AUTORII ANTICI DESPRE DELTA DUNĂRII.
ESEU DE GEOGRAFIE ISTORICĂ

Dunărea construieşte de peste 10.000 de ani una dintre cele mai frumoase delte din Europa şi

chiar din întreaga lume. Delta Dunării este deosebit de i nteresantă pentru a fi studiată, atât ca evoluţi e cât
şi ca b ogăţie peisagist ică şi faunistică, chiar dacă este a doua din Europa (după cea a fluviului Volga) şi
•

a douăzeci şi treia de pe Terra. Incă din antichitate, această palie a pământului românesc a constituit un

obiect de studiu pentru Învăţaţii vremii. Descrierile geografice ale periegeţiJor se refereau mai mult la

linia ţărmului de-a lungul căruia navigau. Neguţătorii antici se interesau mai ales de localităţile, de zonele

pe lângă care treceau. M arginile deltei de la mare intrau şi ele În atenţia acelora care colindau nord-vestul
Mării Negre. Ei erau obligaţi să ţină seama de posib il ităţile de navigaţie din această parte a mării pentru
a se feri de pericole. Astfel, se descriu curenţii şi bancurile maritime, implicit şi gurile Dunării.
Cele mai interesante informaţii despre Delta Dunării aparţin lui Ptolemeu', Sol inus' , Pl iniu cel
Batrân'. Arrianus', Herodot', und e se găsesc detalii semnificative. Vorbesc s uccint de spre gurile Dunării:
Apollonius din Rodos, Strabon, Tacit, Lucan. Statius. Valerius Flaccus. Rufius Festus Avienus, Pseudo
Scymnos, Ovidiu6 etc.

Studiind izvoarele scrise şi c a rtografice antice am constatat că autorii acelor vremuri vedeau

Dunărea ca având două, cinci sau şapte guri. Această diversitate de op inii a dus la numeroase discuţii În

Ceea ce priveşte identificarea punctelor geografice la care se refereau datele, cu elemente existente În

delta actuală. Dunărea cu două braţe este menţionată de Apollonios din Rodos: "Cum Istrul are două
braţe, dintre care unul se numeşte "cel frumos", iar celălalt a lui Ares sau a lui Arex .. . "7 Braţul numit "cel

frumos" ar putea fi un b raţ secundar al Sulinei. Acest braţ este amintit şi mai târziu. Evoluţia deltei a
determinat ca braţul să fie colmatat . Braţul lui Ares (Arex) este. se pare, legat

de legenda argonauţi lor,

cei care au plecat in căutarea lânii de aur şi au ajuns şi În Delta Dunării. Odată ajunşi În deltă. argonauţii

au cerut ajulorul l ui Ares. zeu de origi ne tral:Îcă, pentru a trece prin deltă, neştiind ce îi poate aştepta. Arcs

poate sugera şi caracterul braţului, greu de parcurs. cu multe pericole . Braţul lui A rc s ar putea fi
idcnti(icat cu braţul actual Sfântul Gheorghe. Î nmulţirea informatiilor geografice a dus implicit şi la

cunoaşterea mai de a p roa p e a Deltei Dunării.

Izvoarele istorice menţionează că Dunărea are cinci guri. Acea sta informaţie apare mai ales În
izvoarele greceşti. Herodot povesteşte că flota lui Dariu" ajungând în Marea N eagră, a intrat pe Istru, pe
care au mers timp de două zile în amonte. Apoi au construit un pod acolo unde Istrul se desparte În cinci
guri (se pare eă locul este Isaccea, folosit şi de alte expediţii): "Trecând printre stâncile Cianee. corăbiile
se îndreptară spre Istru. După ce au mers cale de două zile în susul fluviului, pe mare. oamenii au
construit un pod peste fluviu, acolo unde se deSp3l1 gurile Istrului"s.
Herodot, cel care a \'ăZUl el Însuşi locurile pc care le descrie� SpllllC des p re Istru: "Istrul sfârşeşte
prin a se vărsa În mare, În Pontul Euxill, după ce u străbătut toată Europa - acolo undc sc află Istria,

f

indreptar geogra ic. III, 10,2, Ed, C. \'luller.
,
)
..

ClIlegere defapti? memorahile. 13. 1.

