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pârâu. Situaţia hidrografică actuală este oarecum 
diferită de aceea din vremurile funcţionării 
cetăţii, întrucât atât legătura dintre cele două 
lacuri, cât şi apele care udau poalele dealului au 
fost colmatate de aluviuni sau acoperite de stuf 
şi plaur. Astfel încât în prezent legătura dintre 
lacuri a trebuit să fie restabilită prin tăierea prin 
stuf a unui canal navigabil. Geologic, Dealul 
Gras este, în cea mai mare parte, o formaţiune 
din calcare triasice, ladiniene cenuşii3.

Pe promontoriul dominat spre nord-est de 
Dealul Gras s-au concentrat aşezări şi necropole 
din preistorie, antichitate şi până în epoca 
modernă. Locuirea antică este reprezentată 
de castrul roman – astăzi aproape cu totul 
distrus – aflat chiar la gura lacului Babadag. La 
extremitatea nordică a satului Enisala se află 
vestigiile cetăţii romano-bizantine care nu a făcut 
3 Albert Baltreş, Cercetări privind rocile utilizate la construirea 
cetăţii medievale Enisala, Bucureşti, 1992 (Arhiva Institutului 
Naţional al Monumentelor Istorice, fond DMASI, dosar 
Enisala).

CETATEA IENISALA
CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE LA 

PROIECTUL DE RESTAURARE1

Într-una1din extremităţile nord-vestice ale 
uscatului dobrogean, făcând pandant la sud pro-
montoriului Dunavăţ, pe Dealul Gras, care domi-
nă trecerea din lacul Babadag în complexul la-
gunar Razim-Sinoe, se înalţă cetatea Ienisala. De 
aproape trei sferturi de mileniu şi până mai ieri, 
ca prin minune pentru o ţară precum aceasta, pei-
sajul istoric se păstrase aproape neschimbat2. 

Din punct de vedere geografic, Dealul Gras 
(altitudine 109,60 m) domină legătura dintre 
lacurile Babadag şi Razelm, fiind delimitat spre 
vest de o viroagă, odinioară probabil valea unui 

1 Bibliografia, mai cu seamă românească, de până în anii ‘60 ai 
secolului trecut a fost culeasă de Nicolae Stoicescu în Bibliogra-
fia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I – Ţara 
Românească, Craiova, 1970, p. 299. La aceasta se adaugă: Nico-
lae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 
1899; Gheorghe I. Brătianu, Demetrius, princeps Tartarorum, în 
„Revue des Etudes Roumaines”, IX-X, Paris, 1965; Din istoria 
Dobrogei (mai departe DID), vol. III, Bucureşti, 1971.
2 Anul trecut (2009) acest mirific peisaj istoric a fost desfigurat 
prin construirea unei şosele cu baluştri legaţi cu lanţuri de fier.
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Fig.1. Cetatea Ienisala, imagine satelitară 
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obiectul unor cercetări arheologice sistematice.
Dar, fără îndoială că între limitele 

geografice şi cronologice ale sitului, cetatea 
medievală, spectaculoasă prin amploarea ruinelor 
şi poziţia singulară, se evidenţiază şi constituie 
principala atracţie. Satul actual, locuit de familii 
care păstrează tradiţia originii moldovene,  pare 
a fi şi rezultatul unei colonizări dinainte de pacea 
de la Adrianopol (1829).

*
Denumirea „Heracleea” dată cetăţii a fost 

culeasă de la localnici de geologul Karl F. Peters 
(1825-1881), care a trecut prin aceste locuri la 
18604, şi de căpitanul Marin Ionescu-Dobrogi-
anul în explorările sale în Dobrogea de la finele 
secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-
lea5. După cum scria cel din urmă, „la un kilo-
metru spre răsărit de satul Enişala, pe vârful unui 
mamelon de piatră jurasică, stau şi acum în pi-
cioare ruinele unei vechi cetăţui, Heracleea.[…] 
Este foarte posibil, ca cetăţuia să fi fost construi-
tă pe timpul împăratului bizantin Heraclius (610-
641 d. Chr, n.n.) de la care a moştenit numele; 
totuşi nici un autor nu vorbeşte despre ea.[…] 
Numirea s-a păstrat cu toate năvălirile barbare 
chiar şi sub turci”. Ceea ce M. Ionescu-Dobrogi-
anu omitea să spună era răspândirea denumirilor 
legate de împăratul Heraclius în mediul popu-
lar turc medieval şi premodern, fenomen etno-
lingvistic analog tradiţiei româneşti privitoare 
la numele lui Traian. Aceluiaşi căpitan român, 
inegalabil cercetător al ţinuturilor dintre Dunăre 
şi Mare, i se datorează consemnarea unei boga-

4 K. F. Peters, Grundlinien zür Geographie und Geologie der 
Dobrudscha, în „Denkschriften. Kaiserliche Akademie der  
Wissenschaften Vienna. Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Classe”, XXVII. Bd, 2 Abtheilung, Wien, 1867. 
5 Pe la Enisala căpitanul Marin Ionescu a trecut în anul 1897 (M. 
Ionescu-Dobrogianul, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, 
Bucureşti, 1904, p.8)

te microtoponimii, altminteri pierdute în mare 
parte, pentru zona în discuţie, între care numele 
Dealului Gras, pe care se înălţa fortificaţia6. 

Denumirea Heracleea era atestată însă şi 
cartografic, precum într-o hartă  austriacă de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, aceea a lui Ignatz 
Albrecht. Undeva spre centrul Dobrogei, la sud-
est de “Babadagi”, marcată cu semn de cetate, 
apare denumirea “Eracri-Kupei”. Din punct de 
vedere strict geografic, fragmentul cuprinzând 
ţinutul Dobrogei (“Dobrudche”), reprezintă într-
un mod destul de grosolan realităţile existente, 
localizarea aşezărilor fiind de multe ori greşită. 
Cu toate acestea, ea este unul dintre rarele 
izvoarele cartografice în care apare denumirea, 
într-o formă evident coruptă, Eracri-Kupei, 
interpretată drept „Cupa lui Heraclius”(?). 
Privit de departe, de pe malurile lacului Razim 
sau plutind pe apele acestuia, dealul stâncos cu 
ruinele care-l încoronează, turnul de poartă cu 
spărtura sa, înainte de restaurare,  sugerau poate 
cu adevărat asemănarea cu o cupă. Nu este exclus 
însă ca această denumire să fie o consemnare 
coruptă a denumirii turceşti Eracli Kapu, adică 
Poarta lui Heraclius, având în vedere aspectul 
turnului de poartă al cetăţii.

Pentru prima dată în ediţia din Harta 
teatrului de război în Europa, publicată de 
Depozitul de Război rus la Sankt Petersburg, 
în 1835, imediat la nord-est lângă satul “Ieni-
Sala” sunt menţionate “ruinele mănăstirii Sveti 
Gheorghe”7, ce aminteşte de patronul Republicii 
Ligure şi dovedeşte amintirea genovezilor, şi 
aici, în nordul Dobrogei. Recent, din cronistica 
medievală şi premodernă românească au 
fost culese mărturii ale „legendei genoveze” 
– atribuirea construirii cetăţilor româneşti 
influenţei şi prezenţei întreprinzătorilor negustori 
ai Republicii ligure pe meleagurile noastre8. 

Beneficiind şi de opiniile unor autorităţi 
ştiinţifice, răspândită în diverse lucrări 
monografice sau de popularizare, denumirea 
Heracleea s-a înrădăcinat însă până într-atât 
încât şi astăzi, în ciuda numeroaselor luări de 
poziţie contrarii, cetatea este în continuare 
numită Heracleea, iar originea bizantină pare 
mai presus de orice discuţie.

În surse cartografice medievale şi moderne, 

6 Ibidem, p. 118. 
7 Pentru care vezi Constantin C. Giurescu, Principatele Române 
la începutul secolului al XIX-lea. Constatări istorice, geografi-
ce, economice şi statistice, pe temeiul hărţii ruse din 1835, Bu-
cureşti, 1957.
8 Ştefan Andreescu, Din istoria Mării Negre (genovezi, români şi 
tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), Bucureşti, 2001.

