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PRECUVINT ARE

Bazatâ pe material documentar prevalent antroponimt'.c-lingvistic şi
prosopografic, prezenta monografie istorică (cu începuturile într-o modestă
disertaţt'e ţinută cu trei decenii în urmă) a fost îmbunătăţită cu amplificări
în anii de după al doilea război mondial (1947, 1958, 1975 ), constititind
în fornta actuală un aport la cunoaşterea mai corectă şi concretă atît a 1:mpor
tanţei şi rolului elementelor trace în veacurile III - VII e.n., cît şi a struc
turilor organizatorice şi a compunerii social-etnice a imperiului roman ::is
„tîrziu" şi a celui bizantin „incipient".
Publicarea întîrziată a acestei monografii (din care cîteva paragrafc
au fost prezentate ca articole : Maximinus Thrax în 1969, Constantinus I
şi Iulianus Filosoful 1965, Vitalianus 1965, Iustinianus I 1941, Zemarchus
1970) nu pierde totuşi din interesul şi actualitatea ştiinţifică, chiar soda/
politică a problemei istorice a traco-geţilor în imperiul roman şi bizantin
timpuriu, a semnificaţiei lor pentru epoca veche şi prefeudală a teritoriilor
ba/cano-danubiene, pentru romanitatea zonei, deci şi pentru etnogeneza româ
nilor. Este ştiut că rolul şi valoarea traco-geţilor au fost mereu accentuate
de erudiţi, fie prin exemplificări izolate, sporadice (chiar fortuite), fie prin
formulări generale sau vagi, care astfel puteau să apară ipotett'ce sau chiar
neverosimile. Un eminent filolog-istoric bulgar ocupîndu-se în 1961 de problemă
recunoştea că „statul bizantin timpuriu, în ce priveşte Peninsttla Balcanicâ
şi locuitorii ei, într-un anumit sens poate fi numit imperiu roman de neam
tracic" (infra, p. 21). Dar pentru ca asemenea realitate intuită să devină
o certitudine pentru toată lumea (inclitsiv erudiţii cei mai sceptici, exigenţi)
se impune un studiu analitic (eliminînd tot ce este dubios, greşit, neprobabil,
nevalabil), în baza unei documentări ample oferite de un material documentar
în realitate mult mai abundent şi semnificativ decît se admitea . Documentele
istorico-literare, epigrafice, papyrologice şi onomastice vor ilitstra mai concret
procesul dăinuirii şi al romanizării traco-moeso-geţilor, aportul lor etnic
biologic, rolul politic-militar şi mai ales social-economic în structurile Şi dez
voltarea societăţii romane şi prebizantt'ne în veacurile III - VII.
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Prezenta cercetare urmăreşte numai scopul de a pune în lumina cuve
nită mulţimea şi însemnătatea elementelor traco-romane, care au fost
relevate prea puţin ori unele erau total ignorate în istoriografia privind
organizarea şi dezvoltarea militară, social-economică şi politică a nacurilor
III -VII, în timp ce era amplificat şi exagerat chiar cu unele denaturări
aportul altor elemente social-etnice în imperiul roman (de ex. germanii
înainte de Constantinus I, ori illyrii în sec. III - VI e.n.) . Este adevărat
că resturile limbii şi onomasticii, ca şi informaţiile despre traci în ansam
blul lor apar mult mai reduse decît să poată ilustra pe deplin rolul lor în
dezvoltarea societăţii şi civilizaţiei materiale a antichităţii ; de aceea ei
au fost ţinuţi - pînă de curînd - la periferia studiilor lingvistice, isto
rice şi arheologice. Dar atare deficienţă se datoreşte deopotrivă felului
defectuos în care erau utilizate şi interpretate ştirile documentare concrete
privind apartenenţa etnică, teritoriul de obîrşie şi numele proprii ale nume
roşilor „romani" ridicaţi din cuprinsul Peninsulei Balcanice şi de la Dunărea
de Jos, unde mai persistă şi vor dăinui unele echivocuri şi confuzii, în pri
mul rînd cu privire la traco-geţi şi illyri, ca şi la unele populaţii interme
diare.
Deşi au fost semnalate adesea de cercetători mai vechi (W. Tomaschek,
C. ]. Jirecek, A. Philippide, G. G. Mateescu ş.a. ; mai în urmă V. Besevliev,
1961) prezenţa activă şi numărul mare al tracilor în armata şi în posturile
de conducere ale imperiului roman tîrziu, totuşi adevăratele proporţii
ale aportului lor la dezvoltarea istorică a lumii antice nu erau apreciate
just, din cauza lipsei de cercetări amănunţite cu privire Ia extensiunea
patriei lor de obîrşie în estul şi centrul Peninsulei Balcanice, în raport c u
vecinii apuseni, illyrii (problemă pe care azi o vedem ceva mai clar) şi din
cauză că unele chestiuni de onomatologie tracă şi „ balcanică" (ori chiar
general indo-europeană) nu erau elucidate, iar textele istorice-literare,
epigrafice şi papyri egiptene privind pe traci nu au fost supuse unei exami
nări integrale, atente, amănunţite. Din totalitatea acestor surse documen
tare şi din faptele de natură lingvistică-onomatologică a izvorît direct
monografia de faţă, care este în egală măsură un aport la istoria unui vechi
şi numeros popor „indo-european" (prea puţin cunoscut şi apreciat just)
şi la istoria imperiului romano-bizantin în perioada de trecere de la anti
chitate la epoca medievală. Ilustrînd documentar răspîndirea şi rolul ele
mentelor traco-moeso-getice în imperiul roman „tîrziu", se aduce o con
tribuţie utilă la cunoaşterea procesului de r o m a n i z a r e a populaţiilor
Moesiei şi Traciei, teritorii de unde au plecat ori au fost duse forţat (indi
vidual sau în grupe) spre Roma, Italia, Byzantion-Constantinopolis şi alte
zone ale împărăţiei numeroase elemente populare trace; acestea erau evi-
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dent cele care s-au romanizat mai curînd şi pe deplin prin adoptarea limbii
şi a numelor proprii, a felului de viaţă şi a mentalităţii romane ; iar prin
faptul că au stat permanent în legătură cu p atria lor de obîrşie, cu rudele
şi compatrioţii din Peninsula Balcanică, traco-romanii răspîndiţi în tot
imperiul erau desigur primii şi cei mai de seamă, zeloşi agenţi romanizatori,
vehiculatori ai limbii şi modei latine-romane în patria balcanică şi danu
biană, ca şi în alte zone ale împărăţiei. Procesul de importanţă istorică
deosebită al romanizării trebuie studiat şi înţeles în cadrul larg al între
gului imperiu.
Este necesar să fie relevate unele dificultăţi obiective întîmpinate
în muncă. Indicarea obîrşiei etnice a romanilor est-balcanici, pe care i-am
numit cu un termen ceva mai cuprinzător „traco-romani", nu comportă
peste tot deplină siguranţă şi evidenţă, lipsind adesea elemente precise
cum e menţiunea „Thrax", „Bessus", „Moesus" etc., ori un antroponim
indubitabil (ca Bithus, Boraides, Mucatra, Teres, Zimarchus), care consti
tuie - cum e firesc, îndeobşte admis - documente de prim rang, deplin
valabile. Dar asemenea cazuri „norocoase" pentru istoriograf erau foarte
puţine, devenind cu timpul adevărate „rarităţi", ca o consecinţă a puter
nicului proces de romanizare : cei mai mulţi traci (ca şi alţi provinciali : illyri,
pannoni, galli, hispani, semiţi etc.) abandonau cel mai tipic semn exterior
indicînd etnicitatea lor „barbară" : n u m e 1 e individual adus din patria
natală devenită provincie romană. Î n multe cazuri, singurul criteriu pentru
determinarea obîrşiei e provenienţa din regiunea de bază etnică traco
getică şi din pătura agricolă, păstorească a populaţiei autohtone din Tracia
şi Moesia ori Dacia . Î n asemenea condiţii este natural ca includerea acestor
personaje între traco-romani să nu fie numaidecît evidentă, obligatorie,
ea putînd fi contestată nu fără îndreptăţire ; un spaţiu l arg e lăsat aproxi
maţiei şi ipotezelor, elemente fireşti şi necesare în orice sector de cercetare
ştiinţifică, mai ales în cel istoriografic. Chiar dacă despre o parte dintre
personajele istorice cuprinse între „traco-romani" se va putea spune că
nu erau localnici-băştinaşi, ci coborîtori din „romani" veniţi de prin alte
zone ale imperiului, includerea lor în prezenta monografie istorico-filolo
gică va fi justificată de faptul naşterii şi trăirii lor în regiunile traco-moesice,
care vor fi avut oarecare influenţă asupra formării şi structurii acestor
„balcano-romani" de eventuală obîrşie alogenă. Cu to ată obscuritatea în
care este învăluită etnicitatea multora dintre romanii născuţi în partea
nord-estică a Peninsulei Balcanice (despre obîrşia unora din ei nu se ştie
nimic precis), e puţin probabil că dintre ei mulţi vor fi fost străini de familia
social-etnică şi de limbă a traco-geţilor.
Necesară de asemenea este precizarea că numai cu greutate pot fi
uneori (alteori nu pot fi deloc) separaţi traco-romanii de vecinii şi „fraţii"
lor vest-balcanici illyrii, încît în unele cazuri (de ex. caesarul Valerius
Severus, p. 54) nu se poate spune dacă avem a face cu illyri sau cu traci,
din cauza echivocului pe care-l comportă termenul geografic „Illyricum"
în privinţa apartenenţei etnice a acelor personaje despre care cronicarul
informează : „his sane omnibus Illyricum patria fuit" (Viet., Caes„ 39,
26) ; caz echivoc este şi Flavius Iovianus (p. 65 -67) . Numeroşi au fost
desigur împăraţii şi comandanţii militari romani de etnicitate illyră (Traia
nus Decius, Probus, Diocletianus, Maximianus Herculius, Valentinianus,
Valens, Gratianus etc.; Illirii, p. 146 - 147), originari din Dalmatia sau
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din Pannonia ; dar faptul nu îndreptăţeşte prin nimic aserţiunea mai veche,
devenită pentru unii certitudine, că ar trebui consideraţi „illyri" toţi împă
raţii şi elementele militare de obîrşie din Illyricum (cf. infra, p. 93), zonă
care (mai ales în accepţiunea din veacurile III -VI) cuprindea mase com
pacte de traci majoritatea romanizaţi.
Dezvoltată dintr-o schiţă cu caracter prosopografic şi onomatologic,
cercetarea de faţă a luat proporţiile mai vaste ale unei monografii istorice
privind o lungă serie de personaje militare şi politice romane şi bizantine,
legate între ele prin criteriul etnicităţii comune ; atare fapt justifică teza
că avem aici un fel de „istorie externă" a populaţiilor traco-getice în veacu
rile III -VII e .n., oferind o imagine fie chiar şi schematică a unui proces
social-istoric semnificativ atît pentru aceste populaţii balcanice, cit şi
pentru lumea antică greco-romană în ansamblu. Departe de pretenţia şi
putinţa de a constitui o istorie organică integrală a lumii romane în perioada
respectivă, prezenta anchetă s-a limitat la identificarea figurilor istorice
de neam traco-moesic ; dar nu s-a putut reduce la întocmirea unor simple
tabele de nume şi date asupra personajelor identificate ca aparţinînd Tra
ciei şi Moesiei antice, ci a căutat să prezinte (uneori sumare, alteori mai
ample) schiţe asupra obîrşiei, înrudirilor şi activităţii lor, în cadrul unor
evenimente bine cunoscute din istoria vremii, făcîndu-se unele precizări
şi corecţiuni de amănunt în privinţa oamenilor şi faptelor istorice, etnice
sociale şi lingvistice. Î n acelaşi timp însă, era necesar a menţiona şi discuta
(în cadrul evenimentelor şi locurilor) nu numai pe „trace-romanii' respec
tivi, ci şi alte elemente şi personaje din imperiul romano-bizantin : asianici
(isaurieni, cilicieni, armeni etc.), iranieni, germani din Europa, slavi, huni
ş.a., care au avut roluri în trupa sau în conducerea militar-i;olitică a imrt
riului, făcînd parte aşadar din însăşi structura socială a lumii greco-romane.
Aportul fiecăreia din aceste „componente" ale imperiului rcmano-bizantin
se va putea stabili numai printr-o vastă cercetare analitică multilaterală,
de caracter în primul rînd prosopografic, demografic şi onomatologic.
Cuprinzînd deci capitole de mărime variabilă din istoria politică şi
militară romană şi bizantină, expunerea din paginile m mătoare nu are
peste tot deplină legătură de continuitate organică a evenimrnh lcr şi
oamenilor. Cu toate neajunsurile inerente materiei dccumenta1e şi fiIEşti
începuturilor (justificate cel puţin parţial în faza actuală a cercetării),
ea va putea fi utilă atît pentru înţelegerea structurii şi istoriei marelui p0por
al tracilor şi a romanizării lor la sfîrşitul epocii antice (prin perpetuarea
parţială în fiinţa social-etnică a rcmanilor carpato-balcanici : rcm ânii,
ori asimilarea în masele popoarelor sud-slave în cursul veacurilor VII-VIII),
cît şi pentru istoria însăşi a imperiului roman. De altă parte, aducînd corec
tări şi precizări despre participarea provincialilor la viaţa publică romană
(numeroase elem �nt � �e c ?. � ducer �. în imperiu), se co �ture ��ă mai l ! mpede
� , lumu re mane, barbanzarea rcma 111�mului
fenomenul „provmciahzaru
italic prin ridicarea masivă a elementelor populare din provincii şi de lingă
hotare (triburile-populaţii subjugate de armata Romei, supuse romanizării)
la roluri de seamă în armată şi administraţie, producţie şi economie, apoi
în posturile de conducere politică şi în tronul imperial . Î n legătură cu tracii
din imperiul orien !al î � ve �curil � V :- VI s-a . afirmat c �iar, pe bună drep
tate că „statul b1zantm ttmpunu, m ce pnveşte Pemnsula Balcanică şi
pop�laţia ei, în anumit sens poate fi numit imperiu roman de neam tracic"
„
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(„Ein romisches Reich thrakischer Nation", V. Besediev, StCl, III 1961,
p. 263) ; dar nu numai în „Peninsula Balcanică"
Amestecul vechilor romani, a păturii conducătoare italice - începînd
mai ales din sec. II e.n. - cu variate elemente provinciale, „mixo-barbare"
ori semi-romanizate, de obîrşii foarte diverse („immissi in imperii promiscue
boni malique, nobiles atque ignobiles, ac barbariae multi", Viet., Caes„
24, 9), aducea evident virtuţi şi energii proaspete care au contribuit la
asanarea şi apărarea romanismului decadent, a statului roman măcinat
de contradicţiile sale interne şi lovit cu violenţă de forţele militare externe :
iraniene, germanice, „africane" etc. Dar tendinţele separatiste şi formele
de „patriotism local", concurenţa înverşunată şi ambiţiile de dominare a
diverselor partide şi grupe de provinciali, a numeroşilor „tirani" şi uztu
patori deveniţi caesares şi augusti, ca şi mai ales războaiele grele, îndelun
gate dintre ei au dus la uzura şi sărăcirea generală, la degradarea lentă
şi fărămiţarea unităţii politice, teritoriale şi economice a imperiului sclava
gist roman. Partea ce revine provincialilor romani balcanici şi dunăren,
în procesul îndelungat de înlocuire a elementelor italice şi occidentalei
ca şi în convulsiunile prin care a trecut lumea greco-romană şi sistemui
social-economic sclavagist în veacurile III -VI este considerabilă ; iar în
fruntea lor stau traco- şi moeso-romanii ce vor fi scoşi în relief de pagi
nile următoare.
Informaţii despre traci, limba, cultura şi istoria lor : I. I. Russu, Limba traco-dacilor,
Bucureşti, 1959, ed. a II-a 1967 (= SprThrD, 1 969, cu bibliografie mai amplă) ; Decev,
Sprachr.
Despre romanizarea illyrilor şi a traco-dacilor : I. I. Russu, Illirii (1969), p. 128 - 155;
Elemente autohtone în limba românii, Bucureşti, 1970, p. 67 - 77 (cu indicaţii bibliografice) .
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I

LA DIVIZAREA IMPERIULUI ROMAN

1.

- Elemente trace înainte de Maximinus

Ridicarea la roluri mai importante a tracilor în conducerea militară şi
politică a imperiului roman în cursul veacurilor III - VII a fost precedată
şi pregătită de o pătrundere lentă, îndelungată a elementelor originare din
zonele trJ.co-getice în lumea romană, mai întîi în capitala imperiului, apoi
în Italia şi provincii, în cadrul acelei vaste „diaspora" cu intensă circu
laţie a elementelor etno-sociale în diferitele zone ale împărăţiei. Paralel
se desfăşura procesul de romanizare a Moesiei, Traciei şi Daciei, fenomen
social-etnic, economic şi cultural analog celui constatat în alte provincii
( Gallia, Spania etc.), marcat în primul rînd prin exodul unui considerabil
număr de traci şi geto-daci din patria lor balcano-dunăreană şi carpatică
spre alte zone ale imperiului şi integrarea în angrenajul militar, social şi
economic roman, urmată de asimilarea lor în noile relaţii de viaţă şi de
producţie, înălţarea lor lentă spre vîrfurile societăţii imperiului, pe care
nu puţini traci vor ajunge să-l conducă cu deosebită energie, contribuind
la apărarea lui în vremuri de grea cumpănă.
Răspîndirea elementelor trace în lumea romană a început prin c a p t i v i i de război şi s c 1 a v i i aduşi pe calea comerţului, prin g 1 a d i a t o r i, 1 u c r ă t o r i şi elemente n e g u s t o r e ş t i, iar după anexarea
teritoriilor trace la imperiu prin î n c o r p o r ă r i masive de tineri în
formaţiile auxiliare (alae, cohortes), în flotă, legiuni, unităţi speciale etc.,
prin sistemul recrutării romane (dilectus) 1 , măsură samavolnică, brutală
prin care era perceput „tributul de sînge" al popoarelor subjugate şi care
(smulgînd din mediul social-gentilic pe cei mai voinici, vrednici şi iubiţi
fii ai poporului traco-getic) 2 stîrnea desigur - cel puţin în primele decenii
după anexare - puternice resentimente, rezistenţă şi chiar revolte locale 3•
1 Dilectus, în DictAnt, II ( 1 892) , p. 2 1 2 - 224 (R. Cagnat) ; RE V ( 1 905), 591 - 636
( Liebenam) ; DizEpigr, II ( 1 910), 1783 - 1785 ; W. Wagner, Dislokation def' rom. A uxil.
(1938), p. 218; Aufstieg und Niedergang der riimischen Welt, I I/I ( 1974) , p. 349 (dilectus, dilec
tatores, G. Forni) .
2 Recrutarea romană, aproape soră cu moartea, despărţea pe copii de pări nţi şi pe fraţi
de fr aţ i, cum plastic o descrie istoricul roman al imperiului : . .. dilectum, quo liberi a paren
tibus, fratres a fratribus velut supremum dividantur", Tacitus, Histor. IV 14 (cf. K. Kraft,
Zur Rekrutierung def' A len und Kohorten (1951 ) , p. 40).
3 De ex. la traci, în a. 26 e.n„ cum relatează Tacitus în celebrul său pasaj din A nnales,
IV 46 : „causa motus super hominum ingenium, quod pati d i 1 e c t u s et validissimum
quemque militiae nostrae dare aspemabantur, ne regibus quidem parere nisi ex llbidine soliti,
aut si mitterent auxilia, suos ductores praeficere nec nisi adversum accolas belligerare. Ac
tnm rumor incesserat fore ut d i s i e c t i a 1 i i s q u e n a t i o n i b u s p e r m i x t i d i v e r s as i n t e r r a s
traherentur. Sed antequam arma inceperent, misere legatos amicitiam
obsequinmque memoraturos et mensura haec si nullo novo onere temptarentur ; sin ut victis
servitinm indiceretur, esse sibi ferrum et iuventutem et promptum libertati aut ad mortem
animum. �imul castella rupibus indita conlatosque illuc parentes et coniuges ostentabant
hellumque impeditum, arduum , cruentem minitahantur".
„
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În cadrul armatei romane, traco-geţii făceau parte multă vreme numai
din trupa de rînd ; abia în veacul al II-lea al imperiului reuşesc unii să
se ridice la grade mai de seamă, deschizîndu-şi calea spre conducerea mili
tară şi politică a lumii romane.
Apariţia tracilor la Roma şi în Italia a urmat la scurt interval după
penetraţia romană în teritoriile macedonene şi trace ale Peninsulei Balca
nice, iar· sporirea numărului lor mergea paralel cu expansiunea Romei
spre cursul inferior al Dunării'· Primii sosiţi în metropola romană erau
sclavii, aduşi pe calea comerţului : robii traci apar pe piaţa Romei pe la
mijlocul veacului I î.e.n., împreună cu cei din Egipt, Etiopia, Gallia, Ger
mania; bithynii (trib trac în Asia Mică) la sfîrşitul secolului al Ii-lea î.e.n.,
iar moesii şi dardanii abia sub Tiberius (începutul sec . I e.n .). „ . . . Actste
date sînt acceptabile, adevărat, dar numai pentru apariţia lor în izvoare,
care se ştie că nu înregistrează totul sau o fac mult mai tîrziu după eve
nimente. E probabil că robii traci erau cunoscuţi la Roma înainte ca
romanii să fi venit în contact direct cu seminţiile trace, putînd să fie cum
păraţi de la negustorii greci de sclavi prin sudul Italiei şi Sicilia ; iar în
mulţimea de robi ce era desfăcută pe marile pieţe ale Greciei (mai ales
în Byzantion) exista un oarecare număr de traci, căci Tracia fusese din
totdeauna o adevărată pepinieră de sclavi" (EDR, I, p. 75) . După primele
ciocniri între romani şi triburile trace (în primul război cu Macedonia),
mulţi p r i z o n i e r i din Tracia vor fi fost aduşi în Italia. Dar o pătrun
dere mai intensă şi durabilă se realizează prin relaţii paşnice : a m b a s a d e
trace, formaţii m i 1 i t a r e naţionale colaborînd cu romanii în campa
niile din Orient, o s t a t e c i ţinuţi de romani (dintre prinţii şi nobilii
triburilor trace) ; apoi mai ales prin venirea în număr mereu sporit de
s c 1 a v i şi g 1 a d i a t o r i (care au dat numele lor etnic uuui astfel
de luptător în arenele romane : t h rae x, faimos în tot imperiul) . Î n sec. I
î.e.n. se cunosc cîteva nume de traci în Italia, din care unul a jucat un
scurt dar important rol politic-militar : celebrul căpitan al marii răscoale
a sclavilor S p a r t a c u s, în anii 73-71, a cărui ridicare în fruntea
mişcării sclavilor arată importanţa şi marele număr al tracilor printre
robii Italiei republicane 11• Contemporan este un parvenit „pessumus servo
rum" T a r u l a (Sallust., O rat L
. e pid,. 21 : „milites, quorum sanguine
Tarulae Scirtoque, pessumis servorum, divitiae partae sunt") 8 ; iar ceva
mai tîrziu o serie de sclavi ori liberţi „villici" la Minturnae : T h r a e ci da
(CIL, I, ed. a II-a, 2699), Dada (2697), T a r u l[a] (nu Tar ul[ lusj,
cum întregeşte CIL, 2690), T e r e s (2678), B e i t us, Di ast e s (2695),
pe nişte altare din sec . I î.e.n., probabil din a. 28 (după primul editor) 7•
' G. G. Mateescu, I primi rapporti tra Roma e le popolazioni trace, în Historia (Milano·
Roma). III 1 929, p. 3 - 28 ; I Traci nelle epigrafi di Roma, în EDR, I 1923, p. 5 7 - 290
(lucrare de amplă erudiţie şi doctrină, grupînd materialul după categorii sociale, ocupaţii, grade
şi alte criterii într-o succesiune cronologică aproximativă, dar nu destul de ordonat, fără
un plan riguros, cu omisiuni şi erori) ; cf. nota 9.
6 RE, III A (1929). col. 1528- 1536 (Miinzer) ; Mateescu, EDR, I, p. 76; A. V. Mişulin,
Spartacus, trad. rom . , Bucureşti, Edit. de stat, 1955; D. Tudor, Răscoala lui Spartacus,
•
Bucureşti, Edit. ştiinţifică, 1965 ; A. Bodor, în StCl, VIII 1966, p. 131- 141.
8 Acest sclav trac al lui Cornelius Sylla poate fi identic cu personajul din stampila
de amforă CIL, IX 6079,9 „in agro Brundisino rep. duobus ex. / AR\'LAE S\'LlAE'", despre
care Morr:msen observa „in principio ante punctum fortasse littera deest, quae F visa est
Tarantino; in fine post A quid fuerit, parum liquet . . . " ; posibil de întregit [T]arulae Sullae.
1 2 :E
aedler, Hermes, LXXVII 1942, p. 149 - 196.
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Din epoca Augustus-Tiberius se cunosc cîţiva sclavi (-liberţi) cu numele
B i t h u s, Da l u s, C o t u s, T a r u l a, T e r e s etc., un vestit gla
diator B i t h u s (Horat.) şi alte el€mente mai puţin� notorii 8.
În cursul veacului I e.n., ştirile despre traco-geţi în Italia şi la Roma
devin mereu mai numeroase, sporind efectiv atît numărul acestor străini
şi „peregrini", cît şi izvoarele documentare, în primul rînd inscripţiile ce
fac menţiuni de sclavi, liberţi, lucrători, oameni de afaceri, dar cu drnse
bire ostaşi 9 ; numărul tuturor categoriilor sporeşte substanţial în cursul
veacului al II-lea, mai ales după anexarea Daciei carpatice (a. 106) la
imperiu. î n acest răstimp - cum a arătat studiul analitic al lui Mateescu
despre traco-geţii din Roma - inscripţiile atestă un număr covîrşitcr de
traci în armată, unde ei intrau în mulţimea soldăţimii, „gregărimea", mai
ales în formaţiile auxiliare etnice (alae şi cohortes de traci, bessi şi daci),
ori în auxilia alcătuite din alte „nationes", apoi în unele legiuni (mai
ales în II Parthica ; cf. infra, p. 32), în garda pretoriană, singulares şi
alte trupe speciale, ca şi în flotă. Cum s-a relevat, „personaje de neam
tracic vor fi fost destul de puţine în posturile înalte la Roma ; chiar dacă
existau (firesc, căci mulţi din aceşti excelenţi militari vor fi făcut o fru
moasă carieră, mai ales după Septimius Severus şi Caracalla), nu-i mai
recunoaştem din pricina schimbării de nume" 1 0• Asemenea aserţiune nu
explică însă decît parţial lipsa menţiunilor despre traci în izvoarele vn mii,
lipsă ce se justifică prin faptul că înainte de începutul veacului al III-lea
erau cam puţini traco-dacii ajunşi la posturi mai de seamă în ierar
hia militară şi politică a imperiului, precum a arătat mai întîi însăşi
cercetarea analitică a lui Mateescu şi cum s-ar putea stabili mai precis
şi concret printr-o anchetă vastă asupra întregii armate romane
(A. Fol) .
Situaţia elementului militar trac în cursul primelor trei secole ale erei
noi (cf. bibliografia, nota 9) trebuie să fie studiată comparativ cu alte
„nationes" din imperiul roman, punînd la contribuţie întreg materialul
epigrafie-onomatologic şi bibliografia destul de amplă existentă 11. Pînă
8

Mateescu. EDR, I, p. 77 - 78, cu documentare şi bibliografie.
Cf. studiile mai ample şi amănunţite ale lui A. Foi, Les 1 hraces dans l' Empire rcmain
d'Occident (/" - I I1' si ecles) , în Godi§nik Sofiiskija Universitet, Filos.-istor. Fakultet, tom. LVIII,
kniga III, Istorija, p. 299 - 30 9 ; ne partie : Documentation epigraphique, ibid., LXII, III,
p. 1 9 3 - 273, rezumată în REG, LXXXIII 1970, p. 382 - 383, nr. 2 1 3 : „cette liste comprend
en 1 157 numeros, tous Ies Thraces connus dans l'Ouest de l'Empire romain, classes par
regions (Rcme, !talie, Grande-Bretagne, etc.) et, a l'interieur, par conditions (militaire�. escla
ves, affrancbis, varia) . Presque toute la documrntation est latine. A la fin, liste alpbabetiq ue
des _lieux de provenance (Dardanus, Mesie, etc., Bessus, etc.) et enfin, p. 259 - 273, liste alpba
betique et synoptique, qui rend aisee de retrouver Ies personnages ; malbeureusen1ent tous
Ies Aurelii sont sous la rubrique Aurelius sans que leur ccgncmen (Abitus, Alexander, etc.)
soit repris a sa place alphabetique". Cf. A claMN, X I 1974, p. 108- 109. Majoritatea m ateria
lului epigrafie privind pe geto-daci şi Dacia (dinafara acestei provincii) este reprodus de
A. Dob6, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum
pertinentes, ed. a IV-a (Budapest, 1975 ) , p. 121 - 174 ; toate ştirile respective în monografia
noastră Dacia Romana, voi. I (Anexa), în manuscris. SCIVA, 27, 1976, p. 3 5 - 4 3 (Roma) .
1 0 Mateescu , EDR, I, p. 1 1 3 . Despre fenomenul schimbării antroponimelor trace prin
nume romane, paralel cu adoptarea Jimbii latine şi a cetăţeniei, cf. de ex. LimbaTrD, ed.
a II-a, p. 1 63 - 1 64 , 174 ; infra, p. 1 63 .
1 1 Cf.
nota 9 şi B . Keil, De Thracum auxiliis ( 1885 ) ; articolele ala, cohors (de C. Cicho
rius) şi legio (E. Ritterling) în RE ; ca şi studiul mai recent de M. G. Jarret, Thracian Units
in lhe Roman Army, in Israel Exploration ]ou-mal, XIX 1969, p. 2 1 5 - 224, care întocmeşte
9
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la elucidarea integrală a problemei, va fi suficient a menţiona sumar cîteva
personaje de obîrşie evident tracică ridicate la roluri mai mari în ierarhia
militară şi politică, sau remarcabile prin acţiuni de seamă, înainte de anul
235, cînd un reprezentant al lor ajunge la conducerea supremă a împără
ţiei romane.
Iul (ius) C (ai) j(ilius) Vol (tinia tribu) Maximus M u c i a n u s,
personaj de rang senatorial 12, originar de lîngă Philippi (Macedonia), a
ocupat înalte demnităţi administrative !sub împăratul Antoninus Pius
(138- 161) ; după încheierea strălucitei sale cariere publice, Mucianus s-a
retras către sfîrşitul vieţii în patria natală, unde a trăit în tihnă ultimele
zile şi a fost înmormîntat, indiciu al puternicei conştiinţe etnice şi al legă
turii intime a traco-romanilor cu neamul şi solul natal (cf. cazul lui Gale
rius, infra, p. 46) . Inscripţia onorară şi cea funerară menţionează pe Maxi
mus Mucianus ca : „ [ . . . ] Iul. C.f. Vol. [M]aximo Muciano, viro cl(arissimo),
latoclavo hono [r]ato a divo Pio, [q(uaestori) ] pr. pr. Pontobithy(niae),
[a]ed(ili) cerial ., praet. design. idem dec(urioni) Phil(ippiensi) et in provine.
Thra(cia), C. Iul. Teres thracarc„ pater senatorum, fr(atri) 1. a. d. d ."
(Cii„, III 689, 7339 ; P. Collart, Philippes, 1 937, p. 259, 267, 295) 13•
Numele tipic trac T e r e s (adoptat drept cognomen), ca şi cel traco
roman Mucianus (infra, p. 36) nu lasă nicio îndoială în privinţa obîrşiei
etnice a acestei distinse familii „romane".
Cn. Claudius Leonticus, consular, proconsul Achaiae şi legatus augusti
pro praetore consularis la sfîrşitul veacului al II-lea/începutul celui de-al
III-lea (Syll., nr. 877) 14 ; fiul lui era (Claudius) T e r e n s (variantă
romanizată a numelui tracic Teres), archon eponim la Atena prin anii
225 - 250 (IG2 II 3690 = 1 III 705, 3689) 15, iar fiul acestuia este Claudius
Illyrius (infra, p. 34) .
un tabel cu unităţile auxiliare (alae, cohortes) recrutate în Tracia şi purtînd numele „Thra
cum", staţionate majoritatea în provincia Germania (citat după A nnEp, 1969 - 1970 [ 1 972),
nr. 14) ; n u menţionează unităţile cu numele „Bessorum", „Moesica" etc., şi nici pe cele de
daci. Excepţionala valoare militară a tracilor şi a geto-dacilor rezulta din calităţile lor etnice
native, cunoscute şi devenite celebre în antichitate încă din vremea legendară-homerică, apoi
în cea ellenistică şi romană : vigoare fizică, trupească şi sufletească, vitejia în lupte şi alte
virtuţi ostăşeşti, relevate de autorii antici, şi de erudiţii moderni (Tomaschek, Kazarov ş.a.),
mai ales după recrutările masive de traci în toate formaţiile armatei imperiului ; în ultima
vreme şi de cunoscutul istoric italian G. Forni într-un substanţial studiu recent Considerations
sur l'occupation militaire en Thrace au cours des deux premiers s i eclcs de natre ere, apărut
în Primus Congressus studiorum Thracicorwn, Thracica, II, Serdica (Sofia) , 1974, p. 123 - 129
(p. 128 - 129 : „la vigueur physique et Ies qualites de combattants furent autant des raisons
pour lesquelles Ies Thraces furent si largement recrutes, d'abord dans les ailes et Ies cohortes
auxiliaires (etc.) ". Este însă evident că nici asemenea observaţii sumare şi generice (oricît de
reale, juste, întemeiate ar fi) , şi nici studiile parţiale �i temeinice de pînă acum (supra, notele
9 - I I) nu au epuizat problema rolului important şi multiplu avut de elementele trace şi getu
dace în armatele imperiului roman, un subiect istoriografic pentru care este necesară o cer
cetare deosebită, amplă, analitidt şi exhaustivă, cu documentarea integrală care să nu omită
nici un amănunt, nici o inscripţie şi nici un ostaş, cercetare ce nu poate fi realizată în cadrul
restrins al prezentei monografii istorice.
12 Despre senatorii romani din această perioadii : P. Lambrechts, La composition du senat
romain de l'ascension au /râne d'Hadrien a la mort de Commode ( 1 1 7- 192) , 19:!6 ; aici nu
este amintit traco-romanul Iulius Mucianus.
13 Mateescu, EDR, I, p. 1 1 3 ; AII�. III, p. 434.
u Groag, RE, III, 2728, nr. 203 ; Die Reichsbeamten vo11 A chaia, Wien, 1 9:i9, p. 88 - 90 .
u RE, V A, 719, ur. 1 (Kirchner) ; Groag-Stein, P . 1 . R . " . I I , p. 25.t, nr. 1059.
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Nicanor strategos în Rodos (cca a . 200 e .n.), fiul unui S e u t lt a s
(ArchEph. 191 1, p. 62) 16, ar putea fi trac ; pentru forma „ Seuthas" în loc
de Seuthes : GDI 1231 B 42 şi 1 209, Plutarch, A rat. 5. Dar Seutha, Seuthi
era şi nume egiptean antic (F. Preisigke, Namenbuch - Papyri, 1922,
col. 381), încît Nicanor putea să fie de prin Egipt.
Cîţiva c e n t u r i o n i în trupele din Roma, cu deosebire în secolul
al III-lea e.n. (EDR, I, p. 205), între ei un tribunus cohort. praetor. ; în
provincii : Septimius M u c a t r a trib(unus) leg(ionis) III Aug. (CIL,
VIII 2771 ; nume trac tipic, iar gentiliciul şi cetăţenia romană după împă
ratul Septimius Severu-;) ; T. A urelius B e t h u s centurion în aceeaşi
legiune (CIL, VIII 2820 - 1 ; po>ibil variantă a lui Bithus) ; P.A el (ius)
Sept (imius) M u c a p o r centurion în leg. XIV Gem(ina, CIL, III 14357) ;
H e z b e n u s D u l a z e n i f(ilius), Sappaeus, centurionJîn flotă l a Mise
num (CIL, XVI 12 ; a . 68 ; EDR, I, p. 85) ş.a.
Din prima jumătate a veacului al III-lea se cunosc cîţiva traci ca
„ adresanţi" ai unor rescripte imperiale : un A u l u z a n u s (a. 2 1 5) în
Cod.Just. IV 19, 2 ; VI 46, 3 (forma A ulazanus) ; M u c a t r a u l u s (a.
222), Cod.Just. II 3, 9, formă coruptă (sau romanizată prin apropiere de
numele roman A ulus) din Mucatralus (-alis) .
Despre elementele traco-getice l a Roma în veacurile I - III, înafară
de bibliografia citată, v. în special vasta monografie a lui Mateescu (EDR,
I, p. 57-290), care (p. 246) stabileşte în concluzie importanţa numerică
a tracilor faţă de alte elemente provinciale în cea mai mare „metropolă"
a lumii antice.
Valerius D i n e n s, vir egregius în Dalmatia, aparţine tot veacului
al IJI-lea (poate în a doua jumătate), cînd este datată inscripţia familiei
sale traco-romane, pe un mare sarcofag de marmură (lung 210, înalt 160 cm)
avînd elemente ornamentale : pe capac-acoperiş în acrotere doi „genii",
pe un disc-scut rotund susţinut de alţi doi „genii" înaripaţi („in clipeo
rotund') a duobus geniis alatis sustenuto") inscripţia „D M duobus adules
centib(us) Val(erio) D i n e n t i v(iro) e(gregio) ann(orum) XXVII et
Att(iae) Valeriae coniuci eius ann(orum) XVIII, Octavia Quieta genero
et filiae", CIL, III 13044, la Salona ; după F. Bulic, Bull.Dalmat. XIV,
p. 19sqq. ; titularul epitafului poartă cognomen tracic Dines (cf. infra,
p. 58) în forma romanizată prin sufix -ns înţeles ca un participiu de decli
narea a III-a latină (asemenea lui Crescens, Valens, -ntis etc.), analog lui
Dolens (infra, p. 34) alături de tracicul neaoş Doles. Ca vir egregius, Valerius
Dinenş era din ordinul ecvestru roman (al cavalerilor), fiind remarcat de
istoricul englez J. Wil kes, între „Equestrian ran k in Dalmatia under the
principate" (A driatica Praehistorica et A ntiqua, Miscellanea Gregorio Novak
dicata, Zagreb, 1970, p. 529-551), p. 540 „in the case of another family,
an elaborate sarcophagus of the third century held the remains of a young
husband aud wife of good family, Valerius Dinens vir egregius, who died
at the age to twentyseven aud his wife A ttia Valeria who was nine years
younger", iar în „Appendix" : equestrian and holders of equestrian posts
from Dalmatia, p. 550. Valerius Dinens era desigur originar din Tracia,
mai curînd decît din Moesia ori Dacia· carpatică.
1• RE. Suppl. \', 8 1 3 (Gaertringen) .
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2.

-

Maximinus Thrax si C. Iulius Maximus
'

Caius Iulius Verus Maximinus - Thrax 1 7, apariţie ciudată în istoria
lumii romane, e primul din lunga serie de traci ridicaţi la conducerea supremă
a imperiului. Asupra obîrşiei etnice a acestui mare monarh, născut într-un
sat din interiorul Traciei, într-o zonă mai puţin expusă influenţei greco
romane 18, nu poate subsista nici o îndoială : unanime, izvoarele istorice
recunosc originea lui tracă, exprimată şi în porecla „ Thrax" purtată ca
un distinctiv din tinereţe (Herodian, VI 8, 1 ; HistAug, Max. 9,5 : „ille ut
erat Thrax et barbarus", 3,3 : „quid vis Thracisce ? " ; cf. 2,5 ; lord. Get.
84 ; Epit.Caes. 25, 1 Iulius Maximinus Thrax) ; el trebuie luat în sensul
etno-lingvistic de „genere Thrax", Landolf. X 150 (MGH, AA II p. 318),
Ioh.Ant. fr. 141,2 (Exc.insid. 47, FHG, IV p. 593) : '!o µE:v yevoc; 0p��
µ L � o � &p�ocpoc;, Zon. XII 15 ; Syncell. I, p. 674 şi 681 (Bonn) îl numeşte
M ua6c;. Acest fapt istoric pozitiv e recunoscut îndeobşte de erudiţia modernă
obiectivă 19• Dar o născocire tîrzie a compilatorului biografiei împăratului
(HistAug, Max. 1,5) îl face (inconsecvent cu afirmaţia sa mai sus citată)
de obîrşie „goto-alanică" : „hic de vico Threiciae vicino barbaris, barbaro
etiam patre et matre genitus, quornm alter e Gothia, alter ex Alanis genitus
esse perhibetur. et patri quidem nc men Micea, matri Hababa fuisse dici
tur", - aserţiune pe care o preia Iordanes 20 şi care a derutat pe unii
erudiţi mcderni, făcîndu-i să admită obîrşia ge1 manică a tracului Maxi
minus 21, deci existenţa unor elemente etnice gotice în Peninsula Balcanică
n Date mai ample despre Maximinus Thrax (235 - 238) : Hohl, RE, X 852 -868 ; Klio,
XXXIV 194 1 , p. 264 - 289 ; monografia de mari proporţii A. Bellezza, Massimino il Trace,
Genova, 1964, 240 p . ; nota noastră Obîrşia şi sfîrşitul lui Maximinus Thrax, în SCIV, 20,
1969, p. 237 - 244 (versiune scurtată în acest paragraf).
1 8 Hrdn. \'I 8, 1 : •o µh yi!voi; TWV ev 8o-rchw E>F'!'XWV xc:tl µ • � o �cxp�cipwv, cX1t6 "t"LVO<; xwµ'l)i;.
1 • Argumentarea deplin convingătoare a lui Hohl, RE, X 854 - 855 şi excelentele studii
Die „gotische A bkunft" des Kaisers M aximinus Thrax, in Klio, XXXIV ; Nocl.mals dic
A bstammung des Maximinus Thrax, în RbM, XCI 1942, p. 1 €4 - 1 8 1 . RE, XV 1 5 1 7 - 8 (Stein),
Suppl. III 802 (Schonfeld) ; Mcn:msen, R G8, V, p. 228 ; H. Schiller, Gesch. rom. Kaiserzeit,
I/2, p. 784 : „thrakischer Bauersohn" ; Bang, Hermes, XLI 1906, F• 300 ; Ensslin, Cambridge
anc. hist., XII, p. 72 : „the son of a thracian peasant" ; Bellezza, op. cit., p. 7 - 35 (l'origine) .
lungă analiză amănunţită, diluată a ştirilor antice şi a părerilor n:cdnne ; concluzia contra
dictorie : ţăran-păstor trac din părinţi „gotc-alani"
„unicne di Micea e Hababa" (p. 24) .
„la diversa razza dei suoi genitori . . . " (p. 34) .
2 o l ord., Rom., 281 (după Syrrmachus) : „Mexirninus gn:ere Gothico, Fatre Micea Haba
baque Alana genitus matre" ; Get. XV 83 : „eos ( Gothos) transito Danubio aliquantum ttmporis
in Mysiam Thraciamque vixisse, ex eorum reliquiis fuit et Maximinus imi:erator. Meximinus
ex infimis parentibus in Thracia natus a patre Gotho ncmine Micea, n: atre Halena, quae
Ababa dicebatur".
zi Wietersheim, Geschichte der V iilkerwand.1, I (1880), p.
186 ; Schonfeld, RE, Suppl.
III 802 etc. ; A. Philippide, OrR, I ( 1 923). p. 3 1 0 ; G. G. Mateescu, EI'R, I 1923, p. 1 13
etc. Chiar după evidenta argumentare a lui E. Hohl, a mai încercat F. Altheim, Die Solda
tcnkaiser (1939), p. 246 - 248, să acrediteze din nou pretinsa obîrşie ge1m anic1i, formulind
şi citeYa etimologii populare cu exemplificări inutile i:1:ntru numele „ge1mr nice" (iraniene)
ale părinţilor tracului Maximinus ; la fel Genr.ania, 1939, p. 4 9 - 56 (cf. A. Alfilldi, Biblio
graphia Pannonica, V 1 940, p. 59, respingînd asemenea exhibiţii istorico-filologice) ; în RhM,
XC 194 1 , p. 1 92 - 206, XCI 1942, p. 3Ş0-353 ; Krise der alten Welt, III, Berlin, 1943, p.
1 1 3 - 1 20 („halbgermane Maximin . . . ") ; A cta A rchaeologica, Budai:est, II 1952, fasc. 4,
p. 273. Bibliografia mai nouă despre obîrşia lui Maximinus e citată în RE, XXII ( 1954 ) .
2 146. K . Lange, Herrscherk âpfe des A ltertums i m Munzbild ihrer Zeit, Berlin, 1938, p. 1 47
(„es will scheinen, als ob in den kriiftigen aufrichtlgen Ztigen seines Gesichts etwa die ger=

Maximinus Thrax şi C. Julius Maximus

29

la sfîrşitul veacului al II-iea e.n. 22• Asemenea aserţiune este însă lipsită
de orice temei documentar şi de probabilitate 23, lămurindu-se şi faptul că
afirmaţia lui „Iulius Capitolinus" biograful că Maximinus ar fi trăit în
Tracia „între goţi" (ca un neaoş „goto-alan") e plăsmuire explicabilă în
epoca lui Iulianus Filosoful (Apostata, 361 - 363) sau mai tîrziu, cînd au
fost compilate biografiile imperiale (HistAug), iar elementele germanice
erau numeroase şi influente în imperiul roman ; pentru asemenea falsifi
care se potriveau şi împrejurările din a doua j umătate a veacului al IV-iea ;
atunci existau de fapt goţi şi alţi barbari aciuaţi prin zonele trace ale Pen
insulei Balcanice. Numele „Micea" şi „Ababa" (H-) erau simple combinaţii
de silabe după cuvîntul „mixobarbaros" din textul lui Herodianus, din
pură fantezie, nu din neînţelegerea expresiei greceşti, căci în acel·aşi vita
Maximini, 2,5 se află termenul latin corespunzător semibarbarus (SCIV,
20, p. 238- 239) . Basmul despre obîrşia „goto-alanică" este reprodus şi
amplificat (după Symmachus, a. 485) de Iordanes, care manifesta simpatie
pentru goţi.
Din cele afirmate mai departe de biografia imperială în acelaşi pasaj,
ad�vărat poate să fie amănuntul că la început Maximinus nu căuta să-şi
ascundă umila obîrşie provincial-barbară ( 1,5 : „barbaro etiam patre et
niatre genitus" ; lord. Get. 83 : „ex infimis parentibus"), cum a încercat
să facă (lucru firesc) ajuns la mărimi imperiale : haec nomina (Micea,
Hababa) Maximinus primis temporibus ipse prodidit [ ? ], postea vero, ubi
ad imperium venit, occuli praecipuit, ne utroque parente barbaro genitus
imperator essc videretur (HistAug, Max. 2,5) . Maximinus s-a născut într-un
sat (&7t6 TLvo� xwµ"t)�, Herodian ; corespunzător lui vicus din inscripţiile
numeroşilor ostaşi traci la Roma, CIL, VI), în interiorul teritoriului tracic,
o zonă muntoasă (Hrdn. VII 1,2) . Faptul că Syncellos îl numeşte Mys 6s
(Moesus, termen cu sens restrîns, eventual chiar etnic) indică provincia
Moesia, poate zona muntoasă a Moesiei Superior (SCIV, 20, p. 239) . Născut
pe la a. 173, el avea la moarte (în 238) 65 de ani (Zon. XII 16 ; Chr.
Pasch. I, p. 50 1) . Portretele din timpul domniei îl înfăţişează însă destul
ele tînăr, iar bravura lui pe cîmpul de bătălie şi în acţiunile militar-politice
nu-l arată atît de înaintat în vîrstă ; dar ţăranul trac cu energie proaspătă
era mult mai viguros şi dinamic decît putea fi un roman de veche spiţă
nobilă. Î n copilărie şi tinereţe el era păstor 24, ocupaţie din care au pornit
mulţi tineri traco- şi geto-romani, unii ridicaţi pînă în tronul imperial
(Aureolus, Regalianus, Galerius Maximianus, Maximinus Daia, I ustinus
rnanische A bkunft zum Vorschein kăm e"). Cu asemenea „criterii" fizionomice, aproape orice
_
_
�ersoana dm Europa ar putea fi declarată de orice „rasă". Cf. RIR, XVI 1 946, p. 177 ;
�CIV, 18, 1 967, p. 343 - 348 (I. I. Russu, Trăsăturile somatice ale traco-dacilor).
22 Pentru a impăca afirmaţi
a biografiei din Historia Augusta (care conţine date pozi
tive, u �!le, alături <le. falsuri şi anacronisme) cu faptul că goţii apar prin aceste părţi abia
�pre i;i13locul wacuhn al III-iea (după a. 238, cînd Iulius Maximinus era mort), M. 8ch6n
teld facea presupunerea arbitrară că Maximinus „angeblich selber ein Sohn des - vermutlich
�ls . gefangener nac�1. Thrakien verschleppten - Goten Micea war" ; pentru Altheirn, ca mai
mamte pentru Ph1hppide (toţi după Iordanes) „un grup de goţi s-ar fi aşezat în teritoriul
roman pe la a. 200, ca imigraţi paşnici" ( !) ; dar în jurul acestei date, Iulius :'lfaximinus
era flăcău tr�cut de 25 <le ani, născut în Tracia (ori Moesia) pe la a. 173 !
23 Ensshn, RhM, XC, p. 1 - 1 7 ; Hohl, Klio, RhM.
.
14 Hrdn . VI 8, I , YII 1, 2 ; Ce<lren. p. 450 (Bonn) ; HistAug, .Max„ 2, I : in prima
_ . fuit pastor ;
quidem pueritia
lord„ Get„ 84 : post prima aetate el rusticana vita de pascuis in
militiam t•enit.
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etc.), onorînd naţia lor umilă de plugari şi păstori. 'fînăr, Maximinus intră
în serviciul armatei romane, unde s-a remarcat prin statura şi forţa fizică
excepţională ; a străbătut cu succes scara ierarhiei militare. Cîteva naraţiuni
despre începuturile carierei sale, date în „biografie", cu aspect anecdotic,
au fost declarate de unii istoriografi : integral plăsmuite 25, cu toate că
pot să cuprindă un miez de adevăr. Dintre gradele şi funcţiile ocupate de
Maximinus ar fi de menţionat : tribunus legionis I V (Klio, XXXIV 1942,
p . 1 18- 120), praefectus legionis a II-a Traiana în Alexandria Egiptului
(în care fiul său era tribunus militum), procurator provincial sau praefectus
gentium, praesidens Trebellicae (Viet., Caes., 25 ; cf. CIL, V 1838
ILS,
1349), praejectus Mesopotam1"ae, apoi (a. 234) praefectus tironibus al întregii
armate romane. Î n atare calitate, cu multă îndemînare, şi-a asigurat sim
patia şi devotamentul marilor mase de ostaşi, din care foarte mulţi vedeau
în el pe viitorul împărat, succesor al slăbănogului Severus Alexander
(a. 222 -235) ; aspiraţie ce s-a realizat prin proclamarea lui Iulius Maxi
minus şi investirea lui cu purpura imperială la Mogontiacurn (Mainz ;
febr.-mart. 235) . Î n această lovitură militară, pe lingă unităţile din Panno
nia, un rol important au avut elementele t r a c e, conaţionalii lui Maxi
minus Thrax (Hrdn. VIII 6, 1 ) . Noul împărat făcut de recruţi a luat fără
întîrziere măsuri pentru consolidarea propriei situaţii şi îmbunătăţirea
traiului ostaşilor, mărindu-le solda de la 500 la 1000 de denari, împărţin
du-le daruri şi promisiuni, făgăduind amnistie şi favoruri. Armata trece
de partea uzurpatorului, iar Severus Alexander este asasinat în braţele
mamei sale care nu-l mai putea salva ; cu multă neplăcere, senatul roman
recunoaşte pe noul „ales".
Ridicarea lui Maximinus Thrax constituia un precedent şi o gravă
încălcare a tradiţiilor monarhiei romane, urmată de o lungă serie de alte
abateri în veacurile următoare : aşezarea unui provincial, om de jos, împo
triva voinţei senatului Romei, la conducerea supremă a imperiului . Mare
de trup şi cu înfăţişare cruntă, Maximinus era un temperament dur )Î crud,
trăsături ce nu lipsesc la niciun popor (cf. infra, p. 65), devenind încă
mai drastic şi sever în urma încercărilor opoziţiei de a-l suprima (Hrdn.
VII 1 , 12 ; Syncell . I, p. 680 ; Anon. Chr. syntom., p. 52, ed.A. Bauer) .
Un asemenea monarh nu putea să aibă încredere ori simpatie pentru aristo
craţia romană, pe care căuta să o înlăture din conducerea treburilor impe
riului, îndepărtînd pe senatori din armată şi înconjurîndu-se de militarii
profesionişti şi „semibarbarii" săi, în care socotea că poate să aibă încredere
deplină : nobilem circa se neminem passus est, prorsus ut Spartaci aut A the
nionis exempto imperaret (HistAug, Max., 9,5) .
Militar prin vocaţie şi formaţie, cu excepţionale calităţi, Maxi minus
s-a distins, în scurta domnie de abia trei ani, mai mult prin acţiu11i rnili=