Istoria narural:i, IV, ! 2{2.1). 78.
Descrierea di.Iăloriel Înjuru{ Pontu/ui t:uxin. 24. 1.

Istorii. IV, p.89.
,

I\pollonios din Rodos. .-lrf:onalllicele. IV. p. 282-293: Slrabon,
Lucan,

7
8

Şcolii,

Geografia,

VI f. 3.

15 fe . 305 ):

raeit Germania. 1. 3:

III, 204� Statius. S'ilvele, V, 2. 136; Valcrills Flaccus, Argonolitfcele. IV, 718: Rufius Festus A\'icnw:i.

Descrierea PăII/fln/ului. Pscudo-Scymnos. Descriereo l'limân/ului, p. 771;

Scolii din Cod. earis fu Argor!.auticefe Illi Apo!lol/illS, IV. p.306.
llisto!"il. IV, p.29: IV. 33; II. 47.

Ovidiu, Ţ"isfele, IL p.189.
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Fig.]. Hana Dehei antice a Dunării (după 1. G. Petrescu)
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colonie a mi le sienilo r'; ( ...) Între fluviile care au renume şi care

şi Istrul, care are cinci guri

sunt navigabile când vii de la mare este

".

Textul lui Herodot a fost foarte comentat. El menţionează că Dună rea se varsă Intr-un golf al
Mării Negre, fluviul având deltă mult mai redusă ca suprafaţă faţă de cea actuală. Numărul braţelor era

mai mare, dqr aspectul general al deltei era asemănător cu cel de azi.
"rrianus a lăsat şi el infOlmaţii amanunţitc despre gurile Dunări i . Comparând Dunărea cu
lndusul, fapt ce sugerează importanţa care i se dădea fluviului european, Arrianus remarcă distanţa redusă

dintre gurile Dunării faţa de cele ale Indului. De asemenea, în altă lucrare, cea referitoare la descrierea

Pontului Euxin, Arrianus" menţionează: "De la gura Istrului, numită Psilon şi pană la cea de-a doua gură
sunt şaizeci de stadii. De aici şi pană la gură ce se numeşte Calon sunt patruzeci de stadii". Iar de la Calon
la a patra gură a Istrului cu numele de Naracon sunt alte şaizeci de stadii. De aici la a cincea gură sunt
o sută douăzeci de stadii".
Gura cea mai nordică Psilon-Stoma, astăzi este închisă. Acum două mii de ani, această gur",
purtând cal ificativul de subţire, (psilon=subţire, În limba greacă) se vărsa mai Întâi Într-o baltă (actualul
lac Jibrieni). Apele braţului, limpezite În parte prin străbaterea bălţii, ajungeau la mare cu aluviuni puţine.
Grindul care s-a format era foarte mic. De altfel, cursul actual al Chiliei, a căror asemănare cu limanele
di n sudul Bugeacului, dinspre Nistru, este vădită.
A doua gură a Dunării, continuând enumerarea din nord, după Arrianus este g u ra Borcion=Gura
de la Nord. Apele braţului aveau un debit mic, aluviunile sale n efi ind depuse mai întâi într-o baltă, ci
direct pe linia ţărmului, c on tribuin d astfel la formarea g ri ndului Jibrieni, pentru ca după aceea, ch ia r din
cau za aluviunilor aduse, să fie repede silit să părăsească lupta În fav oa rea altor braţe mai puternice ale
Dunării. Calon Stoma (Gura Frumoasă) în prezent este inchisă datorită formării unui gri nd.
CORESPONDENŢA ACTUALĂ

DENUMIRE ANTICĂ
RELAŢIA

DISTANŢA

RELAŢIA

DISTANŢA

N. grindului Răd ucu -

Ca Ion Stoma - Naracu
Sto ma

60 stadii

=

1 1 , 1 km

N. grindului

Il

km

Ceamurlia
N. grindului

Naracu Stoma IIieron Stoma

�

120 stadii =22,2 km

Fig.2.