Fig.2. Desen de la mijlocul sec. XIX datorat lui K. F. 
Peters, publicat de M. Ionescu-Dobrogianu în „Dobrogia 

în pragul veacului al XX-lea”
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Fig.3. Cetatea Ienisala, vedere aeriană asupra sitului, 
arhiva INMI

Fig.4. Plan fotorestituit, arhiva INMI

Fig.5. Fotografie aeriană oblică, arhiva INMI 
(după Al. S. Ştefan) 
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între care aşa-numitul „Itinerariu grecesc”, în 
zona lacului Razim (Razelm) a fost depistat şi 
toponimul „Banbola”, „Pampulo”. În ceea ce 
priveşte hărţile nautice, portulanice, din secolele 
XIV-XV, denumirea nu se află totuşi decât 
într-un număr redus de opere cartografice din 
anii 1318-13229. Chestiunea denumirii cetăţii 

9 N. Grămadă, La Scizia Minore nelle carte nautiche del medio 
evo, în „Ephemeris dacoromana”, IV (1930), p. 220-221, 222, 
248 (nr. 5, 6, 7) şi Victor Eskenasy, Izvoare cartografice medi-
evale despre teritoriul românesc. Observaţii pe marginea unei 

este esenţială pentru racordarea informaţiilor 
surselor scrise celor arheologice. Într-o ultimă 
luare de poziţie (1990), arheologul şi istoricul 
Silvia Baraschi10, beneficiind de contribuţiile de 
atunci ale medievisticii bulgare, şi, cu deosebire 
ale Elisavetei Todorova11, ajungea la concluzia 
că Banbola/Pampulo este un toponim de sine 
stătător ce se referea la un castel, bizantin, 
datând din secolele X-XII sau chiar anterior, 
situat pe insula Grosetto-Groseea – socotită a fi 
extremitatea sudică a grindului Chituc de astăzi. 
După regretata cercetătoare, ar fi fost vorba de 
o primă generaţie de castele bizantine de pe 
litoralul occidental pontic, sistem ce cuprindea la 
nord de Pampulo fortificaţia din insula Bisericuţa 
din faţa Dolojmanului şi apoi Licostomo.

Concluziile Silviei Baraschi ar fi de natură să 
soluţioneze chestiunea în sensul absenţei oricărei 
menţiuni cartografice, în hărţile portulanice 
italiene, referitoare la cetatea Ienisala. 

Cercetările arheologice întreprinse recent 
la Bisericuţa-Dolojman au scos însă la iveală 
vestigiile unei fortificaţii romano-bizantine, şi 
numai sporadice vestigii din secolele X-XI12. În 
ceea ce priveşte extremitatea sudică a grindului 
Chituc, însă pe terra ferma, unde a plutit multă 
vreme fantasma unui quadriburgium roman, 
cercetările arheologice nu au scos la iveală decât 
castelul otoman de la Qaraharman13.

În aceste condiţii, fireşte că se impunea 
revederea surselor şi a exegezelor lor. 

Unul din principalele izvoare invocate 
este „Itinerariul grec” care ar fi fost descoperit 
la 1559 de învăţatul elen Dimitrios Tagias şi 
publicat de el, în 1573, la Veneţia. Din studiile 
pe care i le-au consacrat Armand Delatte14 şi 
Petre Ş. Năsturel15 reiese că manuscrisul aflat 
lucrări recente, în RdI, 33, 4(1980), p. 762-763.
10 Silvia Baraschi, Sur la topographie ponto-danubienne au 
Moyen-Áge Il Grossetto-Grosea, Banbola, Zanavarda, în RRH, 
XXIX, 1-2 (1990). 
11 Elisaveta Todorova, More about Vicina and the west Black 
Sea Coast, în EB, 2(1978), p. 124-128; idem, Kam istorijata na 
Varna, Nasebar i Anhialo (Pomorie) prez XV v., în „Izvestija-
Varna”, 21 (1985), p. 27-28;  idem, Au sujet de la géographie 
historique du Delta Danubienne, în EB, 1(1986), p. 57-67; idem, 
Neizvestno frensko opisanije na zapadnija cernomorski brjag to 
1738 gr., în „Izvestija-Varna”, 23(1987), p. 132-150.
12 Vezi Cronica cercetărilor arheologice 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004.
13 Sergiu Iosipescu, Dans la Dobroudja ottomane aux XVIe-
XVIIe siècle. Le chateau-fort de Karaharman et son trésor, în 
Guerre et société en Europe, Bucarest, 2004, p. 63-81. 
14 Armand Delatte, Les portulans grecs, Liege-Paris, 1947, p. 
X s.u
15 Petre Ş. Năsturel, Aşezarea oraşului Vicina şi ţărmul de apus 
al Mării Negre în lumina unui portulan grec, în SCIV, VIII, 

Fig.6. Turnul 1, poarta cetăţii şi curtina de sud, fotografie 
din 1917 publicată în “Bilder aus aus der Dobrudscha” 

1916-1918

Fig.7. Turnul 1, poarta cetăţii şi curtina de sud, fotografie 
din 1966, arhiva INMI

Fig.8. Turnul 1 şi poarta cetăţii, fotografie din 1990, arhiva 
INMI
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la baza ediţiei Tagias s-ar asemăna cu un altul 
din secolul al XVI-lea, conservat la Biblioteca 
Naţională de la Paris şi întrucâtva, dar de departe, 
cu Codicele Ottobonian. Savantul român adăuga, 
pe considerente istorice, datarea “Itinerariului 
grec” la cumpăna veacurilor XIV şi XV, datare 
preluată şi de Maria Holban în volumul I al 
renumitei sale serii Călători străini16. 

Textul grec al portulanului este însă din 
plin dator dialectului veneţian atât prin expresie, 
cât şi prin turnura frazei, ceea ce ar conduce, 
mai degrabă spre ideea folosirii unui arhetip 
venet. Presupunerea este întărită de utilizarea 
în portulanul grec a formei „Pampulo” pentru 
„Bambola”, firească prin transcrierea în greaca 
modernă a consoanei B prin grupul MP (μπ) sau 
P (π), căci, altminteri, B (β) în scrierea elinei 
moderne s-ar fi citit V, adică Vamvola. Dar 
un amănunt mult mai notabil şi care a scăpat 
atenţiei cercetătorilor este chiar formularea 
aşa-numitului “Itinerariu grec”: „Caliacra este 
un oraş, iar până la Grosea pe hartă înspre 
nord /.../ sunt 80 de mile”. Astfel se lămureşte 
procesul de elaborare al aşa-zisului „itinerariu” 

1-4(1957), p. 296-297.
16 Călători străini despre ţările române, vol. I, ed. Maria Hol-
ban, Bucureşti, 1968, p. 13-16.

sau„portulan” grec, în realitate descrierea 
mediogrecească a unei călătorii imaginare având 
în faţă o hartă italiană din familia celor ale lui 
Petrus Vesconte sau Marino Sanudo şi a unui 
portulan veneţian. Numai astfel se poate explica 
absoluta predominanţă a formelor italiene 
ale toponimiei pontice, cu totul neaşteptată 
în cazul unui navigator grec real, redactor al 
portulanului în propria-i limbă, şi dimpotrivă 
firească pentru un călător de cabinet pe o hartă 
italică a Mării Negre. Mai mult, manuscrisul pe 
care s-a întemeiat Dimitrios Tagias nu s-a găsit 
niciodată. 

În cazul inginerului hidrograf francez 
Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), invocat în 
cercetările ei de Silvia Baraschi, nu este exclus 
ca una dintre sursele sale să fie chiar publicaţia 
lui Dimitrios Tagias. 

Aşa cum se ştie dealtfel, primele 
reprezentări corecte ale ţărmurilor mării Negre 
au început abia după 1800 pe baza cercetărilor 
hidrografice, ale lui Taitbout de Marigny, între 
alţii, şi expresia lor dintâi a fost harta lui Lapie 
(1820). Pentru unele părţi ale litoralului vest-
pontic, inclusiv din Dobrogea, abia ridicările 
topografice din vremea războiului Crimeei 
(1854-1856) şi ale Comisiei Internaţionale a 

Fig. 9. Turnul de poartă, detaliu cu deschiderile spre 
interior (1990)

Fig.10. Turnul 2 (de sud-est) şi părţi ale curtinei 
adiacente
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Dunării, după 1857, au redat coastelor pontice 
înfăţişarea reală.

