
4
Telteu et alii, 2013, fig 2, p. 79
5
Din informațiile sătenilor, în anii 1950–’60, pe Dealul Pazvant au fost cultivați pomi fructiferi și viță de vie, ulterior terenul fiind transformat în pășune.
2
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Fig. 2. Hartă zona Cheia – Casian.

Fig. 3. Hartă cu secțiunile din necropola Pazvant I și așezarea Pazvant II.
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2. Pazvant I
Până în prezent, în cele trei secțiuni deschise în zona necropolei au fost identificate opt morminte: șase având schelete bine conservate, unul în mare parte distrus de
alunecări de teren și un mormânt cu depunere secundară.
Practicarea unei săpăturii de salvare în dreptul calotei craniene vizibile în
malul rupt după viitura din 2012, respectiv deschiderea secțiunii S.I (2 × 1,5 m), a dus
la dezvelirea primului complex funerar.
Mormântul M.1 conţine un schelet de adult în poziție decubitus dorsal, orientat V – E, având capul înclinat spre umărul drept, cu brațele îndoite din coate și
palmele așezate pe bazin (cea stângă) și piept (cea dreaptă) (Fig. 6/M.1). Între falangele mâinii stângi s-a descoperit o monedă (Fig. 11/1). Piesa6, ușor deteriorată și perforată (Ag, 11 mm, 0,26 g), este o akçe7 emisă în timpul sultanului Murad al III-lea
(1574–1595), după reforma din anii 1584–15868. Greutatea redusă, sub media emisiunilor reformei9, dar apropiată de cea standard a anului 1600 (0,29 g)10, ne face să considerăm că este vorba de o emisiune Kostantiniye de la sfârşitul domniei lui Murad
al III-lea11. În umplutura gropii au apărut fragmente de lemn.
Din 2014 a început cercetarea sistematică a necropolei fiind deschise secţiunile
S.II / 2014 (4 × 6 m) și S.III / 2015 (3 × 4,5 m, prelungită cu o caseta de 1,50 × 1,50 m).
În secțiunea S.II, sub cinci aglomerări de pietre surprinse la adâncimea de 0,30–0,50 m
(Fig. 4), au apărut trei morminte (M.2, M.3 și M.5) și o groapă cu depunere secundară
(M.4).
Mormântul M.2 (Fig. 6/M.2) – la est de o aglomerare de pietre, la adâncimea
de 1,40 m a apărut un schelet de adult în poziția decubitus dorsal, orientat N/NE – S/SV,
având capul înclinat spre umărul drept, brațul stâng pe bazin și brațul drept întins pe
lângă corp; lângă falangele mâinii drepte s-a descoperit o cataramă de fier, puternic
corodată. Deasupra scheletului și în zona brațului stâng s-au descoperit fragmente de
lemn.
Mormântul M.3 (Fig. 6/M.3) – la est de o aglomerare de pietre, la adâncimea
de 1 m s-a descoperit un schelet de adult în poziția decubitus dorsal, orientat V – E,
având capul înclinat spre umărul drept, brațele întinse pe lângă corp, picioarele apropiate în dreptul călcâielor; fără inventar funerar.
Mormântul M.4 – sub o aglomerare de pietre de aproximativ 1 m lungime, orientat pe direcția NE – SV; s-au descoperit oase umane, în poziţie secundară - calotă
6

O primă identificare o datorăm colegului numismat dr. Gabriel Custurea, căruia îi mulțumim
și pe această cale.
7
Din păcate, moneda nu are nici pe avers, dar nici pe revers, inscripțiile integrale, ci doar
parțiale, datorită dimensiunii reduse a flanului.
8
Marea devalorizare oficială a asprului – când greutatea pieselor a fost redusă de la 0,682 la
0,384 grame; Boldureanu, Bacumenco-Pîrnău, 2011, p. 240; Nicolae, Custurea, 1983-1985,
p. 323.
9
0,33–0,34 g; spre exemplificare a se vedea Schindel, 2013, p. 428-431.
10
Malanima, 2009, p. 198.
11
În perioada 1585–1640, odată cu devaluarea progresivă a akçe-lei, au funcționat aproape
exclusiv numai monetăriile de la Kostantiniye.
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Fig. 4. Pazvant I, secțiunea S.I (vedere dinspre nord-vest).