25 RE, X 855 (Hohl) . Prima ocazie pentru Maximinus de a se face remarcat au fost
serbările însoţite de lupte (tudi m ilitares) de ziua naşterii prinţului Geta (fiul imp(1ratului
Septimius Severus) : ostaşul Maximinus s-ar fi prezentat singur împăratului cerindu-i să fie
admis a participa la luptele dintre militarii încercaţi în asemenea competiţii. Pe atunci june
recrut, el nu cunoştea încă bine limba latină, pe care o pronunţa greşit împestriţînd-o cu
expresii şi cuvinte din idiomul său matern tracic : hic adulescens el semibarbarus et vix adhuc

Latinae linguae, prope Thracica imperato1'em publice petit, ul sibi daret licentiam contendendi
cum his qui iam non mediocri loco militarent (HistAug, Max., 2, 4 ) . Aceste elemente de nara

ţiune, întrucît au vreun temei de adevăr (nu par neverosimile). pot să fie dintr-o sursă
bine informată.
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tare . Ca primă datorie e l considera asigurarea graniţei Rinului contra
germanilor. Adversarii lui interni crezură că pot profita de atare prilej
spre a-l suprima şi înlocui prin consularul Magnus ; complotul descoperit,
vinovaţii au fost executaţi (Hrdn. VII, 1, 5-8) ; alte încercări în acelaşi
sens au fost reprimate la fel . Dar expediţia contra germanilor renani a
fost încununată de succes : victoria Germanica şi titlul Germanicus maxi
mus". Î ncurajat de atare rezultat, Maximinus încercă să-şi încropească
o dinastie, ridicînd pe fiul său Maximus la demnitatea de caesar. Dintre
faptele lui de arme mai sînt cunoscute luptele cu sarmaţii („ Sarmaticus
maximus") şi cu dacii liberi („Dacicus maximus"). Dar situaţia internă
a imperiului era în general precară : criza economică-financiară şi fiscali
tatea apăsătoare anunţau marile convulsiuni prin care avea să treacă
societatea romană sclavagistă în cursul veacului al III-lea ; se adaugă
dificultatea ivită prin opoziţia creştinilor, care stătuseră în bune raporturi
cu Severus Alexander, iar acum făceau opoziţie lui Maximinus ; de aceea
(nu din motive religioase, dogmatice) ei au fost persecutaţi, fiind ucişi
numai preoţii ( iXpxovnc:;), nu şi simplii credincioşi, dovadă a caracterului
exclusiv politic al persecuţiilor maximiniene.
Susţinut numai prin devotamentul trupelor credin oase, regimul
tracului Iulius Maximinus era impopular nu numai în Itali dar şi în pro
vincii, unde adversarii nu pregetau să exploateze nemulţ mirea maselor
cauzată de vexaţiunile fiscale. Primele tulburări izbucniră
Africa, unde
ucigaşii procuratorului imperial al provinciei proclamară î părat pe pro
consulul Marcus Antonius Gordianus, care
făcînd coregent pe fiul său
Gordianus al II-iea - luă contact cu senatul şi organiză acţiunea de
răsturnare a lui Iulius Maximinus. Opoziţia era puternică în tot imperiul
sporind mereu, iar tracul (odios în ochii populaţiei, mai ales la Roma)
putea să conteze numai pe unităţile militare ce-i erau încă devotate. Deve
nind situaţia critică şi foarte gravă, el nu stătu mult pe gînduri : porni cu
armatele contra Italiei, spre a supune „metropola". Dar la asediul nereuşit
al cetăţii Aquileia 26, trupele istovite de campanii şi războaie se răsculară ;
semnalul fu dat de legiunea II Parthica, la care se alătură garda imperială.
Cînd se pregătea să trateze cu rebelii, la ieşirea din cort, împăratul este
răpus împreună cu fiul său Iulius Maximus, cu comandantul cohortelor
pretoriene şi cîţiva devotaţi ; cadavrele sînt aruncate cîinilor şi corbilor,
iar capul lui Maximinus şi al lui Maximus duse la Roma . Asasinatul a
produs panică între formaţiile devotate, mai ales pannoni şi traci (Hrdn.
VIII 6, 1) . De remarcat însă faptul că semnalul revoltei a fost dat tocmai
de legiunea II Parthica 27, ale cărei efective erau în majoritate trace 28 :
dintre ostaşii de origine cunoscută (indicată prin antroponime sau teri
toriul de recrutare), patru ar fi illyri, cu nume ca Dassius, Dasumius, Glaus,
„

-·

21

l

A. Calderini, A quileia Romana, Milano, 1 930, p. 206.
A. Domaszewski, în Banner J ahrbilcher, CXVII, p. 1 65, considera că ar fi fost cazul
unei reacţiuni a elementelor orientale din armată împotriva „illyrilor", ca şi Hohl (RE,
X 865 : „wieder war es eine orientalische Truppe, die Legio II Parthica, die sich gegen
den Thraker erhob, wie einst die osrhoenischen Schtitzen") . Dar numele (epitet) oriental
„ Parthica" nu spune nimic în privinţa teritoriului şi elementelor etnice din care erau recru
tate acum (în sec. III) efectivele unităţii, ce nu erau „orientale", ci mai mult europene.
28 Statistica mai veche întocmită de Ritterling (RE, X I I 1 482- 3) nu mai e valahilă
acum, iar cea de azi nu v a fi valabilă în viitor.
27
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Varzo 29, unul de prin Pannonia (CIL, XIV 2272) şi aproximativ 20 de
traci, cu nume „naţionale" ca A uluzanus, Bitus, Diso, Diza, Dizapor, Epte
centus, Mucatra, Mucianus, Paiba, Zypyr 3 0 • Dar aici se poate obiecta
uşor că nu trupa (mulţimea soldăţimii), care adesea contează în decizii
mai puţin decît numărul ei, ci ofiţerii din legiunea II Parthica, elementele
de conducere (între care tracii lipseau poate cu totul) erau adversarii tracu
lui Maximinus, cump ăraţi şi atraşi în complot de senatorii Romei. Ade
renţii lui Maximinus trebuiră să accepte situaţia şi resemnîndu-se, să jubileze
de voie-de nevoie cu adversarii împăratului ucis ; iar b ucuria soldăţimii
pare să fi fost mare după relatarea istoricilor vremii 31 ; în atare descrieri
nu trebuie însă neglijat caracterul părtinitor al istoriografiei oficiale, aflate
sub influenţa partidei senatorilor şi a italicilor duşmănoşi faţă de „barbarii"
şi provincialii din rîndul cărora se ridicase şi traco-romanul Iulius Maxi
minus. Întreaga armată asediatoare depune armele lîngă Aquileia, orice
ostilitate încetează, spre bucuria unanimă şi firească a trupei.
Reacţiunea contra Maximinilor continua liber cu furie sporită după
moartea lor : între măsurile politice-administrative de urgenţă luate faţă
de cei doi „duşmani ai poporului (hostes publici)", patronii unei „saevissima
dominatio", a fost dispoziţia drastică de a li se şterge imediat şi integral
numele de pe monumentele scrise ; măsură executată cu extremă rigoare
(numeroase epigrafe în tot imperiul cu numele lor martelate), dar nu fără
a întîmpina în unele locuri rezistenţă şi opoziţie violentă din partea aderen
ţilor din unităţi militare rămase devotate împăratului răpus : e cazul atestat
epigrafie cu legiunea VII Claudia (Viminacium) Marti Gradivo, quem aput
leg (ionem) VII Cl. tempore quo ad eradendum nomen saevissimae domina
tionis missus cum vexillationes Moesiae Inferioris voltus h (ostium) p (ubli
corum) [vexillis et can]tabris [ultro detra]here nollent (etc.) (Pannonia, Pecs,
I, 1935, p. 280-284), în legătură cu acţiunea de damnatio memoriae apli
cată lui Maximinus 32• Portretul fizic al lui Maximinus Thrax este bine
schiţat de E. Hohl (RE, X, 867), iar una din cele mai reuşite reprezentări
plastice e un bronz realist, remarcabil ca tehnică şi expresivitate, în
„antiquarul" miinchenez 33•
29 Aurelius Dassius, CIL, VI 3372 (
XIV, 2283) ; Aurelius Dasumitts, VI 3403 (EDR.
I I I 1 925, p . 1 86) ; C. Iulius Glaus, VI 2579; Aur. Varzo inscripţie din Albano, Rendiconti
A ccadnnia L in ce i, Scienze morali, 1916, p. 403- 404.
3 0 î n inscripţiile din Roma şi teritoriul vecin, CIL, VI, XIV şi A nnEp, 1908, 272,
menţionate în RE. XII 1 482 - 3, la care se adaugă exemple omise acolo sau apărute ulterior :
Aur. Paiba, Aur. Z_vpyr şi Aur. ,)festrius la Albano, Rendiconti Accademia Lincei, 1 916, Scienze
morali, p. 403 - 40-! (cf. EDR, I, p. 200) ; Aur. Diso (nis ?) , CIL, XIV 2273 ; Iulius Valens
centuria, CIL, VI 32 1 6 (EDR, I, p. 192) şi chiar M. Aurelius Lucius veter., P. Collart,
Philippes (1937 ) , p. 29-! etc. ; Aur. �ptecentus şi Aur. Bitus mii. l(eg.) II Part., fraţi, Athc
naeum, XXXII 1954, p. 26 (
A nnEp, 1956, 26) ; Aur. Bitus în epitaful Epigraphica, XXIX
1968, p. 5961, probabil identic cu precedentul şi cu cel din CIL, VI 3372
XIV 2280
(S. Panciera) ; Traianus )lucianus, traco-roman din Traiana Augusta-Beroe (Stara Zagara),
a servit şi în legiunea I I Parthica (infra, p. 36). G. Lugli, La legione II Pa1·tica e ii suo
sepolcreto ncll'Agro A lbano, in volumul omagial Gli a1·cheologi italiani i11 onore di A medeo
Ma iuri , Roma, 1965, p. 22 1 - 25 1 .
3 1 Hrdn. ; Epit. Caes., 25, 1 seditione militum discerptud una cum filio, concla m antib us
cunctis militari iaco ex pessimo genere nec catulum habendum.
32 R. Egger, Seria Hoffilfrria11a, Zagreb, 1940, p. 2 1 9 - 224 ; R. Vulpe, Din istoria
Dabrogli, l i , 1 968, p. 220 - 223.
33 A. Furtwangler, în jahrbuch der bildenden Kunst, II 1907, p. 8 ; Stiickelberg, Bild
nisse da romischen Kaiser ( 19 1 6) , pi. 84 ; K. Lange, op. cit., p. 1 46.
=

=
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Familia lui Maximinus Thrax. Soţia lui era Caecilia Paulina, de obîr
şie necunoscută, dar (se pare) din păturile aristocratice, fire nobilă şi blajină,
care a exercitat oarecare influenţă pozitivă asupra personalităţii aspre şi
barbare a împăratului traco-roman ; în schimb acesta, ca „răsplată", i-a
suprimat viaţa (RE, III 1236, 138) . Fiul lui Iulius Verus Maximinus Thrax
purta nume identic (al doilea cognomen „scurtat") : Gaius Iulius Verus
Maximus ; viaţă şi carieră legată inseparabil şi fatal de tatăl său, împărtă
şind cu acesta scurta mărire şi gloria, prăbuşirea şi moartea. Junele Maxi
mus a luat parte la toate campaniile tatălui său ; făcut caesar (prin a. 236),
cooptat între sodales Flaviales. Avea peste 20 de ani la 238, cînd a căzut
şi el pradă furiei soldăţimii sub zidurile cetăţii Aquileia 34•
3.

-

Intre Maximinus Thrax si Claudius Gotieus
'

Regimul de scurtă durată al tracului Maximinus a oferit, fără îndoială,
un excelent prilej pentru mulţi din viguroşii lui compatrioţi veniţi de pe
meleagurile trace şi moeso-getice de a se ridica la situaţii mai de seamă
în rangurile armatei romane ; firesc este, deci să se fi intensificat, în curs
de trei ani, procesul de pătrundere a elementelor trace şi est-europene
pe care se rezema în primul rînd stăpînirea lui Maximinus, dar care au
contribuit - în momentul critic decisiv - la suprimarea împăratului
soldăţimii balcanice şi dunărene, la asediul cetăţii Aquileia. Î n acest răstimp
îşi vor fi început cariera de arme unii din traco-romanii ce se disting în a
doua jumătate a secolului al III-lea şi din care nu se poate cunoaşte decît
o mică parte, fie din cauza puţinătăţii ştirilor documentare, fie mai ales
în urma schimbării (romanizării) integrale a numelor, dispărînd orice urmă
care să indice obîrşia lor „barbară". De la mijlocul secolului al III-lea
sînt de menţionat cîteva personaje mai de seamă în imperiu.
Maximus strategul oraşului Marcianopolis din Moesia Inferior, care
se opune cu succes unui asediu al goţilor în timpul lui Filip Arabul
(244 -249) . Era un bărbat cu aleasă cultură filozofică, iar în treburile mili
tare dotat cu remarcabile însuşiri de comandant, relevate de istoricul
Dexippus, arătînd cum era preocupat de moralul trupei sale şi de apărarea
individuală a fiecărui ostaş, dind instrucţiuni cum să atace şi să se apere
de lovituri la adăpostul zidurilor ; Dexipp. Exc.strateg. 4, fr. 5 35• De obîrşie
34 RE, X 868-870 (Hohl ) . Portretul lui Iulius Maximus pe o monetă de aur (Stiickel
berg, pi. 86) înfăţişează figura unui tînăr nelipsit de fineţe şi trăsături nobile, pe care le va
fi moştenit tic la mama sa (pi. 85), cu care prezintă unele asemănări fizionomice. Junele prinţ
traco-roman pare sr1 fi fost înzestrat cu însuşiri deosebite, iar istoricul german B. G. Niebuhr
( Vortrag e iiber ri:imischc Geschichte, III, 1848, p. 269) făcea presupunerea „wiirde vielleicht
einer der besten Kaiser geworden sein", aserţiune care - din lipsă de ştiri amănunţite şi
de fapte
rr1111îne numai un omagiu platonic, postum, fără confirmarea efectivă a istoriei ;
precum bine obsen·ă mai departe Hohl (RE, X, 870), „Maximus fiir uns ein unbeschriehenes
Blatt ist". Foarte probabil rămîne că acest vlăstar traco-roman, răpus prematur, ar fi fost
- ca o succesiune a nobleţei Ceciliei Paulina cu însuşirile de mare căpitan ale lui I ulius
:\Iaximinus Thrax - unul din cei mai de seamă conducători ai lumii romane în veacul al
I II-iea.
30 Dexippos, în FGH, II, p. 446
fr. 18, FHG, III, p. 675
fr. 17, HGM, I, p. 1 79 ;
RE, XIV 254 1 , nr. 1 3 (Stein) .
-
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=
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localnică tracă, Maximus se pretindea descendent din spiţa regească a dinas
tiei naţionale a lui Roemetalces 36 : yEvo� µE:v -rwv &7to 'Pwµe:-rix ( A) x o u 37•
Chiar dacă asemenea pretenţie a comandantului garnizoanei din Marciano
polis n-ar fi corespuns realităţii, este neîndoielnică originea lui tracică,
locală, fiind remarcabil patriotismul provincial pronunţat al acestui „roman"
din veacul al III-lea, care se declara descendent al dinastiei tracilor după
două veacuri de la înlăturarea ei de către ocupanţii romani.
Claudius IDyrius proconsul Achaiae la mijlocul veacului al III-lea
(I G, III, 5199) este fiul tracului (Claudius) Terens 38•
Pe la mijlocul secolului al III-lea, numărul şi importanţa elementelor
trace în armata romană devin mereu mai vizibile. Este natural că mai
întîi prin formaţiile teritoriale din zona dunăreană încep să prevaleze local
nicii, illyro-pannoni în vest, traci şi geto-daci în est. Ei pregăteau lent şi
perseverent perioada numită a împăraţilor-soldaţi „illyri", din care însă
cea mai mare parte erau de fapt traco-romani. Din deceniile 4-5 ale veacu
lui pot fi pomeniţi doi „adresanţi" ai rescriptelor imperiale (cf. supra,
p. 27) : D o l e n s (a. 24 1), Cod.Iust. III 35, 3, V 34, 2 ; A it l u z a n u s
(a. 245), Cod.Iust. V 63, 4 ; un soldat M u c a t r a u l u s (miles, a. 239),
Cod.Iust. IX 1, IO (ultimele două nume trace sînt identice cu cele din
a. 215 şi 222, putînd fi eventual aceleaşi personaje, mai înaintate în vîrstă ;
oricum, fruntaşi în serviciul militar-administrativ, ori în patria lor tracică) .
Regalianus este unul din cei mai de seamă „tyrani" care s-au procla
mat suverani în provincii, sub Gallienus ; de origine traco-dacică, acest
uzurpator a ajuns stăpîn în regiunile moesice 39 Dotat cu remarcabile
însuşiri de comandant, Regalianus se sprijinea pe elementele militare locale
(legiunile cu efective traco-romane la Dunăre) şi afirma categoric obîrşia
sa dacică, trăgîndu-se poate din vreo familie mai de frunte ; el se declara
descendent al regelui Decebalus : ,,fuit Regilianus 4 0, quod negari non
potest, vir in re militari semper probatus et Gallieno iam ante suspectus,
quod dignus videretur imperio, gentis Daciae, Decebali ipsius, ut fertur,
adfinis" (HistAug, Tyr.trig. 10, 8) . Dacă în privinţa descendenţei lui din
spiţa regelui erou şi martir al daco-geţilor nu se poate afirma nimic precis
(invenţie cu scopuri politice făcută de Regalianus ori de adulatori, sau
reală înrudire cu „dinastia" dacică ?), nu există în schimb nici un motiv
de a pune la îndoială obîrşia sa traco-dacică în afară de prejudecata din
istoriografie că provincialii danubieni n-ar fi putut să dea imperiului figuri
de mari conducători ; la aceasta se adaugă hipercriticismul cu care erau
• .

1o

Despre Roemetalces şi dinastia tracă : RE. I A, 1003- 1004.
Emendaţia în textul lui Dexippos făcută de Dindorf (HGl\1), admisă de Tomaschek,
TM, II/2, p. 29, în loc de forma coruptă din manuscrise <ircopwµncz x o u (menţinută în FHG
şi FGH) e singura admisibilă ; scepticismul lui Stein în această privinţă este neîntemeiat.
Forma Rometalca în loc de Roimetalca ( Remotalc- etc„ Tomaschek, Thr. II/2, p. 28 - 29 ;
Mateescu, EDR, I, p. 79, Roimus, Ruimus etc.) ; Rometalca, infra, p. 59, Rumitalca ; Roma
esta, CIL, XVI 3 ; Romus JOAI, XXXI 1938, Bbl. 108 - 9 ; probabil şi I G , III 1 1 45 ; cf.
Decev, Sprachr., p. 400- 403.
18 Supra, p. 26 ; Groag, Reichsbeamten von A chaia, p. 94 - 95.
ie Stein, RE, I A, 462 - 464 ; Die Legaten von Moesien, l�udapest, 1940, p . 1 05 - 1 06 ;
B. Saria, Zur Geschichte des Kaisers Regalianus, în Klio, XXX 1936, p. 352- 354. llen.
Thomasson) . Laterculi Praesidum, Giiteborg, 1975, 20a Moesia Superior, p. 17.
Thomae (
& o Varianta Regalianus ; pe monede IMP CAES P C [ . . . ) REGALIANUS.
11
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j udecate uneori ştirile literare, mai ales Historia A ugusta 41• Dar faptul
că numai atare sursă documentară menţionează obîrşia dacică a lui Rega
lianus nu înseamnă că trebuie să fie cazul unui fals, căci false ar trebui
considerate consecvent toate informaţiile din biografie, singurul izvor literar
asupra acestui „uzurpator". Ştirea despre obîrşia dacică nu este necesar
să fie o invenţie „confuză şi tendenţioasă", fiind natural ca provincialul
dunărean (spre a-şi crea o bază de legitimitate) să fi căutat o ascendenţă
ceva mai glorioasă, cu care să capteze simpatia provincialilor din Moesia
şi Dacia (sensibili desigur la amintirea ultimului rege daco-get), ceea ce
nu putea face vreun italic sau roman de viţă veche ; traco-dacul Galerius
se va proclama strănepot al lui . . . Romulus.
Puterea lui Regalianus s-a limitat la zona Dunării, Moesia şi probabil
Pannonia (unde s-au găsit monedele lui). Ca „dux Illyrici" (termen ana
cronic, funcţia fiind din sec. IV), el a luat parte la bătălia de lîngă Scupi
(HistAug, Tyr.trig. 1 0, 1 ; 10) . Popular în rîndul trupei, el manifesta porniri
spre rebeliune, fiind Gallieno iam antea suspectus", suspiciune confir
mată de fapte . Rebeliunea şi uzurparea s-au produs nu mult după a . 260,
fiind de scurtă durată, cum ar indica şi numărul redus de monede ale lui
Regalianus . Din faptele lui se cunosc numai lupte cu sarmaţii . Î nvins de
Gallienus, uzurpatorul daco-roman cade victima unui complot (ucis de
partizanii săi) . Se cunoaşte după monede soţia sau mama sa, numită Sulpicia
Dryantilla (RE, IV A, 883-4, 1 1 7) .
l\larcus Acilius Aurcolus 42, cel mai de seamă uzurpator din vremea
lui Gallienus, era din Dacia, probabil Dacia Traiana - cea din sudul
Dunării nu exista încă (dacă nu cumva „Dacia" e întrebuinţat anacronic
ca Dacia-Moesia în cazul lui Aurelianus, p. 38) ; printr-o confuzie e numit
„celticul" 43• Părinţii erau oameni de jos, păstori ; el însuşi a fost în tinereţe
cioban 44 ; ca atare, obîrşia etnică traco-dacică este neîndoielnică 45, fie
că e Yorba de Dacia ( Getike ch6ra") din nord, fie de cea din sudul Dunării ;
populaţia de bază în ambele zone era formată din băştinaşii dace-geţi şi
moesi, iar elementele barbare" din afara provinciilor nu figurează încă
în ierarhia militară şi politică rcmană la n�ijlccul vez.cului al III-iea . „Păs
torul" din Getia (Dacia), intrat ca soldat în armată, cîştigă simpatia împă
ratului Valerianus, care-l făcu îngrijitor al cavaleriei (hergheliilor) impe
riale, iar sub Gallienus ajunge comandant al cavaleriei (Zos. I 40, 1 ; Zon.
XII 25), demnitate înfiinţată atunci 46 ; ca atare el luptă contra lui Ingenuus
la Sirmium şi tot alături de împărat contra lui Macrinus şi Postumus. Abu
zînd de încrederea lui Gallienus, Aureolus se proclamă suveran la Mediola
num, rezistînd pînă în timpul lui Aurelianus, cînd se pare că a fost ucis
„

„

„

n „Sind alle diese Nachrichten der trtiben und tendenziOsen Quelle des B iographes ent
flossen", după judecata severă a lui Stein, RE, I A, 464.
n RE, II 2545 - 2546 (Henze) .
u Syncell.
I, p. 7 1 7 (Bonn) : Aup[o:Xoc; 8€ 'ttc; 'P<i1µ11("'v a•pa'tl)yoi; K E A't1x6c;, posibil
formă coruptă din I'E'ttxijc;, cum ar fi fost în vreo sursă a lui Zonaras, sau printr-o greşitA
apropiere făcută de vreun cronicar cu uzurpatorul Postumus, care-şi avea stăpînirea între
celţi (Zos. I 38).
" Zon. XII 24 : A up l o /.oc; 8t h :x_wpac; wv I'ET1x1tc; T ije; ua'tEp ov �11xl11c; tmxl.lj&da'l)c;
xal yt v o u c; Ex<puc; ă:a f, µ o u {r.-01µ1Jv y<ip huy:x.11vEv 7tp6np ov).
«• După Zonaras, Dim. Cantemir, Hronicul româno-moldo-vlahilor, I, 14 (ed. 190 1 ) ,
p . 2 1 2 releva obîrşia lui etnică : „hatmanul călărimii s ă fie fost Avreulus Dacul".
'" Grosse, RMG, p. 18.
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de propriii lui soldaţi (HistAug, A urel. 16, 2 ; Zos. I 41, 1 ; Zon. XII 26 ;
HistAug, Claud., 5, 3 ; Tyr.trig. 1 1, 5 păstrează un text-epitaf de pe mor
mîntul lui : ceva autentic ? ) .
Traianus Mucianus era u n personaj marcant a l ierarhiei militare şi
administrative în vremea lui Claudius al II-iea şi a lui Aurelianus ; cariera
lui a început pe la mijlocul veacului al III-iea. Originar din Berne (Traiana
Augusta, azi Stara Zagora), eventual dintr-un sat al regiunii, Mucianus
se înrolă simplu gregalis într-o cohortă auxiliară, ajunge ducenarius în
cohors IV Concordensium şi în legiunea II Parthica (cu efective în majori
tate trace ; supra, p. 32), trecînd prin toate treptele pînă la acea de prae
fectus legionis IV Flaviae (emipxo�) şi <lux legionis VII Claudiae şi IV
Flaviae (cr-rpocT"f)y6�), agens în Mesopotamia şi agens în Tracia, posibil praeses
provinciae Raetiae. S-a remarcat just obîrşia tracă a romanului Traianus
Mucianus, indicată de locul descoperirii inscripţiei greceşti (I GR, I nr.
1496 = ILS, 9479) 47 conţinînd cariera lui (cursus honorum), precum şi
de numele lui alcătuit după „criterii" barbaro-provinciale : lipsa praeno
menului, un cognomen Traianus utilizat drept nomen 48 şi un alt cognomen
Mucianus, care ar putea să înlocuiască un antroponim tracic (Mucapor,
Mucatralis, Mucazenus).
Marcianus, „vir illustris, protector al nebiruitului nostru stăpîn Gallie
nus augustus, tribunus în cohortele pretoriene, <lux, stratelates" onorat
cu un monument epigrafie grecesc „de strălucita metropolă a Traciei Philip
popolis ca pe binefăcătorul (euerget) şi protectorul său", A thenaeum, XLIII
1965, p. 295-3ţ l (La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno,
B . Gerov ; A nnEp, 1965, 1 14), foarte probabil un trac romanizat, originar
din teritoriul sau chiar din oraşul Philippopolis-Pulpudeva ; cel care se
îngrijeşte de ridicarea monumentului poartă numele greco-tracic Pyrros,
frecvent în Traci a (protarchos şi logistes) .
4.

-

M. Aurelius Valerius Claudius Gotieus

,, Î nvingătorul goţilor", Claudius al II-iea (268- 270) 49 făcuse parte,
la începutul carierei militare, din corpul „equites Delmatae" (HistAug,
Claud., 1 1, 9 : „equitum Delmatarum ingens exstitit virtus, quod origines
ex ea provincia Claudius videbatur ostendere"), de unde impresia că el
07 Inscripţia e reprodusă integral şi comentată pe larg de Domaszewski, Die Rangordnung
des rumischen Heeres, în Bonner ] ahrbacher, CVIII , p. 185 ; în ed. a I I-a (de B. Dobson,

1 967). p. 185- 195 şi p. LVIII - LIX ; Mateescu, EDR, I, p. 106- 1 07, 1 15, 178 ;

A.

Stein,

Der romische Ritterstand ( 1927), p. 145 ; RE, VI A, 2088. Cum remarcă Stein, gradele de

ofiţer le-a putut aYea }fucianus cel mai de timpuriu sub Gallienus, iar comanda in Mesopo
tamia nu înainte ele 2 7 2 , an in care provincia este recuperată pentru imperiu de către Aurelianus.
•• Despre a meste cul elementelor sistemului onomastic roman mai ales la provinciali
(„Kamenvervdrrnng", cum l-a numit un erudit german, „încurcătură a numelor" ) , cf. RIR,

XVI 1946, p. 1 76 - 1 77 ; A ctivitatea muzeelor, Cluj, 1956, p. 124 ; SCIV, I X 1958, p. 49
(exemple ca : Aurelius Gaius, Scantius Lucius, Aurelius Titus, Messius Cornelius, Quintus
Hostilius Valerius etc . ) .
'9 RE, II 2458, 62 şi 82 ( Henze} ; P. Damerau, Kaiser Claudius II Goticus, în ](lio,
Beiheft X XX I I I 1 9:34 .
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s-ar fi născut în Dalmatia 50• Mai verosimilă este ştirea din acelaşi autor
că el era originar din Dardania („quamvis alii Dardanum et ab Ilo Troia
norum rege atque ah ipso Dardano sanguinem dicebant trahere") . Era
născut deci în această regiune (a cărei populaţie era în majoritate tracică,
după inscripţii începînd din sec. I e.n.), la 10 mai 214 (nu 219 sau 220,
cum se admitea), din părinţi necunoscuţi, probabil oameni de jos, ţărani
săraci, de care documentaţia nu ştie nimic, cum este cazul la aproape toţi
împăraţii din teritoriile traco-illyre 51 • Despre familia lui Claudius, HistAug,
Claud., 13 prezintă cîteva informaţii, pe care însă (după Dessau şi alţii)
Seeck 52 le declară simple născociri („ Stammbaumfălschungen") ale cro
niştilor din veacul al IV-lea, făcute cu scopul de a dondi înrudirea lui
Constantinus I cu Claudius al II-iea. Dar în lipsa altora, aceste informaţii
nu trebuie aruncate ca false, oricîte falsuri ar exista în „biografii" (HistAug) .
Aparţinînd populaţiei provinciale peregrine, familia lui Claudius obţinuse
cetăţenia romană tîrziu, probabil, după numele A urelt'.us, prin constituţia
lui Aurelius Antoninus-Caracalla (a. 2 12) sau în urma serviciului militar.
Alt indiciu despre originea peregrină şi barbară-provincială este întrebuin
ţarea unui nomen gentilicium, Claudius (sub care e cunoscut de obicei
împăratul) în loc de cognomen (v. p. 36) : de acasă, din patria balcanică
el se numea M. Aurelius Claudius, purtînd şi supranumele Apollianus 53.
Î n armată, Claudius era susţinut de împăratul Valerianus (HistAug,
Tyr.trig. IO, 14) ; cu Gallienus a luat parte (în rangul de dux) la campania
contra lui Ingenuus, apoi la doborîrea uzurpatorului Postumus ; cu Aureolus
participă Ia războiul contra goţilor ; ocupă funcţia de praefectus equitum
(Zon. XII 26 : �7tixpzoc;) şi probabil alte demnităţi înalte, avînd încrederea
şi simpatia lui Gallienus, care I-ar fi desemnat succesor (Epit.Caes. 34, 2 ;
Viet. Caes. 33, 28) . Dar Claudius participase la complotul contra lui Gallie
nus, de a cărui ucidere era principalul vinovat ; rolul lui însă a rămas ascuns,
căci Ia executarea planului criminal figurează nu el, ci prefectul Heraclianus .
Era o conspiraţie a ofiţerilor, la care ar fi fost părtaşi numai comandanţii
de origine „illyri", urmărind să aducă la putere elementul illyr, spre a
salva Dacia şi zona balcanică, după cum se admite (Klio, Beih. XXXIV,
p. 45, 5 1 ) . Termenul „illyri" e de înţeles în sensul de „provinciali din
Illyricum", căci însuşi Claudius nu pare să fi fost illyr de neam. Suprimat
Gallienus, este făcut împărat Claudius ; dar în rîndurile armatei, asasi•• R. Vulpe, EDR, III
1925, p. 198 ; RE, I I 2458 : „stammte aus Dardanien oder
Illyrien und gehorte vielleicht dem Berg\'olke der Dardaner an" (dar cf. Klio, Beih. XXXIII,
J) . 1 9 - 20, 4 1 ) .
61 AISC, IV, p. 1 12 - 126. î n HistAug, Claud, 1 4,2 el este numit „Illyricianae gentis
Tir", adică din Illyricum (Moesia Superior). Damerau, p. 20, 4 1 , 82 : „sicher war er Illyrier",
sau „am glaubwiirdigsten scheint die Nachricht, dass er Dardaner gewesen sei ; wie hătte
man sonst Constantinus mit ihm genealogisch verbinden konnen ? " . Dar nu această legătură
genealogică (ce e reală ; infra, p. 48) este argumentul care să confirme obirşia lui Claudius
din Dardania, iar întrebuinţarea confuză a termenilor „illyr" şi „dardan" (cu o semnificaţie
mai mult teritorială-geografică, în sec. III e.n.) arată, la Damerau şi la alţi erudiţi, igno
rarea situaţiei etnice din Balcani : graniţa între populaţiile illyre şi cele trace era alta, ceva
mai la vest decît se preconizase mai demult (cf. AISC, IV, p. 73 - 1 44 ; Jllirii, p. 34 - 39).
H RE, IV 961, 5 ; 1040, 8 ; VI 1520 etc.
„ Mal. p. 298 (Bonn) : K A<lU 3Lo<; 'A7to Â ÂL<lVO<; sau 'Arco ÂAL<lvo<; o :.<<ll K ).<1C. 8L<><;, care
trebuie pus în legătură cu cultul lui Apollo (Damerau, ibid.) . Alt nume, Flavius ( HistAug,
Claud. 7, 8 ; A urel. 17, 2 ) , e un produs al biografului, cauzat probabil de faptul înmdirii lui
Claudius al II-iea cu dinastia constantiniană (RE, II 2458) .
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natul n-a trecut fără nemulţumiri şi proteste violente, iar noul augustus
trebuia să cumpere scump recunoaşterea din partea soldăţimii ; în schimb
e cîştigată uşor adeziunea senatului roman, care nutrea duşmănie înverşu
nată contra lui Gallienus. Claudius îşi consolidă rapid situaţia regimului
(a. 268), dar avea de făcut faţă unor împrejurări extrem de grele : pericole
şi atacuri externe (mai ales germanice), numeroase tendinţe separatiste
înlăuntru. Excepţionala energie a noului suveran a izbutit să rezolve majo
ritatea acestor dificultăţi . Evenimentele politice-militare, situaţia internă
a imperiului, ca şi realizările remarcabile în economie şi administraţie ale
scurtei domnii a lui Claudius au fost analizate amănunţit (Klio, Beih.
XXXIV, p. 48-80, 85 - 87) .
Victimă a ciumei ce făcea ravagii în rîndurile armatei romane, Claudius
al II-lea moare la Sirmium (Mitroviţa), în a. 270. La atare veste, trupele
proclamă şi senatul recunoaşte ca împărat pe fratele celui mort, M. A urelius
Claudius Quintillus, al cărui regim durează cîteva zile, sau - după numă
rul monedelor bătute - cel mult două luni, în a. 270 54• Mult mai tînăr
(născut la a. 229 ; Mal., p. 299 ; Synopsis Sathas, p. 39) , Quintillus în
scurta-i domnie a înfrînt pe goţi la Nicopolis şi Anchialos (HistAug, Claud.
12, 4 ; monede cu „Victoria augusta" ) . Ridicîndu-se Aurelianus, el a fost
asasinat ori se va fi sinucis.
Quintillus avea două surori, din care una Constantina (RE, IV 961 , 5) �ăsătorită cu
un tribunus Assyriorum(?) şi un frate C rispus (RE, IV 1 722, 8), tatăl unei Claudia (RE,
III 2887-8, 398) soţie a dardanului Eutropius (v. p. 47), precum şi doi fii (HistAug,
C/aud. 13).

5.

- Lueius Domitius Aurelianus

Succesorul lui Claudius al II-lea, Domitius Aurelianus (270 -275) ss
era un compatriot al lui, din Moesia Superior ; după o versiune s-ar fi născut
la Sirmium 66 ; după alta, mai verosimilă, era din Dacia Ripensis, HistAug,
ibid. : „ut nonnulli, Dacia Ripensi" ; Eutr. IX 13, 1 : „Aurelianus suscepit
imperium, Dacia Ripensi oriundus" ; Epit.Caes. 35, 1 : „genitus patre
mediocri et, ut quidam ferunt, Aurelii clarissimi senatoris colono inter
Daciam et Macedoniam" ( = et Moesiam, după Groag, 1351) ; lord. Rom.
290. Autorul biografiei lui din HistAug (Fl. Vopiscus) adaugă (3, 2) : „ego
autem legisse me memini, qui eum Moesia genitum praedicarent", aser
ţiune care nu contrazice constatarea de mai sus, Dacia Ripensis fiind în
cuprinsul vechii Moesia Superior, în care se născuse Aurelianus înainte
de a exista provincia Dacia sud-dunăreană. Autorul citit (dacă va fi existat)
de Vopiscus întrebuinţa deci termenul mai corect „ Moesia", potrivit spre
a desemna patria lui Aurelianus înainte de evacuarea Daciei traiane (a.
27 1/3) . Localitatea de origine pare a fi în zona Aquensis (Ad Aquas; azi
Vidrovac, lîngă Negotin, nord-estul Serbiei), unde Procopius (aed. IV 4,
·

•• RE, II 2462 - 2463 (Henze) ; I<lio, Beih. XXXIII, p. 87 - 9 1 .
'" RE, V 1 347 - 1 4 1 9 (Groag) ; J, . Homo, Essai sur l e f'egne d e !'empereur A urelien, 1904 ;
Paul Schnabel, Die Chronologie A urelians, în Klio, XX 1926, p. 363 - 368 ; H. l'. lnstinsky,
1'"/io, XXXIV 1942, p. 1 20 .
5 8 HistAug, A urel. 3, I : „divus Aurelianus ortus, u t plures loquuntur, Sirmii familia
obscuriore", acceptat de Homo, p. 27 - 28.
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p . 124, 5 H.) aminteşte un castellum renovat în secolul al VI-lea, cu numele
Aup�).. ( ixvix (corect : Aup1J ALocvix), la est de Timoc ; probabil satul natal al
împăratului, după care-şi va fi luat numele, cîştigînd oarecare importanţă 67 •
Părinţii lui Aurelianus erau oameni de jos, săraci („familia obscuriore",
HistAug, A urel. 3, 1 ; „modicis ortus parentibus" 4, 4 ; „genitus patre
mediocri, colono" Epit.Caes. 35, 1), dintr-un sat, încît presupunerea că
ar fi imigraţi are prea puţine şanse de valabilitate ; era o familie localnică,
clin teritoriu cu bază etnică tracă, deşi nu avem încă un indiciu categoric
în acest sens (cum ar fi „Thrax" ori un antroponim neroman) . S-a afirmat
şi despre Aurelianus că ar fi fost de neam illyr ; dar acest termen are (în
:'.\>Ioesia Superior, unde apar rare elemente etnice illyre) semnificaţie admi
nistrativă : Illyricum 68•

După o indicaţie din HistAug, mama lui Aurelianus era preoteasă la templul lui Sol
Im·ictus în satul natal (Aureliannm) : „matrem quidem eius Callicrates Tyrius, Graecorum
longe doctissimus scriptor, sacerdotem templi Solis invicti in vico eo, in quo habitabant
parentes, fuisse dicit" (A urel. 4, 2) ; amănuntul e <:onsiderat ca o născocire tîrzie, după cultul
Soarelui pe care-l favoriza împăratul (RE, V 1352) . Dar l �crul pare să fi fost mai curind
invers : Sol era adorat cu predilecţie de Aurelian sub influenţa tradiţiei din familia sa. Despre
tatăl său se spunea că era un ţăran cu apucături grosiere, relevate insistent de biograf („adeo
ut aliquando marito suo iurgans ingesserit, cum eius et stultitiam increparet et vilitatem",
ibid. 4; 3), care nu ar avea nimic neobişnuit la un colonus barbar, <le pe moşia unui lati
fundiar (Aurelius) ; aici şi-a· petrecut copilăria viitorul împărat, luînd numele A urelianus
<lerivat din acela al moşierului stăpîn (RE, V 1 352c) . Condiţia umilă şi chiar. obscură a fami
liei n-a fost o piedică în calea acestui provincial romanizat, de o excepţională vigoare şi pros
peţime, care l-au ridicat pînă la treapta supremă a ierarhiei imperiului roman.

Născut la 9 septembrie 2 1 4 (sau 2 15), Aurelianus şi-a început cariera
cavaleria auxiliară, unde a dovedit mari calităţi de luptător, iar mai
tîrziu de tactician şi strateg. Era de o forţă fizică şi curaj ostăşesc puţin
comune între camarazii lui încercaţi în mînuirea armelor ; aceştia îl deose
beau de un omonim al lui prin porecla „ manu· ad ferrum". Cariera lui
militară pînă la a. 270 e cunoscută numai din relatările lacunoase şi îndo
ielnice (parţial falsuri) ale biografiei din HistAug. Se menţionează : o cam
panie în Illyricum contra sarmaţilor, una în Gallia contra francilor, tribu
natul unei legiuni ; funcţia de vicarius al lui Ulpius Crinitus, dux Illyriciani
limitis et Thracici ; comanda unui corp de cavalerie. Î n 268, Aurelianus
participă la acţiunea împotriva lui Gallienus; susţinînd pe Claudius al
II-lea de care-l va fi legat şi conştiinţa obîrşiei comune din Moesia . După
moartea lui Claudius (270) şi proclamarea lui Quintillus, armatele din
valea Dunării proclamă pe Aurelianus (martie-aprilie 270), care prin înlă
turarea uzurpatorului Aureolus rămîne singur la conducerea imperiului.
în

" RE, I I 2427 (Tomaschek) ; <lar nu admite Groag ( 1351) „fiihrte seinen Namen nicht
als Ct·lrnrtsort Aurelians, aber vielleicht nach dem Griinder des neuen Dacien" . Presupu
nerea nu este întemeiată : dacă era să se dea numele împăratului Aurelianus unei localităţi
oarecare din Dacia Nova, s-ar fi ales un centru mai important şi cunoscut (întemeierea unui
oraş nou lingă Dunăre e puţin probabilă) ; A ureliana (-um) e satul său natal, precum Romu
lianum va fi satul natal al lui Galerius (p. 43) .
•• Cu afirmaţia „seiner Nationalităt nach hat Aurelianus ohne Zweifel dem kernhaften
illyrischen Volkstamme angehort, der in <lieser Zeit das Hauptkontingent zum Heere stellte
.(vgL Mommsen, RG, V, p. 228 - 229) " (RE, V 1352) se comite eroarea frecventă confun
<lind termenul politic-administrativ „Illyricum" cu vechea noţiune etno-lingvistică de illyr
(cf. p. 9 2 - 95 ) .

40

Imperiul

roman

pînă la divizare

Faptele de arme şi realizările interne ale lui Domitius Aurelianus se
află expuse şi analizate exhaustiv în bibliografie (nota 55) ; în cîteva
cuvinte : înfrîngerea germanilor invadatori (iuthungii : „ Germanicus maxi
mus"), a sarmaţilor şi vandalilor (a. 270) ; o nouă victorie asupra alama
nilor şi iuthungilor, evacuarea Daciei traiana şi organizarea Daciei No,·a
(Aureliana, a. 27 1 /3) ; războiul cu Palmyra şi desfiinţarea regatului Zenobiei,
supunerea perşilor („Parthicus, Persicus maximus"), zdrobirea carpilor
(„Carpicus maximus", 272) ; expediţii în Egipt şi Gallia, triumf la Roma
(274) ; reforma monetară, reorganizarea annonei, construirea marelui zid
de apărare a Romei, reorganizarea administraţiei, a finanţelor, a cultelor
etc. ; un program al realizărilor de o bogăţie în adevăr uimitoare . Î n cele
mai grele circumstanţe pentru imperiu, moesoromanul Aurelianus a fost
la înălţimea chemării : mare strateg şi comandant, el a zdrobit asalturile
repetate ale clanurilor din afară, restabilind siguranţa hotarelor („resti
tutor orbis") şi ordinea cu pacea internă, ca şi încrederea romanilor î11 forţa
imperiului, care se menţine încă două veacuri, datorită mai mult împăra
ţilor şi generalilor traco-romani . Rolul lui Aurelianus - comparat pe
bună dreptate cu Alexandru cel Mare şi cu Iulius Caesar - a fost decisi\·
pentru dezvoltarea ulterioară politică şi militară a lumii romane. Lipsit
<le cultura cărţilor, el aducea contribuţii mai importante în funcţia diri
guitoare a imperiului : vigoarea şi voinţa neînfi întă în acţiune, virtuţi
prin care a salvat statul sclavagist corupt şi slăbit în interior, izbit cu
violenţă mereu sporită dinafară. Gravitatea stării în care se afla statul
roman cerea o mină tare : de o asprime draconică, acest „clarissimus prin
ceps" era un „severissimus imperator" (HistAug, Aurel. 1, 5), dar pătimaş,
crud, „ animi inmodici et ad crudelitatem propensior" (Eutr. IX 13), chiar
„saevus et sanguinarius, trux omni tempore" (IX 14), cum arată �i uci
derea unui nepot al său. Dar asprimea lui necesară a restabilit ordinea şi
disciplina în armată şi în viaţa de stat, „ disciplinae tamen militaris et
morum dissolutorum magna ex parte corrector" ( ibid. ) . Autocrat şi dur
peste măsură chiar faţă de ofiţerii superiori, Aurelia nus a stîrnit cu pur
tarea sa multe nemulţumiri, care i-au adus sfîrşitul . Tradiţia (HistAug)
afirmă că secretarul personal (notarius) al împăratului, Eros, a fost autorul
moral al suprimării lui : temîndu-se să nu fie pedepsit de suveran pentru
nişte abuzuri şi fraude, „secretarul" a plăsmuit o listă de proscrişi, scrisă
(după spusa lui) de însuşi împăratul, unde figurau mai mulţi ofiţeri superiori
şi chiar numele lui Eros. De frica pedepsei şi pentru că se si mţeau parţial
vinovaţi, generalii stabilesc suprimarea împăratului, care tocmai pregătea
expediţia în Asia. Pe cînd înainta din Perint spre Byzantion, Aurelianus
fu răpus, la Caenofrurium, de conjuraţi, în fruntea cărora se afla un „com
patriot" al său, tracul cu nume tipic M u c a p o r dux, general 59 (ridicat
desigur prin favoarea împăratului la înaltul rang ce avea), care se afla în
strînse relaţii cu Aurelianus : o scrisoare a acestuia către gener:::. l ul tr:::. c o
roman e menţionată în biografie (HistAug, A urel. 26, 2
Nicomach. fr.
în FHG, III, p. 664 = FGH, II, p. 946, fr. 1, „epistola ipsius (Aureliani)
exstat ad Mucaporem missa, in qua de huius belli [cu Palmyra J difficultate
=

" RE, XVI 4 1 0 (Stein) ; V 1 402 - 1 403 (Groag) . Mucapor este forma nominativului (deci.
a III-a latină) , nu Mucaporis (cum scrie Mateescu, EDR, I, p. 1 1 3) ; în textele literare la
genitiv este Mucaporis, acuzativ Mucaporem, iar în inscripţii nominativul e ele obicei Mucapor :
CIL, III 799, 1 4357, XIII 1 1941 etc. ; Decev, Sprachr. , p. 3 1 4 - 316.
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ultra pudorem imperialem fatetur") . Dar asemenea relaţii d e intimă prie
tenie şi sprijinul de care se bucurase din partea patronului său nu l-au
împiedicat pe „ducele" traco-roman Mucapor să uneltească împotriva
vieţii lui şi să-l suprime lovindu-l cu propriul său pumnal : „sed cum iter
faceret, apud Caenofrurium mansionem, quae est inter Reradiam et Byza11tium, malitia notarii sui et manu Mucaporis interemptus est" (HistAug,
Aurel. 35, 5) . Asasinii, în frunte cu Mucapor, şi-au luat cuvenita pedeapsă .
sub unul din succesorii lui Domitius Aurelianus, Tacitus, care i-a supus
la grele torturi : „auctores Aureliani necis maximeque Mucaporem ducem,
quod ipsius ictu occiderat, excruciavisset" (Viet. C aes. 36, 2) .

Din f a 111 i I i a lui Domitius Aurelianus este amintită o soră a lui, al cărei fiu (ajuns
probabil la vreo demnitate în stat) a fost ucis din ordinul lui, Epit.Caes. 35, 9 „etiam filii
sororis interfector" ; Eutr. IX 1 4 ; Chr.min. I I 381 ; HistAug, A urel. 36, 3 spune „et filiam
sororis occiderat non in magna neque in satis idonea causa" , iar :J9, 9 „addunt nonnulli
filium sororis, non filiam, ab eodem interfectum, plerique autem etiam filiam sororb" ; cf.
RE, V 1 374. Soţia lui Aurelianus era Ulpia Severina, probabil fiica lui l:lpius Crinitus (RE,
V 1 355) . Un clescenclent din familia lui Aurelianus pare să fie C. Ulpius Tibrrianus, co n su l
la a . 28 1 şi 29 1 , praefectus urbi în 291 /2 şi 303/4, despre care biograful \"opiscus spune :
„quod non nihilum ex eius origine sanguinem duceret" (HistAug, A. 10-cl. 1 , 3 ; RE. X I
1106 - 1 109, 184, Groag) .

6.

Caius Galerius Valerius Maximianus

Protejatul şi succesorul lui Diocletianus, Galerius Maximianus
(293-31 1) 80, era originar din Moesia Superior, născut în satul Romulia
num : „ortus Dacia Ripensi ibique sepultus est, quem locum Romulianum
ex vocabulo Romulae matris appellarat" (Epit.Caes. 40, 16 ; Eutr. IX 22, 1 :
„Maximianus Galerius in Dacia haud longe a Serdica natus" ; lord . Rom .
298) . Asupra obîrşiei lui etnice, părerile erudiţilor diferă : în timp ce bel
gianul Gregoire afirmă categoric etnicitatea dacică a familiei lui Galeri t:s HI ,
alţii contestă atare teză 6 2 • Controversa poate fi tranşată prin reexaminarea
atentă a izvoarelor documentare în ansamblu şi a cadrului istoric local.
Mama împăratului, Romitla (RE, I A, 1073, 1), era originară din nordul
Dunării, din Dacia traiană : „mater eius Transdanuviana infestantibus
Carpis in Daciam novam transiecto amne confugerat" (Lact mort.p ersec
9) ; acelaşi izvor istoric spune limpede că împăratul era de n e a m d a c.
Dar discreditul în care este ţinut de unii erudiţi Lactantius (adversar
înverşunat al împăraţilor „persecutori"), eventual autorul real al scrierii
ce i se atribuie, a făcut să nu i se acorde credit nici în privinţa celor spuse
despre obîrşia lui Galerius, iar această problemă istorică a luat şi un aspect
naţional-politic, fiind pusă în legătură cu dăinuirea elementului dacic şi
continuitatea daco-romană. Pe bună dreptate a încercat Gregoire să sta
bilească valoarea documentară a lui Lactantius, pe care apoi Alfoldi nu
.