Pentru explicarea toponimului Banbola, 
singura soluţie rămâne reluarea cercetării 
grupului de hărţi din anii 1318-1322, datorate lui 
Petrus Vesconte, care îl menţionează17. Poziţia 
inscripţiei Banbola, mult la nord pe uscatul de 
la vest de lacul Razim aşa cum este marcată pe 
aceste hărţi, dovedeşte că nu este vorba de un 
hidro sau toponim pe litoralul pontic. Deoarece 
în acelaşi grup de hărţi este conturată şi insula 
Popina din nord-vestul lacului Razim s-a 
presupus18 că denumirea Banbola, în italiană 
păpuşă, nu ar reprezenta decât traducerea 
în această limbă a numelui dat de locuitori 
ostrovului (popina/păpuşă). Alături de cercetările 
arheologice care ar putea da indicii asupra unei 
prezenţe medievale pe insulă, însemnătatea ei 
către 1320 pentru navigaţia şi comerţul italian ar 
fi firească dat fiind vărsarea în dreptul insulei a 
braţului Dunavăţ, o cale avantajoasă de navigaţie 
spre braţul Sfântul Gheorghe şi în amonte pe 
Dunăre. Ipoteza este susţinută şi de prezenţa pe 
aceste hărţi, şi numai pe ele, imediat la nord de 
Banbola, a inscripţiei Lo Donauici, care nu este 
decât denumirea braţului Dunavăţ. 

Dacă nu am accepta această interpretare, 
şi am socoti că Banbola este identică cu Ienisala, 
atunci întrucât Petrus Vesconte nu menţionează 
Banbola în harta sa din 1313, ci abia în acelea 
din 1318-1322, ar rezulta că fortificaţia de la 
Ienisala a fost „descoperită” de navigatorii 

17 Prima analiză a acestuia a fost făcută de N. Grămadă, care a 
presupus că Banbola este numele corupt pentru Danoia, adică 
Dunărea (N. Grămadă, op. cit., p. 242). Pe temeiul poziţiei to-
ponimului pe malul sud-vestic al lacului Razelm, cel dintâi, pro-
fesorul Radu Ştefan Vergatti a identificat Banbola cu cetatea de 
la Enisala (Radu Ştefan Ciobanu, Cetatea Enisala, în „Buletinul 
Monumentelor Istorice”, an XL, nr. 1/1971, p. 28-29).
18 Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiţă, Ioancu, Bucureşti, 1985, 
p. 38.

italieni sau chiar „construită” în intervalul 
1318-1318. Şi cum ea nu mai este menţionată în 
hărţile portulanice italiene după 1322 ar însemna 
fie că ea nu mai prezenta vreun interes sau era 
inabordabilă pentru aceiaşi navigatori, sau chiar, 
in extremis, că încetase să mai funcţioneze. De 
bună seamă aceste concluzii trebuie temperate 
prin recunoaşterea imperfecţiunii reconstituirii 
evoluţiei cartografiei în secolele XIII-XIV 
şi a raportului dintre realitatea geografică şi 
consemnarea sa cartografică. Oricum însă, la 
sfârşitul secolului al XIII-lea şi la începutul 
celui de-al XIV-lea, cartografia pontică atinge 
perfecţiunea medievală – hărţile lui Petrus 
Vesconte fiind cea mai bună ilustrare – semn 
al unei intense navigaţii şi cunoaşteri detaliate 
a bazinului Mării Negre. Şi mai este de 
adăugat că Petrus Vesconte, după propria sa 
însemnare pe exemplare ale hărţilor sale de la 
Viena (Hoffbibliothek, cod.lat. 594) şi Veneţia 
(Palazzo Reale, Stanza 34)19 era originar din 
Genova şi alcătuise măcar una din operele sale 
la Veneţia. Şi deoarece manuscrisele celebrei 
Liber secretorum fidelium Crucis a episcopului 
de Torcello, Marino Sanudo, s-au răspândit în 
Europa creştină, se poate admite o cunoaştere 
generală a topografiei pontice şi deltaice în 
secolul al XIV-lea. 

Oricum deci, Ienisala nu apare în aceste 
hărţi.

La vremea când îşi făcea observaţiile M. 
Ionescu-Dobrogianu, Razelmul – cum îl numeşte 
constant – era sărat şi chiar lacul Babadag avea 
aproape aceeaşi salinitate, ceea ce îl făcea să 
susţină existenţa aici a unui vechi golf marin20. 
La poalele cetăţii „genoveze” – menţionată 
în vremea războiului Crimeei şi de căpitanul 
englez T.R.N. Spratt21 drept un important punct 
geologic – se întindea o mlaştină lungă de 10 
km până în gura lacului Babadag, mlaştină care 
separa ţărmul de apele lacului Razelm22. Puţin la 
NE de poalele lacustre ale dealului Gras se află 
insula stâncoasă Grădiştea, lungă de 1100 m cu 
o culme de 19 m deasupra nivelului apei şi o 
suprafaţă  de cca 20 hectare23.

În pragul secolului al XX-lea Enisala 
avea o populaţie de 865 de suflete, români în 

19 N. Grămadă, op.cit., p. 246, 248.
20 M. Ionescu-Dobrogianu, Dobrogea în pragul veacului al XX-
lea, Bucureşti, 1904, p. 140.
21 Căpitan Spratt, Cartea de navigaţie prin lacul Razelm.
22 M. Ionescu-Dobrogianul, Dobrogia, p. 141.
23 Ibidem, p. 227. Altă denumire a insulei pare să fi fost Cazil 
Kum (Ibidem, p. 373).

Fig.11. Curtina de SE la interior şi cisterna
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imensa majoritate şi 7 evrei24. Un element care 
a influenţat până nu demult peisajul era cultura 
viţei de vie amenajată în terase pe povârnişurile 
dealului şi care ocupa 100 de ha la sfârşitul 
secolului al XIX-lea25.

 Ca de obicei exista şi tradiţia unui tunel 
care ar merge la cetate: cel spre Ienisala şi-ar fi 
avut începutul tocmai în dealul Kislegic – deal în 
care după tradiţie ar fi fost îngropată şi o biserică 
- de pe raza comunei Armutli (Satul cu Peri) de 
lângă Babadag, unde se mai vedea cu adevărat o 
intrare zidită îngrijit, cu piatră şi mortar 26.

 Cea mai veche descriere a cetăţii 
aparţine geologului K. F. Peters, în cartea căruia 
este publicată şi o schiţă, - prima reprezentare 
figurativă a cetăţii27. După acest prim explorator 
dobrogean, M. Ionescu – Dobrogianu socotea 
că fortificaţia, situată în dreptul gurii Portiţa, 
apăra lacul Razelm şi că ar fi existat, poate, 
încă de pe vremea împăratului Heraclius, fiind 
refăcută de genovezi în forma care se păstrează. 
Monografistul Dobrogei de la 1900 oferea şi o 
descriere sumară a cetăţii, însoţită de o fotografie. 
Potrivit acestei descrieri pe marginea unei râpe 
naturale de 70 m, latura de apus, lungă de 60 de 
metri, avea zidul, de 3 m grosime în fundaţii, 
cu totul năruit; la mijlocul ei se afla un turn lat 
de 2 m. Înălţată la 115 m deasupra nivelului 
apelor lacului Razelm, latura de nord a cetăţii, 
de 40 m, avea un turn la colţul făcut cu latura 
de vest şi altul la mijlocul ei; ambele pătrate, cu 
dimensiunile 5 x 2,5 m. Latura de est, cu trei 
segmente de câte 10 m, avea la fiecare frângere 
câte un turn. Cea mai bine păstrată era latura de 
sud cu o poartă lată de 3 m şi înaltă de 4 m, lângă 
care se află un turn, cu zidurile groase de 1,5 m 
ce se păstrau până la 10 m înălţime, dominând 
incintele vecine de numai 5 m. Accesul în acest 
turn s-ar fi făcut pe latura interioară, de 10 m, 
printr-o poartă înaltă de 7 m (?) şi largă de 2 m; 
deasupra se aflau două ferestre, la primul nivel 
una înaltă de 5 m şi lată de 2 m, la următorul cat 
una pătrată de 0,5 m latura. În afara porţii de 
lângă acest turn, în ax cu ea, de partea cealaltă a 
cetăţii, la 5 m de turnul de nord-vest se mai afla 
o poartă. În fine la interior,  lângă poarta de sud 
se afla o groapă căptuşită cu piatră, care, după 
localnici, era începutul unui tunel ce ducea până 
în Dealul Consul de lângă satul Armutlia28. Din 
această descriere reiese între altele că nivelul 

24 Ibidem, p. 369.
25 Ibidem, p. 150.
26 Ibidem, p. 361-362.
27 K.F.Peters, op.cit.   
28 M. Ionescu-Dobrogianul, op. cit.,  p. 373-374.

depunerilor către poarta sudică a cetăţii dădeau 
construcţiei patrulatere adosate laturei sud-estice 
aspectul unei gropi căptuşite cu zidărie, altfel 
spus că grosimea depunerilor depăşea 1 – 1,5 
m, ai pereţilor, degajaţi de „decaparea” începută 
intempestiv în anii ’70 ai secolului trecut, după 
una din cunoscutele dispoziţii de şantier ale 
arhitecţilor inapetenţi colaborării cu arheologii.