Fig. 5. Pazvant II, secțiunea S.I (vedere dinspre NV).

514

craniană fragmentară, suprapusă de coaste fragmentare; inventarul funerar lipsește.
Mormântul M.5 (Fig. 6/M.5) – sub o aglomerare de pietre, la adâncimea de
0,85 m a apărut un schelet de adult în poziția decubitus dorsal, orientat V – E, cu privirea spre est, brațele întinse pe lângă corp; fără inventar funerar.
La începutul campaniei 2015 s-a deschis o casetă mică (2 × 1 m) într-o zonă
prăbușită unde erau vizibile resturi de falange. Mormântul M.6 coresponzător acestor
oase umane a fost în mare parte distrus, putându-se identifica doar orientarea scheletului, respectiv V – E.
În secțiunea S.III au fost cercetate alte două morminte.
Mormântul M.7 (Fig. 6/M.7) – sub o aglomerare de pietre, la adâncimea de
1,25 m, s-a descoperit un schelet de adult în poziția decubitus dorsal, orientat pe direcția N/NV – S/SE, având capul înclinat spre umărul stâng, cu brațele întinse pe lângă
corp, mâna dreaptă atinge femurul, călcâiele apropiate, poziție ce sugerează înfășurarea defunctului într-un material textil. Între pietre și schelet s-au descoperit resturi
de lemn; fără inventar funerar.
Mormântul M.8 (Fig. 6/M.8) – sub o aglomerare de pietre, la adâncimea de 1–
1,10 m, a apărut un schelet de adult în poziția decubitus dorsal, orientat pe direcția
N/NV – S/SE, având capul înclinat ușor spre umărul drept. La fel ca și în cazul mormântului M.7, defunctul a avut brațele întinse pe lângă corp (falangele de la mâna
dreaptă suprapun capul femural) și picioarele legate într-un giulgiu, cele două calcanee
fiind lipite; fără inventar funerar.
Până acum nu au fost semnalate morminte deranjate de îngropări ulterioare
sau alt gen de intruziuni antropice posterioare îngropării. Identificarea celor opt complexe funerare, numai morminte de adulți cu inventar sărăcăcios, conturează imaginea
unui cimitir medieval utilizat, o perioadă de timp relativ îndelungată, de către o comunitate rurală. În stadiul actual al cercetării nu se pot preciza limitele necropolei, cu
excepția celei sudice, constituită în mod arbitrar de actualul curs al râului Casimcea.