.

•• RE, XIV 25 1 6 - 2528 (Ensslin) .
n Henri Gregoire, Byzantion, VIII 1933, p. 55 - 56 (Notes epigraphiqurs, I . I a rrligion
de Maximin Daia ) .
11 C. Daicoviciu, AISC I I I , p. 236- 239, discutînd problema „particularismului păgin
dacic" şi „naţionalismul" acestui împărat, neagă dacismul admis de unii istorici, 1h.r con
testat şi de alţii.
,
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pregeta să-l declare pamfletar, ale cărui „.fantasie di sapore schiettamente
retorico" n-ar fi de luat „per moneta buona", aserţiune bizară explicabilă
numai în preocuparea tendenţioasă de a minimaliza ori suprima orice
element documentar în sprijinul existenţei şi continuităţii populaţiei autoh
tone daco-romane 63• Pasajul controversat din Lactantius (mort.persec.
23, 5), adesea citat mai mult decît Citit corect, se referă la măsura lui
Maximianus Galerius de a constrînge la plata impozitelor Roma şi Italia :
„quae adversus victos iure belli fecerant, et ille (Galerius) adversus Romanos
Romanisque subieCtos facere ausus est, quia parentes eius [strămoşii daci]
censui subiugati fuerant, quem Traianus Daciis (Dacis) assidue rebellantibus
poenae gratia victor imposuit". Este (cum observa Alfoldi) birul numit
capitatio în imperiul tîrziu. Î ntr-un alt pasaj (27, 9) bine cunoscut, spune :
„olim ille (Galerius) ut nomen imperatoris acceperat, hostem se Romani
nominis erat professus, cuius titulum immutari volebat, ut non Romanum
imperium, sed Daciscum (Dacicum) cognominaretur" . Aici este evidentă
nu numai aluzia, ci legătura directă cu „dacismul" împăratului Galerius
afirmat de scriitorul creştin stăpînit .de ură fanatică împotriva persecuto
rului, pe care-l acoperă cu insulte veninoase şi epitete triviale 64 ; dar oricît
lipsită de scrupule ar fi .pornirea lui duşmănoasă, aceasta nu l-ar fi putut
îndemna să scornească obîrşia dacă-barbară, care dealtfel nu era cea mai
ignobilă şi compromiţătoare pentru un împărat roman : Regalianus se
mîndrea cu asemenea ascendenţă (reală sau fictivă ; supra, p. 34) . Spre
a-l discredita mai eficient, Lactantius i,ar fi .putuţ scorni (dacă scria din
pură fantezie) lui Galerius o ascendenţă mai ignobilă decît putea să pară
cea „dacică". Dar pentru noi, deocamdată, este mai probabil că născocirea
se află nu la autorul-polemist antic, ci la erudiţii moderni care atribuie
lui Lactantius intenţii de falsificator. Mai simplu şi firesc este a se admite
că obîrşia traco-dacică a împăratului era un fapt real cunoscut de contem
porani, iar scriitorul creştin nu făcea decît să-l releve şi exploateze în favorul
tezei sale, spre a ponegri m_ai mult pe îndîrjitul persecutor al adepţilor
lui Iisus Cristos.
Î ndeobşte cunoscut era faptul că Romula, mama lui Galerius, venise
din nordul Dunării, refugiată (prin a. 242 - 248 ; AISC, III, p. 238) dinain
tea invadatorilor carpi, amănunt de care face caz Lactantius, spre a-şi
explica sieşi şi cititorilor săi înverşunarea „păgînă şi antiromană" a împăra
tului . Dar faptul că despre Romula se precizează că era din Dacia traiană
83 Î n prefaţa broşurii (Daci e Romani, p. 3), Alfoldi vorbeşte de nişte „altri illustri stu
diosi", care „negano tale ipotesi" [a continuităţii daco-romane] etc. Cit de netă este convin
gerea lui A. A. despre obîrşia lui Galerius o arată aserţiunea că acesta „non fu certamente
il primo imperatore a cui la letteratura partigia.na ed ostile movesse la falsa accusa di essere
di origine barbara. Erodiano muove la stessa accusa a Massimino, facendolo apparire come un
semibarbaro de origine tracica" (cum şi era în realitate, supra; p. 28 - 29). Apar cel puţin
stranii şi suspecte asemenea afirmaţii („falsa accusa di essere di origine barbara") din partea
unui erudit care cunoaşte bine istoria imperiului roman în veacurile III- IV; ştiind fără îndo
ială ci'i în marea lor majoritate împăraţii din această perioadă erau de origine „barbară", adică
ridicaţi din masele populaţiilor provinciale romanizate, nu din familii patriciene ale Romei
sau dintre vechii italici. Cei mai mulţi dintre aceşti „homines novi" erau ele neam trac, după
ei urmînd numeric illyrli (cf. p. 20) . Recenzie critică la studiul propagandistic al lui Alflllrl_i
(Daci e Romani, 1940) : Dacia, \"I I - V I I I ( 19 4 1 ) . p. 456- 459 (Daicoviciu).
•• De ex. Lact. mort. persec. 9 „inerat huic bestiae naturalis efferitas a Romano sanguine
aliena ; caro ingens et in horrendam magnitudinem diffusa et inflata" ; d. An. \"ales. 3, 8.
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nu înseamnă că şi tatăl lui era de aici 65, căci dacă · era şi el refugiat din
nordul Dunării, Lactantius ar fi spus-o desigur, găsind un motiv-pretext
în plus de ponegrire. Realitatea este că numai mama lui Galerius era venită
din · nord, stabilindu-se într-un sat la nord-vest de Serdica (Sofia); numit
mai tîrziu Romulianum, de unde pare să fi fost soţul ei şi unde s-a născut
mai tîrziu viitorul împărat : „quem locum Romulianum ex vocabulo matris
appellarat", Epit.Caes. 40, 16. Numele satului era cunoscut şi peste trei
veacuri 66• Se pune fireasca întrebare din nou : de ce obîrşie etno-lingvistică
era · această „refugiată" Romula (cu sonor nume roman) ? 67• În privinţa
regiunii unde s-a născut ea, s-a admis provincia Dacia traiana 68, foarte
verosimil 69 : Serdica se află în dreptul Olteniei, nu a Munteniei sau Basa
rabiei, iar Romulianum era mai la apus, în faţa j udeţuhti Mehedinţi. Firesc
e deci a admite că Romula s-a refugiat din Oltenia (Dacia Inferior-Malvensis
romană), nu din răsărit de Olt, dinafara provinciei romane . Din pătura
socială de jos, ţărănimea, este natural a presupune că Romula aparţinea
populaţiei de baştină a Daciei ; mai puţin probabil (dar nu cu totul impo
sibil) să fie imigrată cu coloniştii romani din alte provincii. La etnicitatea
geto-dacică se referă direct Lactantius, nu numai la venirea ei „de peste
Dunăre", chiar dacă întrebuinţează termenul echivoc „transdanuviana"
care nu poate să aibă semnificaţia „de orice neam", amestec confuz de
seminţii barbare din nordul fluviului, căci la începutul veacului al III-iea
triburile germanice şi cele sarmatice nu erau încă stabilite în cuprinsul
Daciei romane ; termenul poate fi raportat numai la populaţia daco-romană.
Motivele care să excludă atare concluzie simplă şi firească nu sînt fapte
arheologice şi istorice pozitive, ci ori hipercriticismul, ori preocuparea unora
de a minimaliza orice urmă documentară a vechilor geto-daci, prin discre
ditarea tuturor ştirilor - puţine, laconice, lacunoase, dar cu atît mai
preţioase - despre această populaţie în sec. II -III. Unii au declarat
pe mama lui Galerius „barbară şi nu romană sau dacă romanizată" 7 0 •
: 85 Greşit afirmă Alfoldi (Daci e Romani, p. 3 1 ) că „i genitori di Galerio abitavano
nell'antica Dacia e la madre aveva dovuto fuggire per causa dei barbari".
: 86
Proc. aed. IV 4 (p. 124, 2 H.) aminteşte între castella restaurate de Iustinianus
în zona Ad Aquas (ev zwp� 'Axu<vtcrl cp , azi Vidrovac la Negotin, nord-estul Serbiei) ' PCilµu J.totvot
(Jirecek, Rom. Dalm. I, p. 15), care se afla deci la extremitatea de nord a hotarului dintre
Serbia şi Bulgaria, între valea Timocului şi Serdica, posibil la o distanţă mai mare de acest
oraş, pe care cronicile îl menţionează numai ca localitatea cea mai importantă a regiunii. Locali
zarea satului Romulianum între Vidin şi satul Florentin (Patsch, Beitr. III/ I , p. 12, nota 2)
c cu totul nesigură (cf. AISC, IV, p. 120).
6 7 Numele ei ar fi (AISC, III, p. 239) creat în interesul acreditării legendei despre obîrşia
divină a lui Galerius descendent din . . . Romulus şi zeul Marte (Lact. mort. p ersec. 9, 9).
Dar se poate presupune - cu mai multă îndreptăţire - că legenda a fost ticluită plecînd
de la faptul pozitiv că mama lui Galerius se numea de la naştere Romula · (posibil chiar după
oraşul omonim din Dacia Traiana ; cf. D. Tudor, Oltenia rnmand, ed. · a II-a, Bucureşti,
1958, p. 1 58), nume frecvent în inscripţii (cf. de ex. CIL, III index) .
68 C. Patsch, A nz. A kad., Wien, 1925, p. 2 1 3 .
• • C . Daicoviciu, AISC, I I I , p. 238, presupune că Romula venea din cimpia getică a Mun
teniei (unde după te z a lui Alfoldi, Die Roxolanen in der Walach e i , în Bericht uber den VI.
internai. [(o ngr . filr A rchaeologie, 1939, Berlin, 1940, p. 528 - 538; locuiau roxolanii ; dar
cf. Daicoviciu, Dacia, VII - VIII, p. 459 - 462), sau de prin Moldova, Basarabia ( ? ) .
· � 0 O . Seeck, GUAW3, I I , p. 592, 3 1 „Einwanderung wirklicher B arbaren" ; Ensslin,
RE, XIV 2523 ; cf. Daicoviciu, AISC, III, p. 238, cu altă ipoteză : populaţ ia · barbară care
se 'refugiază de peste Dunăre, izgonită de goţi şi primită cu multă simpatie de (împăratul)
Galerh1s, putea să fie sarmată (roxolană) , cum crede Seeck, nicidecum însă carpi (Ensslin).
E foarte ispititoare ipoteza celui din urmă că marea favoare arătată acestor barbari de către
·
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Dacă Romula ar fi fost „roxolană", atare amănunt nu putea să scape
neobservat de Lactantius (destul de bine informat), pentru a cărui teză
originea „roxolană" a lui Galerius ar fi putut constitui un pretext chiar
mai potrivit de insultare şi detractare a păgînului împărat „barbar" 7 1 •
Tatăl lui Galerius era ţăran din Moesia (Dacia Ripensis de mai tîrziu),
considerat „illyr romanizat" 72• Azi se ştie însă ceva mai precis că această
zonă era locuită în secolele II- III aproape exclusiv de traci, încît nu
avem motive de a face illyr pe soţul (anonim) al Romulei decît confuzia
frecventă între Illyricum administrativ şi noţiunea etnică illyr (AISC,
IV, p. 73 - 144) . Inutilă apare şi ipoteza că familia lui Galerius ar fi de
altă obîrşie (gotică, sarmatică etc.), întrucît la începutul secolului al III-iea
(cînd s-a născut tatăl său) nu există urme de popoare „barbare" (migra
torii) venite din nordul Dunării afară de dacii colonizaţi cu forţa de romani
în sec. I e.n. ; în sfîrşit, nu e recomandabil a presupune că ar fi descendent
din elemente de colonizare romane (provinciali din alte zone, ori chiar ita
lici), care se aşezau deobicei la oraşe, nu se ocupau tocmai cu păstoritul .
Observînd cadrul istoric şi relaţiile etnic-sociale din această zonă în veacul
al III-lea prin optica materialului documentar existent, nu poate subsista
îndoială asupra etnicităţii t r a c o - d a c e a împăratului Galerius.· Dar
argumentul cel mai puternic îl oferă nu textele cronicarilor (uneori <le
valoare controversată) şi nici chiar caracterul etnic în general trac al
regiunii respective, ci un fapt de ordin onomastic-filologic : numele tr;1 c
D a i a al nepotului lui Galerius (infra, p. 53) .
Născut în Romulianum prin a. 245 -250 (după 242 se stabilise mama
lui în Moesia Superior), căci la 293 el avea o fată mare (căsătorită cu
Maxentius), C. Galerius Valerius Maximianus se pare că avea la început
(mort. persec. 18, 13) un singur nume, acela de Maximianus. Părinţii fiind
păstori săraci, el însuşi a avut la început această ocupaţie (Viet. Caes. 39, 24 ;
40, 1 ; Epit.Caes. 39, 2 ; 40, 1, 1 5 „ Galerius autem fuit - licet inculta
agrestique iustitia - satis laudabilis, pulcher corpore, eximius et felix
bellator, ortus parentibus agrariis, pastor armentorum, unde ei cognomen
Armentarius fuit") ; ocupaţie pe care izvoarele istorice o atribuie şi altor
împăraţi de origine tracă sau illyră şi care nu poate fi o simplă expresie
stereotipă a cronicarilor spre a desemna un om „de j os", sau o formulă
de invectivă şi di�reţ ; ea corespundea unei realităţi social-economice :
Galerius se explică prin înrudirea probabilă, după mamă, a împăratului cu ei. Ar urma deci
ca mama lui Galerius să fi fost roxolană ; nu e deloc imposibil. Cf. Patsch, Beitr. III 1 1 , 2
(La Transylvanie dans l ' antiquite, 1 945, p. 1 69) . Presupunerea că acea populaţie „barbară"
protejată de Galerius ar fi formată din roxolani (sarmaţi, pentru Seeck) nu e convingătoare,
cum relevă şi Alf()ldi (Zu den Schicksalen Siebenburgens, 1944, p. 87) . Jung, Roman. Land
schaften , 1 88 1 , p. 405 şi Schmidt, Ostgerm. p. 224 se gîndeau la carpi ; ar putea fi mai curind
grupuri din populaţia daco-romanii <lin fosta provincie Dacia traiana.
71 Un alt argument invocat contra etnicităţii dace a mamei lui Galerius e că mama lui
a fugit tocmai de frica celor mai autentici daci, care erau carpo-dacii. Ar fi suficient să amin
tim că goţii din armata romano-bizantină în sec. VI erau cei mai înverşunaţi combatanţi
împotriva armatelor ostrogotice din Italia, de ex. gotul Bessa (p. 84), Thorimuth, Sisifrid,
Batza şi Rema etc., ca şi numeroasele analogii istorice recente sau chiar contemporane cunoscute
de toată lumea ; ura şi lupta fratricidă pot să fie adesea mai înverşunate şi crunte deeît
conflictele intre străini.
'1 Ensslin, RE, XIV 2517. Nu e mai convingătoare ipoteza lui Vulpe, HAD, p. 29 1
că Galerius ar fi descendent dintr-o familie de colonişti illyri din Dacia, „transferes dans
Ies Balkans lors de l'evacuation ordonnee par Aurelien".
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era o numeroasă şi viguroasă pătură a populaţiei provinciale, rustice.
crescători de vite. Tînărul păstor („armentarius") Maximianus şi-a început
cariera militară sub compatriotul său Aurelianus de al cărui sprijin s-a
bucurat, continuînd-o sub Probus. De constituţie robustă, plin de vigoare
şi prestanţă, el s-a remarcat curînd în ochii superiorilor : era tipul milita
rului de elită, energic şi hotărît în acţiune. Fără cultură literară şi filozofică,
Maximianus Galerius era totuşi un spirit echilibrat, just, mai presus de
toate excelent comandant şi conducător politic 73• Ca ofiţer superior a
servit sub Diocletianus, de a cărui încredere totală se bucura şi care i-a
încredinţat mai multe comandamente importante, iar cînd s-a pus problema
unui succesor, Diocletianus l-a ales pe Galerius, proclamat „caesar" pe
colina lui Iupiter de lîngă Nicomedia, la 1 martie 293. Ca fiu adoptiv al
împăratului, noul ales lua şi nomen gentilicium al înaltului său protector,
Valerius, ca şi epitetul „ Iovius". Ca caesar el participă la conducerea impe
riului timp de 12 ani (293 -305), iar la împărţirea dioceselor a primit pro
vinciile dunărene din Noricum pînă la delta fluviului, avînd reşedinţa în
Sirmium (Mitroviţa) . În aceste regiuni s-a desfăşurat cea mai mare parte
din activitatea lui de organizator şi de războinic ; de menţionat dintre
faptele de arme : victoria Sarmatica, biruinţa asupra carpilor (Carpicus
maximus) şi asupra bastarnilor, victoria Persica, războiul cu marcomanii.
Prin abdicarea lui Diocletianus, Galerius devine „augustus", proclamat
Ia 1 mai 305, pe aceeaşi măgură sacră Ia Nicomedia ; în Mediolanum Maxi
mianus Herculius (urmînd pilda lui Diocletianus) abdica în favorul caesa
rului Constantius (infra, p. 52) . Întreaga putere politică-militară ajunge
astfel în viguroasele mîini ale traco-romanilor, care împreună cu unele
elemente illyro-pannonice conduc imperiul timp de aproape trei veacuri.
Noii caesares : Maximinus Daia (nepotul lui Galerius, p. 52 -54) şi Flavius
Severus (p. 54) erau, primul cu siguranţă, al doilea posibil de obîrşie tracică.
În calitate de „augustus" (a. 305 - 3 1 1), Galerius a cîştigat o biruinţă asupra
sarmaţilor, a reformat sistemul impozitelor, supunînd la biruri Roma şi
Italia deopotrivă cu provinciile ; măsură ce a provocat nemulţumiri l a
Roma, unde e proclamat Maxentius, insurgenţă care a fost una din cauzele
principale pentru luptele dintre suverani ; între ei, Galerius apăra consec
vent sistemul monarhic instituit de Diocletianus.
Faţă de creştinism, Galerius a procedat cu rară asprime, organizînd
faimoasele persecuţii ; dar la sfîrşit a dat edictul de toleranţă din Serdica,
ultimul său act politic de seamă, publicat la Nicomedia (30 apr. 3 1 1),
permiţînd libera practică a religiei creştine. Atare gest de generozitate se
datora în bună parte cumplitei deprimări sufleteşti cauzate de boala care-i
măcina trupul . După o tradiţie, intoleranţa lui în materie religioasă ar fi
fost provocată şi de influenţa mamei sale, căci „erat mater eius deorum
montium cultrix, mulier admodum superstitiosa" (Lact. mort.persec. 1 1) .
Posibil ca Romula să fi avut un rol important în prigoana anticreştină
organizată de fiul ei ; dar acest împărat roman se conducea, în primul rînd,
de considerente politice : menţinerea statului şi legilor romane împotriva
subversiunii (RE, XIV 2524) ; de o renaştere a păgînismului „naţional
dacic" (preconizată de H. Gregoire şi G. I. Brătianu) cu greu ar putea să
fie vorba (AISC, III, p. 234 - 239) , cu toate că Galerius era un traco-dac
"1 Portretul lui fizic

şi

moral

:

RE,

XI\" 25 1 7 (Ensslin) .
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romanizat, deplin conştient de etnicitatea sa. Nu se poate spune apoi
întrucît ar fi exacte a�erţiunile lui Lactantius (mort.persec. 27, 8) că Galerius
„ut nomen imperatoris acceperat, hostem se Romani nominis erat professus,
cuius titulum immutari volebat, ut non Romanum, sed Daciscum (Dacicum)
cognominaretur", iar asemenea porniri - ca şi (pretinsa ?) lui ură contra
romanilor şi a italicilor - izvorau din sentimente „naţionaliste (şovine) "
dacice. S-ar putea ca aceste afirmaţii să fie născociri ale scriitorului apo
loget-polemist creştin (AISC, III, p. 234- 239), ca o aluzie la patria lui
Galerius (Dacia Ripensis de mai tîrziu) ; de altă parte însă e foarte wro
similă existenţa unui pronunţat „patriotism regional", dacic sau traco-dac.
Oricum, prin simpla afirmaţie că în privinţa obîrşiei lui Galerius, Lactan
tius (sau izvorul lui de informaţie) inventează din ură sau interes confesional
nu s-a rezolvat nimic. Menirea cercetării critice nu este de a tăgădui mereu
tot ce nu apare convingător, sau nu se potriveşte cu simetria unor anumite
raţionamente istorice, cu şabloane adoptate aprioric.
Ajuns la măriri împărăteşti, Galerius nu era, desigur, mîndru de obîrşia
familiară umilă, pe care contemporanii şi urmaşii o cunoşteau, cu toate
că el încerca să o disimuleze (cum făceau şi alţi provinciali ridicaţi la dem
nităţi înalte) : „is insolenter affirmare ausus est matrem more Olympiadis,
Alexandri magni creatricis, compressam dracone semet concepisse", după
o tradiţie (Epit.Caes. 40, 17 ; cf. Lact. mort.persec. 9) . Nu-l indispuneau
nici afirmaţiile adulatorilor ce-l declarau descendent din Romulus şi Mars
(servindu-se de analogia cu numele mamei sale, Romula), aserţiuni „genea
logice" care-l făceau mai puţin odios în ochii vechilor romani şi italici ce
aveau eventual naivitatea să mai creadă asemenea poveşti. Dar este inexact
că Galerius însuşi ar fi încercat să acrediteze legenda descendenţei sale
din zeul Marte prin inscripţii pe monete „Marti Patri" (căci asemenea piese
a bătut şi Constantinus I ; RE, XIV 2518) . Obîrşia „din Mars", suggerată
de adulatori aulici, nu avea decît valoarea unei formule politice pentru
Maximianus Galerius, a cărui conştiinţă despre adevărata origine şi puter
nica legătură cu glia străbună se oglindeşte în faptul că (ajuns împărat
roman) pe mama sa a ţinut-o lîngă sine, precum şi în împrejurarea că în
ultimele zile ale vieţii sale el se retrage în satul natal, sau mai corect la
Serdica („ad Serdicam regressus", An.Vales. 3, 8), unde sfîrşeşte în chinuri
cumplite, considerate (de scriitorii creştini) ca „pedeapsa lui Dumnezeu"
pentru cruntele persecuţii organizate împotriva aderenţilor lui Cristos 74•
Î mplinindu-i-se dorinţa supremă, împăratul Galerius a fost înmormîntat
în satul natal, Romulianum, „ortus Dacia Ripensi ibique sepultus est"
(Epit.Caes. 40, 16) 1s.
F a m i 1 i a lui Maximianus Galerius. Din prima căsătorie el avea
o fiică Maximilla, soţia uzurpatorului Maxentius şi mama a doi fii : Valerius
Romulus, născut pe la a . 294 (numit după mama împăratului, Romula),
mort la a. 309 (RE, I A, 1 105, 1 3 ; XIV 2420, 2442 - 3) şi unul mai mic
(nume necunoscut ; RE, I A, 1 105) . Cînd a fost adoptat de către Diocletia" „Morbo ingenti occupatus sic distabuit, ut aperto et putrescente viscere moreretur,
ut suplicium persecutionis iniquissimae ad auctorem scelerati praecepti iustissima poena rede
unte", An. Vales. 3, 8. Această cumplită boală pare să fi fost cancer visceral.
75 Greşit se spune în Chron. a. 334 (p. 1 2 1 ; Frick, Chron. min. I, 1892) „Maxirnianus
(excessit) in Dardania", după cum, tot acolo, se confundă locul morţii cu acela al înmormîn
tării lui Constantius I : „Constantius excessit in Gallia".
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nus, Galerius a trebuit să se despartă de soţie spre a se căsători cu fiica
părintelui său adoptiv, Valeria. După şi în afară de această căsătorie, Gale
rius a avut un copil : Candidianus (RE, III 1 472, 2), născut pe la a. 296 ;
adoptat de Valeria, acest prinţ era destinat să fie viitor împărat ; dar în
3 1 1 fu încredinţat lui Licinius, care a ucis în Nicomedia odrasla împără
tească şi pe augusta Valeria, la 313 sau curînd mai tîrziu (Lact. mort.persec.
20, 35 ; 39, 50) . În cinstea prinţului Candidianus ar putea să fie numită
localitatea fortificată la Dunăre, spre apus de Durostorum (Silistra) :
Candidiana (RE, III 1472) ; analogii apropiate nu lipsesc : Romulianum
(p. 43), Aureliana (p. 39), ca şi provincia Valeria (Pannonia), numită
după soţia lui Maximianus Galerius.
Cel mai important vlăstar al familiei lui a fost nepotul său de soră,
caesarul Maximinus Daia (infra, p. 52 -54) .
7.

-
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Persoana şi activitatea împăratului Constantinus I şi a mamei sale
Elena au format obiect de investigaţii şi de controverse, grupate mai ales
în jurul unui punct : legătura lor cu creştinismul, asupra căruia există o
bibliografie abundentă, de caracter critic-laic şi eclesiastic. Dar pentru noi
mai importantă este problema obîrşiei etnice, asupra căreia nu s-au făcut
(în vechea bibliografie) decît cîteva menţiuni fugitive, fără a se căuta preci
zări documentare, existente şi valoroase. S-a afirmat despre Constantinus
că era „roman din Peninsula Balcanică", ori „illyr" şi chiar . . . german,
eventual numai de „spirit germanic" 76• Examinarea mai atentă a docu
mentaţiei şi a unor realităţi istorice ignorate a permis să se găsească în
1965 o soluţie ceva mai clară decît însăşi chestiunea sincerităţii şi valorii
credinţei creştine a marelui împărat roman.
Locul de obîrşie şi ascendenţa. Tatăl lui Constantinus I, Flavius Vale
rius C o n s t a n t i u s (Chlorus), era născut în Illyricum („Illyricum patria
fuit", Aur.Viet. Caes. 39, 26), teritoriul vechii Dardania (Moesia Superior,
probabil în zona Naissus), fiind considerat de sursele documentare ca des
cendent în linie feminină din familia împăratului C 1 a u d i u s al II-lea
Goticus 77• Dar felul înrudirii nu e limpede, nici sigur ; după HistAug,
Claud. 13, 2, nepoata lui Claudius şi fiica lui Crispus ar fi fost soţia unui
„Eutropius, nobilissimus gentis Dardanae vir", fiul lor fiind Constantius
• Versiune scurtată a studiului Obîrşia împăratului Constantinus I, A ctaMN, II 1965,
p. 296 - 305.
'8 De ex. O. Seeck, GUAW3, I, p. 423 : „die Kaiser dieser Zeit stammen fast ausnahms
los aus den illyrischen Provinzen, die neben Gallien am dichtesten mit Inquilinen besetzt waren ;
sie haben fast alle ihre Laufbahn als gemeine Soldaten begonnen und das Heer setzte sich
damals schon ganz vorzugsweise aus barbarischen Elementen zusammen . . . Jedenfalls ent
spricht sowohl die theoretische Grtibelei Diocletians als auch der schwărmerische Idealisrnus
Constantins viei mehr dem deutschen f ! ] , als dem rOmischen Charakter. Die Germanen
beherrschten schon jetzt das Reich . . . " ; cf. RIR, XVI 1946, p. 177 - 178.
77 Chestiune controversată începînd cu Dessau (Hermes, XXIV 1889, p. 339 - 344,
XXVII 1892, p. 579 - 582), reluată de P. Damerau, Claudius li Goticus, Klio Beiheft XXXIII
1934, p. 82 - 84 (cu amplă bibliografie şi citate, fără argumente noi).
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Chlorus 78• Atare genealogie întîmpină o dificultate cronologică : la moartea
sa (a. 306), Constantius era înaintat în vîrstă (Euseb. v. Const. I 18),
servise în armată încă sub Aurelianus 79• Legătura de înrudire între dinastia
constantiniană şi familia lui Claudius al II-lea (negată de numeroşi erudiţi)
nu are nimic surprinzător şi neverosimil, neexistînd vreun motiv ferm
spre a fi trasă la îndoială ori considerată plăsmuire lipsită de temeiul ade
vărului. Dessau, Seeck, Damerau ş.a. o socotesc pură născocire a lui Con
stantinus I sau a celor din jurul lui (adulatori, panegirişti) menită să acre
diteze o ascendenţă glorioasă pentru împărat. Motivul principal în atare
atitudine negativă e discreditul în care e ţinută colecţia de biografii impe
riale (HistAug) ; dar înrudirea este indicată şi de scriitori mai apropiaţi
de Constantinus I. S-a arătat 8 0 cum „pretinsa" descendenţă nu este men
ţionată cu nimic înainte de a. 310 ; iar cită vreme Constantius era încă
în viaţă, nu s-ar fi ştiut nimic de legătura înrudirii, care nu e pomenită
deloc în panegiricul V (ed. Behrens) din a. 297 (ţinut la Augustodunum,
în Gallia), precum nici în cuvîntarea rostită din încredinţarea populaţiei
aceluiaşi oraş de către Eumenius (paneg. IV, ed. Behr.), care la rîndul
său de asemenea laudă din răsputeri pe caesarul Constantius. Ambele
discursuri fiind în strînsă legătură cu diocesa lui Constantius, iar Augusto
dunum fiind cu deosebire legat de numele lui Claudius al II-lea, lipsa unei
menţiuni cit de vagi ar fi un indiciu că înrudirea în chestiune ar fi fost
total ignorată în Gallia şi că caesarul nu se gîndise să facă uz (pentru pre
tenţii de legitimitate) de ascendenţa sa imperială. Dar se poate obiecta :
tăcerea izvoarelor amintite poate fi ori întîmplătoare ori Constantius însuşi
- om temperat, modest - nu făcea paradă din înrudirea sa cu Claudius
al II-iea. Dessau adaugă că „născocirea" cu descendenţa este ulterioară
ridicării lui Constantinus I, după ce acesta rupe legăturile familiale cu
Maximianus Herculius, înlăturînd sistemul dinastic instaurat de Diocle
tianus. Paneg. VII 2 şi VIII 4 (din a. 3 1 0 -3 1 1) face prima menţiune,
pe care Dessau vrea să o prezinte cu orice preţ ca o născocire proaspătă ;
în VII 2 se spune : „a primo igitur incipiam originis tuae numine, quod
p 1 e r i q u e adhuc fortasse n e s c i u n t, sed qui te amant plurimum
sciunt. ah illo enim divo Claudio manat in te avita cognatio". Ar fi un
indiciu că î n r u d i r e a era o realitate de care numai t î r z i u face
caz Constantius I, din motive necunoscute. Înrudirea dintre Constantin
cel Mare şi Claudius e atestată de mulţi cronicari, ca un fapt unanim admis.
Î n afară de HistAug (în repetate rînduri) 81 şi de panegiriştii citaţi, lucrul
7 8 RE, II 2358
(Henze) ; cf. DACL, I I I 2622 (Leclercq) ; J. l\Iaurice, !.'origine des
seconds Flaviens, în Comptes-rendus A cad. des Jnscr., Paris, 1 9 1 0 , p. 9() - 1 03 ; X. B a y n es,
The Historia A ugusta ( 1 926). p. 59 ş.a.
7 9 Aur. Viet. Caes. 39, 28 : „quanta his Aureliani Probique institutio fnit". lle aceea,
Constantius Chlorus se va fi născut înainte de a. 250 (mai aproape de 240 ?) ; s-a admis
(DACL, III 2623) că la 293 el avea „la cinquantaine ou meme un peu plus ' ' , adică născut
pe la 240. Fără a forţa asemenea calcule ipotetice, se poate admite in extremis că mama
lui Constantius Chlorus era nepoata lui Claudius al II-iea. Mai simplu ar fi să presupunem
că mama lui Constantius era nu nepoata, ci sora lui Clauclius, putîndu-se justifi c a prin
datele documentare.
•0 H . Dessau, Hermes, XXI\", p. 339 - 344.
• 1 HistAug, Elag. 2, 4 : „inter Constantios Claudiosque, velut maiores tuos (Constantini) " ;
35, 2 : „horum omnium decus auctor tui generis Claudius" ; Gali. 7, I : „Claudio duce, principe
generis Constanti caesaris nostri" ; 1 4 , 3 : „Claudius a quo Constantius originem <lucit" ; cf.
Tyr.trig. 3 1 , 6, Claud. 9, 9 : „ut Constantio caesari nepoti fnturo dderetur Claudius securam
parare rem publicam" ; A urel. 44, 5 şi mai precis Claud. 1 3 , 2 (supra) .
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e cunoscut autorilor care vorbesc de ascendenţa familiei constantiniene 83
şi pe care îi înşiră Seeck cu alţi istorici, fără a vrea totuşi să admită că
s-ar ascunde un miez de adevăr în atare ştiri contradictorii într-adevăr
(după unii Constantius era fiu, după alţii nepot de frate sau de fiică al
lui Claudius al Ii-lea), dar explicabile dacă se ţine seamă de lipsa preciziei
frecventă la cronicarii şi biografii din vechime ; iar în cazul de faţă încă
mai uşor de înţeles fiind descendenţa din linia feminină a lui Claudius.
Toate aceste dificultăţi Seeck şi alţii le rezolvă scurt cu „doch ist diese
Fabel erst nach seinem [a lui Constantius] Tode im J. 310 aufgetaucht".
E greu totuşi de admis că atîţia autori antici scornesc, cu sau fără intenţie
şi interes, iar „scornitura" nu e dovedită printr-o presupusă „ Stammbaum
fălschung", comodă şi expeditivă, dar nu tot atît de convingătoare. Înru
direa rămîne plauzibilă şi prin faptul că Claudius al Ii-lea şi Constantius I
erau originari clin aceeaşi zonă a Dardaniei (Moesia Superior), provinciali
din populaţia traco-romană, despre care împăratul filozof şi scriitor Iulia
nus a lăsat o descriere plastică şi veridică (infra, p. 65) ; încît dacă nu se
a dmite putinţa înrudirii familiale între Claudius şi Constantius, rămîne
valabilă înrudirea în sens mai larg etnic-naţional.
Constantius Chlorus (293 - 306) . Fondatorul dinastiei, Flavius Vale
rius Constantius (RE, IV 1040 - 3), numit ulterior (în epoca bizantină)
după înfăţişarea blondă 83 „Chlorus", era un provincial roman din terito
riul trac al Moesiei Superior (Dardania) . Numele gentiliciu Flavius ar
putea fi (ca moştenire familială din sec. I e.n. ?) un indiciu că înaintaşii
lui primiseră cetăţenia romană de la împăraţii Flavi (Vespasian - Domi
tian) care au contribuit mult la răspîndirea romanismului printre autohtonii
provinciei Moesia 84 • Al doilea nume, Valerius, era după părintele său
adoptiv Valerius Diocletianus ; cognomen Constantius a fost păstrat în
sinul familiei, sub forme diferite (Constantinus I, al Ii-lea, Constantius al
Ii-lea, Iulius Constantius, Constans, Constantia) . De relevat la bătrînul
02 E useb. HE, X 8, 4 ; v. Const. I 50 ; Iulianus, Oral. I 6 D, II 5 1 C ; Caes. 313 D ;
Eutr. IX 22 ; An. Vales. I , I ; Zon. X I I 26 ; în inscripţii : CIL, XI 9
ILS, 699, 702, 723,
725, 730, 732 etc. Faptul că în scrierea De mort. persec. (atribuită lui Lactantius) lipseşte vreo
menţiune in această privinţă nu poate servi ca argument contra autenticităţii ştirii date de
celelalte izvoare şi nici ca dovadă că aceasta ar fi fost pusă în circulaţie mai tîrziu : însăşi
De mort. penec. este o scriere destul de tîrzie.
83 Hlondă era în !(eneral culoarea seminţiilor numite indo-europene (celţi, germani, slavi,
illyri, traci etc . ) , cf. W. Sieglin, Die blonden Haare der indogermanischen V olker ( 1935), p. 29
şi 1 1 7 1 1 8 : exemple de illyri şi traci. Alte mărturii : G. I. Kazarov, Beitrăge zur Kulturge
schicht1 dc·r Thrakcr ( 1 9 1 6), p. 1 08. B l o n z i erau împăraţii traco-romani : Marcianus, lusti
nianus I , Iustinns al I I-iea, Tiberius Constantinus al II-iea, Focas etc. Caracteristică este
impozanta figurii cu plete blonde-roşcate a războinicului trac Marcentius (infra, p. 1 30) ;
SCIV, XVIII 1 967, p. 343 - 348 ; Limba TrD, ed. a I I-a, p. 22 - 27 (SprThrD, p. 27 - 32) .
•• Devenit din nou celebru prin Constantin cel Mare, numele
F I a v i u s a cunoscut
o largă popularitate în masele largi ale locuitorilor-imperiului şi în pătura conducătoare, sec. IV
şi urm., mai ales printre barbarii (germanici) încetăţeniţi în imperiu, fiind extrem de frecvent
în documentele vremii ; d. Th. Mommsen, Neues A rchiv der Gesellschaft far ăltere deutsche
Geschichte, XIV 1889, p. 536 (
GS, VI, p. 476 ; ed. Cassiodor, MGH AA, XII, p. 490) ;
Stech, RE, I A, 1 2 13 , 21 ; Stein, GSRR, I, p. 99. Printre traco-romani, cei mai celebri
Flavi " au fost Severus, Iovianus, Maxi minus, Constantius al Iii-lea, Aetius, Marcianus,
Iustinianus, Iustinus al I I-iea, Belisarius ş.a. A. M6csy, Der Name Flavius als Rangbezeich
nung in der Spiitantike, în A kte des I V. internat. Kongr. far griech. und latein. Epigraphik
( 1 962), Wien, 1 964, p. 257 - 263 („indicativ" politic în sec. I V - VI ?) ; H. Wolff, Die Consli
t u tio A n to n i n iana, Koln, 1 976, p. 1 7, nota 28.
=
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Constantius lipsa unui praenomen. (ori Flavius avea asemenea funcţie ? ).
Acest provincial roman şi-a început cariera î n mod obişnuit : în armată,
unde a făcut dovada unor remarcabile calităţi ostăşeşti, cîştigînd mare
influenţă la curtea imperială. Î n 289 pare să fi ocupat demnitatea de prae
fectus praetorio, fiind tot atunci logodit cu fiica adoptivă a lui Maximianus
Herculius, Flavia Maximiana Theodora (RE, V A, 1773 - 4, 2) . Su�>ţiuut
de Maximianus, Chlorus a fost adoptat de . acesta şi investit cu purpµra
caesariană, în Mediolanum, la 1 martie 293, în timp ce conaţionalul• său
Galerius era investit de Diocletianus la Nicomedia. Constantius pdllli
diocesa Gallia, cu misiunea de a readuce la supunere Britannia uzurpato
rului Carausius, realizată prin debarcarea în Albion (a. 296) . Alte expediţii
au fost întreprinse de el cu succes contra francilor, alamannilor şi altor
triburi germanice.
Î n politica r e 1 i g i o a s ă, faţă de creştini Constantius a procedat
cu duhul blîndeţii, spre deosebire de străşnicia caesarului Galerius în Orient,
păgîn convins, fanatic. Convertirea lui Constantius la creştinism (Lactantius,
Eusebius ş.a.) nu e probabilă ; mai curînd un adaos al scriitorilor creştini,
prin „ analogie" cu Constantinus I 85•
La 305 abdică Diocl�tianus şi Maximianus ; în locul lor se proclamă
augusti Constantius şi Galerius, acesta 'izbutind să impună ca caesares pe
doi favoriţi ai săi : nepotul Daia (Daza) şi amicul de petreceri FlaviUs
Severus, cu care îşi întăreşte considerabil influenţa, avînd în puterea sa
ca ostatec la curte pe fiul lui Constantius, junele Constantinus, garanţie
pentru conduita leală a părintelui său în Occident. După ce aduse la ·sine
pe fiul Constantinus şi după o biruinţă asupra picţilor şi scaţilor în Britarl.nia,
Constantius Chlorus moare în curînd (a. 306 ; înmormîntat în Gallia, la
'rrier ?). Fire blajină, paşnică, el era lipsit de fanatismul şi violenţa porni
rilor primare, destul de accentuate la unii din compatrioţii săi traco-rcmani.
Scriitorii îl prezintă în culori favorabile, acoperindu-l de laude, explicabile
prin popularitatea dobîndită în dioceza apuseană cu măsurile fiscale uşură
toare pe care le-a luat în favorul populaţiei (de ex. Euseb. v.Const. I 14),
ca şi prin simpatia ce le inspira tatăl gloriosului Constantinus trecut între
sfinţi.
·

Flavia folia Helena. Pe cînd era încă la începutul carierei sale mili
tare, zăbovind în patria natală, la Naissus (Niş), pe la a. 280, Constantius
Chlorus a cunoscuţ o femeie de condiţie socială mediocră, hangiţa (stabu
laria) Helena 8 6 • In privinţa situaţiei· acestei persoane (despre a : cărei
familie nu se c1,moaşte nici un amănunt) ştirile documentare apar categorke :
Ambros. obit. Theod. 42 (PL, XVI, p. 1399) : „stabutariam h�mc prii;Ilo
fuisse asserunt, sic cognitam Constantio seniori, qui postea regnum adeptus
est" ; An.Vales. 2, 2· : „Constantinus natus matre vilissima" (d. Eutr.
X 2 ; Zos. II 8, 2, citat textual în A ctaMN, II, p. 300) . Ca perso<:.nă
de condiţie modestă, e firesc a presupune că ea era o localnică, <lin oraşul
a& Cf. de ex. R. Andreotti, Costanzo Claro, în Didascaleion, s.n., IX 1930 (cit at în Jahres
bericht Bursian, vol. 246, 1935, p. 59).
so Asupra împărătesei Helena există o bogată literatură istorică şi eclesiastică, mai. ales
de caracter apologetic, polemic (în legătură cu creştinismul ei şi al fiului ei Constantinll:s.) ;
datele principale : RE, VII 2820 - 2 , 2 (Seeck) ; cf. DACL, VI 2 1 26 - 2 1 45. (Leckrcq}; . anţicol
de vastă erudiţie, eleganţă şi ingeniozitate, dar nelipsit de naivităţi şi chiar superstiţii.'. te
aparţin hagiografiei, nu istoriografiei, fie aceasta chiar şi eclesiastică.
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5.1

Naissus ori împrejurimi 87, unde populaţia era majoritatea traco-moesică: :
prin urmare e justificată ipoteza că de aceeaşi obîrşie etnică era şi mama
lui Constantinos I, deşi lucrul nu poate fi susţinut cu aceeaşi siguranţă
ca despre caesarul Constantius I şi despre ramura bărbătească a nume
roasei dinastii constantiniene. Flavia Helena s-a născut (la Naissus ori în
apropiere) pe Ia a. 257, avînd Ia sfîrşitul vieţii (336 ?) aproape 80 de ani
(Euseb. v.Const. III 46) . Despre familia şi tinereţea ei lipsind informaţii
documentare, tot ce relatează tradiţiile creştine în această privinţă (cu
adaosuri şi pioase mistificări populare, mai mult sau puţin transparente}
n-are valoare şi semnificaţie documentară. „Stabularia" din Naissus poate
să fi avut, cu profesiunea ei, o stare materială mai bună, la data dud . a
cunoscut pe ofiţerul roman Flavius Constantius, pentru care nu a fost soţie
legitimă 88. În timpul copilăriei lui Constantinos, mama sa va fi trăit în
„anonimatul" politic din tîrgul natal, cunoscută de prea puţini, probabil
fără a nutri veleităţi de a intra în sfera imperială şi a sfîrşi în pantheonul
creştinismului 89• Ajuns Ia conducerea imperiului roman, Constantinos
aduse pe mama sa la palat, o converti la creştinism (a. 312), îi acordă mari
onoruri, copleşindu-o cu titluri : pe rînd (din vilissima ce fusese la Naissus)
ea devine subit o nobilissima jemina, la 325 e augusta, i se acordă diadema,
se bat monede şi medalii cu numele ei ; primind imense proprietăţi în tot
imperiul, îi venea uşor să facă donaţii cu mină largă bisericii, prinţilor,
armatei. Pe cit de mare i-a fost rolul în acţiunea de ridicare şi consolidare
a creştinismului incipient, pe atît de nefastă a fost influenţa Helenei pentru
soarta unei părţi din descendenţii lui Constantius Chlorus : cei rezultaţi
din căsătoria legitimă (cu Maximiana Theodora), care au fost îndepărtaţi
din viaţa publică, iar mai tîrziu (după moartea lui Constantinos I): unii
din ei au fost asasinaţi, alţii ostracizaţi, confiscîndu-li-se avutul 9 0 •
Flavius Valerius Constantinus (306-337), fiul natural al lui Cou�t:iit
tius· Chlorus şi al Helenei (cu nume format prin derivare din al tatălui său),
s-a născut în 27 februarie 280 (avînd la moarte 57 de ani) 91, în Naissus
87 La a. 327, Constantinus I a clădit un oraş în cinstea mamei sale la vechiul Drepane
din B ithynia Asiei Mici, unde se păstrau moaştele martirului Lucian (pentru care bătrina
împărăteasă avea un cult deosebit) ; noul oraş a fost numit Heienopolis (RE, VII 282 1 ; V
1 697, 4), fapt care mai tlrziu a generat născocirea că Elena s-ar fi născut tocmai în această
localitate (Proc. aed. V 2, 1 ) . Afirmaţia (simplă confuzie de antroponimie - toponimie) nu
are nici un temei de adevăr, deşi a fost admisă de unii, RE, V 1 697 ; DACL, III 2624, VI

2 127.

88 Oros. VII 25, 1 6 : „ Constantinum filium ex concubina Helena creatum" ; Zos. II
8, 2 ş.a. ; Eutr. X 2 adoptă o expresie atenuantă : „Constantinus, ex obscuriore matrimonio
eius (Constantii) filius", dar nu era cazul unui „matrimonium" . Numele gentiliciu Flavia (adă
ugat mai tîrziu) avea scopul evident să acrediteze legenda despre legitimitatea legăturii între
părinţii marelui împărat creştin.
88 La a. 306, Helena şi fiul ei Constantinus se pare că au urmat pe Constantius . în
Gallia ; cf. A. Piganiol, L'empereur Constantin (Paris, 1932), p. 33.
,
•0 De numele împărătesei Helena tradiţia creştină leagă multe acte de pietate şi · cîteva
miracole arhicunoscute, plăsmuiri majoritatea foarte tîrzii (medievale) ce pot fi citite în
cărţile populare ori în studiile asupra începuturilor creştinismului.
81 RE, IV 1 0 1 3 - 1036 (C. Benjamin) ; DACL, III 2622- 2695 (Leclercq ; documentare
arheologică şi bibliografie amănunţită) ; H. Gregoire, Byzantion, XIII 1938, p. 561 sqq o ;
F. Stăhlin, Nachlese zu Constantin, în Zeitschrift fiir schweizerische Geschichte, XIX 1938, p.
396- 403 ; A. Alfoldi„ The conversion of Constantine and pagan Rome, Oxford, 194.8. Anul
naşterii·lui Constantinus 288, admis de Seeck (RE, IV 1 04 1 ) ; este evident greşit ; 280 ri'imîne
data cea mai probabilă. J. R. Palanque, Revue des etudes anciennes, XL 1938, p. 24 1 � 245,
adopta a . 282 ; J. Vogt, Roemische Mitteilungen, LVIII 19.43, p. 190- 195 : a. 285.
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(Niş), unde locuia mama sa : „apud Naissum genitus" 92• Grij a deosebită
ce a purtat el oraşului natal a generat legenda că împăratul ar fi fost chiar
. . . întemeietorul localităţii 93• Aici şi-a trăit copilăria în cadrul modest
al vieţii de provincie, cum putea fi în casa unei stabularia, posibil fără să
viseze la măriri împărăteşti, mai ales că la naşterea primului său copil
Constantius avea un grad modest în armată, precum era şi mediul lor
moeso-roman, rustic şi agrest 94• Cu ajutorul tatălui său (ajuns caesar),
junele Constantinus a străbătut o carieră rapidă, plină de succese în armată,
sub Diocletianus şi Galerius, care-l ţinea ca garanţie la curtea sa. Scăpat
ele aici prin multe peripeţii şi ajuns la tatăl său, Constantinus este procla
mat augustus (a. 306� de armatele din vest ; clar Galerius nu-i recunoaşte
decît calitatea ele caesar şi astfel începe conflictul generator de îndelungate
războaie pentru întîietate, sfîrşite cu triumful lui Constantinus I.
Numeroasa descendenţă a lui Constantius Chlorus se împarte în două
ramuri : A) copiii din căsătoria cu prinţesa Flavia Maximiana Theodora
(Dalmatius, Iulius Constantius tatăl lui Iulianus Filozoful, Hannibalianus,
Iulia Constantia, Anastasia, Entropia) ; B) aceea a fiului său natural
Constantinus I (cel mare) : cei trei augusti Constantius al II-lea, Constan
tinus al II-iea :;;i Constans, apoi Crispus, Constantia şi Helena (cf. infra,
p. 60 -61) .
8.

Maximinus Daia si
Flavius Severus
.