Ceamurlia - S.
urindullli Caraorman

22 km

Distanţe În Delta Dunării (după 1. G. Petrescu)

A patra gură amintită de Arrianus este Naracon Stoma'�Gura Îngustă. Acest braţ al Dunării este

identificat cu b raţul Sulina care trece printre grindurile Răducu şi Ceamurlia-Caraorman.
1. G. Petrescu consideră că in antich ita te acest grind a fost mai mult influenţat de tluviu, decât
astăzi, la adăpostul curemului marin de nord-sud.
Hieron-Stoma (Gura Sfântă) este i de ntific at cu braţul Sfântul Gheorghe. A fost numită astfel
pentru că acolo era punctul tenninus la bratului principal al lstrului care d�st:rvea navigatia. ceea ce a
determinat ca această denumire sacră să se perpetueze până astăzi, prin numele Sfânlu Gheorghe.
Arrianus pe lângă enumerarea guri lor. dă şi informaţii p rivin d distanţele dintre acestea.
Comparând datele antice cu distanţele actuale, se c onstată o apropiere până la O identitate a cifrelor. ceea

1 ..::

Loca!inrca este apro.\imati\'<l. p.:ntrll că loc<1!itatea
Desc,.i(!r�a căhl1ol'lei Îl1jurul Pomullii EI/X/Il

Ijn stadiu"" 177.6 melri.

se

arlă cit: f�!pt C<lIn la 60 km rals d;.; bratul Sr.Cihcorghc.
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ce face să constatăm că delta avea În sec. II d. H., un aspect apropiat celui de astăzi" (fig.2).
Pscudo-Scymnos" şi Rufius Festus Avienus14 au susţinut �i ei că Istml are cinci guri. Ccle mai
multe cercetări de geografic istorică consideră prin studierea direcţiei grindurilor secundare sau principale
şi deasemenea poziţiilor lor, că vărsarea Dunării avea şapte guri. Strabon, Plinius cel Bătrân şi Ptolemcl1
susţin că Dunărea avea şapte guri.
Strabon" spune despre gurile Dunării următoarele: "[Istrul] are şapte guri. Cea mai mare este
a�eca numită «gura sacră»

de la care sunt 120 stadii de plutire în susul fluviului pană În insula Peuce".

"Intre gurile de mai sus ale Istmlui se întâlnesc nişte insule mărunte. Trei guri, după «gura sacră»

au

puţină însemnătate. Celelalte trei sunt cu mult mai mici decât «gura sacră» , dar mai mari decât cele
ldintâi]". Stmbon prezintă într-un mod original şi simplu gurile Dunării. EI sublinează importanţa Gurii
Sacre, care nu este alta decât bratul Sf Gheorghe.
Ptolemeu este autorul care a dat cele mai detaliate informatii despre gurile Dunăr ii . Geograf.
matematician şi astmnom, Ptolemeu precizează gradele de latitudine şi longitudine pentru fiecare punrl

cunoscut. Harta întocmită pe baza acestor coordonate geografice nu inspiră însă Încredere depl ină ;
prezintă doar interes documentar. În orice caz nu unul cartografic (fig.3).

,o••vel. StDmlJ
56·i5··1�6·o/i;O'

NM'.tc. sr"",.
$6."ofO", 1.& zo·
StamlP..,ee
"

Fig.3. Harta Deltei Dunării după Ptolemeu (sec.1I d.H.)

I.G. PClrcscu, !Jelta Dunării. Geneza şi E'volutie. RucureştÎ, 1957. p.140.
Descrierea Pământlllui. p. 717.
15

f)e:�aierea Pămul/tului.
Geografia. VII, 3, J 5.

ea
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Greşelile lui Ptolemeu au fost remarcate pentru prima dată de C. Brătescul'. Acesta rezidă din
faptul că În stabilirea coordonatelor diferitelor puncte reprezentate nu a folosit observaţia astronomică,
ci a transformat numărul de stadii al distanţelor de pe mare şi uscat În grade. A început să măsoare

latitudinea de la Insula Rodos, ceea ce a dus la numeroase inexactităţi . De exemplu paral ela de 45 grade
care după detenninările moderne trece pe la nord de gura Srantu Gheorghe, la Ptolemeu trece prin portul

Odessos (Vama), prin urmare cu aproape 200 km, mai la nord.