*
Primele săpături arheologice întreprinse în 

cetatea de la Ienisala, au fost efectuate,  potrivit 
lui M. Ionescu Dobrogianu de Grigore Tocilescu, 

Fig.12. Fereastra de tragere a Turnului 4 (de NV) cu 
amenajarea unei banchete

Fig.13. Temeliile locuinţelor adosate curtinei de vest
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dar urmele acestora rămân să fie descoperite în 
arhiva acestuia. În anii 1938-1939 cercetările 
arheologice se leagă de numele lui Grigore 
Avachian, dar vicisitudinile celui de-al doilea 
război mondial au determinat împrăştierea şi 
chiar pierderea notiţelor de şantier şi a planurilor 
rezultate. Materialul arheologic, deosebit de 
bogat, a fost însă depozitat la Muzeul de Istorie 
din Galaţi. 

Campaniile de cercetări au fost reluate în 
anii 1963-1964 de către regretatul profesor dr. 
Ion Barnea şi de I. T. Dragomir, ele având ca 
rezultat remarcabil descoperirea celei de-a doua 
incinte fortificate a cetăţii. Din ea se păstrau, 
aproape de nivelul solului, doar cinci turnuri 
patrulatere si zidurile de legătură (curtinele) 
dintre acestea. În acest spaţiu se desfăşura – 
aşa cum a rezultat din săpăturile efectuate – o 
viaţă cotidiană obişnuită după cum au dovedit 
vestigiile descoperite în locuinţe, în general de 
mici dimensiuni 29. 

După o întrerupere de 12 ani campaniile 
arheologice au fost precipitate în 1976  de 
amintita „decapare” fiind conduse de Gheorghe 
I. Cantacuzino şi Silvia Baraschi30. În ciuda 
desfiinţării în 1977 a Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţional, Silvia Baraschi a continuat, 
cu intermitenţe, cercetările până în anul 198631. 

Săpăturile arheologice au fost din nou 
începute la 1991, din iniţiativa Direcţiei 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice, după un colocviu consacrat cetăţii 
organizat la Tulcea şi Enisala cu participarea 
lui Ion Barnea, Radu Popa, Gavrilă Simion, 
Gheorghe Anghel, Gheorghe Cantacuzino, 
Sergiu şi Raluca Iosipescu32. 

*
Remarcabilă prin poziţia dominantă asupra 

unui peisaj lacustru, prin ruina monumentală, 
cetatea de la Enisala impresionează şi prin 
tehnica de construcţie utilizată. Masivele turnuri 
şi ziduri stau mai ales graţie propriei greutăţi 
pe coama stâncoasă a dealului, despre urmele 
unor şanţuri de fundaţie putând fi vorba doar în 
puţine locuri, acolo unde pământul şi mai ales, 
29 Ion Barnea, DID, III, 1971, p. 379-385;  Ion T. Dragomir, 
Cetatea medievală de la Enisala. Unelte, arme şi obiecte de 
podoabă, în Danubius, VI-VII, Galaţi, 1972-1973.
30 Silvia Baraschi, Gh. Cantacuzino, Cercetările arheologice din 
Cetatea de la Enisala (1976), Peuce, VIII, 1980, p. 456-472.
31 Informaţiile din caietele de şantier ale Silviei Baraschi ne-
au fost comunicate cu amabilitate într-o sinteză de dna. Oana 
Damian.
32 Colectivul şantierului Enisala condus de  Sergiu şi Raluca 
Iosipescu a cuprins în 1991 şi pe dna. Oana Damian, iar între 
anii 1992-1999 pe Sergiu şi Raluca Iosipescu.

vegetaţia puteau găsi adăpost în calea vânturilor, 
ploilor şi zăpezilor. 

Zidurile, cu o grosime de 1,60 – 1,80 m, au 
paramentele realizate din piatră fasonată, tăiată 
în formă predominant cubică, de dimensiuni 
mijlocii, iar emplectonul din spărturi de piatră 
înnecată în mortar. Orificiile sau perforaţiile 
transversale, vizibile atât pe faţa interioară cât şi 
pe cea exterioară a zidurilor, situate la înălţimi 
similare, aparţineau desigur eşafodajului schelei, 
precum şi sistemului de sprijinire a scărilor de 
acces către drumul de strajă ce înconjura cetatea. 
Prin canalele longitudinale ce străbăteau zidurile, 
acum goale, se realiza armătura de lemn pentru 
consolidarea şi egalizarea zidăriei.  

Analiza de laborator a fragmentelor de 
lemn cu rol de armătură descoperite în cursul 
cercetărilor a precizat faptul că în construcţia 
cetăţii au fost utilizate trunchiuri întregi de 
stejar de peste douăzeci de ani vechime, fapt ce 
poate oferi o imagine asupra peisajului istoric, la 
vremea aceea mult mai împădurit decât astăzi. 

Incinta interioară a cetăţii, de formă quasi 
trapezoidală, este compusă din patru turnuri de 
colţ şi trei contraforţi, între aceştia desfăşurându-
se curtinele ce închid o suprafaţă de circa 3500 
metri pătraţi. Zidurile s-au menţinut pe înălţimi 
variate, între 5 şi 10 m, unele zone fiind mai bine 

Fig.14. Incinta exterioară, temelia Turnului 1

Fig.15. Curtină şi turn din incinta exterioară
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păstrate, altele mai puţin, la factorii naturali de 
distrugere adăugându-se – în mare măsură – şi 
cel uman.  

La nivelul superior al zidurilor, urmele 
drumului de strajă perimetral precum şi existenţa 
urmelor de metereze, astupate la un moment dat, 
completează imaginea curţii interioare a cetăţii.

Cu siguranţă cel mai impresionant 
element îl constituie turnul cel mare cu poarta sa 
de intrare monumentală. Proximitatea porţii şi 
posibilitatea atingerii rapide a acesteia pe drumul 
de strajă şi scări subliniază, şi în cazul turnului 
mare poligonal de la Ienisala, posibilul său 
caracterul de donjon. Deşi de obicei donjoanele 
serveau ca locuinţă familiei senioriale doar în 
caz de primejdie extremă, altfel fiind depozite de 
arme, provizii, tezaur, arhivă, totuşi aici, pe baza 
materialelor descoperite, se poate reconstitui o 
locuire de durată chiar şi în vremuri normale. 

Turnul 1(donjon) nu păstrează, din păcate, 
nici una din ferestrele de tragere integral. 
Demantelarea zidăriei a făcut ca laturile pe 
care erau amplasate ferestrele să fie mai mult 
ruinate. Totuşi se mai pot identifica trei glafuri 
originale, de piatră, la caturile II, III şi IV, pe 
temeiul cărora se poate reconstitui plauzibil 
forma acestor ferestre.

Este de remarcat că turnul a fost înălţat 
într-o manieră mai îngrijită decât restul 
fortificaţiei, desigur datorită interesului major al 
comanditarului pentru această parte a edificiului. 
Parterul turnului este de plan trapezoidal – un 
trapez dreptunghic – cu baza mare de 3,32 m, 
cea mică de 2,06 m şi celelalte laturi de 1,64 şi 
2,46 m,iar înălţimea până la lăcaşurile grinzilor 
plafonului de 3,18 m. Accesul în încăperea de la 
parter se făcea printr-o uşă cu deschiderea de circa 
0,80 m şi la care, de pe nivelul curţii interioare a 
cetăţii, se ajungea cu ajutorul unei scări de lemn 
mobile. Săpăturile arheologice au arătat  că 
parterul era compartimentat de un zid de piatră 
păstrat pe o înălţime de 3-4 asize. Acesta era 
tencuit în straturi succesive cu un mortar de bună 
calitate compus din var şi mult praf de cărămidă, 

fapt ce-i conferea atât o culoare roşietică precum 
şi calitatea unei bune izolaţii. Zidul separa astfel 
două mici spaţii: un îngust culoar care adăpostea 
scara de piatră ce urca spre etajul superior şi o 
magazie de provizii. Funcţiunea de magazie 
este argumentată de resturile de seminţe de 
cereale (mei), carbonizate, descoperite pe 
podeaua parterului, cât şi de atenta căptuşire cu 
cărămidă şi apoi tencuire a pereţilor cu acelaşi 
tip de mortar hidrofug, tocmai pentru asigurarea 
condiţiilor de conservare a proviziilor necesare 
în caz de asediu. Cu o suprafaţă de circa 4,5 metri 
pătraţi şi o înălţime de măcar 2 m, depozitul 
putea cuprinde în jur de 9 metri cubi de cereale, 
cantitate suficientă chiar şi pentru o rezistenţă 
mai îndelungată.