Nepotul de soră al lui Galerius Maximianus, Galerius Valerius Maxi
minus D a i a (305-313 ; RE, IV 1896 - 1990), caesar şi augustus : „ Gale
rius Maximinus, sorore Galerii Armentarii progenitus veroque nomine
ante imperium D a c a dictus [Daza DHm], caesar quadriennio, dehinc
per orientem augustus triennio fuit" (Epit.Caes. 40, 18 ; 40, 1 ; Zos. II 8, 1),
este una din figurile marcante de rustici-păstori ajunşi prin mantaua ostă
şească în purpura imperială la conducerea imperiului. Născut în Illyricum
(„ Severus l\Iaximinusque Illyricorum indigenae caesares", Viet. Caes. 40, 1),
adică în Dacia Ripensis, probabil tot în satul Ro mulianum, unde-şi va fi
trăit copilăria cu aceeaşi îndeletnicire : crescător de vite ca părinţii şi unchiul
sfm (supra, p. 44), pînă cînd acesta l-a luat lingă sine ridicîndu-1 la ranguri
în armată, unde tînărul cioban proYincial a făcut carieră ca-n basm. Rela92 Firmicus :\<Iaternus, Mathes, I 10, 1 3 ; cf. St. Byz. Naissos (oraş în Tracia, ctitorie
şi patrie a regelui Constantin) ; An. Vales. 2, 2 : „hic igitur Constantinus, natus Helena
matre vilissima in oppido Naiso atque eductus, quod oppidum postea magnifice omavit" :
suburbia Mediana la est de �iş (impozante construcţii romane „tîrzii", A ctaMN, I I , p. 30 1 ) .
• • Prise. fr. 2 (FHG, V , p. 25 ; HGM, I, p . 278) : K w vcr•otvTi:vo•1 otu-rlj• dvott ol><tcr•iJv cpotcrtv,
dupi1 care se ia St. Byz. (supra, nota 92) .
„ Cf. infra, p. 65. Tot ce se afirmă - în afară de faptele cunoscute din izvoarele docu
mentare - despre obîrşia „nobilă" şi actele mai ales religioase (pelerinaj la Roma şi altele
ele acest fel) ale Helenei şi fiului ei Constantinus (de ex. „Incerti anctoris de Constantino
magno eiusque matre Helena libellus" ş.a. ; cf. A. Coen, Di una leggenda relativa alta nascita
e a/la gioventu di Constantino magno, Roma, 1882 etc.) nu este de luat în seamă. Despre figura
marelui împărat roman în istoria şi legendele evului mediu : E. Gerland, Konstantin der Grosse
in Geschicl1te und Sage (Texte und Forschungen zur byzant. - neugriechischen Philologie,
nr. 23, Atena, f.a. [cca 1932 -3]).
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tările surselor documentare concordă în acelaşi sens 95. Numele lui, D a i a,
purtat încă „ante imperium", fiind adică cel iniţial (de acasă), e caracte
ristic pentru obîrşia întregii familii ; e necesar deci a fi examinat mai dea
proape, fiind unicum, foarte probabil singurul pe care-l va fi avut nepotul
lui Galerius înainte de a intra în serviciul militar, păstrîndu-1 apoi în funcţia
de cognomen alături de cele perfect romane date de unchiul său, Galerius
Valerius Maximinus. Dar forma numelui este controversată. Textul mort.
persec. păstrează forma „Daia" (nom„ 19, 4 ; 6), „Daiam" ( 18, 13), iar
Epit.Caes. 40, 18 „Daca" (var. „Daza" DHm) . Ţinînd seama că acest
din urmă izvor este mai tîrziu (manuscrisele pline de greşeli), nu poate fi
luată drept autentică nici una din variantele „Daca" şi „daza", probabil
coruptele 96• Daza e nume illyr (Dasa, Dasius etc„ ce nu apare la alte triburi
înafară de messapii din sud-estul Italiei), fără vreo legătură cu teritoriul
etnic trac ; dacă ar fi real în cazul lui Galerius Maximinus, ar trebui să
fie importat din spaţiul illyr al vestului Peninsulei Balcanice. Forma corectă
este D a i a 97, nume trac ce pare a fi singurul exemplu atestat pînă acum,
d�r bine documentat în antroponimia tracică : Dai-âs (CIL, III 14214,
12 = ILS, 8501), M. Aur(elius) Daizo (CIL, III 14507, ant. b 47), Daizinis
(CIL, III 1666) şi Daicoses (ADB, nr. 1 35) 98. Termi naţia -a în Dai-a ca
în numele trc.ce mase. Diza, Dida, Moca etc. Astfel tîlcuit, numele „barbar"
al lui Maximinus Daia îl indică drEpt un trac în sens etnic-naţional şi de
aceh:şi neam era înhez.ga lui fa milie cu ascendenţii .
Ridicarea păstorului Daia se datoreşte unchiului Galerius, care luîr.. du-1
lingă sine l-a făcut mai întîi scutarius, apoi protector şi tribunus ; adoptîndu-1
îi dă numele său rom a n şi se îngrijeşte ca între timp tînărnl cioban ajuns
ofiţer să primească elrmEdele C.e cultură minime care lui îi lipser.u cu totul .
La 1 mo.i 305, cînd G�ilerius era prccla mat augustus, prin stăruinţele lui,
Maximinus Daia este fi'.cut caesar la Nicomedia, în cadrul unei ceremonii
descrise de Lactantius pkstic �i pregnant (dar cu ura sa viscerală împotriva
marilor „persecutori") ; la insistenţele lui Galerius, băh îr:ul Diccletiar..u s
declară caesares pe Flavius Severus şi Maximinus Daia. Acesta din urmă
•5 Lact. mort. persec.
18, 1 3 : „Daiam adulesnntcm quend�m fc mibarban: m , a n m
recens iusserat Galerius Maximianus Maximinum vocari d e suo ncmine " ; 19, 4 ; 6 : „Daia
vero sublatus a pecoribus et silvis, statim scutarius, ccntinuo protector, tr.ox trilt:nus, rostri
die caesar, accepit orientem cakandum et conternndum, quirre qui ncque rnilitir m neque
remfublicam sciret, iam non peccrum, fed wilitum pastor". C e fcrie autorul acrstt'i lucri'lri
istorice (afară de aprecierile pătimaşe, partizane) deEpre obîrşia lui Daia t ste realitate : „ortu
quidem atque instituto pastorali" Epit. Caes. 40, 18. C a atare, Daia tra un bcn:o ncvus
(Eutr. X 4), în sensul cel mai strîns al cuvîntului.
08 Chiar dacă mort. persec. este mai tîrzie decit prima jumătate a fe e . IV (cf. AHT,
III, p. 236- 237), trebuie preferată forma „ D aia", atestată d e trei ori, fără variante de
manuscri�e.
•7 RE, IV 1 986 (Seeck) ; ThesLL, onom. III, p. 13 (Rei�ch), unde e considerat elcn:ent
„illyrlc" prin asemănare cu Daza, Dasius. Formele corufte Daca şi Daza s-ar putea explica
prin faptul că prezentau o rezonanţă cu nume cunoscute (Daci, illyr Daza ?) , în timp ce Daia
este singurul cunoscut. Nu e probabilă vreo legătură între nuwele Daia şi frigianul Daos (pre
conizată de Gregoire, Byzantion, VIII 1 933, p. 55 - 56) sau cu nt:mele dacilor ; tot aşa, nu
pare să existe legătură între cognomenul lui Maximinus şi Dai a (Data ?) din CIL, VIII
18659 ( = 10784). Daius 10616 (Africa), precum afirmă Seeck şi Reisch.
18 Mateescu, EDR, I, p. 140- 1 4 1 ; Decev, Sprachr. p. 1 10. „ Daais" într-o inscripţie
greacA t.AAil: KOTTOl:, ['A0]HNAil: �AAIOT (BCH, XXXVI 1 9 1 2, p. 603, 62 = AEM,
VIII, p. 208, 22) trebuie citit mai curlnd Dadis, Dadios etc„ sau Dai-( ?) ; Daiscos în I G".
II 1958 (sec. III i.e.n.) e grecesc.

izbuti să obţie purpura numai printr-o temerară manevră „diplomatică"
a unchiului său influent care intervine energic în desfăşurarea ceremoniei
de „investitură" : dă la o parte pe Constantinus şi împinge în faţă pe Daia,
figură prea puţin cunoscută armatelor romane, după afirmaţia autorului ;
lovitura de teatru a reuşit deplin, producînd stupoare generală : „cunctis
insperatae novitate rei turbatis", iar Diocletianus scoate propria sa purpură
şi o predă noului „ales" 99• Ca nepot adoptiv al bătrînului împărat „demisio
nar", noul caesar Maximinus Daia, ajustîndu-şi numele după moda romană
a vremii : Galerius Valerius Maximinus Daia, primeşte şi epitetul „Iovius"
cu guvernarea dioceselor Oriens şi Aegyptus.
Scriitorii creştini (Lactantius, Eusebius etc.) şi Epit. Caes. 40, 8, 18, 19
înfăţişează pe Daia : grobian, incapabil, brutal, beţiv (cf. RE, IV 1987),
trăsături relevate în chip firesc din cauza urei sectare contra celui mai
aprig persecutor al creştinilor. Dar acest prinţ provenit din cioban avea
şi calităţi de seamă, cum recunoaşte Epit. Caes. 40, 18 : „verum sapientis
simi cuiusque ac litterarum cultor", fiind „ingenio quieto", dar în acelaşi
timp „ vini avidior" 1 0 0 • Maximinus a participat zelos la luptele pentru
întîietate din anii 306 - 31 3, în care-şi află sfîrşitul (p. 56) .
flavius Valerius Severus (305- 307 ; RE, II A, 2002 - 3, 15), favoritul
lui Galerius şi caesar al Occidentului, a luat nomen gentilicium Flavius
ca fiu adoptiv al lui Flavius Constantius, Valerius după Diocletianus, căci
se numea la început numai Severus, posibil fără nomen şi praenomen ;
lucrul e uşor explicabil la un „roman" balcanic, de provenienţă obscură
şi conduită mediocră 1 01 . Ca amic de petreceri al bătrînului Galerius (care-l
"va fi cunoscut din tinereţe), Severus se bucura de încredere deplină la
puternicul caesar, prietenul său intim. El era născut din părinţi de jos
(necunoscuţi cronicarilor vremii) în Illyricum (Viet. Caes. 40, 1 : „ Severus
Maximinusque "[Daia] Illyricorum [Illyriorum o] indigenae caesares"),
probabil prin Moesia Superior ; simpatia excesivă ce-i arăta augustul Gale
rius lui Severus · se explică probabil prin afinităţile şi conştiinţa obîrşiei
etnice comune, prin eventuale relaţii mai vechi din patria moesică. Despre
tinereţea şi începuturile carierei lui Severus nu se mai ştie nimic ; indiciu
şi acesta că era un personaj prea puţin cunoscut înainte de a fi lansat ca
caesar ; fusese cunoscut mai mult ca amicul de societate al lui Galerius.
La insistenţele protectorului său atotputernic, Severus fu îmbrăcat în
purpură şi făcut caesar de Maximianus Herculius la Mediolanum ( 1 mai
305), primind spre guvernare diocezele Italia cu Africa şi Pannonia ; parti
cipă la luptele civile de după a. 306 şi e înlăturat de Maxentius (a. 307) .
•• Lact. mort. persec. 19, 4 : „in conspectu omnium Maximianus manum retrorsus exten
dens, protraxit a tergo Daiam, Constantio repulso, et exutum vestem privatam, constituit
în m,edimu. Mirari omnes qui esset, unde esset. Nemo tamen reclamare ausus est, cunctis
insp,eratae . novitate rei turbatis. Huic purpuram Diocletianus iniecit suam, qua se exuit,
et Diocles iterum factu.s est".
100 V a fi avut desigur defecte şi vicii, mai ales cruzime (brutalitatea nu e o raritate nici
lilo „aristocraţii" de viţă veche, cu atit mai firească la un homo novus, rusticus din Moesia) ;
uneori lipsit de măsură, de simţ politic ; dar un scăpătat ori debil mintal nu putea 5ă pară
ace.astă figură împărătească <lecit pentru pioşii aderenţi şi apologeţi ai credinţei creştine.
' 1 81 „Se verus caesar ignobilis et moribus et nat.alibus, ebriosus et hoc Galerio
amicus",
ArL V:iles. 4, 9 ; „illum saltatorem, temulentum, ebriosum, cui nox pro die et dies pro nocte ? ",
Lact. mort. persec. I B, 1 2 .
·
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Severus a avut un fiu numit Severianus, care a fost executat din ordi
nul lui Licinius : „idem (Licinius) Severi filium Severianum iam ante aetate
rcibustum, qui fugientem Maximinum fuerat ex acie secutus, tamquam
post obitum eius de sumenda purpura cogitasset, capitali sententia subiec
tum interemit" (Lact. mort.persec. 50. 4 ; RE, II A, 1929, 6) .
9.

-

Valerius Lieinianus Lieinius

Celălalt favorit al lui Galerius şi duşman de mai tîrziu al lui Constan
.
tinus I, Licinianus Licinius (308-324 ; RE, XIII 222 - 231, 3 1a) era născut
în Moesia Superior, Dacia Aureliana de după a. 27 1/3, cum indică sursele
documentare vorbind de obîrşia lui : „Licinius ex nova Dacia" (An.Vales.
5, 13), „Dacia oriundus" (Eutr. X 4, 1) 1 02 ; era desigur nu un „dac" sau
„daco-get", ci un traco-roman din zona de apus a lumii trace, de unde
s-a ridicat un mare număr de împăraţi, originari din pătura agrară şi păsto
rească. Licinius încă era un homo novus (Eutr. X 4), „vilioris originis"
(An.Vales. 5, 1 3), sau cum preciza alt izvor mai explicit : „agraribus plane
et rusticantibus, quod ah eo genere ortus altusque erat ; satis utilis ac
militiae custos ad veterum instituta severissimus" ; fapt care-l făcea să
dispreţuiască literatura şi artele : „asper admodum, haud mediocriter
impatiens, infestus litteris, quas per inscitiam immodicam virus ac pestem
publicam nominabat, praecipue forensem industriam" (Epit.Caes. 41, 9) .
Desigur nu era mîndru de obîrşia sa umilă şi obscură, căutînd s-o ascundă,
pretinzîndu-se descendent din împăratul Philippus Arabs („cum vellet se
videri a Philippis originem trahere", HistAug, Gard. 34, 5), evidentă născo
cire nu a biografului, ci a lui Licinius însuşi. Născut în jurul anului 250,
el era (ca şi Flavius Severus) prieten din tinereţe al lui Galerius 1 03, nu
numai din prima campanie a acestuia contra perşilor, cînd Licinius s-a
distins prin fapte de bravură aducînd importante servicii cauzei romane 1 04,
ci de mai înainte, dintru-nceputul carierei lor militare, fiind vechi „com
militones" (cr ucr-rpo:-rtw-:-oct, Socr.) ; probabil deci că ei erau din aceeaşi zonă
a Daciei Nova, partea de nord-est a vechii Moesia Superior, şi că se vor
fi cunoscut din timpul înrolării în armată, dacă nu mai înainte chiar în
patria de obîrşie, amiciţia şi intimitatea lor bazîndu-se eventual pe con
ştiinţa etnicităţii comune. De relevat că la acest amic Galerius ţinea chiar
mai mult decît la propriul său nepot (Daia), pe care-l face numai caesar,
în timp ce pe acela îl face direct augustus.
La fel : Socr. HE, I 2, l ( P G, 67, 36) cbto �a:x(a:c; opµ.wµ.evoc;, -rov ALXLVLOV, h �CX)(WV
-rou yivouc; aeLpi:iv. Termenul ix �a:xwv nu înseamnă „din neamul dacilor",
ci „din Dacia (aureliană) '', după obiceiul cronicarilor bizantini care utilizau numele etnice vechi
spre a desemna uli teritoriu sau provincie ce nu aveau totdeauna acelaşi caracter etnic,
de ex. : Theodoret, HE, II 3 („spre Sardica, oraş illyric, metropola neamului dacilor") ; Proc.
VII 34, 1 0 („ţara dacilor", VIII 5, 30), după analogia lui „a tracilor" = Tracia, III 1 1 , 1 0
(„Belisarios din Germane care este aşezată între illyri şi traci" adică în sens geografic (din
s.e c. VI) „între Illyricum şi Tracia") .
1 0 3 Lact. mort. persec. 20, 3 ; Eutr. X 4 : „antiqua consuetudine" ; Socr. HE, I 2, l
o; (Licinius) : ·� v h :tCXACXLWV -rwv x?6vwv <J UV<JTp CX7LWT1) c; cxu-rcj) ( Galerio) xcxl <p['.koc; etc. ; Viet.
Cats . .to, 8 : „vetere cognitum amicitia" ; Zos. II - 1 1 .
1 0• Eutr. X 4 : „in bello quod ad versus Narseum gesserat, st,renuis laboribus et officiis
acceptus (Licinius) " .
1 02

1: /,xov-rcx
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Spirit echilibrat, nelipsit de sensibilitate în actele de guvernămînt,
Licinius era însă lacom şi dur în unele manifestări (a suprimat chiar pe
soţia şi fiul lui Galerius, fostul său oblăduitor) ; incultura (oarecum inerer.tă
obîrşiei provinciale-rustice) şi persecutarea creştinismului legată de duş
mănia cu Constantinus I i-au creat faima de tiran în tradiţia istoriografiei .
Fiul lui Licinius şi al unei sclave era Valerius Licinianus Li'cinius
(RE, XIII 231, 3lb), născut la 314( ?) ; adoptat de Constantia, făcut legitim
de Constantinus printr-un rescript. î n a. 317 e făcut caesar, în 319 şi 322
consul. Căderea augustului Licinius aduse şi degradarea fiului său, trimis
în Africa unde la 336 îl găseşte ordinul lui Constantinus de a fi readus
în starea de sclavie, bătut şi legat în lanţuri (Cod.Theod. IV 16, 2) . El
încearcă să evadeze, dar e prins şi condamnat să muncească, înlănţuit,
în ţesătoriile imperiale din Carthago (Cod.Theod. VI 6, 3) ; peste puţină
vreme fu asasinat.
10.

- Lu ptele pentru întîietate (306 -324)

După retragerea lui Diocletianus din viaţa publică, se rupe şi echilibrul
politic stabilit de sistemul monarhic al tetrarhiei cu doi augusti şi doi caesa
res, pe care Galerius nu-l mai putea apăra în faţa noilor pretendenţi şi
uzurpatori. Î nceputul conflictelor s-a produs prin ridicarea lui Constantinus
de către armatele din vest (a. 306), după care a urmat proclamarea (la
Roma) a lui Maxentius (RE, XIV 2417-2484), fiul fostului augustus Maxi
mianus Herculius. Cei doi izbutesc să înfrîngă pe Flavius Severus (omul
lui Galerius ; p. 54) şi îşi consolidează poziţia prin apropiere de Constan
tinus, căruia i se recunoaşte calitatea de augustus, iar legătura este confir
mată prin căsătoria lui cu Fausta, fiica lui Maximianus. La moartea lui
Constantius, Galerius încercase a face augustus pe Licinius, dar din cauza
lui Constantinus nu izbuteşte decît la a. 308 (în Carnuntum), după căderea
lui Severus (a. 307) . Noul augustus primeşte misiunea de a combate pe
„uzurpatorul" Maxentius şi de a guverna Italia cu provinciile lui Maxi
mianus Herculius. Licinius conta să primească succesiunea lui Galerius,
dar la moartea acestuia (a. 3 1 1), Maximinus Daia ocupă în grabă provinciile
asiatice, iar războiul fu evitat deocamdată printr-o înţelegere între Daia
şi Licinius, rămînînd fiecare în posesia teritoriilor ce avea . Î n vederea
războiului care va urma, cel dintîi se aliază cu Maxentius, iar al doilea
cu Constantinus, prin logodna cu sora vitregă a acestuia, Constantin, cu
care se căsătoreşte (a. 3 13) . La 31 2 este zdrobit Maxentius în lupta de
lingă Ponte Milvio, iar la Campus Serenus (în Tracia, între Tzurullus şi
Druzipara) Licinius înfrînge şi pune pe fugă armatele lui Daia, care aban
donează purpura şi trece în Asia, unde moare peste puţin (a .313, Ia Taurus) .
Astfel, rămîn doi stăpîni în imperiu Constantinus în apus, Licinius în
răsărit ; dar conflictul între ei se aprinde neîntîrziat. Î n lupta lingă Cibalae
(a. 314), Licinius e înfrînt ; nu cade însă, ci este înlccuit de Constnntinus
prin dux limitis C. Aurelius Valens, făcut augustus şi coregent 1 05 . După
1 01 Persoană de obîrşie obscură, euu).�� civ8p1bt0 8ov cum îl numeşte Constantinus (Petr .
Patr. fr. 15, HGM, I, p. 434
FHG, IV, p. 190), Aurelius Valens era probabil compatrfot
al lui Licinius şi desigur prieten intim al lui, ca vechi tovarăş de arme.
=
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lupta nedecisă de lingă Philippopolis (Pulpudeva, Plovdiv), se încheie o
convenţie între cei doi împăraţi, prin intermediul omului de încredere al
lui Licinius, un Mestrianus : apusul şi diocezele Pannonia cu Macedonia
intră în stăpînirea lui Constantinos, iar Asia şi Tracia rămîn lui Licinius,
care apoi înlătură şi suprimă pe favoritul Valens. Î mpăcarea era întărită
prin luarea consulatului de către cei doi augusti (a. 315) şi ridicarea bastar
dului omonim al lui Licinius la rangul de caesar, alături de Crispus şi Con
stantinus al II-iea.
Timp de un deceniu, conducerea imperiului a fost divizată între cei
doi augusti, cu întreruperi, provocate de grandomania lui Constantinus .
Î n materie religioasă, Licinius a fost la început tolerant faţă de creştini,
susţinînd (ca şi soţia sa Constantia) pe aderenţii lui Arius. Certurile între
căpeteniile creştinilor au provocat şi schimbarea în atitudinea lui Licinius,
mai ales intrigile episcopului Alexandru din Alexandria contra lui Arius ;
fapt care a dus l a dezlănţuirea persecuţiilor din partea împăratului din
răsărit (a. 320 ? ) . Acordul dintre cei doi suverani a fost rupt din cauză că
Licinius nu recunoştea prioritatea lui Constantinus ca mai vechi augustus
şi continua persecuţiile. După intense pregătiri de război conflictul izbuc
neşte : lupta de lingă Adrianopol se încheie cu înfrîngerea armatelor lui
Licinius ( 165 OOO de ostaşi ?) de armata lui Constantinus ( 130 OOO [ ? ]) ,
iar flota liciniană fu distrusă d e caesarul Crispus î n Hellespont. După a l
doilea dezastru la Chrysopolis (Bithynia), Licinius fuge l a Nicodemi:: ,
de unde prin mijlocirea soţiei sale obţine iertare de la Constantinos (a. 323),
care-i fixează domiciliu forţat în Thessalonice ; aici (în anul următor) este
asasinat (cu aprobarea senatului) din cauza uneltirilor ce încerca cu barbarii
din nordul Dunării . Prin suprimarea cumnatului său, Constantinus îşi
vedea realizat idealul : de a rămîne singur stăpîn al împărăţiei romane .
L. Domilius Alexander, bătrîn vicarius în Africa, s-a răsculat contra
puterii centrale 1 06 • Maxentius îl considera periculos în fruntea unor trupe
turbulente ca cele din Africa şi i-a cerut ostatec pe fiul său ; Domitius
Alexander refuză, iar la ivirea asasinilor trimişi de Maxentius, el se proclamă
augustus în Cartagena (a . 308), unde se menţine suveran pînă la a. 3 1 1 ,
cînd este înfrînt şi ucis de trupa trimisă contra lui ; provincia este sanc
ţionată cu asprime . Alexander era de neam f r i g i a n : „Alexander fuit
Phryx origine, ingenio timidus, inferior adversus laborem vitio senecta
aetatis" (Epit. Caes . 40, 20) . După Viet. Caes. 40, 17, el era născut „agrestis
ac Pannonicis parentibus", interpretat de Seeck în sensul că părinţii lui
ar fi fost originari din Pannonia, stabiliţi în Frigia Asiei Mici, unde s-a
născut L. Domitius Alexander ; presupunerea este verosimilă, dar nu e
imposibil să fie cazul unei ccnfuzii, iar părinţii lui (sau numai unul ?) să
fie frigieni localnici din Anatolia, judecind şi după timiditatea lui, însuşire
etnică a frigienilor devenită proverbială 1 0 7 •
108 RE, I 1445 ( Seeck) ; P. Salarna, A propos de l'usurpateur africain L. Domitius Alexan
der, în Bulletin van dt vereeniging - antike Boschaving, Utrecht, XXIX 1954, p. 67 - 74
(citat în Fasti Archaeologici, Roma' IX 1956, p. 370) ; H. G. Pflaurn , Inscriptions latines de
l'Algerie, II/ I , Paris, 1957, ad nr. 580 ; Tad. Kotula, En marge de l'usurpation africaine de
L. Domitius A lexander, în Klio, 40, 1962, p. 159- 177 ; R. Andreotti, Problemi di epigrafia
Constantiniana, I, La presunta alleanza con l'usurpatore Lucio Domizio A lessandro, în Epi
graphica (Milano). XXXI 1969, p. 144- 180.
107 Strabo, I 36 ; Apollod. fr. 6 Kock, voi. III, p. 289 ; Cic. oral. 8 (27) ; Tertull. de
anima 279b etc. Zos. II 12, 3.
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1 1.

- Ofiţeri, guvernatori de provincii, particulari

Î n afară de augusti şi caesares traco-romani, se cunosc la sfîrşitul
secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea numeroase personaje de
aceeaşi obîrşie etnică în ierarhia militară şi administrativă a imperiului,
purtînd însă (spre deosebire de „suveranii" imperiali) antroponime specific
trace, la unii drept cognomina, pe care nu le-au schimbat integral cu nume
romane şi prin care pot fi recunoscuţi cu mai multă uşurinţă şi probabilitate
dacă nu chiar cu certitudine 1 08•
M u c a t r a praepositus al legiunii VII Claudia din Viminacium
(Kostolac, Serbia), stampilă pe cărămidă „LEG VII CLAV DIE S(ub)
C(ura) MVCATRE P P", CIL, III 8275, 4a, la sfîrşitul secolului al III-lea
(RE, XII 1625 ; XVI 4 10) .
D i n i t i u s praepositus leg. IV Flavia, J OAI, VI 1903, Bbl . . 52,
65, scris DINIC(ius) 66, nume derivat şi romanizat din forma Dines 1 09 •
Echivocă este originea unui praepositus al leg. IV Flavia şi VII Claudia :
Tata, antroponim ce poate fi trac 110 sau illyric.
Valerius T h ·i u m p u s (sau Thiumpo) praefectus legionis II Her
culiae în Troesmis (Igliţa, jud. Tulcea), în epoca lui Diocletianus : „Val.
Thiumpo, qui militavit in leg. XI Cl(audia), lectus in sacro comit(atu)
lanciarius, deinde protexit annis V, missus pr(a)ef. leg. II Hercul . [e]git
ann. II semis (etc.)", CIL, III 6 194 ( = ILS, 2781 ; RE, XII 1467) . Cogno
men barbar, pare să fie trac (purtat de un recrut din Moesia al legiunii
XI Claudia), cu toate că analogii nu găsim ; Th- ar putea fi în loc de t
ori z- . Î n aceeaşi epocă se menţionează ofiţeri traci în detaşamente din
Aquileia ale legiunii XI Claudia din Durostorum : Val (erius) A u l u c e n t i u s centurio, CIL, V 940 ; Val. Longinianus optio şi centurio ord., CI L,
V 942 ; numeroşi ostaşi de rînd moeso- şi traco-romani amintiţi în alte
inscripţii funerare (RE, XII 1 700) .
Marcus Aurelius B y z e s guvernator ( aLxcrl)µ6•ocTo� �yEµwv) al insulei
Creta sub Maximianus Herculius (a. 286 - 305), pe care-l onorează printr-un
monument cu inscripţie (IGR, I 1 5 1 1 = Monumenti antichi Lincei, XVIII
1908, p. 354, 9) : în altă inscripţie (I GR, I 1973) preaslăveşte pe Galerius
caesar (a. 293-305) 111•
T e r e s guvernator (�yEµwv) al Traciei în vremea lui Maximianus,
cunoscut în legătură cu persecuţii contra creştinilor !ji martirizarea lui
Maximus şi Asclepiodote (ActaSS, sept. V 3 1 - 36) 112•
Z e l i c e n t h i u s guvernator al Cappadociei sub Diocletianus, men
ţionat în legătură cu „passio ss. mulierum Capitolinae et Eroitides" (Propyl .
1os Majoritatea traco-romanilor din acest mic repertoriu (sec. III/IV) erau înşiraţi de
V. Be�evliev, StCl, TII 196 1 , p. 252 - 254.
i oe RE, XII 1 546 (Ritterling) ; l\Iateescu, EDR, I, p . 195 - 196 ; Decev, Sprachr. p.
1 37 - 1 38.
110 Cf. frac Tataza, Mateescu, EDR, I, p . 1 66 ; Decev, Sprachr. p. 494.
m A merican journal of A rchaeol. II 1898, p . 85, 10. Antroponimul tracic Byzes, Buzas
(EDR, I, p. 87, 1 1 1 , 1 15 ; Decev, Sprachr. p. 79 şi 95) e frecvent în imperiu şi în zonele
trace.
111 Acest guvernator Tere:: "Ste omis dintre Romische Rcichsbeamlen dcr Provinz Thracia
de A. Stein (Sarajevo, 1920).

Ofiţeri, guvernatori de provincii, particulari

59

ad ActaSS, nov. 168 Z'Y) Atxtv·lh o u &pxonoc; -rYjc; Kocmtoc a o xtoc�, 340 „passio
Castuli" : -re;> fiye:µ6vt Z'Y) ALxwlhcu) .
A it l o z a n u s comandantul (i'.mxpxcuv) legiunii XI Claudia din Duro
storum (Silistra), cunoscut de asemenea în legătură cu persecuţiile, ActaSS,
mai VI 23 (Synaxar. Constantinapol. p. 627, 34) . Î ntre persecutori este
amintit tribunul legiunii II Traiana Z e l i c e n t i u s care a torturat pe
episcopul Theagenes în Hellespont, pe vremea lui Licinius, An. Bol!. II
1 883, p. 206 - 2 10 (ActaSS, ian. I 134) 113•
Valerius R o m e t a l c a dux Aegypti sub Constantinus I pune un
monument onorar cu insccipţi::t „fortissimo imp(eratori) d(omino) n(ostro)
Fl(avio) Val(erio) Constantino - Val. Rometalca v(ir) p(erfectissimus), dux
Aeg(ypti) et Theb(aidos) utrarumque Lib(yarum) n(umini) m(aiestati) q(ue)
eius seruper dicatissimus", CIL, III 1 2073 ( = ILS, 70 1 ; RE, I A, 1070 - 1 ) .
Un „civil" }.;f u c a p o r era om înstărit, fruntaş cu multă vază în
localitatea Arauraca (Armenia Mică ; RE, II 400), Martyr. S. Eustratii
14 (PG, 1 16, p. 48 1 ) : 7tp6c; ·nvx M o u xoc-ro?oc ( - 7topoc) -rouvoµoc EV -rTI 'Ap oc u
pocx71v&v -r�v oÎ:X'YJ O"LV ezo v't"oc xoci 7tp o't"z u o 1r;oc EV oc 1h 7j, &v Spix e7t(cr71 µov xocl
7tA. o ucrtov mfv u (Decev, Sprachr. p. 3 19) .
Cîteva personaj e de condiţie socială mai modestă, cu nume etnice
naţionale se menţionează ca „adresanţi" în decrete date de Diocletianus
în cursul călătoriei sale prin Tracia şi Moesia : Flavius R u m i t a l c a,
Consult. veter. juriscons. 4, 10 „impp. Diocletianus et Maximianus AA,
Flavio Rumitalo" 114 ; A u l u z a n u s, Cod.Iust. IV 23, 2 ; B i t h u s
III 7,5 ; D i z a IX 20, 10 ; D i z o IV 7, 3 ; D o l e s (dat. Doleo) VII
35, 6 ; M u c a t r a l i s VIII 50, 15, X 1, 4, IV 44, 7 (cf. IV 44, 7 „Mura
colo") ; M u c a z a n u s IV 30, 1 0 ; V i t u s VIII 13, 2 1 ; Z i n i m a
IV 2 1 , 7 ; Z i p a r u s IV 5, 8, VIII 4 1 , 6 ; Z i z o (ni) VI 24, 7 (variantă
a lui Dizo ?) etc. Antroponime trace se întîlnesc la Roma în cele mai vechi
inscripţii creştine, de ex. un Sergius B e s s u s („ Simpliciae Ursae, quae
vixit annos XXXVIII - bene merenti in pace Sergius Bessus fecit",
ILCV, 2619, nota), un Valerius M y s i a n u s („ Valerius Mysianus fecit
Aur. E :iodore coniugi b.m.", ILCV, 4063) ş.a.
După vreo trei veacuri de intensă desfăşurare, influenţa covîrşitoare
romană în Moesia şi Tracia se resimte puternic peste tot, în veacurile III
şi IV, în masele populaţiei provinciale traco-romane, la care se remarcă
însă şi un puternic sentiment de patriotism local în vorbire (limba tracică
fiind cunoscută încă şi vorbită de o bună parte a populaţiei), în antropo
nime, obiceiuri, fel de viaţă, rituri funerare autohtone păgîne etc ., cu m
a dovedit şi studiul „despre limba şi felul de viaţă al tracilor în sec. IV" rn,
s.

m An. Boli. II, p. 206-207 :
„beatus Theagenis - comprensus enim in tirannicio
venit in Phrygiam in legione cognominata secunda Traiana sub tribuno Zelicentio et prae
posito Possidonio. Ha�c . leg_io habebat s_e�es in loco Hellesponti" (etc. ) ; în ActaSS, ian. I
1 34 apare şi forma Zelicinthius, Zelyc-, Zilicent1us. Tomaschek, Thr. II/2 , p, 39 considera pe
„Zelicentius Tribun bithyn. Abkunft in Kyzikos" ; dar este mai probabil (dacă nu chiar sigur)
un trac „balcanic", căci bithynii nu figurează în armata romană. Tribunul Zelicentius este
ignorat 'în tabelul „cadrelor" legiunii II Traiaua (RE, XII 1 484 - 1 493, Ritterling).
rn Collectio i u ris anl � 11tsli nian1, I I I, ed. P. Krueger, Berlin, 1 890, p. 208 (ex corpore
Hermogeniani) ; numele evident corupt, emendat de Mommsen în „rhemotalco", trebuie corectat
în RVMITALCA(E ) , ultimul A omis de copist, C citit ca O.
;
116 Velizar Velkov , Kăm văprosu za ezika i bita na trakite prez I V v. ot n.e. [ U ber die
Sprache und Lebensweise der Thraker im 4 . Jh. u . z : . î n Izsledvaniia v cest na akad. D.
Decev, Sofia, 1 958, p. 73 1 - 739.

6(J

Imperiul roman pînă la divizare

în baza scrierilor hagiografice şi literare, în special „Passio S. Philippi"
(ActaSS, oct. IX 535 - 553), redactată de un traco-roman bun cunoscător
al limbilor latină şi tracă.
Martiri traco-romani. Elementele trace apar nu numai între persecu
torii creştinilor, ci şi între persecutaţi. Din numeroşii mucenici care au
pătimit în Tracia şi Moesia 11 6, mulţi trebuie să fie localnici, traci romanizaţi
purtînd nume curat romane sau greceşti (orientale) ; dar schimbarea antro
ponimelor a făcut ca la puţini dintre ei să se poată recunoaşte obîrşia etnică.
Mucenicul Severus din Side (Pamfilia), martirizat şi decapitat la Bizye
(Tracia), era fiul unui trac numit Petronius din Philippopolis, emigrat în
Pamfilia, revenit în patrie cu soţia sa Mygdonia şi fiul Severus (An.Boli .
XXXI, p. 241 - 243) . Din seria de martiri decapitaţi tot atunci de procon
sulul Apellianus la Philippopol (ibid., p. 192) unul poartă nume trac :
M e s t u s (Me:cr-roc;) 11 7• Traco-romani din Moesia ar putea fi martirii Maxi
mus, Quintillianus şi D a d a, acesta cu antroponim traco-frigian, tortu
raţi la Ozobia lingă Durostorum (ActaSS, apr. II 126 - 129) şi D a t y s u s
(EDR, I, p. 140), dacă nu este o grafie pentru Dassius mucenicul illyr la
Durostorum (An.Boll., p. 260) . Călăul care la a. 304 a executat pe Philippus
episcop din Heraclea e tracul M u c a p o r (ActaSS, oct. IX 260) .
Î ntre figurile eclesiastice de obîrşie tracă, din această vreme este de
menţionat un B u r a i d u s vir religiosus, presbyter la Serdica, în secolul
al !V-lea (ILCV, 1666 = BSAB, III, p. 82 -83 = A nnEp, 1919, 173),
cu nume tipic trac 118 •
1 2.

-

Descendenţii lui Constantius I (Chlorus)

Numeroasa descendenţă a traco-romanului Constantius Chlorus se
împarte în două ramuri : A) după prinţesa Flavia ]\faximiana Theodora,
B) fiul natural Constantinos I.
A)
Dalmatius, consul în a. 333 (RE, IV 2455 -6, 2), a trăit în sur
ghiun la Tolosa Galliei, în tinereţe, din cauza uneltirilor Helenei ; asasinat
de fiii lui Constantinos I. A avut doi fii : Flavius Delmatius (RE, IV 2456, 3),
caesar în 335 - 337, ucis la 337 ; Flavius Hannibalianus (RE, VII 2352, 2),
ucis la 338 ;
Iulius Constantius (RE, IV, 1043 - 4, 3) a trăit la Tolosa din cauza
uneltirilor aceleiaşi Heluia ; apoi adus la Constantinopol de către Constan
tinos I, făcut patricius şi consul, fără însă a juca vreun rol în treburi publice ;
cel mai remarcabil fiu al lui a fost marele filozof-scriitor împăratul Flavius
Claudius Iulianus (Apostata ; infra. p. 64 -65) ; Iulius Constantius a fost
asasinat în 337 de fiii lui Constantinos I ;
Hannibalianus (RE, VII 2352, 2), fără niciun rol politic ;
Flavia Iulia Constantia (RE, IV 958, 13), căsătorită l a 313 cu Licinius
(supra, p. 56), pe al cărui bastard ea l-a adoptat. După asasinarea soţului
-

118 H. Delahaye, Saints de Thrace et de
1 1 1 EDR, I, p. 195 ; Decev, Sprachr. p.

Mesie, în An. Boli. XXXI 1912 p. 1 6 1 - 300
299.
'

•

m Caracterul specific etno-lingvistic al ac�stui antroponim trac n-a fost relevat îndeajuns
acum ; Boraides • . var . Bur- este frec�e�t i� s�c. IV- VI (infra, p. 78, 95, J O I , 1 1 5, 1 3 1 ) ;
.
.
m SEG, VIII 45 trei vanante m aceeaşi 1nscnpţ1e ( B o upam8e•c;, B o upa: 8•c; şi B opa:et8e.;, dar
. SEG, VI 792 este semit, cf. arabul Bouridos Baniou, ibid. VII 1 05 8 , Arabia,
forma B up • 8a:c; m
sec. I e.n. ) .
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ei, a fost ţinută ca nobilissima femina, protejată de fratele vitreg Constan
tius I ;
A nastasia (RE, I 2065, 1), eponima thermelor Anastasiane în Byzanţ ;
Eutropia (RE, IV 15 19, 2), soţia lui Flavius Popilius Virius Nepotianus
(consul a. 335) ; fiul lor Flavius Popilius Nepotianus împărat la Roma
timp de o săptămînă. Numele Eutropiei a fost dat după mama Theodorei
sau chiar după Eutropius tatăl lui Constantius I.
B) - Descendenţii lui Constantinus I au importante roluri politice
în a doua treime a veacului al IV-iea ; după două generaţii şi după moartea
lui Iulianus dispare marea dinastie constantiniană :
Flavfrts Iulius C rispus e primul fiu al lui Constantinus şi al Minervinei
(RE, IV 1722 - 4, 9 ; XV 1807), născut la 307, proclamat caesar în Serdica
(3 1 7), consul în 318, 32 1, 324 ; după strălucite fapte de arme prin Gallia
şi contra lui I.,icinius, Crispus a fost otrăvit de mama sa vitregă Fausta ;
din căsătoria cu aceasta (a . 307), fiică a lui Maximianus Herculius (RE,
VI 2084 -6, 3) Constantinus a avut un fiu (RE, VI 2085) şi pe
Constantius al II-lea, născut la 317 (posibil în Sirmium ; RE, IV 1044 94), caesar la 324 ; o fată a lui cu numele Constantia (RE, IV 959, 15) a
fost căsătorită cu împăratul Gratianus (a. 374) ;
Constans, născut la 323( ?), caesar şi augustus (333 -350) ; la 335 guverna
Italia ; moare în 350 (RE, IV 948 -952, 3) ;
Constantia (RE, IV 958 -9, 14), soţia caesarului Gallus (vărul ei) ;
Helena (RE, IV 1026 -8, 3), soţia lui Iulianus Apostata ;
cu o femeie din Arelate (Arles), Constantinus I are un fiu omonim
Constantinus al II-lea, născut în februarie 317 la Arelate (RE, IV 1026 -8) ;
la 1 martie 317 e proclamat caesar împreună cu Crispus şi cu fiul lui Lici
nius ; apoi e consul în 320, 321, 324, 329 ; a purtat acţiuni militare cu succes
în Gallia şi la Dunăre, în cursul cărora a fost construit podul de piatră
Oescus - Sucidava (Celeiu, jud. Olt ; inaugurat în a. 328 ; D. Tudor, Les
ponts romains du Bas Danube, Bucureşti, 1974, p. 135 - 166 „le pont de
Constantin Ie Grand" ) .
Conflictele înt:rl' fra ţi. La moartea lui Constantinus I se fărămiţă din
nou unitatea imperiului, realizată de marele împărat, după îndelungate
războaie civile, cu greutăţi şi sacrificii imense. Spre a satisface veleităţile
succesorilor săi, în convingerea că înrudirea dintre moştenitori va fi sufi
cientă pentru concordia şi salvarea unităţii statului roman (speranţă ce
s-a dovedit complet falsă ca în numeroase alte cazuri din istorie), împăratul
Constantinus divizase imperiul în patru părţi, cite patru dioceze pentru
fiecare din cei patru caesares, care urmau să le guverneze după moartea
sa ca augusti : Constantinus al II-lea, Constans, Constantius al II-lea şi
vărul lor Delmatius, iar fiul acestuia, Hannibalianus, avea să domnească
în regatul creat la graniţa de răsărit a imperiului. După moartea tatălui
lor, prima grij ă a celor trei fii ai lui Constantinus I a fost suprimarea „ra
murei" Constantius I - Theodora : cu concursul armatei, ei organizară
căsăpirea acestei ramuri a dinastiei şi a sprijinitorilor ei ; fură asasinaţi :
Iulius Constantius cu un fiu al lui, Delmatius cu cei doi feciori Delmatius
şi Hannibalianus, ca şi un at şaselea, necunoscut, probabil soţul Eutropiei
(RE, X 27) . Se înscenează procese cu condamnări, se fac execuţii confis
cîndu-se averile celor osîndiţi, iar cei mai puţin periculoşi (copiii mici)
sînt îndepărtaţi. Cu asemenea „curăţire" şi prin teroare, cei trei împăraţi
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creştini, fiii sfîntului Constantin, s-au liberat de. rudele lor incomode, poten�
ţial periculoase ; îşi consolidau situaţia ce li se păruse nesigură. La 9 septem
brie 337, ei luară titlul de augusti, iar în vara 338 se adunară într�o. con
ferinţă în Par,monia sau la Viminacium, spre a reglementa succesiunea
tatălui lor faţă de noua situaţie. Constantinus al II-lea avea Brit<>.nnia,
Hispania şi cele două Gallii ; Constans : Africa, Pannonia şi cele dou{i,
!talii ; Constantius al II-iea : Pontus, Asia, Oriens, Aegyptus. Diocţz.ele
lui Dalmatius (suprimat în măcelul din 337) : Macedonia, Dacia şi Thracia
au fost cedate integral lui Constans, cel mai puţin energic dintre fraţi (avea
numai 15 ani), care lua astfel în puterea sa întreagă Peninsula Balcanică,
stînd sub un fel de tutorat al fratelui Constantinus. Spiritul de concurenţă
şi grandomania provocară primul conflict între ei : în lupta de lîngă Aquileia,
Constantinus a fost ucis şi aruncat în rîul Alea (a. 340) ; declarat hostis
publicus", numele lui fu şters de pe unele monumente. Deşi foarte tînăr,
Constans a făcut în curînd dovada unor calităţi remarcabile . de general ;
l a 338 biruinţă asupra sarmaţilor, la 342 asupra francilor, după care urmează
o perioadă de linişte în provinciile sale. Prin suprimarea lui Constans de
c,ătre Magnen.tius (a. 350), Constantius al II-iea rămîne singur augustus,
reuşind să-şi menţie puterea pîn.ă la moarte (361). Domnia lui (RE, IV
1044- 1094) a fost agitată de războaie cu perşii, turburări religioa�, lupte
cu uzurpatorii Magnentius şi Vetranio.
Constantius Gallus caesar (351 -354) a fost făcut de Constantius al
II-lea părtaş la conducerea imperiului. Era fiul lui Iulius Constautius şi
al Galiei (născut la 325 sau 326 ; RE, IV 1094-9 ; VII 608, 1) ; a trăit
în fonia şi Cappadocia, primind împreună cu fratele său Iulianus o severă
educaţie creştină. Din calcule politice şi militare, Constantius îl făcu caesar
al regiunilor orientale, căsătorindu-l cu Constantia (p. 61) ; consul în
352 -354, conduce războiul contra perşilor cu oarecare succes ; e decapitat
la sfîrşitul a. 354, din cauza acţiunilor sale din Orient.
Uzurpaţiunea lui Nepotianus, nepotul lui Constantius Chlorus (p. 61),
începe printr-o acţiune contra lui Magnentius (RE, XVI 25 12-3, 3) ;
cu oaste improvizată de aventurieri şi gladiatori, el înfrînge pe Anicius
praefectus praetorio, pune stăpînire pe Roma, se proclamă împărat ; guver
nînd prin teroare timp de o lună, el persecută crunt pe aderenţii lui Mag
nentius, pînă cînd este suprimat de magister officiorum Marcellinus : Nepo
tianus este ucis . împreună cu mama sa Entropia, capul lui fu purtat pe
străzile oraşului în vîrful unei prăjini.
„

13.

-

Traco-romani în timpul lui Constantius al Ii-lea

Vetranio. Moartea lui Constans şi ridicarea lui Magnentius a provocat
a treia rebeliune, în Illyricum, unde legiunile se răsculară împotriva dinastiei
constantiniene, proclamînd la 1 martie 350, în Mursia (Pannonia), împărat
pe bătrînul magister mîlituni per Illyricuin Vetranio 119 . Originar din Moesia
Superior, de condiţie socială modestă („ortus Moesiae Superioris locis
118 Despre evenimente, v. de ex. RE, IV 1063 - 5 ; VIII A (1958), 1838 - 1840 (Enssliil.) .
Numele Vetranio pare c ă n u era prea rar i n sec. IV : un dux Iuliani (Zos. II 43, 1 - 45, : 2j ,
un episcop catolic din Tomis, originar din Cappadocia (Patsch, Beitr. III / I , p. 56) etc.
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squalidioribus", Viet. Caes. 41, 26) el era probabil indigen romanizat, nu
din „colonişti". Izvoarele documentare ale vremii (de obicei duşmănoase
acestor oameni noi) îl descriu nefavorabil : incult, stîngaci,. rustic, viclean 12 0 ;
dar e.ra un militar energic, comandant capabil. Constantius al U-lea îl
acceptă coregent, îi acordă sume de ba�i. După pacificarea - de scurtă
durată - a duşmanilor externi, Constantius atrage de partea sa trupele
lui Vetranio la Naissus : în faţa adunării forţelor armate, bătrînul uzur
pator - rămas izolat - cade în genunchi la picioarele lui Constantius
şi cu lacrimi cere iertare. Dus la Prusa Bithyniei, Vetranio îşi continuă
traiul în tihnă şi belşug : „grandaevus aetati non vitam modo sed etiam
voluptarium otium concedens (Constantius)", cum precizează cronica
vr.emii (Epit.Caes. 41, 25) . Aici a trăit veteranul şase ani, fără a mai umbla
după domnie.
Sebastianus praefectus Aegypti în a. 353-354 era din Tracia (Larsov,
Die Briefe des heiligen A thanasius, Leipzig, 1862, p. 34 ; RE, II A, 753, 2),
ca atare posibil trac romanizat.
Marcellus magister militum per Gallias (RE, XIV 1491, 14) era din
Serdica („superato ut dixi Marcello reversoque Serdicam, unde oriebatur",
Amm. XVI 8, 1), ori dintr-un sat al regiunii ; ca atare, probabil un ele
ment autohton traco-roman. Î n armată, Marcellus ajunge magister equitum
în timpul lui Constantius al II-lea, care avea deosebită încredere în el :
suspicionînd pe vărul său Iulianus (caesar în Gallia), împăratul încredin
ţează îui Marcellus misiunea de a supraveghea pe tînărul caesar. Conduita
lui faţă de Iulianus a adus grave prejudicii intereselor . romane : din ură
faţă de caesar, Marcellus nu-i vine în ajutor contra francilor care-l asediau
în Sens (a. 356/7), exces de zel care-i aduce destituirea (A.mm. XVI 10, 2 1 ) .
Prin uneltiri la palat contra lui Iulianus, e l mai încearcă să-l discrediteze,
fără succes ; după care se retrage în patria sa la Serdica, unde şi-a trăit
restul zilelor, ţinut în stimă chiar de Iulianus, devenit singur augustus
(Eunap. fr. 1 7, în FH G, IV p. 2 1 = Suid. s.v. Salustios) şi chiar după ce
fiul său omonim . (partizan al lui Constantius. al II-lea) a fost implicat într-o
acţiune subversivă contra lui Iulianus şi executat (Amm. XXI.I 1 1, 2 ;
RE, XIV 1491, 15) .
Paulus, notarius, faimos intrigant între anii 355 şi 361, cînd şi-a des
făşurat activitatea nefastă de criminal şi delator, era originar din Dacia
Aureliană („natus în Dacia", Amm. XV 3, 4), ca atare probabil de neam
tracic, sau „traco-illyr" romanizat. Cruzimea isprăvilor lui ce ieşea din
comun îi aduse repede porecla „catena" ; „quod in complicandis calum
niarum nexibus erat indissolubilis, mira inventorum sese varietate dispen
dens, ut in conluctationibus callere nimis quidem solent artifices palaestri
tae" (Amm. XV 3, 4) şi „tartarius delator, ad venenatas artcs su2.s licentius
exercendas" (XV 6,. 1), „qui paritus artium cruentarum, ut lanista ex
commerciis libitine vel ludi (etc.)" (XIX 1 2, 1 ) . Unealtă docilă a lui Con
stantius al II-lea, Paulus a provocat prin intrigile-i criminale mari nenorociri
multor oameni nevinovaţi din vremea lui ; era aprig duşman al lui Iulinnus
· 120

„Litterarum .prorsus expers et ingenio stolidior idcirco vecordia pessimlis": Viet.

Cacs. 4 1 , 26 ; „fuit autem prope stultitiam simplicissimus", Epit. ·Caes. 4 1 , 25 ; . dar Eutr.
X · 1 0 ru:e aprecieri mai binevoitoare : „virum probum et morul'n veterurn ac iucundae civi
litatis, sed ornnium litteranun expertem adeo ut ne elernenta quidem earum nisi grand�Yus
et iam imperator acceperit" .
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şi Gallus. După moartea lui Constantius al II-lea, Paulus a fost dus în
faţa unui tribunal excepţional instituit de Iulianus spre a judeca fărăde
legile comise sub predecesorul său (a. 361/2) . Numeroşi vinovaţi fură osîndiţi
l a moarte, nelipsind dintre ei traco-romanul Paulus 121, atît de odios, incit
cei care se vedeau în sfîrşit scăpaţi de teroarea şi infamiile lui îşi exprimau
regretul că nemernicul nu putea fi . . . omorît <lecit o singură dată (Liban.
arat. XIV 1 5 - 16 ; XVIII 152, vol . II, p. 93, 106, 301 ed. Forster) .
14.