Dunărea antică avea o deltă bine evide nţiat;l, unde Ptolemeu deosebeşte şapte guri.
1. Gura Întâi este numită Thiagola care Inainte de vărsare în mare fanna un lac cu acelaşi nume.

Numită şi Psilon Stama (Gura Subţire ) , acest braţ avea un debit redus aşa cum sugerează şi denumirile
sale. Ea este menţionată şi de Arianus, putând fi considerată ca un braţ secundar al Chiliei de astăzi.

2. A doua gură, rară să aibă la Ptolemeu o denumire specială, are o importanţă redusă. aparţinea

unui braţ care era colmatat şi îşi înceta cursul Înainte de locul unde ar fi trebuit să se verse In mare.

3. Gura a treia Boreum Stoma�Gura l\ordică este cea mai importan tă din nordul deltei, de unde

şi denumirea ei, fiind cunoscută şi de Arianus.

4. Pseudo-Stoma�Gura falsă este cea de a patra gura. denumită astfel pentru a atrage atenţia

navigatorilor care ar fi folosit-o că n-ar fi putut ajunge în larg.

5. Gura a cincea este numită Calon Stoma=Gura Frumoasă, de unde se deduce că p e acolo este

un loc favorabil de trecut cu corăbiile.

6.

Narcon Stoma este gura a şasea şi înseamnă "Gura leneşă", ar sugera a spectu l ei deosebit, lin,

liniştit. Narcon poate sugera şi debitul redus al apei de pe br al ·

7. A �aptea gură numită în greceşte Hieron Stoma� Gura Sfântă, Gura Sacră; era cel mai
important braţ al Dunării, prezentat ca fiind izolat de celelalte brale care sunt bifurcaţii ale braţului din
mijlocul delteil7

Pliniu cel Bătr ân În lucrarea Isloria natura/ădescrie gurile Dunării astfel: "Dunărea se varsă în

Pont prin şase brale enonnel'. Primul b raţ estc al Peucei. numit aşa din cauza insulei Peuce, de care e cel

mai apropiat; el este absorbit de o m l aş tină mare de nouăsprezece mii de paşi . Din albia sa. mai sus de
Histropolis, se formează un lac cu o circumferinţă de şaizeci şi trei de mii de paşi, numit Halmyris. Braţul

al doilea se numeşte Naracu Stoma, al treilea Calan Stoma, lângil insula Sarmaticit; al patrulea Pseudo
Stoma cu insula Conopan Diabasis, apoi Boreion Stoma şi Psilo Stoma.Toate gurile sunt Însă atât de mari
încât se spune că marea este învinsă [de fluviu] pe

O

lungime de patruzeci de mii [60 km] de pa�i �i se

simte că apa este dulce". Lacul Halmyris (Razelm)19 se pare că a fost legat de braţul sudic al Deltei prin
giirla Dunavăţului. astăzi cu totul neînsemnată datorită

a

luviunilor dar În trecut mai mare (1. G. Petrescu).
,

Tacitus şi Solinus amintesc şi ei că gurile Dunării sunt În numftr de şapte, a şaptea fiind o

mlaştină. Dacă in epoca grecească braţul mai de la nord de gura Boreion avea deschidere la mare, în
epoca romană el era colmatat. De cele şapte guri ale Dunării mai amintesc Ovidiu, Lucan, Statius.
Ammianus Marcellinus, Într-o descriere a ţărmului Mării Negre, înşirând gurile Dunării de la nord la sud,

a inceput cu Peuce. Aceasta nu înseamnă însă că Peuee este braţul Chilia, fiind În general recunoscut că

latura geogratică a scrierilor lui A. M. trebuie considerată ca lipsită de precizie, nepăstrând niciodată
ordinea obişn uită a descrierilor"O altă problemă deosebit de discutată este aceea a golfului În care lIerodot afirmă că se varsă
gurile dunărene mai sus amintite. Gr. Antipa SUSţine că acest golf este "limanul" iniţial dintre locul de
ramificaţie a braţelor şi cordonul litoral marin Jiberien-lIistria. C. Brătescu arată că acest golfnu ar ti

16

:. <;

Pto!cmClIS, Dacia şi Mocsia. Ifaduce-re d� C. l3răte�cu. in ,fila/ele Dohrogei.
1,(,. I\:trcscu, op.

cit.,

1923.

p.35·36.