O analogie s-a putut stabili cu situaţia 
turnurilor de la Cetatea Albă, unde săpăturile lui 
Grigore Avachian au aflat resturi din proviziile 
de cereale pentru panificaţie, poate din vremea 
ultimului asediu (1806).

Poarta cetăţii Ienisala, desigur cu uşi 
groase din lemn, ferecată, putea fi blocată cu 
o grindă al cărei lăcaş este vizibil în grosimea 
zidurilor. Datorită înălţimii sale este de presupus 
că intrarea se putea făce şi călare, urcând pe 
creasta stâncoasă a dealului, pe un traseu destul 
de dificil şi oricum inaccesibil pentru carele 
necesare aprovizionării. Existenţa deasupra 
porţii şi în exteriorul planului uşii de lemn a unei 
fante în zidărie (meurtrière) permitea apărarea 
verticală a intrării prin azvârlirea proiectilelor 
sau lichidelor asupra eventualilor atacatori.

Turnul 2, pe plan pentagonal la exterior 
şi patrulater în interior, a dezvăluit graţie cer-
cetărilor arheologice şi de parament, importan-
te aspecte din istoria cetăţii. În încăperea de la 
parter au fost descoperite proiectile de catapultă 
din calcar poros, cu circumferinţa variind între 
0,27 şi 0,88 cm. Fiind singurul turn în care s-au 
găsit aceste proiectile în cantitate mare, se poa-

Fig.16. Monede de la Mehmed al II-lea descoperite în 
locuinţele adosate curtinei de vest

Fig.17. Proiectile de balistă desoperite la parterul 
Turnului 2
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te spune că tot aici, pe platforma superioară, cu 
siguranţă din lemn, fusese instalată o maşină de 
război. Amplasarea ei în acest loc a fost desigur 
determinată şi de situarea turnului în ansamblul 
fortificaţiei, la joncţiunea incintei exterioare cu 
cea a cetăţii, asigurând controlul drumului de 
acces pentru care şi căruţe către cetate. Planşeul 
nivelului inferior al turnului este format dintr-o 
placă de mortar armată cu grinzi de lemn trans-
versale. Grinzile de lemn au fost descoperite in 
situ în stare naturală sau carbonizate. 

Încăperea patrulateră de la parterul 
turnului avea înălţimea de circa 2,60 m, cu 
ziduri oarbe, din piatră. Ea servea, poate, drept 
depozit de provizii sau de armament, eventual 
temniţă. Accesul se făcea, evident, pe o scară de 
lemn ce trecea printr-un chepenghi practicat în 
podeaua de lemn. La al doilea nivel s-a constatat 
existenţa unui acces în turn cu şicană. Intrarea nu 
se făcea deci direct, ci printr-un culoar în formă 
de L la care se ajungea printr-o scară de lemn 
sprijinită de zidul interior şi care avea, de bună 
semă, legătură cu drumul de strajă al cetăţii. 

Întrucât zidurile ruinate păstrate ale celui 
de-al doilea nivel depăşeau înălţimea unui 
parapet, se poate crede că turnul mai avea cel 
puţin şi un al treilea nivel, acela pe care era 
amplasată catapulta. Cum proiectilele ei au fost 
descoperite, evident căzute, la parterul turnului, 

este cel mai probabil ca şi podeaua acestei ultime 
platforme să fi fost tot din lemn. 

De-a lungul incintei, situat la mijlocul 
distanţei dintre turnul 2 şi turnul 3 se află un 
contrafort trapezoidal. Spărtura zidăriei situată 
în proximitatea acestuia exista şi în timpul 
cercetărilor din anii 1938-1939, când evacuarea 
pământului excavat se făcea cu ajutorul 
vagoneţilor, prin acest loc fiind asigurată trecerea 
acestora. 

Turnul 3, pentagonal, prezintă din punct 
de vedere constructiv aceleaşi caracteristici ca 
şi turnul 2, gradul său mai mare de distrugere 
împiedicând o cercetare mai aprofundată. Între 
turnul 3 şi turnul 4, având zidul de incintă drept 
bază se află un contrafort trapezoidal, masiv, 
din zidărie plină.

În urma cercetării turnului 4, de colţ, 
patrulater, cel care închide spre nord incinta 
cetăţii, s-a descoperit pragul de intrare al acestuia 
– cioplit în piatră – situat în apropierea laturii 
de nord a turnului. Pentru podeaua primului 
cat acelaşi tip de armătură din grinzi de lemn 
peste care era întinsă o placă groasă de mortar 
a fost utilizat de constructorii cetăţii. Studierea 
atentă a paramentului interior al turnului a 
permis evidenţierea, în dreapta singurei ferestre 
de tragere păstrată, a unei banchete de piatră 
amenajată pentru odihna sau veghea luptătorului 

Fig.18. Cetatea Ienisala în timpul lucrărilor de restaurare
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aflat de strajă. 
În curtina adiacentă turnului 4 spre E se 

afla o mare spărtură atribuită distrugerii de către 
localnci pentru extragerea blocurilor de piatră 
din zid. Descoperirea însă, ca urmare a cercetării 
de parament, a lăcaşurilor pentru fixarea 
boiandrugului şi în partea mediană, la nivelul 
optim de acţionare manuală, a unui intrând a cărui 
utilitate nu putea fi decât aceea de introducere 
şi manevrare a unei grinzi de blocare a porţii, 
constituie argumente pentru existenţa şi aici a 
unei porţi secundare (poternă), aşa cum dealtfel 
intuise şi M. Ionescu-Dobrogianu. Curtina 
de vest-sud-vest, dintre turnurile 1 şi 4, lungă 
de peste 100 de m, era construită pe marginea 
abruptă a dealului. Ea a fost distrusă aproape 
total, probabil prin surparea zidurilor sale în 
râpă, aceeaşi soartă având-o şi contrafortul, de 
mai mici dimensiuni, situat la circa 35 m de 
turnul 4. 

Curtea interioară, ce închidea vârful stâncos 
al Dealului Gras, a fost nivelată, pe cât posibil, de 
constructorii cetăţii, prin mai multe plăci de mor-
tar cu grosimi variind între 0,08 şi 0,23 cm. 

Singura clădire de piatră păstrată în inte-
riorul incintei cetăţii, alipită zidului sud-estic, 
era interpretată până în 1991 drept „locuinţa 
comandantului”. Cercetarea arheologică înce-
pută atunci în interiorul clădirii a surprins atât 
o mică deschidere pe latura de est-nord-est, cât 
şi straturile de mortar hidrofug ce constituiau 
tencuiala deosebit de îngrijită a acesteia. Mai 
mult decât atât, în centrul podelei a fost găsit 
un bazinet circular, din cărămizi, cu două nive-
le concentrice. Deschiderea amintită era menită 
să evacueze preaplinul, căci în preajma sa, la 
baza zidului de incintă şi străbătându-l, se afla şi 
un canal de scurgere la exteriorul cetăţii pentru 
apele pluviale. Bazinetul central amintit servea 
la adunarea şi curăţarea periodică a depunerilor 
din apa pluvială sau adusă cu sacalele. Astfel s-a 
putut demonstra, fără nici un dubiu, funcţiunea 
de cisternă a construcţiei, ce asigura nevoile şi 
rezerva de apă a locuitorilor cetăţii. Existenţa 
ei presupunea neapărat o alcătuire de uluce şi 
jgheaburi de-a lugul şi pe coama zidurilor, care 
să adune apa de ploaie. Urmele susţinerii acestei 
alcătuiri ar urma să fie identificate prin cerceta-
rea atentă a perforaţiilor zidurilor. 