-

Flavius Claudius lulianus

Interesul deosebit pentru atitudinea şi acţiunea religioasă şi politică
a lui Claudius Iulianus (Filozoful ; domneşte între 36 1 şi 363) a generat o
abundentă bibliografie de valoare asupra vieţii, activităţii şi politicii lui
rel igioase. Studiile tratează foarte sumar (unele nici măcar nu menţionează)
problema originii etnice şi valoarea documentară a unor pasaje ale scrieri
lor sale. Acest punct (elucidat în 1965) interesează aici, după ce faptele
de ordin politic, literar, filozofic, confesional au fost elucidate mai demult
în chip exhaustiv 122. Născut în mai (sau iunie) 332 la Constantinopol, fiul
lui Iulius Constantius şi al Basilinei scapă cu viaţă, fiind mic şi considerat
inofensiv, din masacrul şi prigoana organizată la 337 de fiii lui Constanti
nos I contra urmaşilor lui Constantius Chlorus şi ai Maximianei Theodora,
cînd este executat şi Iulius Constantius. Împreună cu fratele vitreg Gallus,
Iulianus a fost educat cu severitate în spirit creştin, spre a deveni bun
credincios (57twc; dr, ;(pLcr"t"LCl\IOc; �E{3ClL oc;, Eunapius, vita Sophist. 47, Boiss.) .
Î n iarna 35 1/2, sub influenţa lui Maximus din Efes (elevul lui Iamblichos),
el se leapădă de creştinism şi trece la păgînism. Î n 354 (după uciderea lui
Gallus) fu chemat la curtea imperială din Mediolanum şi făcut caesar (355),
iar după decesul vărului său Constantius II (a. 36 1), Iulianus rămîne singur
stăpîn asupra întregului imperiu roman. Importanţa şi celebritatea în
istorie îi vin mai întîi din politica religioasă : încercarea de a restaura păgî
nismul greco-roman ce se afla în descompunere, puternic concurat de religia
lui Cristos, în care noul împărat fusese crescut împotriva voinţei sale şi
pentru care el nutrea o profundă aversiune . Dotat cu o vastă cultură filo
zofică-literară 123, genialul nepot al lui Constantinus I era un entuziast
admirator al ellenismului, a cărui reînviere era idealul scurtei sale vieţi
de luptă şi zbucium, sfîrşită în cursul unei campanii începute sub auspicii
favorabile contra perşilor, după o activitate militară şi politică deosebit
de intensă.
Î n citeva pasaje prea puţin băgate în seamă (înainte de 1965) ale operei
sale literare, împăratul scriitor şi filozof are preţioase mărturii directe,
lipsite de echivoc, privind obîrşia familiei imperiale şi care aruncă noi
raze de lumină asupra unor elemente din complexa lui personalitate de
monarh, ostaş, gînditor şi scriitor. Cu o sinceritate impresionantă, împăratul
111 R E, X 46-47 ; Ensslin, l<lio, XVIII 1922, p. 1 1 6 etc.
X 26 - 9 1 ( Rorries) ; ]. Ridez, La vie de l'empereur ]ulien (Paris, 1930). cu
amplă bibliografie p. 353 - 355 ; P. de Labriolle, La rtiaction paienne (Paris, 1934) . p. 369-436
„l'empereur Julien" ; cf. H. Leclercq, ]ulien l'Apostat, în DACL, VIII, p. 305 - 399 ; A ctaMN,
I I , p. 302 -304.
113 O. Schissel, l\aiser Iulians Schulbildung, în Klio, XXIII 1930, p. 326- 328.
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Iulianus scoate energic în relief originea sa rustică prin ascendenţa paternă,
ca şi trăsăturile primare-barbare ale neamului său, la care el a adus luminile
şi spiritualitatea ellenismului. În Misopogon, 348 (p. 449, ed. Hertlein),
vorbind de conservarea tradiţiilor şi moravurilor antice la diferite popoare,
observă că precum atenienii păstrează vechile lor virtuţi, acelaşi lucru se
cuv;ne să facă şi syrienii, arabii, celţii, tracii, pannonii, ca şi m o e s i,
din care îşi trage el neamul (textul reprodus integral în A ctaMN, II,
p. 303) . Iulianus spune clar că neamul său (To yevoc;) era din moesi traci,
locuitori în apropierea Istrului, între tracii „orientali" şi pannoni : adică
�foesia Superior (supra, p. 47, 52) . Atare fapt şi felul cum descrie Iulianus
pe compatrioţii săi arată că nu e deloc probabil că strămoşii lui să fie „colo
nişti" romani sau orientali, veniţi aici din alte zone ale imperiului, adică
să nu fie elemente băştinaşe ale pămîntului traco-moesic. Genialul vlăstar
al dinastiei constantiniene cunoaşte din proprie trăire (nu din relatările
călătorilor sau din parodiile dramei clasice) trăsăturile atavice ale traco
moesilor ; le descrie plastic şi pregnant : neamul său t r a c e rustic şi cam
grosier, simplu şi auster, stîngaci, străin de rafinamentele senzuale, stărui
tor neclintit în hotărîrile luate ; elemente pe care el le consideră dovezi
ale unui cumplit primitivism ( ae:Lv!/jc; iXypoLx�ixc;) . Neamul său e tracic, dar
spiritualiceşte el (Iulianus) aparţine ellenismului, este grec (Misop. 367,
p . 474) ; tracii erau compatrioţii lui (p. 350) . Vorbind de greutăţile pe
care le întîmpină iarna într-o expediţie în Tracia, el arată cum înfruntă
toate piedicile şi mizeriile cu vigoarea unui trac autentic (0p�� ·n:; fi xixt
T7JpEcuc; ocvToc ;�oc;. Cf. şi epist . 53) .
Asemenea relatări revelatoare nu erau înflorituri stilistice din con
deiul unui strălucit maestru al prozei antice greceşti, ci expresia directă
a unor mărturisiri autentice cu semnificaţie documentară de prim rang
sub raport etnic-social, nu numai geografic-administrativ : în termenul
„Thrax" se cuprinde noţiunea de e t n i c i t a t e (popor, trib), deci nu
numai cea de „ teritoriu locuit de traci". Faţă de mărturia pregnantă şi
categorică a lui Iulianus, nu mai rămîne îndoială asupra apartenenţei
etnice a întregii familii constantiniene, originare din Moesia Superior
(Naissus), iar un pasaj ca 'IU,up�o(, O't'L 7tixp' ixuToi:c; yEyovocc; (Iul . a rat . I
4 6d) are semnificaţie geografic-administrativă de „ Illyricum" (infra,
p. 93-94) .
,

15.

-

Flavius Iovianus

La moartea lui Iulianus (26 iunie 363), armata alese ca urmaş pe Flavius
Iovianus, primicerins domesticorum, nu atît pentru virtuţile şi populari
tatea s a , cît pentru simpatia şi influenţa de care se bucura tatăl său Varro
nianus, „comes domesticorum : paternis meritis mediocriter commenda
bilis. erat enirn Varroniani, notissimi cornitis, filius" (Amm. XXV 5, 4 ;
8 : 10, 16) 12� . La proclamarea fiului său, bătrînul era retras „post depositum
militiae munus, ad tranquilliora vitae digressum" (Amm. ; Eutr. X 17),
probabil în satul natal . Iovianus (363-364 ; RE, IX 2006 -201 1, 1) s-a
născut pe la a. 33 1, în satul părinţilor de lîngă Singidunum (Belgrad) din
m

A. Solari,

La elezione di Giovia11n, în Klio,

XXVI 1 933, p. 330 - 335.
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nord-vestul Moesiei Superior : „Iovianus genitus patre Varroniano, incola
agri Singidonensis provinciae Pannoniae" (Epit.Caes. 44, 1 ; cf. Zos. III
30, 1 ; Amm. XXV 5, 4 ; 8 ; 10, 16 ; Zon. XIII 14, 1 ; Themist. oral. V 6Sb) .
Nu pare să fi fost descendent din romani de viţă veche, italică, ci provincial
romanizat. Unii l-au declarat direct „barbar" 126, etichetă care nu spune
mai nimic. Dar observînd că Iovianus „stammte auch er aus j enen Donau
Hi.nder her, die mit Barbaren dicht besiedelt, dem Reiche schon so viele [ ? ]
Kaiser gegeben hatten", acelaşi istoriograf îl proclamă la repezeală . . .
german( ?), după statura înaltă, pofta de mîncare şi de băutură . . 126 ;
numai cu asemenea „argumente istorice" cam greu se va convinge toată
lumea despre rasa germanică a acestui împărat danubian, etnicitate pe
care nu e de presupus că sursele documentare (oricît de sărăcăcioase ar fi)
o treceau sub tăcere dacă ea ar fi avut (ca în cazul lui Silvanus sau al lui
Magnentius) vreun temei real. Iovianus poate fi considerat tot atît de
puţin german ca şi compatrioţii lui de mai tîrziu Aetius ori Vitalianus
(proclamaţi „goţi" de unii erudiţi germani) . Satul de obîrşie era în „ager
Singidonensis" la sud de Belgrad, în Podunavje, a cărei populaţie majori
tatea tracică în secolele II-III, cu puţine infiltraţii illyre (AISC, IV,
p. 1 3 1 - 134), nici la începutul secolului al IV-lea nu era diferită. Familia
lui Varronianus aparţinea probabil populaţiei indigene, nu celei imigrate
de peste Dunăre 127, iar obîrşia traco-romană e mai probabilă (sau un amestec
„illyro-traco-roman"), lucru pe care izvoarele documentare nu puteau ori
nu găseau necesar să-l releve, căci poate nici nu-l observau în măsura în
care era izbitoare ridicarea unui străin din afara hotarelor (limesului)
împărăţiei. Provincialii imperiului erau (după trei secole de i ntensă şi
continuă stăpînire romană apăsătoare) atît de mult asimilaţi şi integraţi,
pătrunşi de conştiinţa romanităţii şi de apartenenţa la lumea romană,
încît ei nu mai puteau să fie declaraţi „barbari", „străini", cum apăreau
în chip firesc şi necesar elementele etnice venite în veacurile III - IV (şi
mai tîrziu) din afara provinciilor, de prin „barbaricum". Dar romanitatea
mai nouă a familiei lui Iovianus ar fi indicată şi de nomen gentiliciur.i
„ Flavius", frecvent în secolul al IV-lea, luat după dinastia constantiniană.
Militar de carieră (în 361 era protector domesticus, apoi primfrerius
domesticorum), noul împărat era om de cultură redusă, ca mulţi dintre
înaintaşii lui în tron ; totuşi „litterarum studiosus" (Epit.Caes. 44, 3),
„ mediocriter eruditus, magisque benivolus" (Amm. XXV 10, 15) . Î i plăcea
în schimb viaţa cu petreceri (infra, nota 126) . Era creştin, fără a fi sectar
şi intolerant faţă de „păgîni", de care s-a ştiut serYi ca instrumente politice,
la începutul guvernării sale. Pentru consolidarea situaţiei interne, unde
Iovianus s-a arătat capabil administrator, el încheie imediat războiul cu
perşii printr-o pace pe care aceştia nu o respectă ; după reluarea ostilită.

1 2• R
E, IX 2006 (Seeck) : „Iovianus scheint barbarischer Abstammung gewesen zu sein :
darauf wiesen seine blauen Augen und seine ungew!lhnlich hohe Gestalt, <lie er gebiickt
trug und etwas schwerfălli g bewegte (Amm.)".
i2• Seeck, GUAW, IV, p. 359 : „und sein ungew!lhnlich hoher Wuchs verriet <las gcr
manische Blut", ceea ce s-ar confirma şi prin faptul că Iovianus „wie ein echter Germane
ass er und trank noch ti.ichtiger ; auch war er den Weibern durchaus nicht abhold . . . " .
m Dacă a r f i fost vreo familie de imigraţi, cronicile vremii n-ar trece r n b tăcere ase
menea amănunt : despre carpo-dacul Flavius Maximinus (de ex.) se ştia limpede că era
descendent din „colonişti" carpi aşezaţi în Pannonia, lucru cunoscut după două generaţii
( infra, p. 68).

Flavius Iovianus
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ţilor, el acceptă o pace pentru 30 de ani, în condiţii umilitoare pentru
imperiu. Revenit din campania persană, Iovianus începe prigoana contra
păgînilor, închizînd templele şi interzicînd sacrificiile. Dar libertatea şi
privilegiile asigurate din nou bisericii generează noi intrigi şi lupte sectare
între facţiunile de clerici şi episcopi care - scăpaţi de urgia „Apostatului"
Iulianus - încep a se învrăjbi din nou pe teme dogmatice şi canonice
care aveau (ca de regulă) un puternic substrat personal, politic şi sectar.
Atare gîkeve indispuseră pe împărat, care - nutrind oarecare simpatie
pentru păgîni - aduce o nouă lege ce asigură deplină libertate tuturor
cultelor, rămînînd interzisă numai vrăjitoria şi prezicerea viitorului.
Soţia lui Iovianus, Charito (RE, III 2 1 67), era fiica lui Lucillanus magister militum
(Zon. XIII 14, 13 ; 24 ; Amm. XXV 8, 9) ; doi copii : Flavius Varronianus, consul cu tatăl
său (a. 364 ; Amm. XXV 10, 1 1 ; 1 7 ; Socr. HE, IV 1 ; De Rossi, Inscriptiones Christ. Romae,
I, nr. 1 75 ; Zon. XIII 14, 13 ; RE, IX 2006) , şi un altul {nume necunoscut, Philost. HE, VIII

8). La data proclamării lui ca împărat, Charito se afla în Europa, de unde

se

grăbea spre

Asia întru întimpinarea soţului imperial, pe care însă n-a ajuns să-l vadă în viaţă ; în timp
ce se îndrepta spre apus (unde recunoaşterea lui nu era asigurată), Iovianus sfîrşeşte la Dada
stana Asiei Mici ( 1 7 febr. 364). Intre personajele menţionate în legătură cu succesiunea era

şi un Ianuarius „curans summam necessitatem castrensem per Illyricum" (Amm. XXVI I , 4),
neam cu împăratul decedat (Ioviani adfinem) : înrudire prin vreo alianţă, acest „adfinis"
fiind identic cu un Ianuarius amintit de Libanius la a. 358 (Epist. 19, 20 ; RE, IX 697, 10),
posibil coir.patriot al scriitorului, deci de prin Asia Mică.

16.

-

Traco-romani în timpul dinastiei Valentiniene

Prin a. 364 - 385, sub dinastia illyro-pannonului Valentinianus I clin
Cibalae (Vinkovci ; în est fratele Valens, 364- 378, urmat de Gratianu::;,
375 -383, şi Valentinianus al II-lea 385 - 392) 128 se cunosc cîţiva traci
ridicaţi în locuri mai de seamă ale ierarhiei imperiului ; prevalează în chip
firesc elementele originare din Pannonia, care aveau chiar o pronunţată
conştiinţă de solidaritate etnic-regională 1 29• Dar în privinţa obîrşiei etnice
a dinastiei valentiniene e necesar a face unele rezen·e, căci la Cibalae exista
un grup compact de traci, „cives Cotini ex provincia Pannonia Inferiore"
(CIL, VI 32542
2833) ; dintre ostaşii din Cibafae cu nume străine (cog
nomina neromane), trei erau traco-daci : Dalutius, Dolea şi Potazis, vreo
doi illyri : Dassianus, Deazius 130 ; dacă atare proporţie (posibil fortuită)
între antroponimele trace şi cele illyre are vreo semnificaţie pentru baza
etnică a teritoriului locuit de „cives Cotini", însemna că aici elementul
=

•29
ue

RE, VII A ( 1948), 2097- 2 1 37, 2158-2204.
Patsch, Beitr. IV, p. 33- 35 : „ein starkes landschaftliches Solidaritătsgefiihl".
13 0 Celebra inscripţie romană cu „laterculus praetorianorum", „ex Pannonia inferiore
cives Cotini" este reprodusă mai în urmă de A. Dob6, Inscriptiones exlrajines Pannoniae Daciae
que repertae ad res earundem provinciarum pertinentes, ed. a IV-a, Budapest, 1 975, p. 2 1 ,
nr. 22, cu bibliografie (din care lipseşte EDR, I , p . 137- 1 42, pentru antroponimele trace)
şi comentar în legătură cu acest „populus originis Celticae, qui ad orientem a flexu fluminis
Danuvii, in viciniis Osorum incolebat. Una pars Cotinorum inter tempora Flaviorum et Anto
nini Pii in Pannonia consedit. Temporibus belii Marcomann.ici pars recentior Cotinorum in Pan
non.ia, in regione Mursae et Cibalarum sedem collocaYit". Dar al treilea traco-roman, Potazis,
era din Mursa Pannoniei, nu din Cibalae.
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tracic nu era în minoritate, iar obîrşia illyră a lui V.ilentinianus nu este
mai presus de orice discuţie.
R u m i t a l c a tribunus (a. 365), partizan al rebelului Prn�opius,
apoi curapalati ( Rumitalca tribunus i n societatem Procopianorum adscitus
et susp :-ct:i. cura p :i.latii", Amm. XXVI 8, 1 ; RE, I A, 107 1 ; cf. EDR,
I, p . I 13), s-a distins prin fapte de arme în luptele dintre uzurpator şi
împăratul Valens : cu::ereşte Nicaea şi o apără contra asediului condus
de alam:i.nul Vad'.:>muius (fidel lui Valens) . În timp ce împăratul ataca
fără succes Calcedonul, Rumitalca rupe cercul asediatorilor şi ieşind din
oraş se îndreaptă cu trupele spre Calcedon („ ductore fidentissimo Rumi
talca properab:int", A.mm. XXVI 8, 3), pentru a surprinde pe Valens, care
însă evită p ericolul retrăgîndu-se din vreme spre vest, iar Rumitalca o�Ltpi
toată Bithynia pentru Procopius.
„

Din aceeaşi perio adă ar fi de semnalat trei pe rson aje considerate de unii a fi de origine
tracă : M1tcian1ts app :iritor (A m tn. XXVIII I . 33 : „et M 11cianum Barbarn1n1'.1e app:irit'->res
aliquotiens discretim trndi iubebat ad fallendum aptissimos" ; a. 369 ; eronat citit de Mateescu
„Mucianus Barbarus"'. căci erau două personaje : M11cianus şi Barbarus) ; antroponimul e
frecvent la traco-rom'>ni, înlocuind de multe ori un trac M 11ca-tralis, -poris etc., cu care se
aseamănă în p1Ite:i i niţial1l. D:ir în acest caz, numele Mucianus nu e un criteriu suficient
pentru tracismul purti"i torului său. Puţin prob:ibil să fie de origine tracă un „Natuspardo,
scutarius quidam expertus ita bellator, ut Sicioni veteri comparetur et Sergio" (Amm. XXVI
I O, 1 6), cuprins de Tomaschek, Thr. II/2, p. 27, Mateescu, EDR, I, p. 103, 1 13, D�cev,
Sp1ach1. p. 328, între traci ; cu toată analogia părţii iniţiale cu antroponimele trace ( Yato
porus, Nata), Na!115pardo nu face impresia de nume trac, lip>ind analogii pentru p1Itea
finală ; mai cnrîml e,;te oriental, persan ori germanic. Tautomedes <lux Daciae Ripensis (a. 334),
Cod,Theod. X\- I , 1 3 , Tomaschek, Thr. II/2, p. 38 ; Mateescu, EDR, I, p. 1 13 ; Decev,
Sprachr., p. 495 ; cf. Patsch, Beitr. IV, p. 7 ; RE, V A, 77 ; Beşevliev, StCl, III, p. 254 ;
analogie ar fi vicus Tarttiomosis (BIAB, XIX, 1955, p. 201) şi antroponi mele trace cu ele
mentul Teul-, Tiui- (Decev, p. 507 etc.) ; de altă parte, Tautomedes nu pare să fie o fo r mii.
coruptă clin Tautom!res (Amm. XV 3, 10 ; RE, V A, 1 172 ; cf. Aur. Teutum!rus din Noricum,
CIL, X 1756 ; EDR, III p. 2 1 4 ; Illirii, p. 255, nume illyre în Teut-) . Numele Ta u!omJ:tes
şi Tautomeres erau mai curind germanice (ori celtice ?), <lecit trace sau illyre.

Flavius ?11axintinus, praefectu5 annon:ie şi vicJ.T la Rom1 131, era de
obîrşie carpo-dacică, din acel viguros clan trac {RE, III 1608) cu care
romanii au avut dese ciocniri în cursul veacului al III-lea ; ca simbol al
biruinţelor repurtate asupra lor, mulţi împăraţi purtau titlul de „Carpicus"
{Philippus Arabs, Aurelianus, Diocletianus, G:ilerius, Comtantius I, Con
stantinus I) 132• În a. 297, după unele succese asupra lor, carpii au fost
aduşi la supunere de cesJ.Tul G1lerius (lord. Get. 91), iar din ordinul lui
D io ::Jetianus, o p:ute fură ridicaţi din aşezările nord-dunărene şi coloni
zaţi la S '.Jpianae (Fiinfkirchen, Pecs) în Pannonia (Amm. XXVIII 1, 5 ;
Iord. Nom. 299) 133• Din rîndul acestor „c::>lonişti" carpi s-a ridicat un curier,
Patsch . Beitr. IV, p. 3 3 - 34 ; RE, Suppl. V 663 - 664, 6.
ThesLL, o n o m . I, 206.
133 Cf. Patsch, B 0 itr. III/ I , p. 7. Evident, exagerează Viet. Caes. 39, 48 „Carporum
natio tr:in�lata omni,; in nostrum solu1n" şi Consul. Cpol. a. 295 (MGH, IX 23JJ „Carpornm
gens uniYersa in Romania se tradidit" ; cf. Patsch, p . 7, 1 3 / 1 4 ; se cunosc carpi (ca rpodaci)
năvălincl 1lin n·ml. al i a ţ i cu scirii şi hunii, la a. 390 (Zos. I V 32) . Asemenea afirmaţii („omnis,
universa " ' etc. I ca te ..; >rice şi cxa�te munai parţial erau frecvente la scriitorii şi cronicarii vechi,
m
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tabellarius (cu nume necunoscut) în officium praesidis, al cărui fiu era
Flavius :Maximinus, regens Romae vicariam praejecturam, născut şi el într-un
sat de lîngă Sopianae : „Maximinus apud Sopianas Valeriae oppidum
obscurissime natus est, patre tabulario praesidialis oficii, orto a posteritate
Carporum, quos antiquis excitus sedibus Diocletianus transtulit in Panno
niam" (Amm. ibid.) . Astfel, obîrşia lui tracă este neîndoielnică, iar nomen
gentilicium Flavius arată că familia lui avea cetăţenia rnmană (cum era
natural la nişte barbari veniţi dinafara imperiului) din prima jumătate a
veacului al IV-iea, după Constantinos (supra, p. 49) . De obîrşie umilă
şi fără cultură, Maximinus avea în schimb destulă abilitate politică şi
diplomatică, precum arată pregnant ascensiunea sa impresionantă : avocat,
apoi guvernator în Corsica şi Sardinia, Etruria, în sfîrşit praefectus annonae
Ia Roma, funcţie ce ocupa încă la 18 martie 370. Î n această din urmă magis
tratură, a rămas faimos prin procesele contra vrăjitoriei în care a fost tîrîtă
o parte din înalta societate a Romei, iar numele lui a devenit spaima sena
torilor romani prin cruzimea implacabilă a provincialului carpo-daco-roman
(a . 369/70) . Vicar imperial în Roma, în 37 1 praefectus praetorio în Gallia,
el avea o nelimitată influenţă asupra împăratului, de care se ştiu folosi
pentru ridicarea fiului său Marcellianus la rangul de dux Valeriae (al p 1 0vinciei lor natale) . Noul împărat Gratianus mai tolerează pe Flavius Maxi
minus în demnitatea ocupată, interzicîndu-i însă de a primi denunţuri
din partea liberţilor şi sclavilor împotriva patronilor. Nu peste mult, după
ce fusese înlocuit prin Claudius Antonius, cade şi el Yictima unui denunţ,
făcut împăratului de o grupă de senatori ; urmarea : executarea lui Maxi
minus (RE, VII 1834 -5). Soţia lui era tot din Pannonia, iar fratele acesteia,
Valentinus, era cunoscut pentru fărădelegi şi uneltiri care i-au adus moartea
(Patscb, Beitr. IV, p. 34) .
Marcellianus, dux Valeriae (Pannonia) 134, fiul carpo-romanului Flavius
Maximinus, e menţionat cu porecla „Celestius" ( KE /.Ecr":"� c.c;, Zos. IY 16, 4),
numindu-se deci (Flavius) Caelestius Marcellianus, ajuns foarte tînăr „dux"
al provinciei Valeria {„parvo suo Marcelliano deferretur potestas per Vale
riam ducis", Amm. XXIX 6, 3), unde execută cu mult zel planul de con
strucţii militare ordonat de Valentinianus în teritoriile din stînga Dunării ;
de aici a evacuat cu forţa pe quazii germanici.
Pe cît de energic şi capabil în guvernarea provinciei sale, pe atît de
stîngaci diplomat era carpo-romanul Marcellianus, precum arată purtarea
faţă de regele quazilor Gabinius, pe care-l invită la sine prieteneşte, iar
după banchet îl asasină (a. 374) . Urmarea imprudentei neomenii a fost
un război între imperiu şi tribul germanic.
Flavius B i t u s tribunus e menţionat în ultimii ani ai veacului al
IV-iea în Chersonesul tauric (Crimeea), unde a refăcut zidurile cetăţii,
sub Theodosius şi Arcadius, Cl>J.{cx�(ou) BtTo u Tpt�ou(v o u), IOSPE, IV
464 (SCIV, IX 1958, p . 319 ; EDR, I, p. 1 13 ; II, p. 228) .
Flavius Z i p e r pr(otector), pr(imicerius) sau pr(aepositus) de uu111ero
prim(a)e Marti(a)e vic(tricis), la sfîrşitul veacului al !V-lea ori încep1tul
de ex. „Sarmaticae expeditiones, quibus illa gens prope onrnis extincta est" (de către 1_;a1erius) ,
P an eg V (VIII) 5, I , p. 235 ; dar în sec. al IV-iea romanii au de făcut încă nu meroase
şi grele Sarmaticae expeditiones contra acestei „gens prope omnis extincta".
134 RE, XIV 1 439, 2 ; III 125 0 - 1 , I ; Patsch, Beifr. IV, p. 1 1 - 1 2.
.
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secolului al V-lea, ILCV, 473 ( = Notizie Scavi, 1890, p. 340, 5) 135 ; lectura
rîndnlui 1 nu e clară : FL ZIPERGA PED HN. Sigur este însă caracterul
trac al antroponimului Ziper 13 6•
D i z a s centurion( ?) : µ v11µ6prnv i1 � �oc op 8�v:X·r n u xe � uv o al o u, DA
Wien, LIV 1921, II, p. 87, nr. 174 (unde „ordinatus" este interpretat în
sens creştin „ordine sacro donatus") .
B i z i a s amintit la a . 384 într-un proces de succesiune, alături de
un Marcellus şi Heliodorus (Symmachus, Epist. X 31 ; MGH, VI/1, p. 3 13),
pare să fie antroponim trac, variantă a lui Byzes (supra, p. 58) .
Semnificativ pentru viguroasa conştiinţă a etnicităţii şi a legăturilor
familiale ale multor traco-romani în veacul al IV-lea este pasajul din
discursul lui Himerios (300 -380) în care mireasa originară din Philippopo
lis a unui roman Severus la Atena era numită „din neam nobil tracic, de
spiţă regală" m .
17.

-

Flavius Constantius al I II-iea

Marele general şi împărat al imperiului occidental în a. 42 1 ( RE, IV
1099- 1 102, 9) era din Naissus ori dintr-un sat al teritoriului, în Dacia
Ripensis. Unii îl considerau roman 138 ; alţii precizau : provincial din Dacia,
dar „de sînge roman" autentic 139, în baza unui pasaj din Orosins care-l
numea „ Romanus dux" (VII 42, 2 : „Constantio comiti huius belli [contra
tirannilor] snmma commissa est. Sensit tune demum respublica et quam
utilitatem in Romano tandem duce receperit et quam eatenus perniciem
per longa tempora barbaris comitibus subiecta tolerarit") . Dar asemenea
„romani" (provinciali romanizaţi) erau toţi împăraţii din Moesia şi Tracia
(sec. III -IV şi mai tîrziu), ca şi acei illyri cu pannonii ; atare criteriu
„sanguin" era valabil la toţi deopotrivă. Just pune Orosius în contrast
pe acest mare „ Romanus dux" cu „barbaris comitibus" străini, mai ales
din triburile germanice sau poate chiar dintre „nationes" ale provinciilor
imperiului mai puţin romanizate 140. După „barbarizarea" generală a
imperiului, prin ridicarea provincialilor şi romanizarea nenumăratelor
„ nationes" în cursul secolelor II- IV, moeso-romanul Flavius Constantius
136

1 36

1 37

RE, XII 1 4 1 8 : leg. I Martia sau Martiorum.
Mateesc u, EDR, I, p. 101, 1 14 ; Decev, Sprachr. p. 190.
Himerios, Orat. I 13 (ed. Diibner, Paris, Didot, 1849, p. 4 1 )
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138 A. Guldenpenning, Geschichte des ostromischen Reiches unter A rcadius und Theodosios
(Halle, 1885). p. 237 : „ein R�mer von altern Schlage" ; Stein, GSRR, I, p. 397 ; Schmidt,
Ostgerin. p. 304 ş.a.
1 3 9 RE, IV 1099 : „ nicht aus barbarischem, sondern aus rii111ische111 Binte".
;.q 14 ° Cuvintele lui Orosius „Romanus <lux" nu trebuie înţelese în sensul „roman de viţă
veche' ' , nici „italic" sau de obîrşie italică, ci numai ca „roman provincial", cetăţean mai Yechi
al imperiului decît puteau fi barbari comites (imigraţi) , mai ales de obîrşie germanică : aceste
elemente pătrunseseră, în ultimii ani ai secolului al IV-iea (duprl :n5) şi in secolul al V-lea
la conrlacerea imperiului, ajungînd la mare influenţă, mai ales în Orient, nelipsiţi nici in Apus
(cf. R E , II 1 1 5 1 , VIII 2248 etc.). Înl[Lturarea lor s-a putut face (vremelnic) numai printr-o
energidt reacţiune a elementului roman, reprezentat în primul rînd de traco-romanii din :\Ioesia
şi Tra:ia. Î n Apus, „romanii" reintră în drepturile lor depline prin Flavius Constantius ; în
Răsărit însă numai energica intervenţie a tracului Leon I aduce îndepărtarea barbarilor externi
(foarte puternici sub dinastia teodosiană) diu conducerea imperiului.
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din Naissus, remarcabil comandant şi bărbat de stat, putea să facă l a
începutul celui de-al cincilea veac optimă figură de vechi şi autentic „ Roma
nus·�. Obîrşia „illyrică" 141 trebuie înţeleasă în acelaşi sens ca la Iustinus I
şi la alţii (cf. infra, p. 93 -94) . Î ncepînd cariera militară fireşte ca
simplu soldat, Constantius se ridică în vremea lui Theodosius (înainte de
a. 394) datorită capacităţii sale de militar şi constituţiei fizice puternice,
impozante, cum îl descrie cronica vremii 142 •
Acţiunile militare şi politice ale lui Flavius Constantius s-au desfăşurat
în Gallia şi Spania, contra uzurpatorilor şi „tiranilor", după a căror lichi
dare, el este magister militum (a. 4 1 1), consul (a. 414), patricius (415) ;
după al doilea consulat, el a luat în căsătorie pe prinţesa Placidia (Ravenna,
1 ian. 4 17), căsătorie din care au rezultat doi copii celebri : Iusta Grata
Honoria şi Placidus Valentinianus, împăratul de mai tîrziu. Considerat
ca un coregent, Constantius ia consulatul a treia oară în 420, la 421 cum
natul său Honorius îl face augustus şi coregent efectiv al împărăţiei de
apus, aranj ament pe care însă împăratul Orientului Theodosius al II-lea
nu-l recunoscu, probabil din cauza obîrşiei de j os a lui Flavius Constantius,
considerat intrus în dinastia teodosiană. Conflictul ce era să izbucnească
din acest motiv între cele două imperii romane a fost evitat numai prin
dispariţia lui Constantius al III-lea (mort de boală, Ravenna, 2 septem
brie 421 ) .
Fiul lui Constantius a l III-lea ş i a l Placidiei, Valentinianus a l III-lea
a fost proclamat împărat după moartea lui Honorius (lipsit de urmaşi),
la 423, sub regenţa mamei sale. Î n timpul domniei lui, imperiul apusean a
avut de suferit incursiuni şi devastări barbare, care aplicau ultimele lovituri
unui stat în descompunere ce se apropia cu paşi repezi de un sfîrşit inevita
bil . Î n această perioadă este cunoscut unul din cei mai de seamă generali
ai lumii antice, moeso-romanul Aetius (infra) . Valentinianus a avut relaţii
dinastice cu Theodosius şi cu vandalii (cf. RE, VI 912,2) . Fiica lui Constan
tius al III-iea şi a Placidiei, Iusta Grata Honoria, a avut o viaţă de aventură
şi scandal, încercînd să ajungă în relaţii chiar şi cu . . . Attila regele hunilor m.
·
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Tatăl lui Aetius, Gaudentius (RE, VII 859, 6), s-a născut în Durosto
rum ( Silistra) sau într-un sat din apropiere ; a fost considerat „ca făcînd
parte dintr-o casă de cetăţeni cu vază ai acestui oraş" 144, citîndu-se ca
141

Ol ympiodorus, fr.

39

(FHG, IV, p. 66

=
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HGM, I, p. 466) 11-:L Kc.iv<J-ri:iv-rLo<; 'IAÂU

14 2 Flavius Constantius avea ochii mari, ceafa puternică, capul lat, trăsături potrivite
pentru un viguros provincial moeso-roman ; la mese era bine dispus, dar cînd apărea în faţa
mulţimii frtcea figură abătută, morocănoasă, privirea fixată în jos, aplecat pe calul ce-l purta
(Olymp. fr. 23, FHG, IV, p. 62
HGM, I, p. 458 - 459) . Nu-i plăceau ceremoniile (fr. 34) .
La început cumpătat şi lipsit rle patima avariţiei, el a devenit însă mai tîrziu (după intrarea
în dinastia teodosiană) lacom <le bani, storşi cu multă cruzime populaţiei (fr. 39) . Era totuşi
o puternică personalitate de comandant, figură foarte populară (Oros. VII 42,2 ; Sozorn.
HE. I X 1 6 ; Olymp. ibid.) , care a jucat un rol de prim plan în politica imperiului de apus.
"' RE, \'III 229 1 -2, 5. Despre evenimentele din anii 425 - 455 : Stein, GSRR, I,
p. 472 - 5 1 9 şi infra, p. 73.
m Seeck, RE, VII 859, <lupă Mommsen, Hermes, XXXVI 1 90 1 , p. 517
GS, IV,
=

p.
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dovadă lord. Get. XXXIV 1 76 ; în acest pasaj e vorba de altceva („fortis
simorum Moesium stirpe progenitus in Dorostorena civitate"), iar cuvintele
lui Renatus Frigeridus „ Gaudentius pater (Aetii) Scythiae provinciae
primoris loci" (Greg.Tur. Hist.Franc. II 8) se referă nu la familia lui
„distinsă", ci la importanţa localităţii Durostorum. Mai probabil este că
familia lor era de condiţie mijlocie sau modestă, ca toţi „romanii" balcanici
care au jucat un rol de seamă în imperiul tîrziu ; nobleţea lor consta mai
mult în propriile virtuţi şi energii proaspete. Î n armată, Gaudentius obţine
rangul de domesticus, la urmă magister equitum ( Greg.Tur. II 8) şi comes
Africae, unde se evidenţiază la distrugerea templelor şi idolilor păgîni
(a. 399) ; sfîrşeşte ucis într-o rebeliune a soldaţilor în Gallia. Soţia lui,
,,nobilis ac locuplex femina", se numea !tala (mss. B2 ltela), după acelaşi
cronicar, nume care a determinat pe unii istorici 145 să afirme că era o
„italică" (din Italia) ; antroponimul poate fi derivat sau formă corupbi
din acela al Italiei (Italia există ca nume de persoană) m, precum nu este
imposibil să fie nume barbar, eventual chiar tracic 147 ; oricum, originea
din Italia a femeii e puţin probabilă : mai curînd este o localnică - bogata
sau săracă, lucru de importanţă secundară - , căci atributele „nobilis
ac locuplex femina" par a fi adaosuri ale lui Renatus Frigeridus spre a prea
slăvi ascendenţa lui Aetius, ale cărui virtuţi fizice şi morale erau glorificate
cu emfază de cronicar într-o serie de calificative pompoase. Pentru originea
din Moesia Inferior, a lui Gaudentius şi a scţiei !tala pledează şi faptul
că în Durostorum (unde erau stabiliţi înainte de a fi ajuns la demnităţi)
s-a născut în 390 (sau 39 1) fiul lor
Flavius A etius 148, după unii „roman" 149, ori „un illyr născut în
Durostorum" (Mommsen), iar după altă presupunere mai veche 150 got,
întrucît prin moesi ar fi de înţeles goţii din Moesia. Dar pasajul din Ionla
nes este clar, nu lasă loc altei interpretări : „Aetius ergo patricius, fortis
simorum Moesium stirpe genitus in Dorostorena civitate" (Get. 176) . Prin
M oesi nu se poate înţelege vreun trib germanic (gotic), căci contextul şi
împrejurările generale nu permit aşa ceva : dacă avea un miez de adevăr,
obîrşia „germanică" a unei figuri atît de importante a lumii romane n-ar
fi putut trece neobservată de cronicari, în primul rînd de Iordanes, bun
cunoscător al oamenilor şi stărilor din Moesia, zelos şi el în preocupan:a.
de a releva tot ce părea sau putea fi declarat de origine germanică (cum
făcuse, greşit, după alţii în cazul lui Maximinus Thrax) . Ku se văd motivele
de a presupune că familia lui Aetius n-ar fi fost localnică din �foesia Inferior,
,.. RE, I, 7 0 1 , 4 ; VII 859, 6 (Seeck) ; Mommsen, loc. cit.
14 8 De ex. o fată a lui Temistocle (Plut., Them. 32, 2) ; în epoc a romană, dteYa exemple
la I. Perin, Onom.Lat. I ( 1 9 1 3). p. 8 1 3 ; CIL, III, p. 2396 (Italia, Italus, Italico - etc . , cog
nomen).
147 Aurelia Italia ( i) Thraca în Pannonia (Intercisa, I 1954, p. 327), ce n u era necesar
să fi e derivat din „Italia", căci rad. It(h) - apare în nume trace : Ithazis, lthiostla (Dece\·,
Sprachr. p. 215) ; sufix ul -l- frecvent în antroponime trace (Dizala, Jlucala etc.) .
GS, IV,
m RE, I 70 1 - 703 (Seeck) ; Mommsen, Hermes, XXXVI, p. 5 1 6 - 547
p. 531 - 560.
149 „Mănner romischer Herkunft . . . : Constantius, Felix, Bonifatius, Aetius". sau ch i a1·
„der letzte Romer", Schmidt, Ostgerm. p. 304, 306 ; cf. :i\<Iornmsen, p. 5 1 7 = 432 ; Vulpe.
HAD, p. 3 1 9 ş.a. ; d arl şi infra.
160 Mommsen, edit. lord., M G H AA, V/ I , introd. p. VIII, nota 1 6. Ipoteza lui că „Moesi "
în textul lui Iordanes ar fi avut însemnarea de „foederati goţi" nu aYca un temei real, fiind
abandonată mai tîrziu de însuşi autorul ei.
=
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deci moeso-romană 151, ca atare foarte probabil de neam trac, romanizată :
numele romane (Gaudentius, Itala [ ? ], Aetius) indică cetăţeni ai imperiului,
nu goţi sau altfel de străini, care poartă rar nume de împrumut romane .
Nomen gentilicium Flavius (pe care s-ar părea că nu-l avusese Gaudentius)
e luat după moda veacurilor IV - VI. Î n atare sens şi nu ca originar din
Roma sau Italia (Constantius al III-lea era un „ Romanus dux" din Naissus),
Aetius poate fi considerat ca ultimul mare „roman" în Occident (Proc .
III 3, 15), puternică pavază a romanităţii în faţa asalturilor germanice ;
acest moeso-roman era de o ţinută morală şi fizică impunătoare m. De
mic copil el a intrat în officium unui praefectus praetorio, iar prin anii
405 -408 era ostatec la regele vizigot Alaric, unde învăţă limba şi obiceiurile
goţilor ; mai tîrziu la huni cîştigă alte legături bune şi simpatii ; sub împă
ratul Ioan (423-425) e făcut comes domesticorum şi cura palatii, trimis cu
mari sume de bani la huni pentru a strînge trupe de mercenari contra lui
Theodosius al II-lea. Î n 429 e magister utriusque militiae, avînd deplină
putere asupra împăratului Valentinian. Noi biruinţe, asupra iutungilor şi
noricilor, consacrau pe Aetius ca cel mai de seamă general în occident, iar
consulatul luat de trei ori (a. 423, 437, 446) îl ridică la cele mai mari
înălţimi ce putea ajunge un „particular", devenind astfel conducătorul
de fapt al întregii politici a imperiului occidental . Dintre evenimentele
guvernării sale sînt de relevat conflictul cu Bonifatius comes Africae şi
suprimarea acestuia ; retragerea lui Aetius (din cauza uneltirilor care-l
urmăreau) la huni şi revenirea cu ajutor armat din partea barbarilor, pe
care se rezema în bună parte puterea sa . Conflictul izbucnit între imperiu
şi huni a culminat în bătălia din Cîmpiile Catalaunice (a. 45 1), terminată
cu biruinţa lui Aetius, dar urmată de pustiirea Italiei nordice de către
huni. Lumea romană a scăpat de primejdia barbară numai prin moartea
lui Attila (453) . Dar Aetius nu urmărea nimicirea hunilor, de care se folost'a
cu multă abilitate contra goţilor.
Căsătorit cu fiica l u i Carpilio (comes domesticoruru) , Aetius avu doi copii, numiţi după

Carpilio, ostatec la Attila (Prise. fr. 8. FHG, IV, p. 81 ; Cassiod. Var. I 4, 1 1 ;
161 1 , 2 ; un FI. Carpilio, domest(icus) de num (ero) Bat(avorum) sen(iorum) în CIL,
V 8743, M G H AA, XII, p. 490) şi Gaudentius, logodit de tatăl său cn fiica lui Valentinian
al III-iea, din calcule politice (Hydat. 167, Chr.rnin. II 28 ; Ioh.Ant. fr. 204, FHG, IV,
p. 6 1 6 ; RE. VII 859, 7).
cei 1loi bunici :
RE, III

Asupra împăratului Valentinianus, Aetius cîştigase un fel de tutorat
ce a luat sfîrşit din cauza încercării lui de a se asigura succesiunea la tron
pentru fiul său Gaudentius, intrat „prin logodnă" în familia imperială.
Simţind împăratul o puternică aversiune contra marelui general şi din
îndemnul lui Petronius Maximus consul şi al eunucului Heraclianus, adver
sar al lui Aetius, acesta fu ucis de însăşi mina împăratului, în cursul unei
audienţe (2 1 sept. 454) . Cădea astfel, în condiţii cu totul ieşite din comun,
marele general rnoeso-roman al împărăţiei apusene, „mina dreaptă a
m Vulpe, HAD, p. 319.
m Excelent minuitor a l armelor, b un călăreţ, războinic d e elită, Aetius e r a „pacis artibus

celebris, nullius avaritiae, minime cupiditatis, bonis animi praeditus (etc . ) " , Ren. Frigeridus
la Grig. Tur. I I 8. Dar în alte surse contemporane (Prosper, Priscus, Hydatius, Sidonius),

persoana lni Aetius apare într-o lumină mai puţin
p. 5 1 6) .

fayorabilă (cf.

Mommsen,

Hermes,

X X XVI,
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împăratului" (Proc. III 4, 28) şi „magna occidentalis rei publicae salus . . . ,
cum ipso hesperium cecidit regnum nec hactenus valuit relevari", cum
observa melancolic cu opt decenii mai tîrziu cronicarul Marcellinus (a. 454,
Chr.min. II 86) . Era ultimul mare roman, singurul capabil să oprească
sau măcar să întîrzie descompunerea împărăţiei apusene lovite de triburile
germanice, care aveau să schimbe fundamental cursul şi faţa romanităţii
occidentale.

Un a n mai tîrziu, p rin intriga aceluia.şi Maximus, Aetius e „răzbunat" d e doi protec

tores (satellites) devotaţi ai săi, goţii („scythae") Optelas şi Thraustilas, care la o paradă
militară în Cîmpul lui Marte la Roma asasinară pe împăratul Valentinianus ( 1 6 martie 455 ;
Marcell.

a.

455, 1 ; Havn. a. 455, 2, Chr.min. II 303).
*

Prin dispariţia lui Flavius Aetius şi a lui Valentinianus (fără urmaşi
din dinastia sa), imperiul roman occidental era în pragul descompunerii
inevitabile, în contradicţiile interne ale sistemului politic, în conflictele
dintre uzurpatori şi căpeteniile germanice, iar înlăturarea ultimului monarh
roman, Romulus Augustulus (a. 476), a însemnat încheierea formală a
suveranităţii romane în Occident, instalarea stăpînirilor germane în Roma,
Italia şi provincii . Centrul politic al lumii greco-romane se deplasează
către noua Roma, Constantinopolis (Byzantion), spre care gravitează
viaţa civilizată a bazinului mediteranean.

Pa r t ea a

II

-

a

IMPER IUL R OM AN DE RĂSĂRIT

Continuînd formele culturale şi politice, instituţiile şi tradiţiile impe
riale (nu numai defensive, ci şi expansioniste) ale Romei apusene, cu începere
chiar din veacul al IV-lea, Byzantion (Constantinopolis) polarizează întreaga
viaţă a orientului grecesc şi a Europei sud-estice, în primul rînd a Peninsulei
Balcanice. Î n noua orientare şi „conjunctură", populaţiile trace şi traco
romane au fost continuu atrase spre răsărit mai mult decît în veacurile
anterioare, iar energiile lor umane şi resursele materiale erau drenate timp
de peste două veacuri către Constantinopol. Aici elementele trace s-au
manifestat pe plan militar şi politic avînd un rol conducător de prim rang
mai ales între anii 450 şi 610, în ultima fază de existenţă a acestor nume
roase şi viguroase populaţii „indo--europene", înainte de a se transforma
parţial în neolatinii balcano-dunăreni din evul mediu ori a se contopi
pierzîndu-se fără urmă în masele slavilor înconjurători, şi înainte de greci
zarea imperiului roman de răsărit prin dispariţia romanităţii în statul
oriental.

A).

Din prima jumătate a secolului al V-lea
pînă la
I.

a.

518

Înainte de ascensiunea lui Marcianus

În prima jumătate a secolului al V-lea, documentarea sărăcăcioasă a
păstrat puţine nume de traco-romani care să fi jucat vreun rol mai de
seamă în zonele orientale ale imperiului roman, în timp ce în apus aceste
elemente social-etnice romanizate conduceau statul roman pînă aproape
de căderea lui definitivă sub „barbarii" germanici . Două personaje în
lumea politică ar putea fi de obîrşie tracică :
Dionysios consul a. 429, apoi magister militum per Orientem (RE, V
915, 89 ; Seeck, Reg. p. 354-357) ; la 433 se afla în fruntea unei ambasade
bizantine la regele hun, împreună cu Plinthas. Cu acest prilej istoricul
contemporan Priscus precizează că din cei doi a mbasadori, Plinthas era
de neam „scythic" (hun sau got ?), iar Dionysios era Tou 0pqodo u y1h o u�
(Priscus, fr. I, H GM, I, p. 276 = FHG, IV, p. 7 1 ) .
Priscus Rhetor, unul din cei mai d e seamă istoriografi ai veacului al
V-lea, a j ucat un rol politic şi diplomatic la sfîrşitul domniei lui Theodosius
al Ii-lea şi sub Marcianus : în a . 449, împreună cu înaltul demnitar Maxi-
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minus a făcut parte din ambasada trimisă de imperiu la Attila 1 ; despre
această misiune el a lăsat o descriere interesantă de mare Yaloare documen
tară. În 452 însoţeşte pe acelaşi Maximinus într-o călătorie în Arabia şi
Thebais, iar ca asesor al lui magister officiorum Euphemius a fost şi la
Roma. Diplomatul-istoriograf 2 s-a născut la Panion, pe ţărmul Traciei
(Suid. Ilp(o-xoc;, IlocvL-rljc; = H GM, I, p. 275), iar cronicile îl numesc „tracul "
(0pg), indicaţie căreia nu i s-a dat nici o atenţie, cu toate că poate să
aibă semnificaţie etnică, nu numai teritorial-geografică. Adevărat că s-a
afirmat şi probabilitatea obîrşiei din Syria a părinţilor săi 3 ; dar Mal .
p. 359 Bonn 6 o-oqJ w-rz-:-oc; Ilplo-:v.oc; 6 0pt'f �, Chr. Pasch. p. 588 Bonu (ad
a. 455 = Prise. fr. 3a, H GM, I, p. 281, FH G, I\-, p. 73) , Theoph. p. 1 16
Boar ( p. 179Bonn) Il e:po-Lxoc; (IlpLo-xoc;) 6 0pt'f �, apar unanime în a-l
numi „tracul", poreclă ce ar putea fi luată în sens exclusiv geografic, pre
supunînd că e un syrian sau grec născut „în Tracia". Asemenea presupunere
nu ar fi însă destul de verosimilă, căci denumirea trebuie să fi avut con
ţinut social-etnic, cum era cazul la împăraţii Marcianus, Leon I, Tiberius
ş.a., ca şi cu oamenii de rînd asupra cărora există un singur indiciu, epitetul
etnic „ Thrax" . Limba greacă în care scrie el (în sec. V, cînd influenţa
latinităţii era încă puternică în răsăritul ellenic) apare explicabilă nu numai
dacă s-ar admite că ar fi fost syrian sau grec, ci traco-roman din teritoriul
tracic de sud-est, unde mulţi provinciali erau puternic ellenizaţi încă din
perioada antichităţii clasice.
=

Importanţa lui Priscus pentru trecutul României constă în descrierea călătoriei sale
diplomatice la curtea lui Attila, cuprinzînd cîteva date cu privire
nimele

Tigas

-

Tisa,

Tibisis

şi

Drccon)

la toponimia Daciei ( hidro

ca şi la populaţiile de aici, între care se aflau

băştinaşii daco-romani ;

din

băuturi ţărăneşti :

şi medos. Î n cursul ambasadei la curtea hunică a lui Attila,

camon

limba

•,

acestora se

pare

că provin

cele două apelative pentnt

a cunoscut, între alţii, pe traco-romanul Rusticius, luat prizonier de

Prisem>

huni într-o încursiune

în Moesia Superior (Serbia) , înainte de a. 448. Reuşind să înYeţe intre huni limba lor pe
deplin, el a fost făcut de Attila secretar personal
ţarului hun
RE, I A,

(Prise. fr.

(uc:oypczqieu:;) , avîn<l un rol în diplomaţia

8, H G:M, I, p. 294 - 295, 3 1 1 - 3 12, 318

=

FGH, IV p.

80, 89. 93 ;

1240, 5 ) . De relevat alt amănunt în legătură cu provincialii romani la Dwiăre :

prin mijlocirea lui Rusticius, Priscus şi ceilalţi membri ai ambasa<ld reuşesc să obţină

clibe-

1 W. Ensslin,

Maximinus 11nd sein Begleiter, der His/orikcr Prislws, în Byz. - neugr.
1 926, p. 1 - 9.
2 Î n afară de MeA�czL şi scrisori, Priscus a lăsat o istorie bizantină în opt cărţi, din care
au rămas citeva fragmente mai lungi (HGM, I, p. 275 - 352 = FHG, IV, p. 69 - 1 10, V,
p. 24). Scriitor purist, el este unul din cei mai de seamă sofişti atticizanţi ai vremii sale.
Christ-Schmidt-Stăhlin, Geschichte der griech. Li/eratur, II/2 ( 1 924) , p. 1 056. RE. XXIII
( 1 957), 9 - 10, 35 (W. Ensslin, bibliografie mai amplă). Iosephus Kuranc, De Prisco Pani/a
rerum scriptore quaestiones se/celar, Lublin 1958, citat de S. Sza<leczky-K ardoss (Szeged ) , Li
terarische Reminiszenz und historische Realităt bei Priskos Rhelor (Fr. 30) , în Actes de la Xlle

Jb.

V

Confhence Internationale

dam,

1975, p. 289 - 294.