3. Pazvant II
La circa 400 m est de necropolă, pe panta lină a Dealului Pazvant, de o parte
și de alta a drumului comunal Cheia – Casian, în punctul Pazvant II, a fost identificată
o așezare medievală, contemporană cu necropola. Comunitatea de aici a beneficiat de
izvoare de apă potabilă ce se vărsau în râul Casimcea, vizibile și astăzi în zona inundabilă. La sud de drumul Cheia – Casian, pe panta Dealului Pazvant, s-au deschis două
secțiuni – S.I și S.II; fiecare secţiune a fost împărțită de doi martori (lăţime 0,50 m)
perpendiculari în patru sectoare de 4 × 4 m. În secțiunea S.I (Fig. 5), după îndepărtarea nivelului vegetal, la adâncimea de 0,30–0,40 m, s-au delimitat parţial două structuri de locuire – L.I și L.II, uşor adâncite în stratul de loess, cu pereţii ridicaţi în sistem
ceamur (specific zonei de stepă).
Locuinţa L.I, dezafectată din vechime şi tăiată de o groapă contemporană,
prezintă mai multe faze constructive; lipitura podelei din ultima fază a acoperit plăcuţe provenind de la o vatră dintr-o fază anterioară (Fig. 7). În ultimul nivel de locuire
s-au descoperit două vetre circulare C.1 (D = 0,85 m) şi C.9 (D = 0, 80 m). În interiorul vetrei C.1 au apărut fragmente de strachină, pictate cu verde şi alb pe fond cără-
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Fig. 6. Pazvant I - morminte din necropolă.
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miziu (Fig. 9/1). În nivelul ocupaţional s-au descoperit fragmente ceramice, cele mai
multe smălţuite, oase, zgură, cuie de fier, fragmente de pipă (Fig. 11/5) şi o pafta
(Fig. 11/2). Locuinţa L.II corespunde ultimei secvenţe de locuire din aşezare şi taie o
structură de combustie anterioară – C.8. Ea a fost cercetată pe o mică suprafaţă, în
colţul de sud-est al sectorului 2: în nivelul ocupaţional s-au descoperit fragmente
ceramice smălţuite, un tub de fier provenind de la o unealtă, bucăţi de zgură.
Secţionarea structurii de combustie C.812 a permis surprinderea unor detalii
constructive mai puţin obişnuite pentru o astfel de amenajare: sub patul vetrei a apărut o peliculă de lemn carbonizat, aşezată peste un strat de scoici (toate exemplare de
dimensiuni foarte mici), de origine marină13; acestea nu prezintă, însă, urme de arsură
(Fig. 8).
În secțiunea S.II / 2015 s-au descoperit locuinţa L.III și o groapă menajeră
C.19 de mari dimensiuni. Locuinţa, cercetată parţial, a fost uşor adâncită în loess;
peste lipitura podelei s-au păstrat amprente de lemn, pelicula fiind vizibilă cel mai bine
în profilul de vest al sectorului 1. Sub bucăţile de chirpici din nivelul de distrugere,
într-un strat cenuşos s-au descoperit fragmente ceramice (Fig. 10) și vase întregibile
(Fig. 9/2), bucăţi de zgură, oase de animale provenind de la indivizi de talie mare, fragmente de pipă (Fig. 11/5), un fragment de sticlă, posibil toartă de vas (Fig. 11/4) și o
piesă de lut de formă discoidală, perforată (Fig. 11/3).
Groapa C.19 (diametru 1,20 ×1,50 m; adâncime 1,50 m), cu profilul în formă
de sac, a avut în umplutură, alături de fragmente ceramice și vase reîntregibile (Fig.
9/3–4), un bogat material osteologic; menționăm și prezența unor fragmente de coajă
de ou și a unor vertebre de peşte. Pe fundul gropii, aproape de peretele de sud, s-a găsit
un craniu de bovideu.

***
Mormintele cercetate, până în prezent, ne oferă doar câteva indicii privind
posibilitatea atribuirii etnice, ipotezele de mai jos putând fi confirmate sau nu de cercetările viitoare.
Deasupra mormintelor au fost așezate grămezi de pietre de formă neregulată,
fără urme de prelucrare, cu rolul de a delimita aria fiecărui mormânt în parte. Practica
depunerii pietrelor peste umplutura mormântului apare încă de la începuturile cristalizării doctrinei islamice14, ulterior devenind o cutumă funerară15, răspândită în special
12

Partea superioarăa complexului, fiind distrusă din vechime, nu se poate spune cu precizie
dacă a funcționat ca vatră sau cuptor.
13
Cărpuș C., Cărpuș L., 2015: speciile identificate în strat aparţin faunei marine din zona litorală a Mării Negre, aflată la circa 30 km spre est de aşezarea cercetată; analiza primară a determinat câteva genuri şi specii aparţinând unor moluşte bivalve, gasteropode, ostracode, dar şi
a unor organisme unicelulare precum foraminiferele. Analiza amanunțită va fi publicată într-un
studiu separat, în curs de pregătire.
14
“... strictly opposed to the building of gravestones to prevent idolatry, but tolerated stones
to be put on graves to protect the corpses from wild animals” (Görk, 2006, p. 6).
15
Aici trebuie subliniat conservatorismul de care dau dovadă practicile funerare din lumea islamică: “The published research shows that the basic Muslim burial customs did not change
between the 12th and 13th centuries and the 20th century. There are, of course, variations
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Fig. 7. Pazvant II, S.I, locuința L.I (vedere dinspre V).