Curtina de vest-sud-vest servea în acelaşi 
timp şi drept zid de sprijin (de adosare) pentru 
locuinţele apărătorilor şi soldaţilor din această 
zonă a cetăţii, descoperite în campaniile 
arheologice din 1997-1999, acolo unde se credea 
că sunt simple depuneri de pământ rezultat din 

săpăturile lui Grigore Avachian. Aceste locuinţe 
aveau o temelie formată dintr-un rând de pietre 
legate cu mortar, peste care se ridicau pereţii din 
chirpici şi nuiele, acoperite cu stuf. În interior 
pereţii erau văruiţi iar podeaua de lut, uneori 
în mai multe straturi, indică o folosinţă mai 
îndelungată şi refaceri succesive.

Din distrugerea locuinţelor şi incendierea 
lor a rezultat atât stratul de cenuşă ce acoperea 
podelele, cât şi calcinarea pietrelor; prezenţa 
unor ghiulele de piatră şi a unui coif de bronz, 
turtit de pietrele căzute peste el, evocând luptele 
ce au avut loc. Emisiunile monetare de argint, 
akcele de la Mehmed al II-lea, posterioare anului 
1472, datează acest moment din istoria cetăţii.

Locuitorii cetăţii nu erau numai soldaţii, 
în locuinţele din cetate şi mai ales în acelea 
dintre cele două incinte descoperindu-se, 
desigur în stare fragmentară, diverse tipuri de 
vase ceramice de uz casnic, greutăţi pentru plase 
de pescuit, cârlige de undiţă, obiecte casnice, 
zale, vârfuri de săgeţi, de suliţă şi de lance, 
lame de cuţit, piese de harnaşament, monede, 
dar şi numeroase piese de podoabă, printre care 
inele, cercei, pandantive, cruci-relicvar, brăţări 
şi mărgele. Ocupaţiile atestate de multitudinea 
obiectelor şi uneltelor descoperite arheologic 
sunt variate, mergând de la agricultură, pescuit, 
creşterea animalelor, la olărit, prelucrarea 
metalelor, a osului şi a lemnului, orfevrărie. 
Armamentul utilizat de apărătorii cetăţii consta, 
cu precădere, din arcuri cu săgeţi, lănci, topoare, 
pumnale, spade, bile de praştie. 

Graţie cercetărilor arheologice şi interpre-
tării fotografiilor aeriene, în anii 1963-1964 a 
fost descoperită, ceva mai jos pe pantă, o a doua 
incintă, exterioară, ce înconjura cetatea în zona 
mai puţin abruptă, de nord şi nord-est, acolo pe 
unde accesul, fiind mai uşor, trebuia împiedicat. 
Ea putea adăposti la nevoie şi o parte a locuito-
rilor din preajmă.

 În zonele de vest, sud şi sud-est, ruptura 
naturală a dealului stâncos asigura o apărare 
suficientă pentru a nu mai fi necesară construirea 
în continuare a celei de-a doua incinte. Ea poate 
fi asimilată parţial cu un zwinger. Aşa cum 
apare astăzi, ea  închidea o suprafaţă  de peste 
10.000 de metri pătraţi. Ceea ce se cuvine a fi 
cu precădere subliniat este că a doua incintă 
repetă simetric/armonic succesiunea de curtine 
şi turnuri (unele pline) ale incintei interioare şi 
superioare ca altitudine.

Din păcate, uneori, datorită totalei 
distrugeri, doar foarte atenta cercetare a stâncii 
de-a lungul traseului zidurilor a mai putut să 
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înregistreze existenţa urmelor de mortar ce 
reprezentau patul pe care era aşezat primul rând 
de zidărie.

Necesităţile proiectului de restaurare  şi 
de punere în valoare a cetăţii au impus în anii 
1997-1999 redecopertarea sau uneori cercetarea 
de nou a incintei exterioare cu turnurile aferente. 
Cu această ocazie au fost precizate în detaliu 
contururile turnurilor şi contraforţilor, precum 
şi modalităţile de acces în acestea. 

Fundaţiile turnului 1 exterior, foarte 
prost conservate, se reduc la una, cel mult două 
asize de piatră, fundate direct pe stâncă, cu 
pietrele, fasonate parţial, înnecate în mortarul 
de var. Constructorii cetăţii au dovedit abilitate 
în specularea celor mai mici denivelări sau 
asperităţi ale terenului, utilizându-le în scopul 
consolidării masivelor de zidărie. Faţă de planul 
ridicat în 1966 după primele cercetări, fundaţiile 
decopertate ale turnului înfăţişează un traseu 
sensibil diferit, ele constituind un patrulater cu 
laturile de vest de 6,20 m, cea de est de 5,60 
m, cea de nord de 5 m, în vreme ce porţiunea 
zidului de incintă care constituie latura sudică 
este de 5,30 m. Lăţimea fundaţiilor păstrate 
variază între 0,50 m şi 1,90 m. De mare interes 
este deschiderea de 0,90 m practicată în zidul 
curtinei imediat la est de turn prevăzută cu 
un prag (care nu străbate până la stâncă zidul 
curtinei, aşa cum figura în planurile anterioare). 

Curtina adiacentă este compusă din blocuri 
mari de piatră, cu un parament destul de regulat 
şi din emplecton înnecat în mortar. Grosimea 
ei variază între 1,60 m şi 1,80 m. Aspectul mai 
îngrijit, prezenţa pragului foarte atent lucrat, 
precum şi situaţia terenului, indică existenţa aici 
a unei poterne. 

Turnul 1 al incintei exterioare şi curtina 
aferentă au prilejuit descoperirea unui complex 
de locuinţe din chirpici şi lemn, probabil cu 
temelii de piatră, dată fiind cantitatea masivă 
de bolovani de mici dimensiuni, cu un material 
arheologic aparţinând aceleiaşi etape de 
funcţionare a cetăţii (a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea -  începutul celui de-al XV-lea). 

În porţiunea dinspre extremitatea sud-esti-
că a incintei exterioare, grosimea zidului păstrat 
este de circa 1 m. Tehnica de construcţie este 
aceea obişnuită la întreaga fortificaţie, cu para-
mentul din piatră având măcar faţa exterioară 
lucrată şi emplectonul din pietre înecate în mor-
tar.

Dezvelirea în continuare a incintei 
exterioare a pus în lumină succesiunea de 
curtine şi turnuri. Trebuie subliniat faptul că 

faţă de contrafortul trapezoidal de la cetate, 
simetricul său este un turn, pe plan triunghiular, 
probabil plin, măcar în fundaţii. Lângă ultimul 
turn păstrat spre nord-vest al incintei exterioare 
s-a descoperit o poternă asemănătoare celei 
din preajma turnului 4 al cetăţii interioare. 
Evidenţierea celor două poterne în zidul păstrat 
al incintei exterioare confirmă existenţa unor 
accese similare în curtinele corespunzătoare de 
la incinta interioară. Totodată este semnificativă 
existenţa mai multor porţi spre lacul Razim 
pentru a sublinia vocaţia navală a fortificaţiei de 
la Ienisala. 

Din ansamblul materialului arheologic 
descoperit, un rol deosebit în stabilirea etapelor 
de construcţie şi funcţionare a fortificaţiei îl are 
materialul ceramic.

Astfel, în ceea ce priveşte ceramica smăl-
ţuită, o deosebită valoare pentru interpretările 
istorice o au vasele cu monograme sgraffitate. 
După descoperirile de până acum ele apar numai 
în căuşul interior al cupelor sau bolurilor de mici 
dimensiuni. Monogramele cele mai frecvente 
sunt Δ, ΔΙΜ, ΜΙΧ, şi K a căror semnificaţie este 
uşor de stabilit pentru al doilea şi al treilea, fi-
ind vorba de prescurtarea numelor Dimitrios şi 
Mihail. 

S-a presupus că monogramele ar fi ale 
numelor meşterilor olari33. Fiind vorba însă de o 
ceramică de lux, apariţia numelui meşterului în 
căuşul bolului folosit la mesele senioriale pare 
mai greu de acceptat.

Descoperiri de boluri similare cu 
monograma K s-au făcut în săpăturile de la 
Cetatea Albă (Grigore Avachian, 1926) şi cu 
Δ, ΔΙΜ, ΜΙΧ în acelea de la Caliacra şi în 
investigaţiile submarine din jurul promontoriului 
aceleiaşi cetăţi.