3 „Von der starken

d'Etudes

Classiques

Eirene,

Cluj-Napoca, 1972,

Auswanderung der nordsyrischen

B ucureşt i - Amster

BeYolkcruug nach dem Westen

zeugen zahlreiche Inschriften im ganzen Orbis Romanus. Aus Syrien stammten "llielleicht
die Vorfahren des Historikers P riskos von Panion (vgl. die Iuschrift bei Mordtmann, Zeitschr.
<l. Deutschen Palestina-Vereins, XLI 3C4 nr. 9 aus Panion ) " , RE, IV A ( 1 932), 1 7 1 2
(E. Honigmann) ; XXIII ( 1 957), 9 : „,·on Panicn i n Thrakien, Rhetor und Historiker, dessen
F amilie vielleicht
trebuie rele,·at că
• Cerc.Lg. l i

:ms

Syrien stammte". :Nu

cunoaştem textul inscripţiei din Panion ; dar

nid o sursă istorică nu-l numea pe Priscus „ Syrianul", ci Tracul.
1 957, p. 25 3 - 258.
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rarea din captivitate a soţiei moeso-romanului Sylla din Ratiaria, care fusese capturată de
hani împreună cu copiii ei ; Attila aprobă liberarea femeii în schimbul sumei impozante de

500

piese aur (dovadă că Sylla nu era om sărac) , copiii fiind trimişi ca dar împăratului la

Constantinopol

(Prise.

fr 8,

HG�.

I,

p. 3 1 8).

La curtea hunică

ambasadorul-istoriograf

memorialist a mai cunoscut un n e g u s t o r grec, luat prizonier la Viminacium, care-i descrie
frum'.)S şi, pare-se, veridic stările sociale-economice, ordinea şi justiţia existente în teritoriile
ocupate de p uterea huni,�ă. unde (spunea) nu domnesc corupţia, nici împilarea curente în
imperiul romano ,1Jizanti n

5•

Din pătura cle ricală a ep::>cii ar fi de menţionat trei personaje cu nume
trace, deci de această obîrşie :
B y z u s monachus, care împreună cu un Romulus primeşte o scri
s::>are de la Ioan Gură de aur (a. 405), ' Pc.>fLUAc,> x�l. B u �c,> [J. ov<X�o ua�.
Părintele bisericii răsăritene laudă virtuţile lor creştineşti, exprimînd dorinţa
d � a-i cunoaşte pers:m1l (Epist. LVI, în PG 52, p. 640 ; cf. A�taSS, sept.
I V, p. 645) 6 .
Di z o n i a n u s ( ?) subdiaconus, pomenit într-o scrisoare a p l.pei
Innocentius I l a a. 4 1 4 : „Innocentius - episcopis Macedonibµs et diaco
nis salutem ; - ad hoc usque D izoniani et Cyriaci subdiaconorum non
p otuisse apud v::>s redviscere commend:J.tione" (var. mss Pith. Dytoniani ;
alii nonnulli D:;z:miani vel Diozeniani), Epist.Pontif. 303, în PL, 20, p.
537A (cf. ThesLL, onom. III 193) ; da r form1 numelui este echiv::>că :
dacă ultima variantă ms. e de preferat, se pare că e mai curînd o variantă
tîrzie a numelui derivat „Diogenianus" decît un derivat roman în -anus
din numele trac Diz'Jn, Diza ; cf. un „filius Dizones pr(a)epositi nomine
Diogenianus" la Aquileia, CIL, V 1646 ; eventual Dizan� (dat. Dizaneti,
fem.), CIL, V 1636.
Di z a episcopus civitatis Oiessae s�ythiae, amintit la conciliul din
C 11cedon (a. 45 1 ), Mansi, Cane.call. VII 5 46 � (Diza libri vet., Ditta edit.) ;
pomenit şi sub Leon I, în epistula episcoporum Moesiae Secundae ad
Leonem imperatorem (ibid. 790) ; antroponim Diza tipic trac 7 •
Î ntre elementele militare din secolul al V-lea de menţionat :

Fl (avius) M o c o, domesticos 8, de patria Artacia, de vico Calso la B�roe
(Stara Zagora), ILCV, 478 ( = CIL, III 14207 = DACL, XI, p. 1 173) :
5 V. Grecu, Cetă.ţean u/ roman di n Priscus dela curţile lui A ttila, în Codrul Cusmin11!:ti
(Cernăuţi), VI II 1 9 33 - 1 934, p, 432-438.
• Afirmaţia lui Ioan Gnri:'i <le aur într-o cndntare ţinută in a. 399 că „tracii a n tradus
scripturile în limba lor naţională" (PG, 63, 50 ><<:i:l :EKo&cu ><xl El?�><e; Y.<:i:l � x ·;:oµi-:-xt
K<:i:l M<:i:upo• Kxl ' I '• � o[ (etc,) "?o; -:-Î)v ot><er<:i:v E><<:i:7-:-o; µeTx�<:i: J.6v•e� y >.w-:--:-:i:v, -:-i d;: ?J µ<iv<:i:
cp • Aoao cp ouaL Ta:\i-:-2) nu p:.iate fi şi nu a fost luată ad lit!eram, ci eventual numai ca un indiciu
despre existenţa vie a limbii trace în această perioadă (Beşevliev, StCl, III, p. 255) ; dacă
timp de aproape un mileniu (cit au stat în contact intens cu civilizaţia greco-romană, cu
scrierea şi cultura) traco-geţii - cit ştim azi - n-au „tradus" şi scris nimic in limba lor naţio
nală (LimbaTrD, p, 37 - 39), e foarte puţin probabil că ei vor fi tradus scripturile tocmai
în perioada ciud limba tracică era în declin, pe drumul dispariţiei, iar „ naţionalitatea" lor
se afla in descompunere, pe cale de romanizare aproape integrală.
7 Alţi episcopi din zonele trace, unii numiţi chiar „Thrax", ca un Theodoros o 0p*!;
(cu Narcissus „Cilix ' " , )faris „ Chalcedonius", Malchus „ Syrianul") , Socr. HE, I I 18 (PG,
67, p . 22 1 ) , Sozom. HE. III 12 (PG, 67, p. 1064), care era episcopul 0e68c.>po� 'Hpa:><Ada:�
-:- lj ; h 0?*><r. Sacr. II 12 (p. 208) ; un „Moesus" Suid. s.v. Leontios,
au antroponime
greceşti şi romane (Catelianus, Domnio, Gaianus etc. ; cf. Jirefek, Rom. Dalm, I, p. 1 6) , ca
atare nu li se poate stabili etnicitatea reală.
' Despre funcţia de domesticus : Grosse, RMG, p. 1 38 - 143.

-
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Paulus tribun la Adrianopol, menţionat în epitaful ce pune fiului cu
nume tracic B o r a i d e s (supra, p. 60 ; indiciu evident despre originea
lor etnică) : [!:Jv3-0t XOt"t'cX>Ct)T<= w [sic] T�c; [µJ0tx0tpC0tc; µv�µ-11 c:; B op0ttOY)c; UEtoc;
Il0tuA.o u Tpt�ouvo u (etc.), ]. Ebersolt, Mission archeologique de Constan
tinople 1920, Paris, 1921, p. 52 -53, nr. 9.
2.

-

Marcianus (450 -457)

După stingerea dinastiei theodosiene (a. 450) pînă la Heraclius (a . 610)
imperiul a fost condus, cu două întreruperi mai lungi (a. 474 -491 -5 18
şi 582 -602), de împăraţi traco-romani. Primul de această obîrşie a fost
Marcianus, născut la a. 392/3 în Tracia 9• Î n privinţa etnicităţii lui este
hotărîtoare informaţia dată de contemporanul Priscus Rhetor şi alţi scrii
tori, păstrată la Euagr. HE, II 1 M0tpXt0tvoc:; wc; ocAA.otc:; TE x0tt µE:v oe Ilp(crxcp
tcr,6plJTOtt Tei> p�Topt, �v µi:v 0pg To yevoc;, &v opo::; cr•p0t-nc.mxou 7t0tî:::;
deci din familie de provinciali militari, de neam trac 1 0, dintr-un sat
în interiorul Traciei, posibil din cuprinsul prefecturii Illyricum, sau mai
curînd (după locul unde-şi începu cariera militară), din apropiere de Philip
popolis (Pulpudeva), oraş în care s-a prezentat pentru înrolare la armată,
după ce scăpă de acuza neîntemeiată de crimă în cursul călătoriei făcute
pe j os din satul natal spre oraş. Părinţii erau de condiţie socială modestă,
de j os 11 ; tatăl fusese ostaş, veteran (nume necunoscut cronicilor), iar fiul
Marcianus al acestui ţăran-soldat a rămas şi el multă vreme ostaş de
rînd, pînă la vîrsta de 29 de ani (în războiul cu perşii, a. 421 : O"'t'p0t-nwn;c;
&v A.tToc:; o M0tpxt0tv6c:;, Theoph. a. 594, p. 104B oor
160Bonn) ; îmbol
năvit în cursul expediţiei, e lăsat în Sidena Liciei, de unde tămăduit revine
la Constantinopol. Î n serviciul lui Ardabur şi al lui Aspar, Marcianus devine
domesticus (aghiotant), funcţie deţinută 15 ani. Î n 431 ia parte la expe
diţia contra vandalilor ; prins de Geiseric, e liberat numai după ce face
jurămînt că, dacă va ajunge împărat [ ?] nu va purta niciodată război cu
regatul vandalilor. Brav şi curajos militar, Marcianus se distinge în cam
panii, ajungînd la rangul de tribunus. Favorizat de atotputernicul magister
militum Aspar, el pătrunde în dinastia imperială, acceptat ca soţ de bătrîna
soră a lui Thecdosius al II-lea, după al cărui deces el fu proclamat împărat
al Orientului, în 450 (25 august) 12•
-

=

• RE, XIV 1 5 1 4 - 1529 (Ensslin) ; Stein, GSRR,

I,

p. 465 ; anul naşterii admis de

G. R. Sievers, Studien zur Gesch. rom. Kaiser ( 1 870). p. 475 şi în RE, XIV 1 5 1 4 este 396,

greşit, căci la 457 Marcianus avea 65 de ani.
1 0 A. Guldenpenning, Geschichte des rom. Reiches unter A rcad. u. Theodos. ( 1 885) . p. 386,
nota 67 ; A. A. Vasiliev, HEB, I, p. 1 33 ş.a. MctpXL<XVO<; 'IHupLO� -ro yevoc; (Theod. Lect.
I 2, PG, 86/ 1 , p. 1 65) nu are semnificaţie etnică, ci geografic-administrativă, „din Illyricum"
(infra, p. 93) ; de aici confuziile : „Thracier oder Illyrier" (Stein}, născut în Tracia sau în
Illyria (Ensslin}.
11
MctpXL<XVO<; oun "t"WV brnpavwv "'P<!i'l'JV OO"t"E "t"WV ex yevouc; Aa:1.mp ou, cil.Aci. a-rpa-ru:.-r'l')c;
ani.wc;. Acelaşi lucru parafrazat de Manasse 2778 - 9 : sărac, de condiţie umilă, de neam obscur
şi fără vază.
n împăratul Marcianus e descris de cronicari : înalt de statură, cu părul neted şi cărunt ;
suferea de artritism la picioare. Fără cultură superioară ( &-;-;<Lpoc; 81: -;-;aL8.Cac; -rije; f�o.&Ev
Cedr. p. 603 Bonn) ; era în schimb distins militar, de caracter, cucernic şi just ; curajos şi
i ntransigent, el n-a menajat deloc venalitatea popoarelor barbare, a căror bunăvoinţă înain
taşii săi o cumpăraseră cu grele sume de bani.
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Remarcabilă apare atitudinea curajoasă a lui Marcianus faţă de bar
bari, procedînd drastic din prima zi : refuză achitarea tributului anual
ce se plătea hunilor, promiţînd în schimb preţioase cadouri dacă vor păstra
linişte la hotarele imperiului ; invazia lor fu canalizată spre apus : Bizanţul
nu avea de suferit decît devastările comise de cîteva bande izolate în
dreapta Dunării (alungate curînd de însuşi împăratul Marcianus) ; destră
marea imperiului hunic aduse apoi pentru o perioadă linişte în Balcani.
Un conflict cu vandalii a fost evitat de spiritul pacific şi echilibrat al împă
ratului, care păstrează relaţii prieteneşti şi cu imperiul occidental, cîtă
vreme a domnit acolo Valentinianus al III-lea. Î n orient însă a trebuit
să se războiască cu saracenii (a. 452) şi să poarte campanii în Egipt şi în
Lazica. Î nsemnătatea istorică a lui Marcianus constă mai ales în politica
religioasă : ortodox zelos, el punea mult fanatism în afirmarea confesiunii
sale, iar cronicile creştine i-au păstrat cu pietate amintirea acestei stator
nicii, exprimată în epitetele „christianissimus imperator, studiosissimus
ecclesiasticae pacis, custos fidei" etc.
Fiica lui Marcianus se numea Aelia Marciana Euphemia (RE, VI
1 167 ; Patr.Cpol. III 106, p. 2 1 5Pr.
p. 106Bonn), căsătorită cu Procopius
Anthemius împărat al Apusului (a. 467 -472 ; RE, I 2365-8, 3) şi mamă
a cinci copii : Fl. Marcianus, Anthemiolus, Romulus, Procopius, Alypia.
Moartea subită (26 ian. 457) l-a împiedicat pe Marcianus să asigure succe
siunea la tron a ginerelui său Procopius Anthemius, pe care-l destinase
ca urmaş.
=

3.

-

Leon I Thrax (457 -474)

Succesorul lui Marcianus a fost compatriotul său Leon I (RE, XII
1947 - 1961, 3), care după unele cronici era din tribul trac al bessilor :
A€cuv ă B e:crcr o<; (Mal. p. 369Bonn), „Leo Bessica ortus progenie" (lord.
Rom. 335) 13• Alţii însă îl numesc mai simplu „Thrax" : 0p� � ":' cj} y€ve:L
(Theod.Lect. I 7, P G, 86, 1, p. 169) 14• Un alt cronicar preciza că era
ex L\oodix<; ·dj<; E:v ' I AJ.. upLoi:� (Cand. fr. 1, FHG, IV, p. 125 = H GM, I,
p. 441, la Phot. Bibl. cod. 79), formulat mai larg şi concesiv ca ot µev ex

0pc:ţxwv TO y€vo<; e/.. x cuv IXUTOV /..€yo ucrLV, cXAAOL /H Ex Llixxwv TWV Ev ' I A !. UpLOL<;

(Zon. XIII 25, 37 ; cf. Ephr. 881 -2) . Natural că aici nu poate fi vorba de
„daci" în sensul antic al termenului, ci de Dacia Mediterranea (vechea
Moesia Superior) făcînd parte din „Illyricum" şi locuită aproape integral
de traci, provinciali dintre care s-a ridicat Leon, ajungînd în armata romană
la rangul de tribun în formaţia de „Mattiarii" şi aghiotant al alanului
Aspar magister militum praesentaiis şi administrator al averilor acestuia.
ia Termenul „Bessus" este însă mai curînd element arhaizant ce nu trebuie luat în sec.
al V-lea cu accepţiunea restrînsă a acelui mic trib cunoscut în epoca ellenistică şi romană,
ci ca un sinonim pentru „Thrax" ; cf. SCIV, VI 1955, p. 78 ; dar şi „Bessi" în sec. al VI-lea
(infra, p. 82, 1 3 1 , 1 62).
u Cu aceleaşi cuvinte : Theoph. a. 5950 (p. 1 1 0 Boor
1 70 Bonn), Cedr. p. 608 Bonn,
Niceph. HE, XV 15 (PG, 147, p. 48) ; fapt unanim admis : Hertzberg, GG, I, p. 68 ; Gelzer,
BKG, p. 9 1 9 ; Stein, GSRR, I, p. 524 ; RE, XII 1947 (Ensslin) ; Bury, HLRE, I, p. 3 1 4 ;
pentru Roth, GBR, p. 17 Leon ar fi „ein Grieche thrakischer Abkunft"( !).
=
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La moartea lui Marcianus (457), Leon se afla în Selymbria, comandant
al garnizoanei, iar atotputernicii Aspar şi Ardabur (neputînd aspira la
tron din cauza obîrşiei lor barbare şi a credinţei ariene) utilizară pe „roma
nul" ortodox Leon spre a-şi menţine influenţa personală în conducerea
imperiului : chemînd în capitală pe tribunul din Selymbria, organizară
la 7 febr. 457 proclamarea lui ca augustus din partea trupelor, cu condiţia
secretă ca unul din fiii lui Aspar să fie făcut caesar (Zon. XIII 25, 34) .
Senatul confirmă, iar patriarhul Anatolius încoronează pe noul monarh.
Anthemius (ginerele lui Marcianus) se pomenea astfel eliminat de la suc
cesiune, rămînînd fără nici un rost politic, faţă de puterea ascendentă
a lui Aspar.
Noul monarh Leon - om cumpătat şi prudent 15 - era un ortodox
consecvent faţă de biserica oficială, fapt care în primul rînd i-a hărăzit
epitetul de ,,cel mare" ; toţi cronicarii îi amintesc numele cu pietate şi
reverenţă 16, cu toate că purtarea lui faţă de cel care l-a împins ridicîndu-1
la tron a fost cu totul ingrată. Apărînd hotărîrile din Calcedon, Leon a
procedat aspru faţă de clericii şi episcopii opozanţi şi turbulenţi ce provocau
ciocniri sîngeroase între grupele de credincioşi. Dar adversarii bisericii
oficiale aflau sprijin puternic în persoana arianului Aspar şi chiar la cum
natul împăratului, Basiliscus 17• Lupta între Leon şi aderenţii alanului
continua în ascuns, iar opoziţia şi uneltirile barbarului aulic l-au determi
nat la acte de cruzime puţin comune pe împărat, ca şi la măsuri aspre
contra arianismului şi a tuturor opozanţilor turbulenţi ai ortodoxiei ofi
ciale 18• Î n politica externă, Leon este cunoscut prin amestecul activ în
trebile imperiului de apus şi prin conflictele cu vandalii. După Valentinian
al III-lea (mort 455), în Occident influenţa elementului roman era în con
tinuă scădere, prin ridicarea barbarilor germanici, care peste două decenii
urmau să înlăture definitiv pe romani întemeind state şi ducate germanice
în Italia. Germanul Flavius Ricimer şi romanul Maiorianus fură numiţi
de Leon {a. 457) cel dintîiu patricius, al doilea magister militmn, care se
proclamă împărat (1 apr. 457), recunoscut ca caesar de Leon ; dar rapor
turile au ajuns încordate, la fel cu succesorul lui Maiorianus, Livius Severus,
proclamat la 19 noiembrie 461 . Î n 467, la cererea senatului roman, Leon
trimite în Occident pe Procopius Anthemius (infra, p. 81), iar după căderea
lui susţine - contra noului împărat Glycerius (3 martie 473) - pe Iulius
Nepos, declarat caesar şi căsătorit cu nepoata soţiei lui Leon, Verina.
Conflictele cu căpeteniile triburilor barbare nu puteau fi aplanate numai
15

Î nalt, zvelt, impozant, dar incult, Cedr. p. 607 <ppo•r�O"et xexo0"µ1]µbo:;, ::IXd�dix:; xlXl

µix.f>l] µi><>l'I h-r6c;.
18

M al. p. 369 ; Cedr. 607 ; Chr. Pasch. 592 ; Joel 4 1 ; Niceph.

HE, X\- 1 5 .

1 7 G . M . Bersanetti, Basilisco e l'imperatore Leone I , în Rendiconti de/la pontificia Acca

demia romana di archeologia, XX 1943 - 4 , p. 331 - 346 ; Ancora su Basilisco, în Epigraphica,
IX 1 947, p. 63 - 67.
18 F
elul cum a „lichidat" pe opozanţii săi alani şi arieni i-au adus lui Leon I porecla
„măcelarul" (Cand. în FHG, IV, p. 137, 2
HGM, I, p. 445 ; Cedr. 607 ; Joel 41 etc.) :
chemînd pe alan cu doi fii ai lui, Ardabur şi Patricius, la palat şi călcîndu-şi cuYintul dat
de a nu le face nici un rău, Leon puse pe eunucii curţii să-i ucidă ; din acest măcd, l'atricius
(ginere al împăratului) scapă cu viaţă şi (vindecat de răni) este lăsat a trăi în pace. Spre
a răzbuna pe Aspar, se ridică gotul Theodoric Strabo, cu care I,eon cade <le acord : îi plă
teşte un tribut anual de 200 livre de aur şi-i dă titlul magister militum, recunoscîndu-1 rege
al ostrogoţilor.
=
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prin mijloace diplomatice ; a fost necesară organizarea şi trimiterea de
corpuri expediţionare contra lor în Balcani şi Africa, împotriva „sciţilor"
(goţi sau huni), a vandalilor, ultima campanie încheiată dezastruos pentru
romano-bizantini . Î n schimb la răsărit relaţiile prieteneşti cu lazii şi cu
perşii le-au asigurat liniştea pentru cîţiva ani. Fire blajină şi indulgentă,
Leon a dovedit permanentă grijă faţă de nevoile populaţiei : a organizat
opera de ajutorare a oamenilor săraci, a uşurat poverile fiscale şi viaţa de
mizerie ; a restaurat localităţi distruse de cutremure şi incendii, a ridicat
numeroase noi clădiri (două mari biserici în Constantinopol) ; ample măsuri
pentru bunul mers al administraţiei şi îmbogăţirea legislaţiei imperiului.
Despre sora lui Leon I, Euphemia, înţeleaptă şi distinsă, trăind departe
de frămîntările zilei, într-un palat din capitală lingă care era o columnă
„a lui Leon cel Mare", se povestea că susţinea pe oamenii năpăstuiţi luînd
(printr-un delegat al ei) jalbele scrise pe nişte tăbliţe şi transmiţîndu-le
împăratului (Patr.Cpol. II 31, p . 166- 167Pr.
35 -36Bonn) . Din căsătoria
cu Verina (sora lui Basiliscus) Leon a avut două fete : Ariadna (Ariagne,
Ariacna ; RE, II 810, 2 ; cf. CIL, III 12033, 2), căsătorită în 458 cu isaurul
Zenon (Tarasicodissa), apoi cu Patricius (RE, XII 1958) şi din nou cu
Zenon ; Leontia (RE, II 609), căsătorită cu Patricius, apoi cu Flavius
Marcianus.
Î n problema succesiunii la tron, Leon urmărea să o asigure pentru
ginerele său, isaurianul Zenon ; dar puternicele resentimente şi opoziţia
publică împotriva acestui asianic l-au determinat să aleagă (a. 473) urmaş
pe fiul Ariadnei, Leon, făcut consul pentru a. 474 ; la 18 ianuarie 474 moare
Leon I, înmormîntat în cripta lui Constantinus I (ori în biserica Blacherne,
ctitoria sa) . Un descendent al lui era Diogenianus, menţionat în timpul
lni Anastasius (infra, p. 82) .
Leon al II-lea, copilul minor al Ariadnei, a „domnit" cîteva luni (a. 474),
murind în Dcelaşi an iar tronul fu ocupat de tatăl său Zenon-Tarasicodissa
(474 - 49 1) , domnie turburată de isaurieni şi de urmaşii lui Marcianus.
Din perioada lui Leon I sînt de menţionat : Epinicios Phryx, comes
rerum privatarum (a. 474), praefectus praetorio orientis (475), originar
din oraşul Maros (posibil actualul Kumbet în Frigia), de neam frigian,
Ioh.Ant. fr. 21 1 (FHG, IV, p. 618 ; ILS, 884Sa)19• î n ultimii ani ai lui
Leon încep cariera militară tracii Iustinus, Zimarchus şi Ditybistits, din
care primii doi fac o strălucită ascensiune sub Anastasius.
Flavius J1arcian us, nepotul de fiică al împăratului Marcianus (RE,
XIV ) ;)29 - 1 530, 35), era consul în 469, apoi făcut magister militum şi
patric: us de socrul său Leon ; sub Zenon însă pune la cale (împreună cu
gotul Theoderic Strabo) o rebeliune pentru a dobîndi tronul imperial, la
care se simţea îndreptăţit prin căsătoria cu prinţesa Leontia . Mişcarea
din capitală, susţinută masiv de populaţia oraşului, avu la început succes,
iar împăratul Zenon (foarte impopular) îşi putu salva viaţa fugind din
palat. Dar intern:nţia isaurienilor lui Illus aduce înfrîngerea lui Marcianus,
refugiat în biserica �.\postolilor, unde fu prins, dar iertat şi exilat. Fraţii
lui, Procopius şi Romulus, scap ă cu fuga din Constantinopol şi pleacă în
=

1 9 Viaţa şi cariera aventuroasă a lui Epinicios : RE, VI 185, 9 ; l\lommsen, Hermes
1 897, p. 660- 663.
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apus 2 0 • După altă încercare de rebeliune şi o nouă înfrîngere din partea
lui Trocundas (fratele lui Illus), prinţul Marcianus fu închis cu soţia şi copiii
săi într-o fortăreaţă din Isauria dispărînd fără urmă şi fără urmaşi.
4.

- Traco-romani în vremea lui Anastasius (a. 491 - 5 1 8)

La moartea isaurianului Zeno-Tarasicodissa (9 apr. 49 1), împărăteasa
văduvă Ariadna reuşeşte să impună (precum Pulcheria în 450) respectarea
principiului dinastic, aşezînd în tron pe favoritul său, bătrînul funcţionar
civil silentiarius Flavius Anastasius, originar din Dyrrhachium (Epir),
deci posibil descendent din vechi illyri, în vîrstă de 60 de ani. Din familie
de j os, el s-a dovedit element capabil, cel mai indicat să ia succesiunea
grea a lui Zenon ; lunga lui domnie 21 a fost plină de frămîntări grave şi
dificultăţi, în care Anastasius s-a dovedit destoinic guvernant şi diplomat .
Î n războaiele lui, tracii j oacă un rol de prim rang.
Războiul cu isaurienii (a. 492-497) a fost declanşat de o viguroasă
campanie a împăratului împotriva acestor excelenţi războinici, dar peri
culoşi intriganţi, deveniţi (după moartea lui Leon I) atotputernici la Con
stantinopol, precum goţii cu un veac mai înainte. După o rebeliune orga
nizată de Longinus (fratele lui Zenon), toţi isaurienii fură alungaţi din
capitală. Î n patria lor, ei pornesc o răscoală generală condusă de Longi
nines, urmată de un război ce a durat pînă în 497, cînd au fost complet
înfrînţi 22. Î n aceste lupte, elementele traco-romane (puţin sau deloc repre
zentate în anii precedenţi) încep să aibă rol important în rîndul trupei şi
în comandamentul bizantin. Cel mai de seamă corp expediţionar trimis
contra isaurienilor era compus din unităţi de huni, goţi şi t r a c i :
µe:-roc T.A·� &o uc; I:x u&wv X:XL ro.&Lx7i� X'.Y.L BrncrLx'ijc; ze:tp6c; (Mal . 393) ;
„ Bessi" era sinonim cu „Thraces". Comanda supremă era divizată între
doi magistri militum : Ioan „ Scythul" (hun) şi Ioan poreclit „Cocoşatul"
(o Kup-r6c;), magister militum praesentalis, consul la 499, originar din Selym
bria, putînd fi (cu antroponimul său general creştinesc) de orice neam,
chiar şi traco-roman. Amîndoi erau şefii „armatelor din Tracia" (Theoph. ).
Î ntre comandanţii din subordine, duces (u7tocr-rpchriyoL) s e menţionează :
Diogenianus, comes scholae palat. (Theoph. îl numeşte „Diogenes"), patri
cius înrudit cu împărăteasa Ariadna, deci din familia lui Leon I Thrax 23 ;
10 Romulus : RE, I A, 1 104, 6. Celălalt frate al lor, Antbemiolus, e cun oscut numai î n
expediţia eşuată contra regelui vizigot Euricb, care-l bate şi ucide in sudul Galliei (Cbr.
min. I 664 ; RE, I 2363). Sora lor A lypia fu căsătorită la 467 cu atotputernicul Flavius Ricimer
(Ioh.Ant. fr. 209, FHG, IV, p. 617 etc. ; RE, I 1709) .
21 Evenimentele principale : RE, I 2065 - 7 ; Stein, HBE, II, p. 77 - 1 06, menţioncazii
sumar şi superficial elementele trace în imperiul romano-bizantin, incit acest tratat postum al
istoricului austriac (mort în a. 1 945) pentru problema noastră istorică şi în general pent!"u
cunoaşterea compoziţiei etnice a imperiului roman tîrziu serveşte prea puţin, mai nimic.
22 Euagr. HE, III 35 ; �Ial. 393 Bonn ; Ioh.Ant. fr. 2 14b ; Th e oph
a. 5985 ; Proc.
GS, \"I I , p. 7 12 - 7 18,
anecd. 6, 4 - 5 . l\fommsen, Hermes, VI, p. 326-332, 338 - 343
724 - 729.
23 Mal. 393. Făcut de Anastasius mai tirziu magister militum Orientis, Diogenianus fu
exilat de acelaşi împărat, pentru motive necunoscute (posibil religioase, desigur după decesul
Ariadnei, a. 5 15), Chr. Pasch. 612.
.
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Iustimts împăratul de mai tîrziu 24 • Î nafară de aceşti generali de neam trac
sau traco-romani, erau menţionaţi hunii Sigizan şi Zolbon (în fruntea deta
şamentelor „naţionale" de huni) şi gotul Apsical 25• Erau deci formaţii şi
comandanţi de trei principale „ethnii" : huni, goţi şi traci ; probabil (deşi
cronicarii nu precizează) ofiţerii amintiţi şi alţii de rang mai mic erau în
fruntea unităţilor etnice respective.
Războiul cu perşii (a . 502 -506 ; Bury, HLRE, II, p. 10- 15), cauzat
de refuzul lui Anastasius de a plăti tributul anual pe care imperiul îl datora
regelui persan, a început prin invazia perşilor în Armenia, unde ocupară
Theodosiupolis datorită trădării comandantului roman al garnizoanei,
vir senatorii ordinis Constantius, şef al formaţiilor din Illyricum (Theoph.
a. 5996, p. 144Boor = 223Bonn), adică din vestul teritoriului trac, fiind
şi el probabil un traco-roman. Se organizează un puternic corp expedi
ţionar (a. 503), compus din unităţi de goţi Şi traci : rrTpOt't"LcX ro-r&cuv26
't"E
X:XL BEO"O"CilV XOtL hepwv 0p�xfo.iv e&vwv 2 7 (Theoph. a. 5997, p. 145
Boor
224Bonn) . Comanda era divizată între gotul Areobindus comes
Orientis, frigianul Patrici1Js, fost consul a. 500 (Proc. I 8, 2 ; Mal. 402 ;
a . 513 ; infra, p. 84) şi nepotul împăratului, Hypatius, complet lipsit
de experienţa războiului . Î ntre comandanţii în subordine patru erau traci :
Patriciolus cu fiul său Vitalianus (Proc. I 8, 3 ; infra, p. 84), Iustinus
împăratul de mai tîrziu (care se distinge în luptele la Amida, Proc. I 8, 3,
II 15, 7 ; Zach. Rhet. VII 4, p. 1 1 1 ; 14, p. 138) şi compatriotul său prieten
din tinereţe Z i m a r c h u s (Theoph. a. 5997, p. 146Boor), al cărui nume
vechi traco-getic cunoaşte o existenţă de peste şase veacuri în tradiţia
documentară greco-romană 28 ; despre acest Zirnarchus nu se mai ştie nimic
în anii următori 29• Alţi comandanţi : Pharasmanes din Cokida („Colchus"
=

2t Î n cursul acestui război, Iustinus avu mult de suferit pe urma severităţii generalului
Ioan Cocoşatul, care din cauza unei greşeli neînsemnate l-a aruncat la închisoare, aproape
să-l ucidă pentru un lucru de nimic ; Iustinus a scăpat! cu viaţă numai datorită superstiţiei
persecutorului său, care după nişte vise rele a cruţat viaţa subalternului (Proc. anecd. 6,5 - 9) .
2• Numele Apsical nu este cuprins d e Schtlnfeld în WPVN, probabil fiind considerat
eterogen ; eventual hunic (cf. infra, p. 1 12) .
•e Ostrogoţi din Tracia, rămaşi după plecarea lui Theodoric cu grosul poporului spre
Italia. Goţii din teritoriile trace au un rol important în războaiele imperiului de răsărit în
secolul al VI-lea.
17 „Bessi" erau tracii în totalitatea lor (supra, p. 79), iar „celelalte neamuri tracice"
erau probabil triburi de altă etnicitate decît cea tracă (traco-romani), eventual buno-bulgari ( ? ) .
2 8 Caracterul tracic a l antroponimului a fost relevat încă d e Roesler, SBWien, 1873, I ,
p. J l5, Mateescu, AIIN, III, p. 484- 485, Decev, Sprachr. p. 188. Varianta mai frecventă
este cu e (ZHMAPX-), nu cu i (Zim- atestat de trei ori : Proc. anecd. 6,2 ; Mal. exc. insid. 5 1 ,
p . 175 Boor
Hermes, VI 1872, p . 380 - 381
FHG, V , p . 39 ; CIL, V 1614). Cea mai
veche atestare a numelui este din sec. I e.n„ regele geto-dac Thiamarcos BACIAEYC 0IA
MAPKO - la Ocniţa-Vîlcea (Magazin, Bucureşti, XIX, nr. 910, 15 III 1975, p. 1, 3 ;
A nuarul Inslit. Istor. A rheol. Cluj-Napoca XIX 1976, sub tipar) ; al doilea în ordine cronolo
gică, din a. 195 : M. Aur(elius) Tiamarcus Rat(iaria) , veteran din legiunea VII Claudia, CIL,
III 14507 ant. a 34 (citit „Thamarcus" în loc de Tiamanus ; facsimil :JOAI, IV 190 1 , llbl.
85 ; Spomenik Akad. Belgrad, XXXIX 1903, p. 49) ; fem. ZIAMAPKH din sec. I I I din
Yambol (Bulgaria), IGB III/I, 1 787 (cf. CICOMAPKH în sudul Traciei, REG, LXXV 1962,
p. 172) şi alte exemple documentate în Dacia, N.S. XIV 1970, p. 4 1 1 - 4 18) care vor fi
relevate mai jos la locul lor şi din care trebuie menţionat aici Zimarcus primicerius nomiri
Tarbisiani, la Aquileia, CIL, V 1 614
ILCV, 488A
Epigraphica, Milano, XI 19�9 1 1 95 1 ] ,
p. 68
Ann Ep, 195 1 , 92. Este un nume compus d e tip arhaic indo-european : Zi ( a ) -marc-,
partea finală se află în cuvinte şi nume germanice, celtice etc.
29 El nu avea nici o legătură (în afară de identitatea numelui şi obîrşiei etnice) cu alţi
doi omonimi din ultimii ani ai lui Iustinianus : unul praefectus urbi şi curator domus Placidiae,
=
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=
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Proc., „Lazus" Theoph.), Romanus (Theoph., un „roman" din Balcani ?)
şi goţii Godigisclus şi Bessas 3 0, conducînd desigur formaţiile lor de „co
naţionali". Operaţiunile militare se desfăşoară favorabil, iar Anastasius
rechemă pe Hypatius încredinţînd comanda supremă lui Celer, magister
officiorum, din Illyricum, posibil compatriot al împăratului sau chiar un
traco-roman din Illyricum oriental 31. Războiul s-a încheiat în 506, prin
restabilirea vechilor graniţe. Ultimii ani ai lui Anastasius (după 5 1 3) au
fost turburaţi de certurile religioase şi de rebeliunea lui Vitalianus, îndrep
tată contra monofisitismului susţinut de împărat.
5.

-

\Titalianus

Patriciolus, tatăl lui Vitalianus (născut înainte de a. 450 în satul
Zaldapa), ajunse - după o carieră militară în Moesia - Scythia - la
mare influenţă în armata imperială şi între goţii stabiliţi în zona balcanică,
obţinînd rangul de „comes foederatorum", comandant al formaţiilor mili
tare date de popoarele barbare (Theoph. a. 6005, p. 157Boor = 242Bonn ;
Vict.Tonn. a. 610 în Chr.min. II 194 „Vitalianus comes [ comitis ms.]
Patricioli filius") 32• Î n a. 503, el figurează cu fiul Vitalianus între coman
danţii corpului expediţionar trimis contra perşilor (supra, p. 83) . Dintre
urmaşii lui Patriciolus se cunosc : Vitalianus al cărui fiu era Cutzis (p. 86)
şi poate Buzes cu Benilus (p. 1 34), o fată Valeriana, mama lui Ioan (p. 88)
şi un alt fiu sau fiică (nume necunoscut), care e tatăl (sau mama) lui
Bonus (p . 89) . Apărătorul ortodoxiei şi al latinităţii balcanice, adversar
=

altul comcs Oricntis, probabil ambasador la turci (infra, p. 140, 1 44) . Între cel dintii şi
cei doi din ur111f1 este distanţă de şase decenii, iar ortacul lui Iustinus şi general în a. 503 ar
fi avut la a. 562 peste 1 00 de ani ; incit identificarea propusă de N. Alemannus - primul
editor al istoriei „secrete (anecdota) " lui Procopius, citat în ed. Bonn, voi. III, p. 361 nu e valabilă.
ao Bessas e dintre goţii c are n-au urmat pe Theoderic în Italia (Proc. I 8,3), adică
ostrogot din Tracia (supra, p. 83) ; antroponimul n-are a face cu etnonimul trac Bessi (cum
greşit preconiza R. Much, Worter und Sachen, VI 1 9 1 4 - 5, p. 221 ; Philippide, OrR, I, p. 348 ;
consonanţa e fortuită, fără o legătură genealogică, etimologică) ; numele este germanic, cu toate
că SchOnfeld, WPVN, p. 5 1 (citind şi un B esso franc, Chr. Cacsaraug. a. 5 3 1 în Chr.min.
II I , 223, la care se adaugă Bessînus, rex Thuringiae, Venantius Fortun. vita Redeg. II 3,
MGH AA, IV 2, 38), îl credea „aus dem Germanischen nicht zu deuten". Dar după lord.
G et. L 265, Bessas ar fi de altă obîrşie : „Sauromatae vero quos Sarmatas dicimus et Cemandri
quidem ex Hunnis parte Illyrici ad Castramartensem urbem sedes sibi datas coluerunt. ex eo
genere fuit et Blivila <lux Pentapolitanus eiusque germanus Froila et nostri temporis Bessa
patricius" ; posibil deci (după Iordanes, bun cunoscător al stărilor din zona balcanică în vre
mea sa) ca „gotul" Bessas să fie descendent din alt trib barbar (sarmaţi, cemandri sau huni) ,
crescut între ostrogoţii din Tracia, cunoscînd perfect limba gotică (Proc. V 1 0, 1 0 - 1 1 ) şi
considerat got de contemporani (cf. Mommsen ed. lord . , intro<l. p. YII ; Diculescu, Gep.
p. 25 1 ) . Cariera şi faptele de arme ale lui Bessas, RE, III 328 - 329.
31 Proc. I 8, 2. Mal. 399 Bonn îl numeşte Tov tvllo!;6Ta-;ov KeAepa -;ov 'I).).upL6v, liv8pa
croq>6v. Dacă era din Illyricul oriental, poate să fi fost traco-roman, din zona de vest a lumii
trace. După Theoph. a. 5998, p. 1 48 Boor
228 Bonn ar fi „de neam illyr de unde se
trăgea şi Anastasiu ; ' ' , indicaţie care (în sens restrîns) ar însemna „din zona Dyrrhachium''.
posibil descendent din vechi illyri. În 5 1 7, Celer ocupa încă funcţia de magister officiorum
(RE, III 1 869, 1 2 ) .
=

o i Mommsen, Hermes, V I 1 872, p . 3 5 0
J. Maspero, BZ, XXI 1 9 1 2, p. 109.