Fig. 8. Pazvant II, S.I, locuințele L.I și L.II (vedere dinspre SV); detaliu C.8.
connected to different regions, customs or beliefs, but the main characteristics remained stable.
The most widespread type of grave is the simple pit grave, with or without sealing stones”
(Gophna, 2007, p. 24).
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în mediul rural. În Peninsula Balcanică, amenajări de pietre au fost semnalate atât în
cazul mormintelor creștine cât și al celor musulmane (Gorno Novo Selo, Stara Zagora)16. De altfel, această practică a cunoscut o largă răspândire în timp și spațiu17. Pietrele tombale de căpătâi, atât de frecvente în cimitirele musulmane, lipsesc totuși în
necropola Pazvant I, prezența lor în zonă fiind semnalată mai târziu18. O altă formă
de amenajere a gropii sepulcrale este sugerată de prezența lemnului în unele morminte.
De exemplu, în mormântul M.7 prezența bucăților de lemn între stratul de pietre și
oasele scheletului sugerează existența unui capac de scânduri – obicei atestat și în alte
cimitire; de exemplu, la Timișoara19 și Bozhurka20 (Bulgaria).
Orientarea mormintelor este V – E, cu mici deviații datorate probabil anotimpului înhumării. Toate scheletele au fost depuse în poziţia decubitus dorsal. Cele mai
multe schelete au capul ușor înclinat spre umărul drept, cu excepția scheletului din
mormântul M.7, al cărui craniu este înclinat spre umărul stâng. Orientarea privirii
spre dreapta, respectiv spre Mecca (Kıbla), a fost consemnată în cazul înmormântărilor
musulmane din întreaga lume otomană21. Un alt element, care poate fi legat de ritualul
funerar musulman de înfășurare a corpului în material textil, îl constituie poziția membrelor – cele superioare strânse pe lângă corp, iar cele inferioare cu călcâiele apropiate sau chiar unite.
Doar în cazul momintelor cu inventar funerar brațele au fost așezate în poziție diferită: brațul stâng pe bazin în mormântul M.2 și ambele brațe pe abdomen în
mormântul M.1. Complexe funerare similare descoperite în necropola de la Corint
(datată în aceeași perioadă) au fost atribuite unor creștini22.
Practica depunerii de monedă în mâna defunctului, ca în cazul mormântului
M.1, este frecvent documentată în epoca otomană (Isaccea-Biserica Sfântul Gheorghe, Luncavița-Cetățuia, Enisala-La Bucluc și Enisala-La Biserică, Ester)23. Moneda
apare frecvent depusă în mâna dreaptă, mai rar în cea stângă24. Trebuie precizat că, în
această perioadă târzie, depunerea de monedă (și mai ales monedă otomană, în cazul
creștinilor) nu mai are rol de obol al lui Charon, îndeplinind o altă funcţionalitate – talis16