Fragmentele ceramice amintite se înca-
drează unei categorii bine-cunoscute graţie cer-
cetărilor mai vechi ale lui David Talbot-Rice34, 
iar la noi ale lui Barbu Slătineanu35 şi Grigore 
Avachian, tocmai pe temeiul sondajelor şi săpă-
turilor arheologice de la Cetatea Albă şi Ienisala. 
Acum aproape 30 de ani Alexander Kuzev36 or-
dona materialul descoperit la Varna analizându-l 
în comparaţie cu piesele descoperite la Constan-
tinopol, Thesalonic, Milet, Sozopol, Mesembria, 
Cavarna, Caliacra, Provadia, Şumen, Silistra, 
33 Ion Barnea, în DID, III,  p. 390.
34 Pentru care vezi lucrarea clasică a lui David Talbot-Rice, 
Byzantine Glazed Pottery, Clarendon Press, Oxford, 1930.
35 Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Bucureşti, 1938.
36 Vezi Градове и крепости но Дунава и Черно море, 
Alekxandar Kuzev, Vasil Gyuzelev (eds.), Sofia, 1981.
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Ienisala, Cetatea Albă, Caffa, Chersones. Graţie 
şi unor datări stratigrafice, ale lui Ioan Galabov 
la Mesembria, din vremea domniei ţarului Ivan 
Alexandru (1331-1370) şi la Varna chiar cu o 
monedă de la Baiazid I Ildârâm (1389-1402). 
Astfel potrivit cercetărilor sale vasele ceramice 
glazurate cu monograme bizantine datează din 
secolul al XIV-lea, cu precădere din a doua ju-
mătate a acestuia. 

 Dintre fragmentele ceramice atrage cu 
precădere atenţia cel publicat de Ion Barnea37 şi 
înfăţişând un personaj purtând acea „cotte-har-
die” sau „juste-au-corps”, care s-a răspândit în 
Europa după 134038. Alături de acest element 
esenţial de datare se adaugă consistenţa desco-
peririlor monetare din a doua jumătate a secolu-
lui al XIV-lea şi începutul celui de-al XV-lea.

 Monetele39 aflate la Ienisala acoperă o 
perioadă de timp îndelungată, de la epoca romană 
până în secolul al XVIII-lea, de când datează o 
monedă franceză. În acest larg interval secolul 
al XIV-lea se detaşează net prin 6 monede 
genovezo-tătare, 1 monedă de bronz tătărască 
emisă de Abd Ullah între 1362-1369 în centrul 
de la Orheiul Vechi, 1 monedă de bronz emisă de 
Hoarda de Aur, 1 dinar de argint de la Vladislav 
I Vlaicu, 7 ducaţi de argint emişi în timpul lui 
Mircea cel Bătrân, 1 gros de argint de la Petru 
Muşat, 2 monede turceşti dintre care una de la 
Baiazid I, 1 monedă de bronz bulgărească, 5 
monede turceşti. Secolul al XV-lea este ilustrat 
de un dinar de argint din a doua parte a domniei 
lui Mircea cel Bătrân şi de o jumătate de gros de 
la Alexandru cel Bun.

Prezenţa în materialul ceramic descoperit 
a porţiunii unei farfurii smălţuite cu tamghaua 
hanilor de la Sarai ca şi descoperirea în campania 
anului 1991 a câtorva fragmente de cupe din 
pastă cărămizie, fină, nesmălţuită, lucrată la roata 
rapidă, decorate cu un brâu cu dese caneluri oblice 
incizate – ceramică specific mongolă crimeeană 
din secolele XIII-XIV –, aici la Ienisala întrerupte 
de câte o cruce, trebuie coroborată cu mărturia 
călătorului prin Dobrogea, Stanislas Sarnicki. 
Potrivit acestuia40, după înfrângerea celor trei 
emiri mongoli, Hadjibey, Kutlubuga şi Dimitrie 
la Apele Albastre (Sînâie Vodî) în 1362-1363, o 

37 DID, III, p. 397, fig. 126 nr. 3.
38 Vezi pentru aceasta analiza exemplară a lui Gheorghe Brătia-
nu, Les bijoux de Curtea de Argesh et leurs elements italiens, în 
„Revue archéologique”, XVII (1923), p. 90-110.
39 R. Şt. Ciobanu, Cetatea Enisala, în BMI, 1, 1971, p. 26-27.
40 Stanislas Sarnicki, Annales sive de origine et rebus gentis Po-
lonorum et Lituanorum, în I. Dlugossius Historiae Polonicae 
liber XIII, et ultimis, t. II, Lipsiae, 1712, col. 1134.

parte din tătari s-au retras cu „ducii” lor „ultra 
Tyram, ad Dobrucenses usque campos, a quibus 
Orda Dobrociorum vocata est”.

Menţiunea în cunoscutul privilegiu 
angevin pentru negustorii braşoveni din 22 iunie 
136841 a lui „Demetrius, princeps Tartarorum” 
– domn prin ţara căruia comerţul transilvan se 
lega de cel genovez pontic, precizează mai strict 
chestiunea. Procesul de implantare seniorială 
al cărui produs monumental a fost cetatea de 
la Ienisala l-a avut ca promotor pe Dimitrie, 
principele tătarilor, refugiat după 1362 pe aceste 
meleaguri. Căci el pare să fi ajuns aici şi nu 
ceilalţi „duci” a căror amintire s-a conservat în 
vechiul nume al portului de la limanul Bugului 
(Hağibeq/Hocebii) sau al lacului basarabean 
Cătlăbuga (Kutlubuga). Dar elementul hotărâtor 
pentru localizarea la Ienisala (Yeni–Saleh / Noul 
Sălaş) a noii reşedinţe a lui Dimitrie, principele 
tătarilor, este moneda de aramă descoperită în 
cetatea de la Ienisala cu îmbinarea de litere 
ΔΜΤΡ (Demeter) pe avers şi cu crucea pe 
revers42, ca şi a inelului cu monograma Δ păstrat 
în colecţiile Muzeului de istorie din Galaţi. 
Circulaţia monedei mărunte de aramă, precum 
aceea cu ΔΜΤΡ, se desfăşura pe un spaţiu 
restrâns, fapt ce indică proximitatea emitentului. 
De aici, de la Ienisala,  el vămuia desigur traficul 
naval lacustru, deltaic.

După cum, refugiat în târgul de la Orheiul 
Vechi, marele han al Hoardei de Aur, Abd 
Ullah a bătut în intervalul 1362-1369 monede 
cu legenda Ienghi Sehr (= Oraşul Nou)43, noua 
sa capitală, similar, principele din cetatea ce 
domina Razelmul a numit reşedinţa sa Yeni-
Saleh. Acesta, şi nu altul a fost numele cetăţii.

*
Rezultatele stratigrafice ale cercetărilor 

arheologice anterioare şi cele ale campaniilor 
1991-1999 au plasat în a doua jumătate a se-
colului al XIV-lea nivelul de locuire medievală 
contemporan constructorilor cetăţii.

Relatarea vestitului călător arab Ibn Battuta 
este categorică. Către 1330,  la sud de Babadag, 
se termina imperiul marelui han mongol: “Oraşul 
Baba-Saltîk este cel mai depărtat oraş care 
aparţine turcilor [mongolilor - n.n.]; între acest 
oraş şi începutul imperiului grecilor sunt 18 zile de 
mers printr-un pustiu, cu totul lipsit de locuitori”, 
pustiu în care se recunoaşte cu uşurinţă stepa 

41 DRH, D., I, p. 90.
42 Sergiu Iosipescu, op.cit., p. 108-110.
43 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, 
p. 276; o monedă de acest fel a fost descoperită şi la Enisala.
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Fig.19. Detaliu din harta intitulată Le royaume de Hongrie et des Pays qui en dependoient autrefois, autor Guillaume de 
l`Isle, geograf, 1696 (originalul la Biblioteca Academiei Române).
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mai probabil cu marele asalt otoman la Dunărea 
de Jos şi în Pontul Stâng de la 1419-1420. 
Atunci, înaintea generalizării armelor de foc, 
cetatea a rezistat cu balistele şi arcaşii săi într-
un ultim efort românesc de apărare a ieşirii la 
Marea cea Mare.