=

GS, VII, p. 7 3 5 . Despre formaţiile d e foederati :
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al lui Anastasius, Vitalianus 33 s-a născut (pe la a. 470) în satul Zaldapa 34
din teritoriul vechii provincii Moesia Inferior, lccalizat de cercetătorii
moderni fie la Suyudzuk lîngă Bazargic (Dobric, Tolbukin), fie la Assardjik
spre :r ord de Marcianopolis, ori la Aboba 36, de unde veneau şi ceilalţi
membri ai familiei lui Patriciolus : Ioan, Valeriana, Bonus. Asupra apar
tenenţei lor etnice opiniile erudiţilor erau discordante, din cauza unei ccn
fuzii şi a frecventului echivoc al terminologiei în sursele dccumentare.
Majoritatea (în primul rînd, fireşte, germani) ccnsiderau pe Vitalianus
de origine gotică 26 ; dar dintre surse numai Zach.Rhet. VII 13, p. 126
îi spune got : „einen gewissen Goten Bitalianos", VIII 2, p. 141 „ein
Gote", p. 142 „der Gote". Asemenea afirmaţie se explică uşor prin ccn
fuzia ce a indus în ercare şi Fe istoricii mc derni : Patriciolus tatăl lui \iita
lianus a fost considerat identic cu Patricius fratele lui Ardabur şi Eul l ui
Aspar, aserţiune neadmisă de Mommsen 37, fiir:d apoi dcn dită ca falsă �8 :
Aspar şi fiii lui fuseseră asasir. aţi la 471 de lecn I tn:.c.ul (supra, p. 80),
iar Patricius - deşi sc ăpat cu viaţă din măcel - nu e pretabil că (sub
r..u mele schimbat „Patriciolus" !) ar mai fi jucat rol în a1 mata rcmanc
bizantină. De altă pa1te, trebuie 2.dăugat, Asfar nu era got, ci alan, căsă
torit cu o fr meie de naţicnalitate gem-:anică (getică ?), precum ir.dică
3 3 R E , l X A ( H ! 6 1 ) , 374 - 2 78 tW. Ensslin) : „Vitalianus Sohn tles Patriciolus, uach
1farcellinus Sc:ytha, nach Is. Zac h . F. l: t 1. . Cete ( S clwarz). Jtdrnfalls spricht aber auch die
E e zeichnung Sc:ytba dafii r, c'ass auf eir.e nicht1t:miscbe He1kunft seii:u Familie hingewiesen
\\ e1 clen sollte, wcbei wEdn cu Ktnie ccs Vatus, ncch der des V. selbbt i1gu:deine Beweis
kraft im gegenteiligrn S i n e d arst e ll en (ar.ders Stein, II 172, 2, der m . E. zu l:nrecht aus
dem Scytha a u f die H f l 1 n,ft CfS V. aus cu Provinz S c ythia schlie���n will). 0p�� y�voc,
bei s s t V . bd Eucgr. (,·gl. Mal., Z e n . , N i cq:h . ) , was auf eimm rcn:anisierten Bewohner der
Balkanprovinzen hii:: deut r n karn ur.d r n das «ţeut-H1e metis rcn, a1w-goth » Lei �te in , l i
178 s tii t z t n konnte. Vasiliev, Justin t h e 1' irst (1950), 3G8 m ochte fiir V. slavische Ht:rkunft
am:ebrren". V. Obfrşia şi răsccala lui Vitaliamrs, în C m agiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucu
reşti, Edit. Academiei, 1965, p. 1 3 3 - 138.
34 Ich .Ant. fr. 214e, l (FHG, V, p. 32) 7ta."tpl8a. l:ox-r,x6-.oc, Za.:>. ila...:a, "t" T,<; zi-:-w M uoi0<c,
r.6'-toµa. �pa.xu. K . M il ler, Itir.craria R l n: a r. a ( 19 l f ) , p. 507, EE8 ; l\!c n m � rn . Hnti.rs, Y l ,
p. 3 4 4
G S, VII, p . 730. Frec. aed. JV 1 1 {p. 149, 8H), Th. fim. I 8, 10, 1 1 1 0 , J O , \ I
2 , 2, 1 6 ; Z0<p81X7t1X Tl:eoFh. a. 6058, p. !Z57 Bcor
395 Bcnn. T c i:cninml Zaldapa rnnţh:e
elementul tracic (bază i.-e.) Zal-d- ţosibil variantă a lui Sald-, Salt-, c f . Saldc/,yssc>. Sddulule
etc. (Decev, Sprachr. p. 173, 4 1 2 - 3 ) . Tomaschek îl inteq:reta ca Za/dapa
„ G elL wasscr " ;
dar -ap- aici nu însemna „apă", ci e un simplu sufix (cf. şi Pf1nan, 1\'u1111' de rî11rz daco
scytice, în Mem. Acacl. Rem. SHţ. istor., ser. l l l, tem. I 1923, p. 4 ) .
35 V. B esevliev,
Balkanskoe
Ezikoznanie
( L i ngui sti qu e E alkr.niqi: c ) , fdia, n · I S E2,
p. 59 plasează cu mai multă probabilitate Zaldapa la actuala Aboba.
36 Schmidt, Ostgerm. p. 292, 350 ; Vitalianus ar fi descendent din ostrogoţii aşezaţi la
Dunăre în serviciul i mperi u lui (goţi fiir.d şi a�a-numiţii „călugări scytici") ; Dur y , HLRl:, I ,
p. 447 ; Sundwall, A bhandl. p. 222 ( „ der selbst aus gotischemlUrsprnng stammende Vitaliu1 " ) ;
V. Pârvan, Histria, IV 1 9 1 6, p. 7( 2 : „îndrăzneţul general got Vit alianus, 1ebel îmţotriva
lui Anastasius şi nebiruit de acesta cit a trăit, îşi alcătuise tocmai în Scythia Minor un fel
de stăpînire personală, cum o avusese aici dealtfel şi strămoşul său Aspar . . . ; se sprijinea
în afară de goţii săi, pe bessi . . . " ; Vulpe, HAD, p. 325 ; Anal.Dobrogei, XIX/2, 1938, Cadri
laterul, II, p. 45 (fiul unui comes got romanizat) ; Caspar, Pap st. II, p. 130. în baza cuvin
telor lui Theoph. a. 6006, p. 160 Boor că papa Hormisda a trimis delegaţi la Bizanţ
lx),ouµevoc, u7to 0 e u 8eplx o u xixpL�oµlvou BL•IXALa. v iji, Ed. Schwarz, A cta co11cil. occum. I V / 2 , 1914
(Caspar, p. 132, 3) afirm ă : „Tbeoderich bei der ganzen Erhebung Vitalians seine Hand im
Spiele hatti! ; die beiden Goten h iitten sich verschworen, um auch im Osten eine tatsăchliche
gotische Herrschaft (wie sie im Westen "ţ\·ar) aufzurichten". Loofs, Leontius, p. 244 „ein Thrak er oder fcythe".
,
37 :r.:ommsen, Hermes, VI, p. 349
GS, VJI, p. 73 4 . �. '" ; I!. '.._ .
3 8 PbiliFPide, OrR, 1 , p. 9 .
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numele Hermanaricus al unuia din fiii lui . Faptul că Patriciolus ocupa
funcţia de comes foederatorum (comandant al trupelor de goţi) nu înseamnă
că era şi el de acelaşi neam : există traci „comites foederatorum" în timpul
lui Iustinianus. Marcellinus, a. 5 1 4 (MGH AA, XI, p. 98) şi 519 (p. 101)
îl numeşte „ Vitalianus Scytha", iar mai corect lord. Rom. 357 „ Vitalianus
ele Scythiam", fără să aibă semnificaţia de „got", căci pe goţi Marcellinus
îi numea regulat „ Gothi". Î n cazul de faţă nu se poate referi nici la huno
bulgari, între care Vitalianus a trăit avînd legături cu ei (Ioh.Ant.), cu
toate că la unii autori aceste triburi erau adesea numite „ Scythae" 39•
Aici termenul are accepţiune exclusiv geografică : teritoriul provinciei
Scythia, după antica Scythia Minor, unde se afla Zaldapa. Celelalte cronici
numesc pe Vitalianus „Thrax" : Mal. p. 402Bonn BL•CY. f..Locvo� o 0p� �.
Euagr. HE, III 43 (0p�� ye11 0�), Zon. XIV 3, 38 ('rnu 0pq;x6�) 4 0 ; deci
majoritatea surselor documentare, din care Malalas şi Euagrius texte de
prim rang n. Dar o dovadă mai puternică pentru obîrşia tracă este antro
ponimul C u t z i s, fiul lui Vitalianus, între „dnces" la Damasc : Ko u �•L:;
o BL-ro:/..to:11oiJ (Mal. p. 44 1 -2Bonn), general în armata romană la a. 527.
Acest Cutzis e foarte probabil identic cu fratele omonim al tracilor Buzes
şi Benilos ; dar nu este imposibil ca tatăl lui Cutzis, Vitalianus (Mal.) să
nu fie identic cu celebrul răzvrătit şi adversar al lui Anastasius 42•
Portretul fizic al lui Vitalianus nu era deloc impunător şi agreabil ;
cronicarul Ioan din Antiochia îl descrie : „om mic de statură (omuleţ),
gîngav şi cu . . . marginea sprîncenelor pîrlită" (fr. 1, FHG, V, p. 32 ;
Hermes, VI, p. 344) . Dar structura lui psihică era tipică pentru un brav
comandant şi temut agitator, „audacieux rebelle" (Ioh.Nikiu, 89, p. 499
Zot„ care-l numeşte şi „homme d'un mauvais coeur, haissant Severe",
p. 497), cum îl arată faptele şi cum îl înfăţişează Zacharia Rhetor 43•
R e b e l i n n e a care a turburat ultimii cinci ani ai lui Anastasius,
provocată de moeso-romanul Vitalianus, a luat naştere în patria lui de
origine, Moesia Inferior (cu Scythia), unde el era comandant al trupelor,
desigur cu rangul „ dux Moesiae" 44• Pretextul pentru dezlănţuirea răscoalei
39 De ex. Mal. p. 393 Bonn ; Theoph. a. 5943, p. 1 02 Boor
1 58 Bonn, Attila „Scythes",
imperiul lui : 't'o 't'wv l:Ku&wv �ocal>.&tov, ol)� K0tl Ouvv o u� K0t>.oiiatv. Ioh. Ant. fr. 2 1 4e 6 (FHG,
V, p. 33) ; Prise. fr. 8 (HGM, I, p. 305) etc.
'o De asemenea Georg. Mon. chr. p. 61 Bonn ; Leon Gramm. chr. p. l 18Bonn ; Niceph.
HE, XVI 38 (PG, 147, p. 201) „de obîrşie din Tracia".
u Gelzer, B K G, p. 926 îl numeşte „ein geborener Moesier". Fără să admită origea ginotică
sau pe cea „scythică", neaducînd însă vreun argument, Mommsen (loc. cit. ) afirmă „ unrichtig
machen ihn Malalas und Euagrius zu einem Thraker" ; quandoque et bonus dormitat Home
rus . . .
u Numele t r a c Cutzes : Tomaschek, Thr. 11/2, p. 52 ; Decev, Sprachr. p. 265. Forma
K o u �'t'L� (Mal.) e grafie eronată a vreunui copist în loc de KOYTZIC, variantă a elemen
tului Cut-, cu -tz- din vreun -li- (ca K o u&toupoc�. Pârvan, Histria, VII 1923, p. 92, nr. 59
SEG, II 458 ; Cutiunis, Pârvan, p. 72
A nnEp, 1 924, 145 etc.) ; cf. şi Mateescu, EDR, I,
p. 2 1 0- 2 1 1 (Cut- şi Cot-).
,.,.-.
43 „Ein Feldherr und Krieger, der beherzt, frech und ein Lărmmacher im Kriege war.
Diesem wilden Menschen hingen viele an ; mit freigebiger Hancl gab er ihnen Gold, und wes
sen sie durch die Macht des Anastasius beraubt waren, das nahmen sie wieder in Besitz"
(Zach.Rhet. VII 13, p. 136) ; oricum, era „kriegstiichtig und beherzten Sinnes, dem die
Barbaren anhingen" (VIII 2, p. 1 4 1 ) .
44 Zach.Rhet, VII, p . 1 3 6 î l numeşte „ Feldherr" (a-:-p0t't''l)y6�) ; Ioh.Nik. 89, p . 497 „com
man<iant des troupes ele la province de Thrace' ' . Dacă expresia lui Zach. Rhet. este riguros
exactă, Vitalianus era dux, după toate aparenţele în Moesia sau Scythia, nu în Thracia ; nu
era insă comes foederalorum, rang pe care-l avusese tatăl lui, Patriciolus (Theoph. a. 6005,
=
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a fost ordinul lui Hypatius, magister militum per Thraciam, care suprima
„annonae foederaticiae" date trupelor de barbari (huni şi goţi) din Scythia
şi Thracia ; astfel era „ uşor pentru Vitalian, fiul unui comandant al acestor
foederati, să aţîţe pe soldaţii păgubiţi şi nemulţumiţi" (Mommsen) . S-a
relevat că nu motivele religioase - ce i le atribuie cronicile de mai tîrziu,
fiind <le fapt un simplu pretext (7tpot:poccrtc;, Mal. p . 402) - au fost decisive
pentru acţiunea lui din anii 513-515, care a luat proporţii mari, fiind
greşit a vedea război religios (un fel de „cruciată") într-o rebeliune a
trupelor de mercenari nemulţumiţi, conduşi de un mare căpitan, al cărui
principal scop era de a se proclama împărat (Euagr. HE, III 43 : de a
lua coroana, 1'!/j<; �occrL/docc;) . Atare factor însă nu era (infra, p. 89) un
suficient motiv spre a se explica dezlănţuirea rebeliunii : Vitalianus s-ar
fi ridicat pentru apărarea ortodoxiei primej duite de monofisitul Anastasius,
iar pentru acest principiu s-ar fi desfăşurat întreaga luptă ; motivul spiri
tual-religios a fost în adevăr punctul de pornire a acţiunii (Marcel!. a. 514 ;
Viet.Tonu. a. 5 1 0 ; Mal. 402), iar Theoph. a. 6005, p . 157Boor = 242Bonn
preciza că intervenţia lui a fost determinată de ortodocşii din Moesia şi
Scythia (călugării „scyţi", între ei Leontius, înrudit cu Vitalianus), lucru
confirmat de însuşi împăratul Anastasius (Mansi, Conc. coll. VIII 388, 384) .
Mişcarea a început la a. 513, nu mult după înlăturarea de către Anasta
sius a episcopilor de nuanţă calcedoniană Macedonius din scaunul constan
tinopolitan şi a lui Flavius din Antiochia (a. 5 1 1) . Vitalianus adună oaste
numeroasă (vreo 50 OOO) de barbari, majoritatea huno-bulgari şi goţi 45,
dar nu lipseau desigur nici conaţionalii săi traco-romani din formaţiile
regulate ale armatei imperiale şi acei „rustici", din numeroase cete de
războinici rurali (Ioh.Ant.) . Rebelul ocupă şi ţine în stăpînirea sa vreme de
trei ani Scythia, Moesia şi Tracia. Zdrobind armata lui Hypatius (luat
prizonier) 46, el se îndreptă cu cetele sale spre Constantinopol, unde miş
carea pentru ortodoxie avea să cîştige curînd multe simpatii. După o serie
de măsuri aparent în favorul ortodoxismului, împăratul încercă localizarea
conflictului pe cale diplomatică, trimiţînd întru întimpinarea răsculaţilor
pe frigianul Patricius, magister militum, fost consul a. 500 (comandant
al lui Vitalianus în expediţia persană şi sprijinitor al lui ; Ioh.Ant. 2 1 4e 3,
FH G, V, p. 32) . Tratativele asupra annonelor foederaticiae şi a problemei
religioase se încheie, după promisiunile şi asigurările date din partea lui
Anastasius, în cele mai bune speranţe de împăcare : Vitalianus revine în
::\foesia . Î n realitate, împăratul urmărea numai să cîştige timp, pentru
acţiunea militară în stil mare contra rebelului, încredinţînd comanda arma
telor Traciei lui Cyrillus 47 cu misiunea de a suprima pe uzurpator. Cînd
p. 1 57 lluor ; Vict.Tonn. loc. cit). Evenimentele relatate de : Ioh.Ant. fr. 214e (FHG, V, p.
32 - 34 ) , Mal. 402 - 6 Bonn, Euagr. III 43, Theoph. a. 6005 -7, Marcel!. a. 5 1 3 - 4 , Zach.
Rhet. VII 13, p. 136 - 7, VIII 2, p. 1 4 1 - 2, Ioh.Nik. 89, p. 497 - 9 Zot. Mommsen, Hermes,
VI, p. 349-358 = GS, VII, p. 734 - 743 ; Loofs, Leontios, p. 243 - 249 ; Sundwall, A bhandl.
p. 222 - 225 ; Caspar, Papst. II, p. 130- 1 32.
46 Ioh.Ant. fr. 2 14e ; 1tAij&o� Ouvv<»v xa:l B o u Ăytip <» v
Mal. p. 402, Theoph. a. 6006,
p. 1 60 Boor OuvvLx1jv xa:l rM&1x1)v xeîpa: Mal. 404 ; Georg.Mon. chl'. p. 619 Boor ; Ioh.Nik.
89, p. 499 Zot., Zon. XIV 3, 28, Marcell. a. 5 1 4 „Romanorum equitum peditumque plus
quam J,X milia armatorum".
•• Contra lui Hypatius nutrea Vitalianus o veche ură (Zach . Rhet . VII 13) ; alt Hypatius
era nepotul lui Anastasius (supra p. 83), Mommsen, Hermes, VI, p. 349, 4.
47 Ioh.Ant. ; Mal. 402 îl numeşte „Illyricianus" ; „de la province d'Illyrie" Ioh.Nlk. 89 .
p. 498 Zot. ; dacă era din Illyricul oriental (de unde era şi Iustinus, p. 93), posibil traco-roman.
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încerca răpunerea prin vicleşug a lui Vitalianus, Cyrillus fu prins într-o
noapte de orgii, turmentat de băutură, „inter duas pellices" şi ucis de un
ofiţer al rebelului, hunul Tarrach, cu un cuţit „getic (cultro Getico) " 4 8 •
Succesele rebelilor se ţineau lanţ : după nimicirea armatei lui Cyrillus, e
zdrobit corpul expediţionar de 80 OOO comandat de nepotul împăratului,
Hypatius, luat prizonier ; capturată şi solia ce venea cu mari sume de
bani şi daruri pentru răscumpărarea lui ; uzurpatorul se îndrepta cu cetele
lui din nou spre capitală, prădînd zonele trace. Deşi avea multe simpatii
în Constantinopol, Vitalianus nu se proclamă împărat, ci se pregătea de
un mare atac terestru şi naval . Anastasius recurge din nou la mijlccul
diplomaţiei abile, trimiţînd o delegaţie de senatori condusă de nepotul
uzurpatorului, Ioan, magister militum, exccnsul, pentru a începe trata
tive 49• Au fost acceptate condiţiile puse de Vitalianus : el să fie făcut
magister militum în Tracia, primind 5 000 de galbeni în schimbul libe1 [rii
lui Hypatius ; se promitea reintegrarea episcopilor îndepărtaţi din scaunele
lor. Vitalianus mai cerea convocarea unui sinGd general, la care să participe
şi delegaţi ai papei ; dar încercările de reconciliere cu biserica romană n-au
dus la nici un rezultat, sinodul n-a mai avut loc, fapt identic cu călcarea
jurămîntului (emopxfoc) din partea împăratului, care nu-şi putea ţine pro
misiunea şi din cauza incursiunii sabirilor huni din Caucaz în Arn�enia,
de conivenţă cu conaţionalii lor de lîngă Dunăre, ridicaţi de Vitalianus.
Conflictul politic-religios izbucneşte din nou (a. 515-5 16), rebelul - cu
trupele şi flota aproape de capitală - reia ostilităţile. Dar flota lui e zdrc
bită de cea imperială comandată de syrianul Marinus (în lupta navală se
distinse Iustinus, viitorul împărat), iar din pricina zîzaniei provocate de
imperiali între rebeli (mai ales prin corupţie), „tiranul" fu nevoit a se
retrage la Anchialus, apoi spre nord, probabil în Moesia. Ţelurile de natm ă
bisericească-dogmatică, pentru care luptase el, rămîn nerealizate ; ccu
flictul lua sfîrşit.
Succesorul lui Anastasius, traco-romanul Iustinus I (infra, p. 98)
chemă la a . 518 pe Vitalianus în capitală, îl proclamă din nou magister
militum (praesentalis), ţinîndu-1 în deosebită cinste. Rolul lui a fost mare
în opera de reconciliere cu biserica romană (atribuită numai lui Iustinus
şi Iustinianus de sursele istorice lipsite de imparţialitate) . Î n cercurile papale
Vitalianus se bucura de multă consideraţie, numit „filius" al papei, fiind
în fruntea celor care „catholicae fidei ardore ac desiderio redintegrandae
pacis ardebant" (Mansi, Cane.call. VIII 454 etc . ) . Despre sfîrşitul lui Vita
lianus, infra, p. 98.
- .e Marcell. a. 5 14, unde se afirmă greşit că Vitalianus a ucis cu mina sa pe Cyrillus ;
corect la Ioh.Ant. Acest cultrum Geticum era o armă specifică a huno-bulgarilor, numiţi şi
„ Getae" de Marcellinus comes (v. J. Radonic, BZ, XI 1902, p. 262 - 263), şi care nu are a
face cu vechii geţi, precum acel „Scythicum ferrum", cu care a fost înjunghiat într-o noapte
în Tracia Iulianus mag.mil. la a. 493 (Marcell.), trebuie să fie tot o armă hunică (sau gotică ? ) ,
greşit pusă d e Philippide, OrR, I, p . 8 î n legătură c u „cuţitul (ori dacă vrei, sabiea) în
formă de secere fără dinţi, de care se serveau dacii şi probabil toţi thracii".
•• Mal. 404 confundă cele două ambasade, a lui Patricius şi a lui Ioan. Acesta era ge1:c
ralul din războaiele gotice ale lui Iustinianus (cf. Ioh.Ant. fr. 2 14e, FHG, V, p. 34
Hermes,
VI, p. 347
Mommsen, GS, VII, p. 733). Născut în Moesia Infericr („pro,·incia Mccs i a
natus", ILCV, 23 1 ) , probabil tot pe la Zaldapa ; magister militum şi consul înainte Ge a. 5 1 4 ;
nepotul lui Vitalianus era în bune relaţii cu Anastasius şi avea mare influenţă asuFra unchiu
lui său ; astfel se explică succesul misiunii sale diplomatice.
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Descendenţii lui : un fiu Cutzis, altul( ?)� Buzes şi un al treilea( ?) Benilus,
ca şi nepotul de soră Ioan, alt nepot Bonus, un nepot de fiică Domentiolus,
au roluri importante în războaiele lui Iustinianus, iar un fiu al lui Domen
tiolus, Ioan, în diplomaţia lui Iustinus al II-lea (infra, p. 143) . Înrudit
îndeaproape cu familia lui Vitalianus era
Leontius Byzantinus, cel maiţ de seamă teolog al veacului al VI-:u1,
călugărul cunoscut sub numele de 'lEpoao/.. uµ hr,c;, autor a numercasc
scrieri teologice, cu rol important în dezbaterile dogmatice din acea epccă 5 0 ;
„importanţa lui constă mai întîi în a fi introdus în teologie (cu deosEbi1 e
în cristologie) categoriile aristotelice, încercînd să împace dogma calce
doniană cu concepţia populară grecească despre Cristos" (Krumbz.cl:er) .
Activitatea multiplă şi relaţiile (confuze) au fost în bună parte elucidate
de cercetarea analitică dovedind căl_Leontius era unul din acei „călu gări
scytici" 51 originari din Scythia Minor (estul Moesiei Inferior) şi înn:.dit
cu moeso-romanul Vitalianus : „ . . . monachos de Scythia, qui de dr mo
magistri militum Vitaliani sunt, . . . isti monachi, inter quos est Lecntius,
qui se dicit esse parentt:m magistri rnilitum" (Mansi, Conc. coll. VIII. p.
479) 52• Obîrşia etnică a marelui teolog poate fi indicată prin cîttva ele
mente noi, do bîndite în paginile precedente. Cyrillus din Scythcpolis (vita
Sabae, p. 344) spune că era B u �ckv-rtoc; „ <';'l yevEL, adică născut la Const�!ll
tinopol, în ccncordanţă cu tradiţia din manuscrise, unde el e nr mit
µ ovcxxoc; B u �an ( o u. Dar e posibil ca informaţia lui Cyrillus să fie l: azată
pe faptul că Leontius a călătorit şi trăit la Bizanţ, avînd aici multe legături ;
el era unul dintre călugării „din Scythia" (monachus de Scythia), ca c.tare
născut şi el în Moesia Inferior, fiir:d îm udit cu Vitalianus. S-a spus însă
că „ din cauza numirii lui în manuscrise µ ovcxxoc; B u �anto u, mai veros: milă
rămîne afirmaţia lui Cyrillus" (Lccfs) ; în realitate asEmenea presupunere
nu e verosimilă, nici prcbabilă. Data naşterii lui Lecntius este pusă în
jurul anului 485 ; prin înrudirea cu Vitalianus, el era considerat „von
vornehmen Eltern" ; dar r...eamul lui pare a fi „distins" numai prin faptul
că Patriciolus şi Vitalianus au făcut o frumoasă carieră militară şi politic ă ;
erau însă de condiţie socială mcdestă. Î n ce priveşte pe Leontius, s-a arătat
că el avea numai o pregătire de teolog (ramură în care a dovedit mari
calităţi), nefiir:d un �dn-ărat axoJ.ao-.tx6c;, căci (precum spunea în scrierea
De sectis) era lipsit de E �(J,) nat cdcx, împrejurări ce se potrivesc mai bine
unui provincial născut şi crescut la ţară, decît unui orăşean ridicat din
mediul eclesiastic savant al capitalei imperiului. Argumentul decisiv care
5° Fr. Loofs, Leontios von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen
Kirche (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, herausg. v.
O. Gebhart- A. Harnack, III 1 - 2), Leipzig, 1887 ; Krumbacher, GBL, p. 5 4 - 56.
11 Pe „călugării scytici", ca şi pe Vitalianus, Sclmidt, Ostgerm. p. 292 îi declară,
fără

nici un temeiu, „ostrogoţi'".
52 „Diese 'parens' weist auf n:ehr hin, als nur auf Besitz der Gunst Vitolions, dessen
die Monche sich erfreuten, es kann nur auf wirkliche Verwandfrchaft hindeuten" ; oricum,
chiar dacă celelalte argumente invocate ar părea mai şubrede, „die Verwandtschaft des Leontius
mit Vitalian steht ohne dies fest" (Loofs, p. 243). Stabilind legătura între călugl'irii �ciţi şi
Vitalianus, L. dă şi o explicare, ingenioasă dar unilaterală, a reb€1iunii : principalul motiv ar
fi lupta pentru ortodoxie contra monofisitului Anastosius. Î nlăturarea episcopilor Macedonius
şi Flavius (calcedonieni) a fost desigur un excelent pretext pentru Vitalianus de a se răz
vrăti, exploatind totodată nemulţumirea trupei de foederaţi din Moesia, cu scopul vădit de·
a dobîndi coroana imperială.
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arată că Leontius nu s-a născut la Constantinopol, ci în Scythia, este înru
direa cu familia Patriciolus-Vitalianus 03, ai cărei. membri erau toţi nativi
în Moesia Inferior, de unde „emigrează" spre Byzantion abia pe la sfîrşitul
veacului al V-lea şi mai tîrziu ; asemenea înrudire era de natură gentilică,
încît cele constatate în privinţa etnicităţii lui Vitalianus se aplică şi lui
Leontius, numit „monachus de Scythia", obîrşia etnică trecînd neobservată
în lumea clericală : deosebirile de neam şi limbă dispăreau în marea comu
nitate social-spirituală a creştinismului ecumenic.
Caracteristic pentru călugării din Scythia, uniţi în credinţă şi luptă
duhovnicească cu Leontius, este directiva lor ortodoxă în sens calcedonian
şi orientarea spre biserica romană, tendinţă ce poate să fi avut un substrat
cultural-politic şi chiar etnic, reflectînd în primul rînd conştiinţa romani
tăţii lor, traco- şi moeso-romani de limbă latină şi aversiunea contra orien
talilor asiatici (monofisiţi, arieni etc.), ca şi contra grecilor cu păturile
diriguitoare în Bizanţ. Exact aceleaşi tendinţe se manifestă în politica lui
Vitalianus şi mai tîrziu a lui Iustinus I. Î n timp ce Roma şi Bizanţul erau
în schismă şi vrajbă sub monofisitul Anastasius, călugării din Scythia şi
„rebelul" Vitalianus erau în bune relaţii cu papalitatea.
Leontius a trăit în Moesia în prima etapă a vieţii sale fructuoase ;
la Constantinopole apare în 519, în cercul călugărilor grupaţi în jurul lui
Ioan Maxentius şi oblăduiţi de Vitalianus, ajuns la mare influenţă în con
ducerea imperiului ; după asasinarea lui Vitalianus, Leontius s-a mutat
la o mănăstire lingă Ierusalim, de unde revine în capitală, desfăşurînd o
intensă activitate teologică şi polemică între a. 531 şi 539 ; moare în
preajma anului 543. Din lipsă de alte ştiri, nu se poate afirma nimic despre
obîrşia celorlalţi „monachi de Scythia", între care cel mai distins era Ioan
Maxentius ; s-ar putea ca unii din ei să fi fost tot de prin Moesia, deci
eventual traco-romani, ca şi Leontius.

B). Din anul 518 pînă În 578
1.

-

Dinastia Iustiniană

Obîrşia social-etnică a familiei lui Iustinus şi Iustinianus 1 a format
pînă în a. 1941 obiect de controverse în decurs de aproape două veacuri,
cînd s-au formulat opinii variate, contradictorii din cauza lacunelor şi
divergenţelor din sursele documentare, ca şi din simple preferinţe subiec
tive la diverşii erudiţi. S-a atribuit lui Iustinianus obîrşie : germanică,
slavă, romană, illyră, dardană, tracă, traco-dacică şi chiar . . . albaneză.
Î n secolul al XVIII-lea se afirma că numele „ L'pravda" şi „ Istok" d lui
Iustinianus şi al tatălui său ar fi „gotice" sau . . . englezeşti (upright,
stock) 2, implicînd deci obîrşie nord-germanică. Un erudit din acelaşi veac 3
ss
1

Admisă şi de Krumbacher, GBL, p. 55 ; Jire�ek, Rom.Dalm. I, p. 1 7.
Originea împăratului Iustinian, în Volum omagial I. Lupaş, Bucureşti, 1 94 1 , p. 77.5 - 78 4 ;

l�. Rubin, RE, XXII ( 1 957). col. 536- 537.
• Ed. Gibbon, History of the decline and fall of the roman e mpi re, cap. XL, voi. IV,
P· 24 3 (ed. 1925 ; în trad. germ. J. Sporschill, 1862, ed. a IV-a, voi. VI I , p. 2 1 5 ) .
s J. P. Ludewig, Vita [ustiniani et Theodorae (Halle, 1 7 39) .
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a „dovedit" înrudirea între casa Habsburgilor şi dinastia iustiniană ;
alţii - cu temeiuri asemănătoare - susţineau originea slavă, dind credit
fabulelor din „cronica" slavonă atribuită unui pretins Bogomil (Teofil),
„ dascălul" lui Iustinianus, pînă ce la a. 1887 s-a demonstrat 4 că „ Bogomil
(Teofil) " este o ficţiune, cronica un fals grosier, opera unui plastograf
dalmatin, probabil clericul Ioan Marnavich (celebru falsificator la înce
putul veacului al XVII-lea) 5• Trebuie relevat însă că la 1873 (fără să fi
fost elucidat Jalsul şi împotriva unor excese ale istoriografiei din secolul
al XIX-lea : Safarik, D -inov ş.a.) a fost tăgăduită categoric originea slavă
a lui Iustinianus 6, arătîndu-5e falsitatea afirmaţiilor din „cronica" lui
Teofil, care între alte scornituri spune că împăratul s-ar fi numit la început
„ Upravda" (echivalentul slav al lat. Iustinianus), tatăl său „Istok", de
aspect slavon, evidente ficţiuni din secolul al XVII-lea 7• După altă ipoteză 8,
împăratul ar fi fost coborîtor din vechii colonişti romani aşezaţi în Dar
dania ; dovadă ar fi numele curat romane din familia lui (Iustinus, Iusti
nianus, Vigilantia, Dulcidius, Marcellus etc.) . Născut în teritoriul locuit
odinioară de clanul dardanilor, el fu declarat dardan romanizat9• Dar
informaţiile surselor documentare nu confirmă nici una din aceste ipoteze :
în istoriografi şi cronicari, Iustinian şi unchiul său Iustinus sînt numiţi
cînd „illyri", cînd „traci", încît majoritatea erudiţilor moderni au optat
pentru una din aceste soluţii : unii pentru i 1 1 y r ă 10, alţii, mai numeroşi
şi convinşi, pentru t r a c ă 11 . Reexaminarea critică a problemei s-a făcut
în 1941 (nota 1), reluată aici.
' J. Bryce, Life of Iustinian by Theophilus, în English histor. Review, 1887, p. 657 - 686 ;
cf. A_ A. Vasiliev, Vizant. vremennik, I 1894, p. 463.
' Krumbacher, GBL, p. 237. „Cronica" a fost compilată între a. 1 601 şi 1 604, în Dal
maţia, 1le un slav vorbind dialectul icavic, după Jire�ek, SBW, 1 36, 1897, XI, p. 5 1 ;
N. RadoiCic, Ober Kaiser Iustinians angeblicl1e slavische Herkunft (srb. ) . în Glas srb. A kad.
184, 1 940, p. 1 69 - 248 (rezumat în BZ, XL 1940, p. 279 -281) : croatul Ivan Tomko Mar
navic ( 1580 - 1 637), canonic în Sebenico, episcop al Bosniei şi consilier al împăratului Ferdinand
al II-iea. a compilat două „vieţi" ale lui Iustinianus, după Baronius şi din născociri proprii,
spre a •lovedi vechimea şi autohtonia slavilor în zona balcanică. Clericul plastograf este autor
al num -r.ia<;e falsuri istorice (acte, documente etc.) ; v. I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comu
nicări z s ' •rice, Sibiu, III 194 1 . p. 296- 297 ; F. Pall, în Emlekkănyv Kelemen Lajos (Omagiu
lui K. L. ) . Cluj, 1957, p. 508 - 5 1 0, cu bibliografie amplă despre activitatea <le plastograf
a lui Marna\"ic. Dacă porecla „:\forlac", <lată acestuia de unii contemporani, are v-reun temei
real, s-ar putea admite o legătură cu „vlahii morlaci" cunoscuţi în evul mediu prin Croaţia,
Dalmaţia, Istria etc. (cf. S. Dragomir, Vlahii şi }.forlacii, Cluj, 1924 ; Vlahii din no rd ul
Peninsulei Balcanice în evul mediu, Bucureşti, 1959).
• R. Roesier, SBW, 1873. I, p. 1 15 .
' Erezia despre obîrşia slavă a lui Iustinianus n-a dispărut încă din toate manualele <le
istorie ; mai poate fi citită <le ex. in Weltgeschichte a lui Leopold Ranke, II 1896, p. -180 ;
M. Jugie, Dictionnaire de theologie cathol„ VIII 2277 etc.
• K. Jirefek, Rom.Dalm. I, p. 19 ; Gesch.Srb. I ( 1 9 1 1 ) , p. 35.
• J. Jung, Die roman. Landschaften, 188 1 , p. 337 ; Tomaschek, Thr. I, p. 78 ; Skok,
ZONF, VII 193 1 , p. 34 ; Spamer, Illustr. Weltgeschichte, ed. a III-a, III / I ( 1 896) , p. 1 1 5 ş.a.
r n Obîrşie illyră :
Gelzer, BKG, p. 928 ; Roth, GBR, p. 2 1 ; Bury, HLRE II, p. 18 ;
Vasiliev. HEB. I, p. 172 („probablement illyriens ou peut-etre albanais") ; Diehl, Justinian,
în 1'vfenschen die Geschichte machten, ed. Rohden, 1934, I, p. 26-l, dar în HMA, III ( 1936),
p. 1 24 Iustinian şi ai lui deveneau „des !atins d ' Illyricum" ; Vnlic, Die Nationalităt Kaiser
Iustinians, în Glas srb.Akad. CLX. II Kl., 82, 193-1, p. 72 - 8 1 (citat în BZ, XXXVI 1936,
p. 242- 243) şi BIAB, IX 1935, p. 400 - 405 ; Grecu, BZ, XL 1940, p. 448 etc.
11 Roesler, SBW, 1873, I, p. 1 15 ; Hertzberg, G G, I , p. 98 ; Finlay, Hist. of Greecc,
I ( 1877 ) . p. 183 ; Stein, RE, X 1 3 1 4 , Stud. p. 7 1 , 100 ; Philippide, OrR, I, p. 4 ; l\fateescu,
AIIN, I II, p. 484 - 485 („traco-danian") ; I. Popescu-Spineni, Sur l'origine de Juslinien
(Bucureşti, 1 9 3 1 ) , p. 12 („origine thraco-dace") ; E. Kornemann, Riim. Geschichte, ed. a III-a,
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Teritoriul de origine era fosta provincie Moesia Superior, satul natal :
Tauresium (lingă Bederiana), unde - după ce a ajuns împărat - Iusti
nianus a clădit un oraş măreţ, reşedinţa arhiepiscopiei Iustiniana Prima .
Plasarea pe hartă şi pe kren a acestor localităţi nu s-a putut face cu abso
lută certitudine, materialul documentar e lacunos, echivoc, lipsind sufi
ciente descoperiri arheologice sau epigrafice. Mulţi au pus Iustiniana Prima
în sud-estul vechii Dardania, lîngă Scupi (Skoplje) n entual �pre nm d 12,
în marginea de sud a Daciei Meditenanea ; cpinie acceptată mai tîrziu
de unii erudiţi 13 . După indicaţia crcnicamlui Ican din Anticchia (fr. 2 14 b,
FHG, V, p. 3 1 ; Mcmmsen, GS, VII, p. 726) că Iustinus era h B E o epoc v T, c;
q;p o up ( o u 7tA"t)crtoc �ov-roc; Nocta cr ii> -r Ji ' I H up(ct, Iustiniana Prima şi satul
Tauresium au fost căutate în apropiere de Niş (Naissus) ; iar în baza G(S
coperirilor arheologice-arhitectonice grandioase la Cari Cin Gr� d (lîq,ă
Leskovac, Serbia, la sud de Naissus), aici a fost plasată aproai:;e ur.an: m
în ultima vreme Iustiniana Prima 14• Oricare ar fi soluţia adcptată : fie
la Scupi, fie Naissus (Cari Cin Grad), ambele erau în teritoriu tracic, precum
s-a stabilit în studiul desp1 e Graniţa etnică între traci şi illyri (AISC, IV,
p. 1 16 - 120), care trecea pe la vest de Scupi şi de Naissus, ieşind la Dur.ăre
aproape de Belgrad (Singidunum) şi core�i:;unzînd aproximativ cu ·Hc h a
limită administrativă între Moesia Superior şi Dalmatia. Dardania şi Dacia
Mediterranea erau deci cuprinse în zcna cu populaţie tracă, unde în seco
lele I - IV s-au constatat puţine urme illyre în antroponimie şi toponimie.
Localitatea mai importantă lîngă care se afla satul natal al lui Iustinianus,
Bederiana 15, are nume tracic, elementul bed- „apă" 1 6, existent în Bedyndia,
p. 1 33 (în Gercke-Norden, Einleitung, III/2, 1933 ; dar în ed. a II-a, 1922, p. 244 Iustinian
fusese „illyr") etc. O formulă mediană alegea R. Scala, Byzanz, în Weltgeschichte a lui Hel
molt, IV ( 1 919). p. 128 : „traco-illyr", ori de origine illyră, dar purtînd un nume ţersonal
( Sabbatius, cf. infra, p. 99) tracic. C. Paparregopulos, Histcria hellen. ethn., ed. a V-a,
voi. III ( 1 925), p. 62 : „barbari" din dh·ersele triburi barbare din nordul Macedoniei ; G.
Ostrogorsky, Gesch. des byzant. Staates ( 1 940), p. 42 : „Iustin I, ein makedonischer Bauer",
sau (ed. a II-a, 1952, p. 58) „ein Bauer aus Makedonien", formule comode şi abile, care
pentru etnicitate nu spun nimic.
12 Tomaschek, Zeitschrift fur i:isterreich. Gymnasien, 1874, p. 658.
13 J. E. Evans, Antiquarian res. in lllyricum, IV, p. 134 ; H. Kiepert, Formae orbis
antiqui, XVII ; N. Vulic, RE, X 1309, Iustiniana Prima, în Glas srb. nau{nog dru!lva,
V, 1929, p. 45 - 50 (citat în BZ, XXIX 1929, p. 445) şi Glas srb.A kad. 1933, p. 5 3 - 62 (BZ,
XXXIII, p. 456) ; Eis mncmen Sp. Lampru (Atena, 1 935), p. 337 - 338 ; cf. Compte-rendus
II• Congr. etudes byzant. 1926 (Belgrad, 1929), p. 70 - 7 1 ; J. Zeiller, Revue des sciences reli
gieuses, X 1930, p. 650 - 658 (BZ, XXXI 193 1 , p. 186) şi Melanges Ch. Diehl, I ( 1 93C),
p. 299 - 304 etc. ; Skok, ZONF, VII 193 1 , p. 39- 40.
u J. Vulic, Ou etait Iustiniana Prima ? în Le Musee Belge, XXXII 1928, p. 65 - 7 1
(cf. BZ, XXVIII, p. 214, 461) ; G . Novak, Kde lezela Iustiniana Prima ?, în Sbornik ven
Jaroslavu Bidlovi, Praga, 1928, p. 47 - 57 (BZ, XXIX, p. 445) ; :\I. Jeftic, lustiniana Prima,
în „Revista diecesană" din Niş, XVII 1936, p. 391 - 396 (srb. , citat în BZ, XXXVII, p. 236) ;
cf. N. Vulic, Compte-rendus II• Congr. etudes byzant. 1 926, p. 70- 7 1 . Caritin Grad, 1912- 1962,
Bibliografija, redaktor N. Mandic, Belgrad, 1962, 1 6 p. (Arheolol\ki Institut) ; Fr. Barisic,
Discussions sur le site de Jusliniana Prima (srb. cu rez. francez) , în Zbornik Filosof. Fakultela,
VII, 1 , 1963, p. 1 27 - 142. G. Ştefan, Iustiniana Prima şi stăpînirea byzantină la Dunărea
de Jos în sec. VI, în Drobeta (Turnu Severin), I 1974, p. 65 - 70.
15 Proc. aid. IV 1, 1 7 ; 28 ; anecd. 6, 2 ; Agath. V 2 1 ; Ioh.Ant. fr. 2 1 4b ; Mal. 4 10,
425 ; Chr. Pasch. 6 1 1 (BEv 80<pL"tT,<;, corupt din B E 8EpLO<VL"tT).;) ; Zach.Rhet. VII 14, p. 1 38,
VIII 1 , p. 140, IX 1, p. 1 68.
16 Cf. glosa �E8u
gr. \l 8<olp, EDR, VIII, p. 136- 137. Toponimul Bederiana era în
legătură cu vreo însuşire a apei, care conţinea minerale avind un gust rău, precum �rune
Zach. Rhetor., adăugind că la fierbere apa din BEderiana s-ar fi transformat în . . . singe( ' ) .
=
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Hedysiros etc., cu sufixul -r- frecvent în Tracia şi în restul Peninsulei Bal
canice, urmat de -ia- (var. -io-) ; forma originală era deci * Bederia, la care
s-a adăugat terminaţia latino-romanică - (a) na (ca în C elleriana, Marcelliana,
Victoriana etc., numeroase în sec. VI) . Î n numele satului natal Taurisium
(Tet up"fJcrtov), elementul radical (trac, după Skok) pare a fi de altă origine,
eventual celtic sau preindo-european( ?), dar nu illyric 1 7• Sufixul -s- e
frecvent în Tracia, la fel ca -io-. Faptul că Iustinus şi Iustinianus erau
origin'1.ri din teritoriu etnic trac, toponimul Bederiana fiind tracic, poate
con�titui un indiciu preţios, fără a fi un argument suficient, decisiv pentru
etnicitatea lor : ei puteau fi illyri sau romani ori chiar greci (dacă ar exista
vreun element în acest sens) născuţi în teritoriu tracic. Ştirile literare
(contradictorii numai în aparenţă) şi datele onomatologice au lămurit defi
nitiv această problemă în a . 194 1 .
lllyri sau traci ( ? ) . Dintre istoriografii ş i cronicarii contemporani sau
apropiaţi numesc „illyr" pe Iustinus I : Proc. anecd. 6, 2 („trei juni ţărani,
de neam illyr, Zimarchus, Ditybistus şi Iustinus din Bederiana") şi Theod.
Lect. p. 204 (PG, 86/1 ' I o ucrTÎ:voi;; . . . ' I A:A uptoi;; �v), Theoph. a. 6010,
p. 164Boor, care însă numeşte „Thrax" pe Iustinus al II-lea (565 - 578),
nepotul de soră al lui Iustinian (a. 6058, p. 24 1 T<;'l yev::: t 0p� �) 18 ; Viet.
Tonn. a. 518 (Chr.min. II 196) : Iustinus era „Illyricianus" 19 ; Zach.Rhet.
VIII 1, p. 140 „von Kastra Bederiana in Illyrikum", IX 1, p. 168 „Iusti
nos jener Greis aus dem Lande Illyrikon". Mărturia lui Procopiu a fost
preferată (de unii) faţă de alte aserţiuni ale cronicarilor : cum s-ar putea
admite (se întrebau) să nu fi cunoscut istoriograful aulic al lui Iustinianus
obîrşia etnică a familiei împăratului, ale cărui fapte avea să le preamărească
în istoriile „războaielor" şi în „construcţii" ? Dar aici, Procopiu a comis
(ca şi ceilalţi autori) o mică eroare alăturînd cuvîntul yevoi;; la ' I A:A upt6i;;,
acest termen neputînd să aibă accepţiune etnică, ci pur geografic-adminis
trativă : apartenenţa locului de naştere a lui Iustinus la praefectura Illyri
cum 20 ; după Theodosius I, „Illyricum" stăpînit de imperiul răsăritean
cuprindea Dacia Mediterranea, Dacia Ripensis, Moesia Prima (la Morava),
Dardania şi Prevalitana [Dalmatia de sud] 21 • Din aceste teritorii, numai
Prevalitana ana (ori avusese) populaţie compactă illyră 22• Ce valoare
Î mpăratul Iustinian a pus să se construiască aici o conductă de apă potabilă (spune acelaşi
cronicar) şi fîntîni care curgeau continuu (Proc. aed. IV I , 2 1 ) . Despre grija purtată de
Justinian patriei sale darcfanice, v. propriile-i cuvinte în Nov. XIX (a. 535) .
11 M. Budimir, Glas istor. drustva Novom Sadu, IV 1931, p. 1 8 7 - 193 ; cf. şi J. Pokomy,
Horrespondenzblatt der Wiener anthropol. Gesell. XLVII, p. 42 (non vidimus). Identitatea
între Bederiana, Tauresium şi satele actuale Bader, Taor la sud-est de Skoplje (Skok, op. cit„
p. 34 - 35, copiat după alţii) nu e verosimilă, consonanţă aproximativă, fortuită.
18 Cedr. 638 Iustinus I e „illyr" sau „trac", 680 Iustinus al Ii-lea „trac". Aceeaşi incon
secvenţă (în sens invers) la Zonaras : Iustinus I este „trac" (XIV 5, 1 ) , Iustinus al Ii-lea
„illyr " (XIV 1 0, 1 fiv o:J,o:; •o yevo:; ' D . >. upL6:;) ; asemenea distinctive etnice se repetau adesea
şablonic la cronicari, fiinrl neesenţial şi indiferent pentru btoricul-cronograf medieval dacă
Yri>1111ul din personajele sale era „illyr", „trac" sau de alt neam, amănunte secundare pentru
clesfăşurarea naraţiunii cronicăreşti.
19 Jirel!ek, Rom.Dalm. I, p. 1 9 .
2 0 Relevat de Stein, RE, X 1 3 1 4 ş.a.
21 Cf. Philippide, OrR, I, p. 3 1 0, 448.
22 Bederiana era r.6:AL:; 'I :A >.upLx� (Agath. V 2 1 ) ; Serdica din Tracia era 'I>.>.upLw
:-:: 6 :AL:;
(Proc. VII 40, 1 ; Theodor. HE, II 3) ; Ulpiana (Liplian, Proc. VIII 25, 1 3 ) ; Naissus (Niş,
Prise. fr. 2, FHG, V, p. 25, HGM, I, p. 278 ; loh.Ant. fr. 2 14, 5 etc.) : toate localităţi bine
cunoscute din teritoriu e t n i c trac. La fel Germane, locul natal al generalului traco-roman
·
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etnică avea expresia ' D . J.. uptoc; yevoc; din textul procopian arată numele
evident trace a doi (Zimarchus, Ditybistus) din cei trei juni „illyri", precum
şi afirmaţia (Proc. V 3, 30) că Petrus Patricius, născut la Thessalonice
pe la a. 500, era ' I J.. J.. uptoc; yevoc; 23 • Pînă tîrziu în evul mediu, termenul
„Illyrius" era întrebuinţat pentru izul lui arhaic 24 ; începînd din sec. IV
„ Illyrius" (chiar urmat de yevoc;) nu are valoare etnic-naţională, mai cu
seamă că în sec. V -VI nu mai existau elemente etnice şi limba illyră,
contopite cu un veac sau două anterior în romanitatea Dalmatiei şi zonei
dinari.ce : dovada în acest sens ar putea să fie faptul că în sec. Y - VI nu
se atestă antroponime illyre, lucru observat pentru oraşele dalmatine în
evul mediu 25 şi pentru imperiul roman în ansamblu (Illirii, p. J. .11 - 144) .
Dar antroponimele trace abundă în secolul al VI-lea, putînd fi identificate
continuu din epoca homerică pînă la începutul veacului al VII-lea e.n.
Majoritatea cronicarilor bizantini (contemporani sau de mai tîrziu)
numesc pe Iustinus şi pe nepotul Iustinianus t r a c i : Mal . -l lOBonu
(Iustinus oc7to B e: ae:ptocvocc; t:iv 0pg), 425 (Iustinianus 0p1 g), Euagr. HE,
IV I, Chr.Pasch. p. 61 1 Bonn, Theoph. a. 6057, p. 24 1 Boor, Basilius Cilix,
ap. Phot. cod. 42, tradiţie păstrată în istoriografia bizantină 26• Toate aceste
mărturii (ce pot conta nu prin numărul, ci prin valoarea lor calitativă)
au fost minimalizate sau trecute cu vederea de cei care urmăreau să atribuie
familiei iustiniane altă obîrşie etnică ; se poate obiecta însă cu uşurinţ{t
că mărturiile lui Malalas, Euagrios, Chr. Pasch. etc. ar avea în realitate
aceeaşi semnificaţie ca afirmaţia procopiană că Iustinus era illyr, iar problema
etnicităţii rămîne mereu nesoluţionată. Î n cazul de faţă, termenul T hrax"
nu e noţiune geografică-administrativă sau formulă arhaizantă (care să
fie reprodusă mecanic de o lungă serie de cronicari) : „Thrax" este :.;.ici
ca şi în veacurile şi cazurile anterioare - o noţiune de caracter e t n i c,
privind apartenenţa de neam, cum arată antroponimele, cele mai precise
„

-

Belisarius (infra, p. 107) ; cf. Viminacium, oraş „al mysilor între illyri", Prise. fr. '.! (HGM,
I, p. 280) etc.
23 RE, XIX 1297 ; Krumbacher, GBL, p. 237 ; Grecu, BZ, XL 1940, p. 448. Valoarea
pur geografic-administrativă a termenului „Illyrius, -icus" rezultă şi din expresii ca
0eaac:t>.ov!K"l)V i;l]v ' I >.>.up!8c:t rc6>.w Syncell. I, p. 7 15 Bonn ; Theoph. a. 6277, p. 461 Boor
etc. Pentru Proc. aed. IV 6, 34, Palatiolum („Palastolon", Th.Sim. VII 5, 5 ; 6, 3 ; Patsch,
BeitY. III/1 , p. 45) de l ingă Oescus ( Gigen) în Moesia Inferior (sec. VI la l\foesia Prima)
se afla E:v 'I>.>. upLor,, adică în Illyricum oriental, supus imperiului de răsărit ; cf. ce spune
despre Asamus (Osem), la Dunăre, Prise. fr. 5 (HGM, I, p. 284).
• 4 De ex. Attaliates, p. 205 Bonn vorbind de un slav din vestul Peninsulei Balcanice
îl numeşte N"foi;oFi •tvc:t . . . &;ro 'D. >. upti:iv i;o y .:vo, EA><ovrot. Cf. P. Mutafciev, Bulgares et
Roumains (Sofia 1932), p. 237. Sîrbii erau adesea numiţi în cronici „Triballi" etc. De cuvîntul
„Illyrius" (dindu-i-se, în locul înţelesului geografic-administrativ ce avea în realitate, la sfîr
şitul epocii antice, unul greşit etno-lingvistic) s-a uzat şi abuzat la cronicarii antichităţii
tîrzii şi ai epocii bizantine, ca şi de către erudiţii moderni, prin anii 1920 - 1 930, cîn<l o mod ă
şi chiar o manie illyrizantă au cuprins pe mulţi filologi şi arheologi (H. Krahe, J. Pokomy,
N. Jokl, R. Scala ş.a. ; v. AISC, I V , p. 87 ; SCL, VIII 1957, p. 27 - 42 ; Illirii, p. 58- 62) .
De aceea apare scuzabilă confuzia cc se face declarindu-se illyri sau chiar de „neam illyric"
numeroşi traco-romani din )cloesia Superior- Dardania şi chiar din zona orientală a Moesiei.
26 J îrecek, Rom.Dalm. I, p. 66.
26
Suid. s.v. Euphemia ; Georg. :\Ion. chr. p. 626 Bonn ; Georg. Cod. ann . el imp.ser.
p. 1 5 1 Bonn ; Patr. Cpol. III 59, p. 239 Pr., 183, p. 273 Pr., 120, p. 252 Pr., II 26, p. 164 Pr.,
30, p. 166 Pr. ; Zon. XIV 5, 1 ; Cedr. p. 636 Bonn (illyr sau trac). 680, Eusth. comm.Dion .
PeYieg. 918 (Geogr. Graeci min. II, p. 38) ; Glycas, p. 458, 493, 506 Bonn ; Joel, p. 44 Bonn ;
Anon. enarr.brev. 29 (p. 37 Pr.) , Anon. clw. syntcm. p. 61 (ed. Bauer, 1909) ; Niceph. HE,
XVII 1 (PG, 147, p. 220) ; Ephr. 1 1 07, 1 1 09.
,
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distinctive ale etnicităţii, chiar şi cînd alte ştiri comportă neun echivoc.
Ortacii de drum (posibil consăteni) cu care Iustinus I şi-a început călătoria
de acasă şi cariera militară în Constantinopol, pe la a. 470 Zimarchus
(p. 83) şi Ditybistus27 erau traci sadea ; nici de aci încă nu rezultă
totuşi că şi Iustinus trebuia să fie trac. Argumentul decisiv - în perfectă
concordanţă cu mărturiile cronicarilor de mai sus - care arată etnici
tatea t r a c i c ă a familiei iustiniane este un antroponim de atare origine
ce a supravieţuit romanizării : B o r a i d e s, purtat de unul din nepoţii
lui Iustinus I şi frate al lui Germanus (p. 100) şi de un fiu al lui Germanus
şi Passara : Boraides-Iustinus (p. 122) ; Tzirus încă poate fi trac (p. 101 ) .
,

2.