Gaydarska, 2014, p. 8, fig. 6: aici însă delimitând aria funerară, care are pusă și piatra tombală specifică la căpătâi.
17
De exemplu, în Peninsula Crimeea (Rohn et alii, 2009, nota 23, p. 513) și în Israel (Gophna,
2007, p. 17, fig. 2.4 și p. 18, fig. 2.6.).
18
De exemplu, cimitirele musulmane de la Grădina (patru cimitire) și Cheia (un cimitir în punctul “Vatra Satului”).
19
Drașovean et alii, 2007, p. 47-50.
20
localitate din Област Търговище (reg. Tîrgoviște) cu necropolă musulmană (Gaydarska, 2014).
21
Obiceiul este larg răspândit în lumea musulmană (Turcia: Görk, 2006, p. 5; Biçer, 2009, p.
22; Israel: Gophna, 2007, p. 16; Grecia: Rohn et alii, 2009, p. 513), precum și în zonele românești aflate sub dominație otomană (Timișoara: Drașovean et alii, 2007, p. 50; Mangalia:
Constantin et alii, 2007, p. 266); obiceiul îl regăsim, până astăzi, la populația turco-tătară din
Dobrogea (Önal et alii, 1997, passim).
22
Rohn et alii, 2009, p. 513-514.
23
Vasiliu, 1995; Micu et alii, 2008; Stănică et alii, 2005-2006; Custurea, 1986.
24
Stănică et alii, 2005-2006: Enisala-La Biserică, M2.
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Fig. 9. Pazvant II, ceramică sec. XVI–XVII.
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man sau piesă cu valoare apotropaică (fiind mai importantă calitatea și proprietățile
metalului (argint25) decât valoarea materială a monedei). Deși prezenţa monedelor în
complexele funerare ale perioadei, în calitate de însemne cu valoare de simbol în ritualul funerar, este frecventă, în cazul piesei din mormântul M.1, gradul de uzură și perforarea demonstrează că piesa a fost utilizată o perioadă de timp îndelungată, ceea ce
nu ajută prea mult la stabilirea datei post quem a înmormântării, pe care o putem totuși
prezuma ca fiind în primul sfert al secolului al XVII-lea.26 Monede otomane de acest
tip au fost descoperite pe o arie vastă, atât în Dobrogea (la Enisala27, Isaccea și Ester28)
și pe teritoriul României29, cât și în regiunile învecinate (Ucraina30, Macedonia31, Serbia32).
În Dobrogea, cimitire de epocă otomană au fost cercetate la Enisala33, punctele “La Bucluc” și “La Biserică”, Luncavița-Cetățuia34, Isaccea-Biserica Sfântul Gheorghe35, Ester36 și la Mangalia,37 toate datate mai târziu, respectiv secolele XVIII–XIX.
Materialul ceramic descoperit în aşezare se încadrează în tipologia generală
a secolelor XVI–XVII, găsindu-și analogii printre tipurile larg întâlnite atât în Dobrogea (la Ester, Hârșova, Enisala, Karaharman)38, cât și în alte și în alte regiuni aflate
sub stăpânire otomană: Piua Petrii, Timișoara39, Bulgaria, Grecia, Serbia40. În majoritatea cazurilor recunoaștem produse de serie ale unor ateliere sud-dunărene şi anatoliene. Alături de acestea menționăm prezența unor tipuri mai puțin frecvente: ceramică majolică41, fragmente ceramice provenind de la vase cu glazură plumbiferă aduse
din Orientul Apropiat42.
Paftaua descoperită în L.I se încadrează într-un tip comun secolelor XVII–
XVIII, mărimea redusă putând indica o datare mai timpurie.
25

Vasilache, Tentiuc, 2012, p. 35, nota 1.
“Monetele în discuţie sunt un element de datare relativă a sitului (în mod special al mormintelor), însă ele singure nu ne spun mare lucru. Numai corelate cu restul elementelor putem
avea o imagine asupra perioadei în care sunt amenajate mormintele” (Drașovean et alii, 2007,
p. 240).
27
Maxim, Nicolae, 1991, nr. 60, 61.
28
Custurea, 2010; Idem, 2013, p. 91, 96-97, cu bibliografia.
29
Nicolae, Custurea, 1983-1985, cu bibliografia.
30
Boldureanu, Bacumenco-Pîrnău, 2011, nr. 38-41, cu bibliografia.
31
Schindel, 2013, cu bibliografia.
32
Sreckovic, 2005, cu bibliografia.
33
Stănică et alii, 2005-2006.
34
Micu et alii, 2008.
35
Vasiliu, 1995.
36
Custurea, 1996.
37
Constantin et alii, 2007.
38
Dinu, 2009, p. 323-345; Idem, 2010, p. 303-320.
39
Idem, 2007, p. 125-141.
40
Bikić, 2003, p. 48, tip III.2; p. 117, fig. 15; p. 121, fig. 18; p. 129, fig. 22.
41
Idem, p. 130, fig. 78-3.
42
Idem, p. 136, fig. 82-5, 6, 7.
26
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Fig. 10. Pazvant II, ceramică sec. XVI–XVII.
Fragmentele de pipe sunt de dimensiuni reduse, iar volumul mic al găvanului
indică, de obicei, o perioadă mai timpurie43, atunci când, datorită prețului mai ridicat,
se utiliza o cantitate de tutun mai redusă.
43