Cu ocazia cercetărilor arheologice din anii 
1997-1999 pe podelele unora dintre locuinţele 
din castelul de la Ienisala s-au descoperit câteva 
akcele (monede de argint) bătute de sultanul 
Mehmed al II-lea la Serez şi Edirne. Ele 
corespund unei folosiri temporare a cetăţii în 
vremea marelui război pontic al lui Ştefan cel 
Mare din 1473-1486, când fortificaţia s-a aflat 
pe linia de comunicaţie a forţelor otomane în 
momentul invaziei din 1476. 

Vestitul călător turc Evlija Celebi 
consemnează în trecerea sa pe acolo la 1652 “şi 
cetatea Yeni-Sale, care este înaltă şi aşezată pe 
un deal pietros, dar în ea trăiesc numai ciobanii 
cu oile”47. Astfel la mijlocul secolului XVII 
cetatea Ienisale nu mai prezenta vreo importanţă 
militară în sistemul fortificaţiilor otomane 
ponto-danubiene, într-o vreme când acesta se 
compunea din fortificaţiile Silistrei, Hârşovei, 
Brăilei, Tulcei, Chiliei, Qaraharmanului, şi 
nistriene – Cetatea Albă şi Tighina – care 
constituiau osatura amenajării teritoriul ocupat 
de imperiul sultanilor. 

Sit şi edificiu fără pereche al arheologiei 
şi arhitecturii medievale din România, cetatea 
Ienisala are o însemnătatea decisivă pentru 
organizarea statală medievală a Dobrogei şi 
evoluţia faţadei maritime a Ţării Româneşti, 
impunând nu numai continuarea cercetării 
dar şi folosirea deplină a rezultatelor ei spre 
desăvârşirea restaurării48.

47 Călători străini, vol. VI, p. 391.
48 Sub raport arheologic de primă importanţă este încheierea 
cercetării locuirii medievale din interiorul incintei, capabilă să 
reconstituie şi istoria generală a cetăţii. Cu deosebire săpăturile 
din anii 1997-1999 de la cea de-a treia locuinţă au pus în discuţie 
ultima fază de funcţionare, astfel că aici cercetarea trebuie să 
epuizeze obiectivul, nu fără a cruţa – eventual în sectorul unde 
este amplasat punctul trigonometric actual – rezerva arheologică 
legală.
Cercetarea arheologică şi de parament se impune a fi continuată 
şi la cisternă spre a lămuri modalitatea de acoperire – eventual 
cu boltă de piatră - şi, totodată, sistemul de uluce colectoare ale 
apei de ploaie, printr-o atentă reconstituire a traseului acesto-
ra. Turnul-donjon, poarta, meurtriera de deasupra ei trebuie să 
facă obiectul unui nou studiu de arhitectură militară medievală 
comparată spre a interpreta situaţia existentă şi proiecta conser-
varea şi restaurarea lor. Elemente suficiente permit o restaurare 
a vestigiilor existente care să poată fi cu uşurinţă înţelese de vi-
zitatori. Deasemeni în cazul curtinelor adiacente turnului-don-
jon sunt destule elemente pentru ca urmele drumului de strajă 
să suporte o restaurare corespunzătoare. În cazul turnurilor 2 şi 
3 doar integrarea rezultatelor arheologice obţinute poate oferi 
coerenţă propunerilor de conservare-restaurare. Aceeaşi situaţie 
şi în cazul turnului 4 şi a drumului de strajă de la curtinele 5 şi 
6, aici identificându-se şi începutul unor creneluri. Interpretarea 

dobrogeană, extrem de aridă în evul mediu.
Astfel încât izvoarele diplomatice şi 

narative din prima jumătate a secolului al XIV-
lea, ca şi rezultatele cercetărilor arheologice, 
nu susţin existenţa la Ienisala a unui castel 
bizantin.

Diferenţele de adâncime la care s-au gă-
sit plăcile de mortar, asociate firesc, amenajării 
interioare, au menţinut unele incertitudini cro-
nologice, deşi fragmentele ceramicii provincia-
le bizantine smălţuite îşi aflau analogii cu cele 
descoperite în cetatea de la Păcuiul lui Soare şi 
datate acolo până la finele secolului al XIV-lea. 
Alături de acest element esenţial de datare se 
adaugă consistenţa descoperirilor monetare din 
a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi începu-
tul celui de-al XV-lea.

Prima menţiune a denumirii Enisala, în 
osmană Yeni-Sale, adică literar “Aşezarea cea 
Nouă”, se regăseşte în binecunoscuta listă a 
oraşelor – intitulată “Aşa se numesc oraşele 
ruseşti îndepărtate şi apropiate” – redactată la 
curtea mitropolitului Ciprianos al Kievului între 
1387 şi 1392 sau înainte de 139044. În listă, la 
gurile Dunării este pomenit “Нoвoє cєлo”45 (Satul 
Nou), echivalentul slavon, desigur, al turcicului 
Yeni-Sale.

Lista rusă a oraşelor, aşa cum a fost 
redactată reflecta desigur realităţi geografice 
“consolidate” în cunoştinţele oamenilor vremii, 
ceea ce susţine aceeaşi identificare a momentului 
întemeierii cetăţii. 

După una dintre primele cronici universale 
otomane, opera lui Sukrullah bin Sehab-ed-din 
Ahmed, născut la 1388, cetatea nord-dobrogeană 
se numea Ieni-Sale. Pasajul din cronică sună 
astfel: “[Mehmed I Celebi] a pornit de la reşedinţa 
sa din Brusa spre Rumelia, cu gândul de a purta 
război. El s-a îndreptat spre necredinciosul din 
Ţara Românească (Eflak) cel cu gânduri rele. In 
partea aceea se aflau trei cetăţi care din pricina 
ghiaurilor cei fără de minte, fuseseră ruinate. 
El a făcut ca toate trei să înflorească. Una se 
numea Isaccea (Sakci), a doua Ieni-Sale, iar a 
treia se numea Giurgiu (Iorkova)”46. Fragmentul 
cronicii otomane atestă stăpânirea lui Mircea cel 
Bătrân la Ienisala.

Sfârşitul funcţionării cetăţii coincide cel 

44 Alexandru Andronic, Oraşe moldoveneşti în secolul al XIV-
lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseşti, în „Romanoslavi-
ca”, 11, 1965, p. 208.
45 Ibidem, p. 216.
46 Cronici turceştiprivind Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 
1966, p. 32.



124

cercetărilor arheologice şi de parament a laturei sud-vestice im-
plică o restudiere a opţiunii de conservare şi restaurare în sensul 
introducerii unui contrafort şi deci a fragmentării curtinei 7. În 
cursul campaniilor din 1994, 1998, 1999, dezvelirea în proporţie 
de cca 2/3 a incintei exterioare a oferit noi rezultate ce introduc 
în proiectul de conservare-restaurare amenajarea a două poterne 
şi totodată fundamentează posibilitatea existenţei – şi deci a re-
facerii – a două asemenea accese şi în curtinele cetăţii. Locuirea 
în spaţiul din afara cetăţii până la incinta exterioară, un adevărat 
Zwinger, nu a fost decât incipient cercetată. Or, spre o tratare 
egală se impune cercetarea arheologică măcar a unei părţi a lo-
cuirii de aici, evidenţierea, posibilă, a unor locuinţe şi conserva-
rea lor sub formă de ruine.

The study presents some of the results of the 
archaeological researches made by the authors 
during 1991-1999 necessary for the conservation 
and restauration project of the Enisala castle. The 
archaeological artefacts, especially the glazed 
pottery with human figures dressing according 
the 1340’ years fashion and with monograms 
is analized in conection with the narative and 
diplomatic sources, by this means being possible 
to fixed at the beginning of the second half of 
the 14th century the foundation of the castle. 
After the authors researches this foundation was 
connected with the presence on the marimime 
Danube of „Demetrius, princeps tartarorum”, 
evoqued by a privilege from 1368 emmited by 

Louis I of Anjou, king of Hungary. One of the 
important question of authors’ investigation 
– the name of the fortress – essential for the 
understanding of the historical sources and the 
archaeological results is performed by the study 
of the medieval and modern cartographic sources 
as the nautical maps from the begining of the 
14th century, due to Petrus Vesconte, and „The 
Greek Itinerary”, compiled and published by 
Dimitrios Tagias. Evan if both named Bambola 
a place on the west bank of the Razelm Lake, the 
authors consider that the real name of the castle 
was Yeni-sale, from its foundation in the years 
´60 of the 14th century.

Abstract


