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Fie ca s-a numit Cerbatis sau Acervatis, Callatis, Pangalia, Mankalia sau Mangalia, 
pozitionarea geografica a acestui loc l-a asezat intotdeauna in  mijlocul istoriei. A devenit cea
mai veche asezare cunoscuta din tara,  fiind in acelasi timp teatrul unor evenimente politice,
sociale si  economice deosebit de importante, care au generat in decursul timpului  schimbarea
identitatii, fara a afecta insa esenta locului: un pic din  stralucirea greaca, un pic din veselia
slava, un pic din taria  spiritului turcesc si un strop din profunda intelepciune romaneasca, 
asociata cu sentimentul introspectiei. Un curcubeu unic pe cerul balcanic, in care fiecare
culoare este bine individualizata, insa inseparabile, in fapt.

  

  

Primii care s-au stabilit aici au fost tracii,  intemeind asezarea cunoscuta sub numele de
Acervatis sau Cerbatis. Pe  locul fostei asezari trace, grecii acostati aici vor construi  cetatea 
care avea sa ramana in istorie sub numele de Callatis, faimoasa pentru  prosperitatea sa
materiala si spirituala, dar si pentru faimosii  carturari pe care i-a adapostit intre zidurile ei. 

 Inteimeiata la sfarsitul secolului IV i.e.n., de catre locuitorii Heracleei Pontice, localizata pe
malul asiatic al Marii Negre, cetatea a fost botezata in amintirea paraului Cales,  care scalda
pamanturile metropolei Heracleea. Previziunea unui oracol a  fost cea care s-a aflat la baza
construirii Callatisului, cetate care  avea sa devina intr-un
timp  scurt, una dintre cele mai puternice din  zona, dar in acelasi timp, si una dintre cele mai
bogate.

 Pozitia geografica avantajoasa i-a convins imediat pe greci de  oportunitatea construirii asezarii
in acest loc: iesirea la mare si  accesul la un lac de apa dulce (actualul lac Mangalia), 
terenurile fertile, o pozitie militara avantajoasa, toate acestea  confirmau viziunea oracolului,
care i-a indrumat pe greci catre acest  pamant. Spre deosebire de celelalte doua 
cetati
, Tomis si Histria, colonii milesiene, preponderent comerciale si democratice, Callatis a fost
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singura colonie doriana,  practicand agricultura si un sistem de conducere mai degraba
oligarhic,  decat democratic, unde puterea era detinuta doar de cateva familii.  Chiar si asa, 
Callatis
-ul a cunoscut intr-un timp foarte scurt succesul.  Cultura cerealelor si comertul maritim au fost
doua dintre sursele care  au asigurat cetatii un izvor nesecat de bogatie.

 O situatie atat de infloritoare nu avea cum sa nu atraga invidia  vecinilor. De-a lungul istoriei
sale, cetatea a fost pusa de nenumarate  ori in fata unor asedii puternice. Insa cel care avea sa
o supuna  impreuna cu aliatele sale pontice dominatiei macedonene, a durat 5 ani,  din 313
pana in 308 i.e.n.  Acestea au redevenit libere la moartea  regelui cuceritor Lisimah, in anul 281
i.e.n. Un asediu  atat de lung nu avea cum sa nu-si puna amprenta asupra asezarii, dar  inca o
data, orasul s-a refacut repede, parcurgand rapid treptele  bogatiei materiale si culturale.

  

Pentru a citi si despre alte cetati de la noi din tara, accesati  aceasta sectiune  a site-ului
nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.descopera.ro
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