1n tradi\ ia greacă (Hcrodor)

Dunărea avea cinci bn1ic.

Î il

�poca romană S'Jllt î nrcgi stntc şapte hral e 1, S trabon). P] i Il ius

şi l'tolcl1lcU rnenţion�ază şapte guri. dar a şapte;) apare la ei sub forma u!H.'i balti carc comunică
- '-,
•

2';

Cli rnar�a.

Lacul Razelm .

Gh.

Năsla<;e, Peuce.

8.SII.G.,51/1932.

C011lribu{ie

la cunO(l�ere

geografică. ji::ica şi

omenească
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existat În regiunea Dunării, ci mai l a suc!,
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la Vama. Herodot spune că prin deltă, de la
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mare până la punctul de despărţire al
braţelor, erau două zile de drum, ceea ce
...

a.

t>

e-

:J".

lui Polybiu (sec. II d. H.) să fie Închis
printr-un banc de nisipuri situat la o
depărtare de o zi de gurile tluviului şi
primejdios pentru navigaţie. Acest banc

.

Flg.4. Deha Dunărll în 7abula f'eutingen'ana
.

bine conturate atunci. Golful amintit de
Herodot (sec. Il Î. H.) a Începul în timpul

-SI r>� 5
.

obligă să se constate existenţa unei delk

reţine apele tluviului �i tacea deci ca apa
marii să fie bună de băut pe o mare distanţă

în faţa gurilor, după cum afirmă Pliniu cel Bătrân (sec. 1 d. H.). "Toate gurile Însă sunt atât de mari Încât
se spune că marea este învinsă [de tluviul] pe o lungime de patnueci de mii de paşi

(60 km) şi se simte

că apa este dulce". Formaţiunea aluvinioară care determină Înfrângerea mării nu poate ti decât linia

actualului ţărm care se schiţează Între grindurile Letea şi Sărăturile21. Îndulcirea treptată a apelor din
golful acelui timp, este un semn al apropiatei Încorporări la delta a Întregii suprafeţe închise. Revenind
la Polybius trebuie subliniată originalitatea informaţiei sale şi importanţa sa pentru evoluţia deltei.
"Cum Istrul care vine din Europa se varsa In Pont prin mai multe guri, din mâlul adus de braţele
sale s-a format În Pont (şi se menţine şi acum) un banc de nisip de aproape o mie de stadii lungime (167
km), la depărtarea de uscat cale de o zi. Cei care plutesc în Pont, fiind Încă în plină mare, dau de acest
obstacol �i Îşi împotmolcsc corăbiile acolo

In

cursul nopţii, fără să bage de seamă. Corăbierii Îi dau

numele de «Piepturi» . Cauza pentru care această Îngrămădire nu se formează chiar lângă uscat, ci este
Împinsă mult Înainte trebuie considerată următoarea ... Atâta vreme cât curentul fluviului, cu repeziciunea
lui. biruie şi îndepărtează apa mării, pământul şi tot ceea ce-i adus de valuri este în chip necesar Împins
in larg şi nu-şi găseşte nici aşezăre, nici odihnă.
Dar o dată ce puterea curentului
este nimicită de adâncimea şi volumul apei
mării, atunci fireşte că aceste aluviuni cad

....

la ('und şi răman cu statornicie acolo. De
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aceea, zăgazurile ce le alcătuiesc fluviile
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ce

variază

proporţional
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atunci râurile puţin însemnate, după ce

depărtare

...YOco
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când au loc ploile cele puternice. C'lci

lor, imping aluviunile în mare până la o

,

�
•

acele [bancuri] ale cursurilor de apă mici

resping valurile mării de lângă vărsarea

�

�

lângă uscat apa e adancă. Dimpotrivă,

lor. Acest lucru se poate observa mai ales

C

.4

repezi şi mari sunt departe de ţărm, iar

şi domoale se formează chiar lângă gura

o

FIg.5. Gunle Dun ari i dupa Harta GcografulUJ din Ravenna
•

•

-

..

-

.

.

cu

repeziciunea curentului. Mărimea bancurilor despre care am pomenit, cantitatea importantă de piatră,
lemn şi pământ ce o aduc Iluviile e verosimilă şi ar fi o naivitate să ne mirăm de ea ......