Costea et alii, 2007, p. 336.
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Dobrogea a fost încorporată deplin în sistemul administrativ otoman către
sfârşitul secolului al XV-lea și primii ani ai secolului următor, în vremea sultanului
Bayazid II (1481–1512), în circumstanţe care încă mai necesită elucidări punctuale44.
În epoca otomană, teritoriul Dobrogei (Dobruca-ili), un uc-beylik la începuturi, a făcut
parte din sangeac-ul (beylerbeylik din 1599) Silistra, “ţara” Silistrei (memleket-i Silistre) în descrierea geografică târzie a lui Kâtip Çelebi, parte a beylerbeylik-ului Rumeliei45. Zona căreia îi aparţin descoperirile care fac obiectul acestui studiu (siturile Pazvant I şi II) a făcut parte din kaza-ua Hârșova (unitate administrativă otomană aflată
sub jurisdicţia unui cadiu), care cuprindea, până spre ultimul sfert al secolului al XVIlea, întreg spaţiul Dobrogei de la nord de Valea Carasu (exclusiv zona deltaică a braţului Chiliei). După aceea, o nouă kaza, a Babadagului, acoperind aproximativ jumătatea estică a kaza-lei Hârșova, va încadra aceste locuri46.
Din punct de vedere al căilor de comunicaţie transdobrogene, aşezarea Pazvant II aparţinea axei Nord – Sud, în proximitatea “drumului turcesc” al campaniilor
imperiale otomane, din secolul al XVII-lea mai ales (şahrak), pomenit de Evliya Çelebi,
drum care venea de la Edirne prin Provadia – Hacıoğlupazarı/Bazargic/Dobrich –
Kara-su/Medgidia – Babadag – Isaccea, spre regiunile din nordul Dunării maritime47,
dar și axei Est – Vest, între Hırsova/Hârșova (la 41 km distanță) și schela maritimă
Vadu/Karaharman (27 km), dezvoltată, dar mai ales fortificată48 de sultanul Murad
IV (1612–1640). De asemenea, se afla și în vecinătatea râului Casimcea, a cărui funcţie
de mijlocire a unei conexiuni comerciale ponto-danubiene este la ora actuală aproape
necunoscută sau neglijată de cercetările istorico-arheologice.
Complexele și materialele arheologice prezentate anterior constituie o imagine preliminară a celor două situri, în stadiul actual al cercetării fiind posibile doar
ipoteze de lucru. Așezarea din punctul Pazvant II a avut un caracter rural, dezvoltându-se pe o perioadă de timp relativ îndelungată, cu cel puțin două secvențe de locuire.
Viață economică și socială a comunității de aici se va fi desfăşurat şi sub influenţa
centrului de la Ester, cunoscut graţie documentelor otomane de la începutul secolului
al XVI-lea, desigur cu o existenţă mult mai timpurie, şi a cărui remarcabilă înflorire
din secolul al XVII-lea este lăudată în povestirile lui Evliya Çelebi49.
Cercetări arheologice din punctele Pazvant I și II sunt deosebit de importante pentru o bună cunoaștere a strategiei de colonizare otomană în regiune. Deși
44

Popescu, 2008a, p. 643-653 și Popescu, 2008b, pentru viziunea cuceririi Dobrogei de către
otomani în etape multiple, cuprinse în perioada domniilor sultanilor Mehmed I (1413–1421)
și Bayazid II (1481–1512).
45
Popescu, 2008b.
46
Popescu, 2013, p. 63-70: pe la mijlocul secolului al XVI-lea, pe teritoriul iniţial al kaza-lei
Hârșova, vor fi organizate mai multe noi kaza-le: pe lângă amintita kaza a Babadagului (apărută mai târziu decât toate celelalte, spre ultima treime a secolului), kaza-lele Tulcea, Măcin,
Isaccea, desprinse din partea nordică a kaza-lei Hârșova, și kaza-ua Tekfurgölü, având ca axă
Valea Carasu.
47
Gemil, 1991, p. 294-297; Popescu, 2013, p. 89-90, 139-147.
48
Iosipescu, 2004.
49
Popescu, 2012.
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teritoriul Dobrogei a făcut parte din Imperiul Otoman mai multe secole, din punct de
vedere arheologic este foarte puțin cercetat în comparație cu alte regiuni din imperiu50.
De aceea, considerăm că cercetările arheologice viitoare vor oferi posibilitatea cunoașterii modelului cultural otoman și înțelegerii mecanismelor care au stat la baza simbiozei etnice în zona Centrală a Dobrogei, atât în secolele XVI–XVII cât și în perioadele anterioare.

50

De exemplu, Baram, Caroll, 2002; Georgeon, Hitzel, 2012; Sluglett, Weber, 2010.
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Fig. 11. Piese descoperite în necropola Pazvant I (1) și așezarea Pazvant II (2–5).
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