Un loc aparte În prezentarea gurilor Dunării o reprezintă hărţile din epoca romană. Tabu/a

Peulingeriuna reprezintă copia unui original din sec. III, eventual chiar din sec. Il e. n. Gurile Dunării

sunt prezentate În număr de şase dar tară o prea mare exactitate pentru că acestă hartă a reprezentat În

primul rând un ghid pentru armatele romane care aveau nevoie de informaţii exacte privind distanţele

,

"
""

1. G. Petrescu, op.ci!., p.140.
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dintre localităţi. Geograful din Ravenna (Anonimul Ravennat) alcătuieşte sau a copiat În limba latină În

sec. VII o hartă care se referă la o situaţie a sec. 1l-111. Pe această hartă care prezintă lumea cunoscută a
acelei vremi, Dunărea este reprezentată ca având trei guri. De altfel toate râurile reprezentate sunt doar

o limită Între diferite regiuni şi popoare ncpunându-se accent pe reprezentarea corectă a lor.

Atât Tabu/a Peufingeriana cât şi pc Harta Geografului din Ravenna, Dunărea este reprezentat,l

ca vărsându-se într-un golf al mării, susţinându-se Încă o dată ideea lui Herodot.
Autorii antici care au descris Delta Dunării ne-au lăsat o imagine care nu corespunde În totalitate
cu cea de azi. Deşi se menţionează un număr variabil al gurilor Dunării (două, cinci sau şapte), este foarte

probabil că cei care enumeră şapte braţe (Plinius cel Bătrân. Ptolemcu) - Învăţaţi de Înaltă autoritate -, să

11 avut dreptate, iar cei care au specificat numai cinci guri (Herodot şi !lrrianus) să ti omis ca fiilld

neÎnsemnate două braţe care erau colmatate sau nu avea ieşire la mare. De asemenea, din textele antice
reiese că Dunărea se varsă Într-un golf, că delta nu era pe deplin conturată; Între gurile fluviului erau
,

numeroase insule şi că în sudul deltei şi În cuprinsul ei existau mari lacuri. In deltă marea era învinsă de

apele Olivililui, după autorii antici, apa dulce extinzându-se pe o distanţă de 60 km, la gurile Dunării; la
o depărtare de o zi In larg, se afla un banc de nisip lung şi primejdios pentru navigaţie aşa cum
menţionează istoricul Polybius.
!lceastă prezentare nu se vrea completă, ci doar Încă o încercare de a putea cunoaşte mai bine
evoluţia Deltei Dunării în antichitate.
,
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LES AUTEURS ANTIQUES SUH LE DELTA DU DANUBE.
ESSAI DE GEOGRAPHIE HISTORIQUE
•

RESUME
L'etud��analyse, les infonnations des auteurs anti ques sur le Delta du Danube qui apparaît chez c eux ci
-

COlTIlTIC

ayant deux (Appolonius de Rhodes). cinq (Herodotc, Arrianus, Pseudo-Scymnos et Rufius Festus Av ienus )

ou sept bouches (Su"abon, Pline I'Anchien ct Ptole mee ) il: nOlTe aviso correspond â reaJite antiquc En rappclant toules
.

ces informations sur le Oehe du Danube nous (ivQns realise line identification des bouches du Oanube dans

l'Antiquite en les comparant avcc celles d'auj ourd'hui. Le Deha est aus si illustre dans la canographie (Tabula

G eographe de Ravenna), Notre conclusion est quc, dans l'Antiquite, le Delta du Oanuhe
etait plus reduit comme superficie, avait devant lui un golfe (comme le dit Herodote) qui etait borne par un banc dl:
sabie (I'olybios). el qu il avait sept bouclles.
Peulingel'iana elia calte du

'

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.l. Carte du Delta antique du Danube (selon 1. G. Petrescu).
Fig.2. Distances dans le Delta du Danubc ( sele n l.

Fig.3. Carte du Delta du Danube (selon Ptolemee).

Ci. Pet re scu).

FigA. Les Delta du Danube dans Tabu.la Pelllingcriww.

Fig.S. Les bouches du Danube (seIon la carle du Geographc du Ravenna).