-

lustinus I (51 8 - 527)

Ascensiunea la rang împărătesc a familiei iustiniane se datoreşte spiri
tului întreprinzător al traco-romanului Iustinus (temerarul ţăran din Dar
dania) 28, care din simplu păstor a izbutit a se ridica în fruntea imperiului
în nişte împrejurări cu înfăţişare de basm. Pe vremea lui Leon I tracul
(prin a. 470), trei tineri ţărani : Iustinus, Zimarchus şi Ditybistus 29, săraci
lipiţi, porniră din satul Tauresium lîngă Bederiana (la graniţa dintre Dar
dania şi Dacia Mediterranea ; supra, p. 92 -93) spre Constantiuopol,
să-şi „cerce norocul" : o existenţă mai bună. Din sărăcia de acasă nu putură
lua de drum, spune cronicarul vremii (Proc. anecd. 6, 2), decît nişte cîrmoj i
de pîine în desagii din spinare, cu care au ajuns pe j os în capitala imperiu
lui. Aceste lucruri, povestite din gură-n gură, erau cunoscute în amănunt
de contemporani, iar pictorul Marinus le putu reconstitui în fresca exe
cutată sub domnia lui Iustinus 3 0 . Chipeşi, de ţinută fizică impunătoare
27 Antroponimul�compus Ditybistus (singurul caz cunoscut pînă acum) relevat de Roesler,
Tomaschek, Mateescu ş.a. ; Decev, Sprachr. p. 144. Elementul onomastic trac Ditu- în
numele Ditas, Ditupaibis, Ditizele, Ditilla (EDR, I, p. 1 1 4, 2 1 9, II, p. 229- 232) ; Ditugentus,
CIL, III 835 (Dacia, II, 1958, p. 463 - 464) ; -bistus în Bistes, Bistocos, Bure-bista, Bisdes,
I GB , nr. 861 . Tracul Ditybistus pare a fi fost mai puţin norocos (căzut în vreo luptă ?) decît
ceilalţi ortaci de drum (Iustinus şi Zîmarchus) . căci cronicile nu-l pomenesc decît în legătură
cu călătoria spre capitală şi înrolarea în armată sub Leon I tracul.
H Despre ascensiunea şi domnia lui Iustinus I : RE, X 1 3 1 4 - 1329, 1 ; Stein, HBE,
II, p. 2 1 9 - 275 ; A. A. Vasiliev, Justin the First, Cambridge, Mass., 1950, 439 p.
29 Nimic nu arată că între cei trei tovarăşi de drum (probabil consăteni) ar fi existat
legătură de înrudire ; totuşi, unii erudiţi îi declară, fără motivare, fraţi (Muralt, Chr.byz. 1 1 3 ;
F. Andlov, Die byzant. Kaiser, Mainz, 1865, p. 126 ; Roth, GBR, p. 2 1 ) ; vor fi fost poate
(cum se zicea popular) „fraţi de cruce".
a o Semnificativ pentru asemenea „homines uovi" este pasajul din cronicarul Zach. Rhet.
VII 1 , p. 140 povestind cum pictorul Marinus din Apamea - aflindu-se în primejdia de a
suferi o grea pedeapsă pentru îndrăzneala de a fi zugrăvit pe o clădire publică scene din
viaţa împăratului Iustinus, cu începuturile umile pînă la urcarea tronului imperial - s-a
apărat astfel : „am înfăţişat acestea în tablouri pentru lămurirea privitorilor şi ca să cunoască
cei care vor să înţeleagă, ca cei suspuşi, bogaţi şi distinşi să nu se bizuie pe funcţia, bogăţia
sau vechimea nobleţei lor vestite, ci pe Dumnezeu care înalţă pe cel necăjit din noroi făcin
du-1 căpetenie asupra poporului şi domnitor în împărăţia oamenilor pe care o va da dacă
va vrea şi la conducerea căreia el va pune pe cel umil dintre oameni, (Dumnezeu) care alege
pe cei cu nobleţe modestă în lume, iar pe cei dispreţuiţi şi ce nu sînt nimic pentru a înlătura
pe cei ce sînt ceva". Asemenea pledoarie a impresionat plăcut pe împărat, salvînd pe zugrav
de pedeapsa aspră ce-l pîndea. Philippi<lc, OrR, I, p. 451 , face o reuşită comparaţie intre
ascensiunea lui Iustinus şi acea a lui Ghica-vodă, un tînăr arnăut sărac, pornit (cum spune
Ioan N'ecnke în O samă de cuvinte) din satul Kiupri spre Constantinopol însoţit de un june
· ·
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(xocAALO'TOL TiX awµixToc), cei trei juni Iustinus, Zimarchus şi Ditybistus fură
înrolaţi de Leon I în garda sa, probabil corpul „excubitus" înfiinţat în
acea vreme. Dintre cei trei recruţi, numai Iustinus este cunoscut mai
deaproape (datele principale „biografice") : născut la a. 450 (Chr.Pasch.
p. 617Bonn : avea 77 de ani la moarte, în 527 ; după Mal. 424 ar fi avut
numai 75), în satul Tauresium, fiind desigur localnic : părinţii ţărani mun
teni săraci, el însuşi, la început, lucrător sau cioban şi porcar 31• Sub Anasta
sius, Iustinus ajunse dux (u7tocrTpocT'Y)yo;), luînd parte la campaniile isaurice
(a. 492 -497) ; în războiul cu perşii este comes (probabil scholae candita
torum iuniorum), se distinge în luptele la Amida (a. 503) 32 ; comes excubi
torum (la 515 luptă cu succes contra flotei lui Vitalianus) ; în fine senator
şi patricius. Î n aceste ranguri, el îşi asigură o covîrşitoare influenţă asupra
gărzii imperiale. După decesul lui Anastasius, praepositus sacri cubiculi
Amantius urmărind ridicarea în tron a favoritului său (care-i era rudă ;
l\Ianasse, 3 106-7) numit Theocritus, comes domesticorum ori satelles 33,
încredinţează în acest scop o mare sumă de bani lui Iustinus pentru a
fi împărţită gărzii (a cărei putere era decisivă în problema succesiunii) .
Cu o viclenie autentic barbară 34, Iustinus ştiu să folosească paralele în
propriul său interes : la 10 iulie se proclamă împărat. Poporul şi senatul
îşi dau aprobarea entuziastă, noul ales fu încoronat cu mare fast 35•
Personalitatea împăratului Iustinus I apare ca una din cele mai inte
resante, cu trăsături semnificative, simptomatice pentru o întreagă epocă
istorică. Complet lipsit de cultură cărturărească 36, el a rămas toată viaţa
analfabet, în sensul total al cuvîntului : neputînd să înveţe a desena cele
patru litere din formula oficială LEGI („am citit") de aplicat pe decretele
împărăteşti, i s-a confecţionat un fel de „tipar" (şablon) cu aceste litere
tăiate în lemn, unde mîna lui greoaie era purtată pe făgaşul slovelor de
către un secretar, obţinîndu-se astfel pe documente formula marcată chiar
. . . „autograf" de suveran (Proc. anecd. 1 2- 16) . Pare să fie autentic acest
amănunt anecdotic relatat de istoriograf, care înfăţişează pe împărat ca
„prost în simplitatea lui, cu totul barbar şi grobian" 37 ; probabil adevărat
turc, care - ajuns mai tîrziu vizir al Porţii otomane - a ridicat în tronul l\Ioldo,·ei pe
amicul său din tinereţe.
31 Zon. XLV 5, I 'Io ua•îvo, 6 0p4;, yovi:blv hcpui; 1foljµ"1v xal âcpo:vwv, a1j-ra, -;a :-:p6-re
F O V au-roupywv ii !3 o ux61.oi; • uy;ciXvblv xal a u<pop136,. Proc. anecd. 6, 2.
3 2 Episodul petrecut în acest timp, cînd Iustinus era să fie ucis de generalul Ioan
„Cocoşatul", supra, p. 83.
33 Bury, HLRE, II, p. 1 6 .
3 ' Gelzer, B K G, p. 928.
35 Lupta pentru succesiune n-a fost lipsită de greutăţi : Iustinus avea adversari puter
nici, numeroşi ; pe lingă Theocritus (omul lui Amantius) şi descendenţii lui Anastasius, s-a
mai ridicat un pretendent cu numele Ioan (de obîrşie necunoscută), care a izbutit chiar să
se proclame împărat ; acest amator de domnie a fost însă rapid înlăturat de abilitatea lui
Iustinus (detalii nu se cunosc) şi făcut episcop în Heraclea Traciei (Perinthus) : „Iohannes,
qui ante lustinum ad imperium erat electus, Heraclia Thraciae episcopus ordinatur" (Viet.
Tonn. a. 520, Chr. min. II 196) . Membrii familiei lui Anastasius erau înlăturaţi astfel, „cu
toate că erau numeroşi şi distinşi" (Proc. I 1 1 , 1 ) , fiind ţinuţi, totuşi, pe mai departe în
cinstea cuvenită.
18 „Nicht gelehrt", Zach.Rhet. VII 26, p. 138 ; âµiX&l]-ro, 8& ypaµµiX-rblv ar:iXll't"blV xal -ro
8� l.ty6µevov âval.9iX!31J"'"' wv, ou yeyovoi; ev ye 'Pblµalot, 1tp6-repov •oii-ro, Proc. anecd. 6,
l i ; Ioh. Nik, 90, p. 5 0 1 Zot. ; Suid. s.v. Iustinos.
37 Pr oc. anecd. 6, 18
( i!!y Ablr.oi;, âyp oixtt6µcvo�). Celelalte aprecieri, unele triviale,
asupra „incapacităţii" personale a lui Iustinus trebuie să fie mult exagerate în cronica
pamflet a lui Procopius.
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în cea mai mare parte : de unde să-şi fi însuşit cultura cărţilor cel ce n-a
avut prilej de a frecventa vreo şcoală ? N-avea de unde să se cultive ţăranul
ostaş care-şi petrecuse copilăria păscînd vitele şi porcii în satul natal din
centrul Dardaniei, iar adolescenţa şi maturitatea numai în tabără, campanii,
marşuri şi lupte. Sub raportul culturii literare umaniste, Iustinus era
desigur aproape nul, iar aprecierile drastice despre „incultura" lui (venite
din partea unui rafinat scriitor şi erudit ca Procopiu) nu trebuie luate drept
scornituri tendenţioase, insulte gratuite, total nemeritate 38• Î nsuşirile
împăratului traco-roman nu erau de ordin literar-filozofic, nici ştiinţific :
robust şi energic, cu excepţional spirit de iniţiativă (dovadă ascensiunea
lui impresionantă), el era un conducător de oameni, excelent comandant
de oşti 39, nu om de cultură scolastică. Î n scurta sa domnie a făcut proba
unor mari calităţi militare şi mai ales politice.
Portretul fizic şi moral al lui Iustinus schiţat în RE, X 1327 -8. Cea
mai reuşită imagine a lui e pe monedele din Catal.imper.byzant.coins Brit.
Museum, I, p. II, nr 12 şi 1 1 -24 ; chiar la bătrîneţe apărea ca „ein alter
::VIann von schonem Aussehen" (Zach. Rhet. VII 14, p. 138) .
Nelipsit de omeneasca vanitate, Iustinus s-a acoperit de titluri pom
poase, ca „victor Iustinus pius felix inclitus triumphator semper augustus ;
clementissimus ; serenissimus ; christianissimus" etc. (RE, X 1315 -6) .
Dar cu adversarii personali a fost crud : chiar l a începutul domniei fură
ucişi toţi opozanţii şi cei periculoşi, Amantius, Theocritus, Andreas (cubicu
larius), iar alţii trimişi în exil ; înlăturaţi totodată oamenii de încredere
ai lui Anastasius.
Autentic reprezentant al romanismului, ca un traco-roman din masele
Peninsulei Balcanice pe care imperiul se rezema de trei veacuri, Iustinus
era promotorul unei politici de apropiere faţă de biserica romană, aderent
al ortodoxiei calcedoniene (op&o ao!;oT°''oc;, Suid.) ; atitudine explicabilă
nu numai prin obîrşia din diocesa patriarhală a papei (RE, X 13 14), ci şi
prin conştiinţa romanităţii şi latinităţii sentimentelor sale. Acelaşi lucru
se poate spune despre Vitalianus, traco-roman din Moesia Inferior. Afini
tăţile religioase şi comunitatea de sentimente apropiară pe cei doi traci :
"" Analfabetismul lui Iustinus nu era o excepţie, nici „unicat" între monarhi ; suficient

m en ţ iona exemplul contemporan : regele ostrogoţilor Theoderic cel Mare, cu toate că avu
sese prileju l de a se instrui la dascăli de frunte î n Bizanţ (Theoph. a. 5977, p. 1 3 1 Boor =
202 ll onn l<ot'Td: yiXp 'TO B u 1=iiVTLOV oµ'l)pd1acxc; r.od 'TOÎc; <ip!a-roLc; 'TWV 8L8a:axii'A<o>v �cpoh'l)acv, RE
V A 1746, 1748), totuşi „ illit eratu s erat" ( An . Vales. 79) , ypa.µµii-r<o>v o u lle llaov iixo-l)v l)(<o>v
a

(Proc. V 2, 16), adică total a n a I f a b e t. F.Lot, în HMA, I ( 1 928) , p . 1 1 4. Fiind limpezi ,
categorice textele, este zadarnică truda grea a unor istorici modenti de a le „ atenua ", ca
L. �ehmidt, Histor.]ahrbuch , 1927, p. 727, Ostgerm. p. 273 : ar fi „eine Verleumdung" (insultă,
calomnie) şi anume „ llamit d er Mange l an g eleh rt er Bildung, wie ihn die G ranuuatik erschulen

gemeint" ; ori \V. E nsslin , Rex Theodoricus inlitteratus ? în Histor.] ah1·buch,
1 9-W, p. 39 1 - 396 (citat în Klio, XXXIV 194 1 , p. 1 75 - 6) , care încă afirmă că pasajul din
An. Vales. nu se referă la regele ostrogot, al cărui nume ar fi strecurat (printr-o inexplicabilă
i111pn·jurare) în textul cronicii anonime în loc de Iustinus( I) ; dar despre pasajul lui Proco
pius (V 2, 1 6) ce va fi crezîn<l Ensslin ? şi acolo, numele lui Theodoricus s-a strecurat printr o
„illl'xplicabilă împrejurare" ? Preocuparea acestor erudiţi este, însă, destul de transparent ă .
Oricnm, apare prea puţin justificată „felicitarea" a d resată în pripă de austriacul F. l\liltner
!ni Ensslin pentru un rezultat foarte dubios, care, fireşte, le apare ca o certitudine : „es ist
somit Theo d erich von dem Vorwurf, des Schreibens nicht kundig gewesen zn sein, en<lgiiltig
befn·it" ( J(lio, XXXIV, p. 176) . Regele ostrogot şi-a găsit, după 14 veacuri, buni avocaţi
Y<lluntari care să-l spele de „ analfabetism".
"' „N'ctait qu'un homme de gnerre et un Yaillant capitain", Ioh. Xik. 90, p. 5 0 1 Zot.
Yer:n ittelten,
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Vitalianus flJ chemat de Iustinus la Constantinopol, făcut magister mi l i 
tum praesentalis şi consul pentru a . 520. Dar din cauza uneltirilor nepo
tului Iustinianus, probabil şi din cauza unei noi încercări de rebeliune
(Ioh.Nik. 90, p. 502Zot.), Vitalianus e asasinat împreună cu notarul său
Paulus şi cu domesticul Celerinus. Prin suprimarea acestora, junele nepot
Iustinianus rămîne atotputernic, cu influenţă covîrşitoare asupra unchiului
său împărat. Un alt adversar al lui Anastasius, Diogenianus (descendent
din Leon I tracul), fu readus din exil (a. 5 19) şi făcut din nou magister
militum Orientis (Chr.Pasch. 6 12Bonn) .
Fapta cea mai de seamă a lui Iustinus a fost restabilirea ortodcxiei
în toate drepturile ei fireşti, prin înlăturarea tuturor sectanţilor şi îndeosebi
a deviaţioniştilor monofisiţi, contra cărora s-a pornit o prigoană aprigă,
avînd ca urmare o serie de turburări, abuzuri şi grave dezordini în imperiu.
Cu papalitatea fură restabilite raporturile normale, în avantajul bisericii
romane. Duşmănia dintre cele două partide, „verzii" şi „albaştrii", a dege
nerat în adevărate războaie civile, timp de cinci ani (522-527), dublate
de cutremure, foamete, incendii, cărora căuta să le facă faţă politica activă
şi constructivă a lui Iustinus I ; activitatea lui administrativ-legislativă
s-a desfăşurat mai ales în ultimii ani sub influenţa şi impulsul nepotului
său Iustinian.
Î n politica externă, Iustinus a urmat o direcţie pacifistă corespunzînd
temperamentului şi vîrstei lui (68 de ani la ocuparea tronului ) . Cu regele
ostrogot din Italia Iustinus a evitat un conflict, iar după moartea lui
Theodoric cel Mare (a. 526), 1_malasunta asigură imperiul romano-bizantin
de lealitate şi supunere. Spre sfuşitul domniei lui Iustinus, încep incursiunile
s 1 a v e în Peninsula Balcanică : un mare număr de anţi trec Dunărea,
întimpinaţi de nepotul împăratului, Germanus magister militum per Thra
ciam (p. 100) : într-o mare bătălie, cetele lor prădalnice fură zdrobite,
măcelărite, biruinţă care a creat acestui „ucigător al slavilor" în secolul
al VI-lea o faimă răsunătoare, mai ales printre sclaveni, care după un sfert
de veac îi aminteau numele cu groază (Proc. VII 40, 5-6 ; RE, III, 698) .
Duşmănia dintre imperiu şi Persia nu putea fi estompată multă vreme :
în ultimii ani ai lui Iustinus conflictul izbucni din nou. Ostilităţile s-au
deschis din cauză că Bizanţul susţinea pe regele iberic Gurgenes contra
perşilor. Un corp expediţionar roman înaintă pînă în Lazica, o armată
condusă de Tzitta şi Belisarius atacă fără succes Persarmenia, în timp ce
alta comandată de Libelarius atacă Nisibis. La sfîrşitul zilelor lui Iustinus,
războiul cu perşii era în plină desfăşurare, continuat de nepotul său succesor.
Consoarta lui Iustinus, Lupicina, era o roabă de obîrşie barbară, cum
părată de el şi făcută concubină (mx /.. /..a. x�, Proc. anecd. 6, 17 ; Vict .Tonn.
a. 518, 2, Chr.min. II 196) ; RE, VI 1 167, 3, XIII 1844 ; s-ar putea ca şi
ea să fie de origine de prin Thracia ori Moesia. Ajunsă împărăteasă, şi-a
schimbat numele în „Euphemia". Cucernică şi zeloasă creştină, ea a clădit
o biserică cu numele sfintei Euphemia, „patroana" sa, şi o mănăstire, unde
a fost înmormîntată împreună cu soţul ei ; a murit înainte de a. 527, fără
urmaşi.
După adoptarea nepotului său Iustinianus, ridicat la demnitatea de
augustus şi coregent (1 apr. 527), bătrînul Iustinus moare peste 4 luni
în vîrstă de 77 de ani, dintr-un abces la picior (urmă a unei răni dintr-o
luptă) . Î mpărat ortodox, evlavios, el a clădit (mai ales sub influenţa nepo-
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tului Iustinianus) mai multe biserici în Constantinopol, iar numele lui
(Iustinopolis) l-au purtat oraşele reclădite Anazarbus şi Edessa, ca şi un
oraş înălţat de Iustinianus lingă Secunda Iustiniana (Proc. aed. IV 1, 30) .
Statuia lui şi a cîtorva membri ai dinastiei erau expuse în palatul Cbake.
3.

-
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Caracteristic pentru obîrşia umilă a familiei imperiale iustiniane (nume
roasă în sec. al VI-lea) este faptul că nu se cunoaşte numele niciunuia
din ascendenţii lui Iustinus I, pn:cum nici numele celor din generaţia sa .
Sigură e numai o soră (mama îrr.păratului Iustinianus) şi un frate (ori altă
soră), tatăl (mama) lui Gennanus, Iustus şi Boraides. Pe sora lui Iustinus
şi mama lui Iustinianus I „crcnica" lui Pseudo-'Ibeophilus (supra, p . 91)
o numeşte „ Bigleniza" 4 0, ticluit (slavizr..t ) din nnmele latin al surorii lui
Iustinianus : Vigilantia. Dar numele mamei lui Iustinianus nu e cunoscut ;
nu-l menţionează Procopius, care ar fi fost cel mai în măsură a-l cunoaşte .
Î n satul natal, această seră a lui Iustinus era căsătcrită cu un ţăran lccalnic,
din acEeaşi r Egiune, pcsibil ti aco-rcman, Sabbatius ( L.oc� � oc"t toc;, Prcc. a ?iad.
12, 8 ; L.oc� �OC"tYj<; Thecpb. a. €024, p. 183Boor = 281 Bonn ; CIL, V 8120, 2 ;
infra, p . 104 ; RE, I A, 1565- 6), al cărui nume nu e tracic, cum grEşit
s-a afirmat de unii 41, ci sE mit-cnştin 42 • Dintre copiii lui Sabbatius se cunosc :
lustinianus împăratul (despre care s-a născccit lEgenda că ar fi fost concEput
din legăturile mamei �ale cu un dc mcn, ţ cveste relatată de Proc. anecd .
12, 18- 19, spre a defăima pe împărat) ; o fată cu nume necunoscut al
cărui fiu era prinţul Mardv.nus 43 şi alta cu numele Vigilant1·a, mama lui
Iustinus al II-lea (Frec., Ccripp.) 44, Marcellus şi Preiccta. Copiii lui Sabba
tius s-au născut la Tauresium lîngă Bederiana Dardaniei, unde şi-au trăit
o parte din tinereţe. Ridicat la m::ai demnităţi, Iustinianus aduse pe Vigi
lantia în capitală, îi acordă cinste d(( � ebită la curte ; pune :oă i se clădească
un palat ('tei Bty AE'VTLIX<;, Patr. Cpol . III 1 17), iar la Portul Sofian fiul ei
Iustinus al II-lea îi va ridica o statuie (ibid. II 62 ; ea trăia încă în primii
4 0 Numele „Bigleniza" era luat ca bun de Altm ai:;ni, cf. Proc. ed. E c r. n , Yol. I I I ,
p. 148� n o t a 6 ; admis de toţi, F Î D ă la a. 1887.
4 1 Roesler, SBW, 1 873, I, p. 1 1 5 „echtthrakischer Nam e Sabbatics" ; Jirecek, Rom.
Dalm. I, p. 19 „ Sabbatius ein pbrygiHher Name, ,-erbreitet durch dtn Mi1 hraskultus" ; Scala,
Weltgeschichte (Helmolt, 1 9 19), IV, p. 1 4 8 „S. thrakischer NGme" ; Fhilippide, OrR, I, p. 4
„macarcă din Dardania, Iustinianus era probabil 'Ihrac, nu Jllyr, judecînd după numele
tată-so Sabbatius ( Proc. ) , pentru care c c mFară zeul 1brac Eabazios, S abadius ; Tcmaschek,
Thr. I I/ 1 , p. 43". Dar Iustinianus e trac nu „judecînd duFă numele t ată-so Eabbatius", ci
după numele vărului său Boraides (infra, p. 1 0 1 ) .
'" Forma numelui n u confirmă afirmaţia l u i Rctsler, Jirecek, Scala, Philippide, căci
-bb- şi -t- indică origine difuită (din Sal:azius, -dius ar fi derh-at� Sal:azia11us, Kazarov, J:;'Ihr,
p . 38, nr. I S 2 : 1 5 1 , 87 1 ; enntual Sat asiar.us, CIL, III 2CC9; dacă nu erau deformări ale
lui „ E t 1castia1:us" ; nici traco-m a n c cr.ear.ul s� batlaras ori S a tytl a s 11U �u VHO legăt u r ă cu
Sabbatius, care e nuxre iudaic-cn�1in (or. R E, I A, 1 5€5 ; BJ.·z.-mugr.Jah1·b. II 1 92 1 , p.
2C6- 2C8 ; din Tracia şi B C H, :XXXV I 1 9 1 2, p. 632, 87 ; Hell.philol.syll. arch. parar1m.Crol.
XVI 1 885, 23, 4). Ee înţelege că tatăl lui Iustini�nus nu are nimic cczrtm cu eneimea decît
'
numele primit sub influenţa creştinifmului.
�
43 Marcianus e numit „le fils de la soeur de sa mere" [a lui Iustinus al II-leaJ de Mihail
Syrianul, 1rad. E. Delauriu, Paris, 1849, p. 13 şi 72.
44 Proc. IV 24, 3 B Ly A EV>LO<. Coripp. Laud.Just. praef. 2 1 ; I 78 Vigilantia ; Viet. Tcnn .
a. 567, 3 (Chr.min. II 206) ; Patr.Cpol. III I 17, p. 254 Pr., II 62, p. 184.
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ani ai domniei fiului său, 565 -578) . Soţul Vigilantiei se numea Dulc-idius 45•
Cealaltă ramură a dinastiei iustiniane descinde dintr-un frate sau soră a
bătrînului Iustinus I : Germanus, Iustus şi Bora·ides, trei nepoţi ai lui Iusti
nus I consideraţi multă vreme ca nepoţi ai lui Iustinianus, din cauza unei
greşite emendări a textului procopian VII 40, 5, ' Io ucr,rvo; ă rzpµocvou
&efoc; 4 6 • Cel mai remarcabil dintre fraţi şi (după Iustinian) dintre nepoţii
bătrînului Iustinus I este Germanus, eminent general şi bărbat de stat :
magister militum înainte de a. 527 (supra . p. 98) şi încercat luptător în
războaie, avea la această dată mai mult dE> 30 de ani, născut (fără îndoială
la Tauresium) înainte de a. 500 (probabil pe la 490), deci cam de aceeaşi
vîrstă cu împăratul Iustinianus. Î n timpul domniei acestuia, din cauza
intriganţilor şi a femeilor din palat, Germanus n-a jucat rolul pe care
i l-ar fi îngăduit însuşirile lui excepţionale 47• Soţia lui, Passara (Proc.
VII 39, 14), probabil - cum indică numele ei - era din regiunile traco
moesice, adusă cu sine de Germanus la Constantinopol ; numele ei este
roman, nu trac sau de altă origine 48•
Instus s-a distins în rebeliunea „Nika", apărînd tronul vărului său
Iustinianus I (p. 1 13) ; participă activ la războiele cu perşii.
'" Despre el lipsesc informaţii amănunţite. Vict.Tonn. a. 567, 3 „Iustinus iunior, \"igi
lantiae sororis Iustiniani augusti filius Dulcidio natus". „Dulcissimus" e forma coruptă în
manuscrise, cum a stabilit Stein, Stud. p. 26, 1 . Dulcidius pare a fi şi el originar de prin
Tracia, fiind probabil de neam traco-roman : acesta era motivul pentru care Iustinus al II-lea
a numit „Thrax" de cronicari (Theoph„ Patr.Cpol„ Glycas, Cedr.) . cf. Steîn, loc. cit ; Groh,
Geschichte des ostriim. J(aisers Iustin II„ 1889, p. 45, nu numai pentru descendenţa J ui maternă
·sau prin confuzie cu Iustinus I. Despre Dulcidius, probabil fire modestă şi rezervată, nu se
ştie altceva înafară de apartenenţa la dinastie.
•• Greşeala (repetată de unii, ca F. Lot, HMA, I 1 928, p. 1 48, 154, 1 55 etc. ; chiar în
ultima vreme, V. Beşevliev, StCl, III, p. 256) datează din sec. al XVII-iea, cauzată de
„emendarea" arbitrară a eruditului Maltretus (a. 1 662) în textul procopian, unde în loc de
'Io ucnîvo; - cum era în toate codicele - s-a scris 'Io ua't'tvtotv6c;, Maltretus fiind derutat <le
interpretarea cuvintului .Xve<jit6c; pe care Alemannus l-a considerat ca „nepot" (nu „văr" cum
este în realitate) . H. Kallenberg ( Germanus Iustinians Vetler, nicht Neffe, în BPhW, 1915,
p. 991 - 992) a explicat confuzia : cei trei fraţi nu pot să fi fost nepoţii, ci erau v e r i i lui
Iustinian I (cf. Jire�ek, Gesch.Srb. I, p. 8 1 ) . lord. Get. LX numeşte pe Germanus „frate al
lui Iustinian" (fratri suo Germano patrido). cf. RE, VII 1258 (Benjamin) ; <lar în alte locuri
(XIV 8 1 , XLVIII 25 1) îl numeşte „fratruelis" ( = văr) . Făr1'1 valoare este încerc \l'ea lui
E. Gerland de a emenda textul lui Procopius scriind 'Io uO'-:-îvoc; o 'Io ua-:-tvtotvoii �efoc; şi
declarind oricum pe Germanus „nepot al lui Iustinianus I" ( Philol. Wochenschrift, 1 930, 566 - 567
'
cu bibliografie din care lipseşte tocmai piesa principală : articolul lui Kallenberg) .
47 Numele Germanus este roman, nu trac, deşi e purtat de numeroase personaje de
obîrşie tracică, mai ales militari (ex. CIL, III 1 4439 ant. b 42 ; XIII 6824 ; ADB, 176) .
Nu poate fi considerat nici ca nume teofor, presupusa divinitate tracică „ Germanos" (Germe
Germane ; Kazarov, Klio , VI 1906, p. 169 - 1 7 1 ; Mythol.Lex. Roscher, VI 864). care n-a
existat ; un sfînt Germanos venerat azi în Bulgaria (SBW, 136, XI, p. 45, n. 5) nu serveşte
la nimic.
48 Passarus e considerat nume illyr de Tomaschek ( Th r . II/2, p. 1 9) , tracic de ::\f ateescu
(EDR, I, p. 1 69) ; mai probabilă e legătura ori derivarea din apelati\· lat. passer, cu varianta
frecvent<• în inscripţii Passar ( Bull. arch. sto r. D a lm . XXXIII 1 9 1 1 , p. 42 ; Dacia, XV 1 97 l ,
p . 444) ; uin teritoriile trace ş i l a traco-romani : Aur. Passar mii. coh. V I I I pr(aet. ) , domo
Daciae regione Scodrihese, CII.,, VI 2629 ; Aur. Seneca fii. Passar, C I L, III 7437 (
6 150)
I 22 �i var. Passer Prisci, ibid. 23 din Nicopolis acl Istrum ; Pasaros la Olbia, IOSPE, I
8-!
C I G, II 2068 ; Iulius Crispinus qui ct Passar miles strator v(iri) (c o ns u laris) la Salona
Bull. arch . stor.Dalm. cit. ; [P]asser la Porolissum (Dacia, :\Ioigrad), A ctivitatea Jluzcelor, Cluj,
1 956, p. 1 1 3 ( A ct r,i iv!N, V 1968, p. 455 - 456) ; Passara creştin, ILCV, 3 3 1 6 (Roma) ; Passaria
soţia provincialului :\1. np. Vitalis, CIL, VI 2928-!
5960 ; ::\I ariu s Passarinus, C IL, VI
1 6577 t:tc.
=

=
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B o r a i d e s se distinge în cursul rebeliunii ; moare înainte de a . 548
(p. 1 13) . Numele lui e t r a c i c, important şi decisiv pentru precizarea
obîrşiei etnice a întregii familii imperiale 49 ; purtat şi de un fiu al lui Ger
manus : Iustinus-Boraides, este un indiciu că în această ramură a familiei
era continuată tradiţia conservării antroponimelor strămoşeşti trace.
în cartierul sf. Sofia din Constantinopol, Boraides avea un palat reşedinţă, care prin
importanţa lui a rămas punct marcant în topografia oraşului : -oei B opct•So�. core c t orei B 0potL nou,
menţionat în sec. al VI I-iea (Ioh.Ant. fr. 218f 5, F H G , V, p. 38
Hermes, VI, p. 364
M om m sen , GS, VII, p. 748), situat pe malul mării la sud, spre Marmara. Acelaşi văr al lui
Iustinianus I avea o vilă suburbană pe ţărmul asiatic, lîngă Phrixu-limcn, după care s-a
num it locul orei B opat!8ou, -:o B opo:St�'• punct de reper pentru desemnarea mănăstirii sf. Toma
din apropiere (Chr.Pasch. p. 591 Bonn, 598), devenit centru monahal de mare însemnă tate,
cu mănăstiri ><ix-rci -:o B oFpo:Stov, din care sînt cunoscuţ i călugării în sec. al Xll-lea, men
ţionaţi într-un act patriarhal din a. l l 70 ; călugării de aici se numeau �oppix8tw T0tL 60 •
=

4.

-

=

Homanitatea lui Iustinus I. Romanismul „ balcanic"
în secolul al Vl·lea

Î n legătură cu numeroasa „dinastie" traco-romană a lui Iustinus I
se impun cîteva observaţii asupra romanităţii ei şi a romanizării Traciei
şi Moesiei. Cu toată condiţia socială modestă şi chiar obscură (pretinsa
înrudire cu familia aristocratică a Aniciilor : infra, p. 133), familia lui
Iustinus a suferit (de mai multe generaţii) o puternică influenţă ro mană,
într-o zonă unde romanitatea s-a dezvoltat timp de secole (I- IV e.n.),
relativ mai puţin turburată de invazii dinafară, avînd de luptat numai
cu rezistenţa tradiţională şi firească a elementului social-etnic autohton 51•
Sub raport etno-lingvistic, în Dardania şi Dacia Mediterranea elementul
tracic apare într-o deplină continuitate spaţială şi cronologică, în acea epocă ;
marea mulţime de traci documentaţi în inscripţiile latine ale zonei (AISC,
IV, p. 1 18- 120 ; supra, p. 93, păstrîndu-şi în parte antroponimele bar
bare, pe care apoi le înlocuiesc treptat cu nume romane ; infra, p. 163)
arată evident o populaţie de baştină compactă, în ultima etapă a romani
zării. Consecinţa imediată a unui atare proces lent şi profund (amănuntele
lui nu pot fi stabilite) a fost deznaţionalizarea intensă a provincialilor
traco- şi moeso-romani, care cu siguranţă cunoşteau limba latină populară,
o vorbeau chiar şi în cercul intim familiar, păstrînd însă (în chip firesc,
necesar) unele tradiţii străvechi, obiceiuri şi stilul de viaţă rustică, uneori
cîte un antroponim, dovezi toate ale unei remarcabile tenacităţi a populaţiei
•• Numele trac Boraides (var. Buraid-), cunoscut în numeroase atestări, nu a fost sufi
cient relevat ca document de valoare etno- lingv istică pentru familia-ginHt iustiniană ; ::11ate<.:scu,
EDR , I, p. 1 75, menţionează şovăielnic intre numele trace pe Buraidus, socotind de altă ori
g ine pe Buraido ; Decev, Sprachr. p. 80, dă o serie de exemple dintre care lipseşte tocmai
cel mai i mportant : vărul î m pă ratului Iustinianus I, ca şi tracul Boraides, dorypho ru s al lui
Ilelisarius (infra, p. 1 15 ) .
• 0 J. Pargoire , .Â propos d e Boradion, in B Z, XII 1903, p. 449.-493.
01 Graniţa între teritoriul de limbă latină şi cel de limbă greacă (după inscripţii) trecea
printre vechea B yla zora (Veles) şi Scupi din Y est spre est ; AISC, IV, p. 1 1 1 ; lllirii, p.
34 - 39.
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simple, conservative în ce avea mai intim şi profund legat de geniul atavic
al colectivităţii. S-a păstrat desigur şi limba tracă în unele colţuri mai
retrase, în păturile conservative, „înapoiate", din zonele de munte şi dealuri
(cf. pentru sec. IV, supra, p. 70) ; se pare că idiomul indo-european tracic
era încă vorbit de o parte a populaţiei în secolul al VI-lea, cum indică
unele ştiri documentare dealtfel nelipsite de echivoc (infra, p. 161 -2) ; even
tual în zona tracică (sau „traco-illyrică") a Dardaniei s-a perpetuat limba
tracă în albaneza de mai tîrziu (infra, p. 166) . Sigur este, oricum, că limba
satem indo-europeană a tracilor n-a dispărut fără urme la sfîrşitul antichi
tăţii, ci a transmis un mare număr de cuvinte singuratice limbii romane
ce s-a format în zona carpato-balcanică : româna, ca şi probabil limbii
albaneze, în măsura în care aceasta nu descinde din vechea illyră ; la fel,
o serie de toponime (mai cu seamă oraşe) şi nume de ape, în sudul Dunării,
ca şi în Dacia (infra, p. 163- 166) .
Ridicată din pătura populaţiei traco-romane a vechii provincii l\foesia
:-;uperior (de unde veneau mulţi dintre conducătorii, generalii, împăraţii
romani „balcanici'. ', în secolele III -IV), familia lui Iustinus era puternic
pătrunsă de influenţa romană ; dovadă e în primul rînd faptul că între
membrii ei abundă numele proprii r o m a n e : cu excepţia lui Sabbatius
şi Petrus (iudeo-creştine) şi a tracicului B o r a i d e s, toate antroponi
mele erau latine vechi sau derivate din ele (Iustinus, Iustinianus, Iustus,
Germanus, Vigilanti8:, Marcianus, Marcellus ş.a.). Atare insemne externe
nu erau fortuite, ci aveau o semnificaţie profundă cultural-istorică : auten
tice documente ale unui proces social-lingvistic ce a transformat prin
romanizare masele populaţiei traco-moesice şi -getice ale Peninsulei Balca
nice. Dar o ştire directă de natură cultural-lingvistică e preţioasa informaţie
dată de chiar împăratul Iustinianus într-o scrisoare din a. 535 : după ce
arată motivul practic ce l-a îndemnat să redacteze legile în limba greacă
(„spre a fi înţelese de toţi cetăţenii împărăţiei"), el precizează că a trebuit
să dea preferinţă acestei limbi faţă de latină, pe care o numeşte 7totTpwot cp(J)v�
(Nov. 7, 1 ; cf. infra, p. 150) şi care începuse a fi pricepută de mereu mai
puţini, cu deosebire în Grecia şi zonele orientale 52 • Ca limbă oficială, greaca
a fost introdusă în părţile orientale ale imperiului de către Cyros Aegyptios,
pra efectus praetorio sub Theodosius al II-iea (pe la a. 440) ; dar în teri
toriile europene inovaţia n-a prins (Ioh.Lyd. Magistr. II 12), după cum
încercarea forţată în acelaşi sens făcută un veac mai tîrziu de Ioan Capado
cianul (a. 540) de a impune peste tot limba greacă s-a izbit de rezistenţe
prin faptul că în Europa (deşi erau numeroşi grecii) masele populare vorbeau
l a t i n e ş t e (Ioh.Lyd. III 68), fapt care a produs dificultăţi şi confuzii 53.
Limba o f i c i a 1 ă de comandă în a r m a t a romano-bizantină (formată
mai ales din efective recrutate în Tracia şi Moesia) era latina ; la înscău
narea lui Leon al II-lea (a . 474) populaţia capitalei aclama în greceşte,
iar trupa în latineşte (Const.Porphyr. Caesar. I 94), limba care le era fami
l i a ră . La sfîrşitul veacului al VI-lea, situaţia nu era mult schimbată, cum
Cf. L. Hahn, Zum Sprachenkampf im rom. Rcich bis a u/ die Zeii ]usl in i an s în Philo
\V. I. Snellmann, De interpretibus Romanorum,
l 1 9 1 9, p. 83, II 1 9 1 4 , p. 1 1 8, 68 ; Hertzberg, GG, I, p. 98 etc. La sfîrşitul secolului al VI-lea,
în capitala imperiului nu mai existau buni cunoscători de limbă latină, după mărturia papei
Grigore (Epist VI 27) : „hodie in Constantinopolitana civitate qui de Graeco in Latinum et
de Latino in Graecum dictata bene transferant non sunt".
03 Cf. Philippide, OrR, I, p. 2 - 3.
52

lo1:us, Supplembd. X 1907, p. 702 - 703 ;
.
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indică scrierea Strategicon atribuită lui Mauricius (ori unui Rufus), cerînd
ca articolele cu caracter militar să fie citite trupei în greceşte şi latineşte,
dar ofiţerii să ştie latina, comenzile să fie date în această limbă (cede, sta,
move, transforma, largiter ambula etc. ; cursor, mensor, flammura ş.a.) 54•
Este sigur că limba maternă a împăraţilor Iustinus şi Iustinianus era
(cum s-a admis : Scala, Vasiliev ş.a.) 1 a t i n a, învăţată şi vorbită de
întreaga familie imperială în patria natală moeso-dardanică, la Tauresium,
nu în şcolile înalte ale Bizanţului. Aceeaşi va fi fost, dealtfel, limba aproape
a tuturor traco-romanilor din imperiu, atît a celor ajunşi la ranguri înalte,
cît şi a celor mai modeşti şi „de rînd", fiind deopotrivă graiul lor i>ărintesc
şi limba oficială a imperiului răsăritean pînă în veacul al VI-lea. Î n unele
şcoli din Constantinopol, . la mijlocul secolului al VITlea, limba de predare
era latina, care (cum era şi firesc) se bucura de sprijinul împăratului ; consă
teanul acestuia, traco-romanul Germanus (fiul lui Dorotheus), adus de copil
în capitală, a primit educaţie romană, adţcă în spirit şi limbă latină, lucru
scos în relief de istoriograful vremii (Agathias, V 21 ; infra, p. 138) . Con
ştiinţa romanităţii (ce poate fi întrevăzută numai din antroponimia şi
limba latină) era desigur trăsătura de căpătenie a dinastiei iustiniane, în
care un nume trac (Boraides, supra, p. 95) nu putea fi decît o suvenire
atavică (s-ar putea spune aproape : o relicvă fosilă) ce comportă însă o
deosebită valoare documentară pentru stabilirea etnicităţii trace a familiei
şi care poate indica existenţa unor vestigii ale conştiinţei trace la aceşti
vechi provinciali ai imperiului roman. Fără primejdia de a comite vreo
eroare sau exagerare, se poate spune că acelaşi era cazul la toţi tracii cu
antroponime etnic-naţionale în veacul al VI-lea (Belisarius, Boraides,
Burcentius, Marcentius, Tzitta, Zimarchus, Ziper ş.a.), romani înflăcăraţi
ca ultimii reprezentanţi şi apărători ai romanităţii în imperiul răsăritean.
l,imba tracică poate să fi fost vorbită de anumite grupe populare izolate
în zonele centrale din Peninsula Balcanică (infra, p. 161 ) .
Latinitatea familiei iustiniane, c a ş i a altor provinciali romani balca
nici din veacurile V -VI, nu era un fapt de recentă dată, iar numele lor
personale romane (Iustus, Iustinus, Iustinianus, Marcellus etc.) constituie
dovezile unei tradiţii ceva mai îndelungate, de cîteva generaţii în nişte
mase sociale rustice provinciale, unde efectele influenţei romanizatoare
a stăpînirii imperiului în secolele II - III erau puternice. Indus în eroare
de „informaţiile" conţinute în falsa „cronică a lui Theophilus" şi probabil
<le faptul că cei doi ortaci de drum la începutul carierei (Zimarchus şi
Ditybistus) purtau nume barbare" -trace, C. Paparregopulos (Historia
hellen .ethn., ed. a V-a, vol . III, 1925, p. 62 -63) presupunea că Iustinus
s-ar fi numit la început altfel, cu vreun antroponim barbar, luînd numele
roman (pentru a-şi masca obscura obîrşie străină) numai după ce ajunse
la demnităţi mari în ierarhia romano-byzantină. Dar ingenioasa ipoteză
(destul de verosimilă) a istoriografului grec nu e sprij inită de vreun indiciu
„

•• Jire�ek, Rom.Dalm. I, p. 1 6 ; Philippide, OrR, I, p. 36 1 - 362 ; cf. I. Şiadbei, Contri
buţii la studiul latinei orientale, în SCL, VIII 1 957, p. 467 - 490, IX 1 958, p. 7 1 -90 şi 1 7 5 - 1 95,
cu documentare şi amplă bibliografie : H. Mihăescu, Limba latină în provinciile dunărene ale
imperi1tl1ti roman, Bucureşti, 1 960, p. 38 - 40 (ed. a II-a, 1976, sub tipar) ; G. Reichenkron,
Zur râmischen Kommandosprache bei byzantinischen Schrifstellern, în BZ, LIV 1 96 1 , p. 1 8 - 27 ;
::\fauricii Strategicon, edidit, Dacoromanice vertit, prolegomenis instruxit H. Mihăescu , Bucureşti,
1 970, 420 p. (Ceva despre data tratatului de artă militară al lui Mauricius, notă de lectură,
în StCl, XIII 1 97 1 , p. 1 7 1 - 178, D. M. Pippidi ; p. 293 - 299, N. Ş. Tanaşoca).
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documentar 55, iar prezenţa unui antroponim roman atît de simplu şi banal
ca Iustinus, întîlnit frecvent şi înainte de veacul al V-lea (derivat din Iustus,
cum se numeşte unul din nepoţii lui), era cît se poate de firească într-o
familie de romani provinciali, oricît de modestă ai vrea să ţi-o imaginezi.
Nu e probabilă deci o schimbare de nume sub influenţa împrejurărilor diu
această epocă, fiind cazul unei fireşti tradiţii romanice străvechi . Numai
două s c h i m b ă r i de nume se pot constata documentar în familia
iustiniană : soţia lui Iustinus I, Lupicina, care ajunsă împărăteasă se numea
Euphemia (supra, p. 98) şi Iustinianus I .
5.

- Flavius lustinianus I (527 -565)

Ajuns în tronul imperial şi desigur încă mai înainte, pe cînd era general
în armata bizantină, Iustinus a purtat deosebită grijă rudelor şi de'.-'ceu
denţilor din familia sa, aflători în patria de obîrşie, la Tauresium în Dar
dania ; neavînd copii, bătrînul împărat aduse la Constantinopol pe mai
mulţi nepoţi (fii ai surorilor, respectiv ai unui frate al său), aşezîudu-i în
locurile de frunte ale ierarhiei militare şi politice a împărăţiei. Cel mai
distins, cu excepţionale calităţi, era fiul surorii lui Iustinus şi al lui Sahba
tius : Iustinianus, care la început pare să fi purtat un nume de b ote z iuc'.co
creştin, Petrus, păstrat, alături de acela al tatălui său, în a. 52 1 , dud
era consul ordinarius la Constantinopol : pe un diptychon consular din
acea vreme se intitula Fl (avius) Petr (us) Sabbat (ius) Iustinian ( us),
CIL, V 8120, 3 ( ILS, 1307
ILCV, 22) . Ultimul antroponim (derivat
din „Iustinus") se pare că l-a luat numai după adoptarea de către unchiul
său, iar acela de „Flavius" potrivit modei generalizate în imperi u c:u 1; ă
Constantinus I.
Născut în satul Tauresium la Bederiana Dardaniei, în a. 483, lt:.!:>ti
nianus şi-a trăit aici copilăria în rusticitatea mediului patriarhal . Despre
tinereţea lui nu se ştie nimic, cronicile fiind mai sărace în detali i decît
în cazul lui Iustinus ; ştirile amănunţite (ce trebuie să fi abundat, pline de
savoare şi „inedit") au dispărut fără urmă, fiind natural şi obiţuuit ca
odată ajuns la conducerea imperiului - Iustinianus să nu caute a-şi
etala umila obîrşie rustică, ci (din contra) să o disimuleze prin toate mijloa
cele, cum a fost cazul la aproape toţi oamenii ridicaţi de jos. Ascensiunea
junelui ţăran Petrus (Iustinianus) a început sub auspicii total diferite
de ale unchiului său Iustinus : el nu trebuia să plece de acasă pe jos cu
desagii în spinare spre necunoscut, mergînd în neştire sute de kilometri,
către capitala imperiului în căutarea unui „noroc" problematic ; el era
scutit de mizeriile începuturilor, de vrăjmăşia oamenilor, a locurilor şi
împrejurărilor necunoscute, pe care le străbătuse şi biruise Iustinus. Î i
era foarte uşor lui Iustinian să purceadă spre Constantinopol, re dr nmul
deschis de marele său unchi, care se înălţase prin puteri proprii din ţăran
şi simplu ostaş la rangul de general şi împărat al Bizanţului ; aici a luat
lingă sine pe eminentul nepot de soră, îngrijindu-se să i se dea o cultură
vastă, multilaterală, a cărei Epsă l:ătrînul împărat a simţit-o tor.tă Yiaţa .
=

=

-

"" Ipoteza este eliminată şi rectificată de însuşi P.
a operei lui Paparregopulos, p. 63, not a I - 2 .

Karolides, îngrijitorul
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Sub aripa ocrotitoare a generosului său unchi, prinţul traco-roman Petrus
Iustinianus se putea ridica, sprinten şi maiestos, în tr0nul împărăt t �c
al Constantinopolei.
D i n nu mero a sele scrieri istorice şi mo no grafi i asupra acestui m are mon arh romano-bizan
tin se me nţi one az ă : Ch. Diehl, ]ustinien et la civilisation by;antine au V J< si ecle (Paris, 1 90 I )
şi

]11sti11ien î n IE\IA, III, p . 48 - 1 22 ; H . Leclercq, î n DACL, \'II, p . 507 - 604 ; Stein,

H BE, II, p . 275 - 760.

Person aj u l cu rol h o tă rî tor în eonducerea imperiului de răsărit, tlominincl atît pe împărat
şi întreaga activitate politică şi militară pîn ă la a. 5 4 8 , a fost faimoasa împărăteasit
T h e o rl o r a (bună caracterizare în RE, \' A, 1 776 - 1 79 1 , l i rle A. Nagl) . Fiica paznicului
urşilor în h ipod ro m Acacius, ea era de ohîrşie obscură, născută la Constantinopol sau în
Cipru în ultimii ani ai secolului al V-lea (a. 497 ?) ; ca şi surorile ei Comita şi Anastasia, a
avut o ti nereţe furtunoasă de vag abon da j şi aYenturi, începutr1 în mizerie şi continuată în
succese uşoare, ieftine de „varieteu", în frivolitate şi libe rt i u aj . Din această perio adă de
aventuri Theodora s-a ales cu un c op il numit Ioan. După o mai lu n g ă pericghezit în Egipt
şi prin Orient, ca se întoarce la Constantinopo l , unde s-a stabilit defini tiv. C u Iustinianus era
în legitturi încă înainte de a. 5 1 8, h uc urînd u - se şi de simpatia cu protecţia h fttrînu lui Iustinns,
care arată atîta solicitudine (chiar slăl.Jiciune) pcutru nepotul său, i nc i t modifică legea în vigoare
şi permite căsătoria prinţului cu „artista" Theodora. Dar împărăteasa Buphemia (Lupicina) ,
fostă şi ea concubină şi sclavă (p. 98), se opunea acestei căsătorii, care de fapt nu se putu
încheia decît după moartea Euphemiei (a. 524) . Prin ridicarea în tron a lui Instinianus (a. 527) ,
Theodora f u făcută regină, augusta : n u era primul, nici ultimul caz el e acest fel. Deopotri\·(1
cu lustinianus, poate mai mult <lecit el, ea a luat parte activă la conducerea trebilor impe
riului, avînd o influenţă pozitivă în unele privinţe (dezvoltarea artistică şi culturală), dar
nefastă pentru viaţa publică şi acţiunile militare ale imperiului. Alături de energia, clarvi
ziunea instinctivit, prestanţa unei femei excepţionale (v. rolul ei în momentele critice ale
răscoalei „Nika", p. 1 13), erau vanitatea şi cruzimea, im·idia şi clubul răzbunării, avariţia şi
lăcomia, tipice clicii de intri ganţi şi profitori paraziţi ai regimului despotic ; îndărătul stră
lucirii şi al faptelor glorioase ale lui lustinianus, ale generalilor şi elementelor productive
ale epocii, se ascund acţiunile parazitare şi dăunătoare ale camarilei conducînd din umbrii
şi d ec izîn d cursul evenimentelor.
cit

Tlteodorus Tzirus. Î mpăratul Iustinianus pare să fi avut un fiu natural,
pe care, după moartea Theodorei, l-a luat lingă sine : Theodorus Tzirus.
Primul lui nume este foarte probabil primit după împărăteasă, ulterior,
ca un adaos la numele original Tzirus, care ar putea fi trac, presupunere
ce n-ar avea nimic extraordinar în dinastia iustiniană.
Singura analogie e Tsiru (G. Florescu, Capidava, I 1 958, p. 82). nume traco-getic a
cărui asemănare cu Tzirus e frapantă (dar cf. un Avitius Tziro, Avitius Z (iro) în Africa,
CIL, VIII 3450 ?). Se pare că din cauza ilegitimităţii sau a debilităţii lui (ori a persecu
ţiilor suferite din partea atotputernicei împărătese), Theodorus Tzirus a fost ţinut la o parte
în timpul domniei tatălui său (Stein, Stud. p. 44 îl considera „fiu al unui Iustinianus") . Sub
Iustinus al II-iea, Tzirus a primit o comandă în războiul contra perşilor în locul vărului
său( ?) l\Iarcianus, comes Orientis, destituit în urma învinuirii că umblă după domnie (Theoph.
B yz. fr. 4, FHG, IV, p. 2 7 1 , HGM, I, p. 449 din Phot. Bibi. cod. 64 0E6 8wp ov - Tov Tou
'Io uanvtotvou mxi:Sa:, Tl:ipov bo:li<A"tjV). Mediocru comandant, Tzirus a înregistrat aici numai
eşecuri (RE, V A, 1983, 53). Fiul lui Iustinianus este menţionat în nişte stihuri cu caracter
religios din Cod. Marcianus 524 (Neas Hcllrnomnemon, VIII 1 9 1 1 , p. 1 5 1 , 231 ) . În Constan
tinopol exista un Joc sau edificiu numit -:<X T l; tp o u , lî ng ă care o biserică şi un azil pentru
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săraci (Theoph. cont. p. 339 Bonn). Acelaşi loc era numit de Patr.Cpol. I.I 61 (p. 184 Pr.
48 -49 Bonn) TcX :En!p o u (ms. T � up o u, T �Lp o u) , II 24 (p. 220 Pr.
78 Bonn), situat lingă
Strategion, în regiunea a V-a a oraşului (cf. DACL, II, p. 1 389). Explicarea numelui prin
apelativ aTeîpa. „femeie stearpă" (Patr.Cpol.) nu are valoare. Ar putea să fie „clădirea, palatul
lui Tzirus" (cf. TcX Bop 1X L 8 o u , supra, p. 10 1), eventual palatul-reşedinţă clădit de Iustinian
pentru fiul său.
=

=

6.

-

Generalii traco-romani

Î ntre marii comandanţi din războaiele lui Iustinianus locul ele frunte
îl ocupă traco-romanii : Germanus (vărul împăratului), Tzitta şi Belisarius,
doi tineri bucellarii (doryphori) ai principelui moştenitor la a. 526. Deşi
mai puţin cunoscut în literatura istorică, Tzitta pare să fi fost mai cu vază
şi mai în vîrstă, căci istoricul Procopius, vorbind de amîndoi, aminteşte
întîi numele lui (:Et-r-rix� xocl. B e: /,to-ixprn� I 12, 20 şi 22) . Venirea lor la Con
stantinopol stă în legătură cu afluenţa elementelor militare din Tracia
şi Moesia în a doua jumătate a secolului al V-lea şi în tot cursul secolului
al VI-lea. Din formaţiile de traci ale „catalogi"-lor imperiali îşi va fi ales
prinţul Iustinianus pe cei mai bravi şi chipeşi pentru garda sa personală,
după datina vremii de a prefera pe conaţionali (RE, III, 2 10), între care
se aflau Tzitta şi Belisarius, dacă nu cumva fuseseră aduşi personal de
Iustinus ori de Iustinianus direct din Tracia la Constantinopol .
T z i t t a {RE, III A, 404-8) a fost considerat de unii erudiţi de
obîrşie alta decît era în realitate, din cauza greşitei înţelegeri a numelui
sau a demnităţii ce a ocupat. Cu totul arbitrar (ca în multe cazuri) a fost
înregistrat Tzitta" între antroponimele germanice 56 ; din care s-a tras
conduzia : Sittas (Tzitta) „nach seinem Namen zu schliessen, gotischer
Herkunft" (RE, III A, 404) ; după alţii ar fi armean (RE, V A, 1783),
probabil din cauză că a ocupat funcţia de magister militum per Armeniam .
Obîrşia teritorial-etnică rezultă din criteriul filologic-lingvistic oferit de
numele lui. Cea mai veche atestare ar părea să fie CIL, III 12396 (la Serdica,
Sofia) : Val(erius) Tzita qui et Vitalis, veteran care nu poate avea nimic
comun cu goţii şi care a fost cuprins inutil între „ostgermanen" 57 ; era
un localnic trac romanizat, cu cognomen tracic 58• Î ncît forma Tzit (t )a
pare a fi genuină., mai veche şi frecventă în cursul secolelor VI şi VII, în
texte literare şi cîţiva papyri 59, nu Sitta (s) cum se întîlneşte în unele texte
„

•• O. Fiebiger - L. Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, în
DAW, Philos.-hist.Klasse, 60/3, 1917, p. 90, nr. 1 7 1 , după Wrede, Quellen und Forsclrn ngcn,
LXVIII, p. 95, Schonfeld, WPVN, p. 244, unde se dă etimologia "got. thittha, ahd. Didto,
Diddo" (neverosimilă) .•
57 CIL, III 12396 e din sec. al III-lea, cind nu există populaţie sedentară germanică
în zona traco-moesică (cf. supra, p. 28 - 29), care să dea recruţi armatei romane ; numele
de aspect „germanic" AVRGAIS este A ur (elius) Gai(u)s, Florescu, Capidava, I, p. 1 17 ;
AISC, V, 1949, p. 344 - 348. Alte antroponime pretins germanice date <le Fiebiger - Schmidt
în Tracia şi Moesia (ignorînd total onomastica tracă şi în general antică din zona balcanică)
nu an nici o valoare (cf. AISC, IV, p. 132).
58 Tzita între numele trace : Tomaschek, Thr. II/2, p. 39 ; Mateescu, EDR, I, p. 1 1 4 ;
Decev, Sprachr. p. 497. Tzitzis CIL, III 1 682 (la Naissus, AISC, IV, p. 1 22) ; [ T]zito posibil
în CIL, III 1 2362.
•• Proc. aed. III 6,6, TZITTA ; Marcell. a. 535 (Chr.min. II 10.f)
Tzilla ; Iust .Vov.
XXII 48 epil. ; Cod. Just. I 29, 5 ( T) Zetae ; Mal. 429 B on n ZTITTAC, 465, TZITTA-, 470
.
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(cron.ici şi papyri) 6 0 şi e acceptat în majoritatea studiilor şi manualelor
de istorie ; încît nu pare a fi i dentic cu numele Sita rege al dentheletilor
traci (dar Sitalces e compus din Si-talces), deşi asemănarea este remarcabilă.
Alternarea lui tz- cu z- ar indica un sunet barbar (ts, ţ, ş sau c ?) ce nu
avea corespondent grafic în greacă ori latină. Patria originară a numelui
Tzitta fiind Tracia - unde se află cea mai veche atestare şi de unde se
va fi răspîndit în imperiul bizantin şi în Italia (sec. V-VI, cînd elementele
trace erau numeroase în toată scara ierarhică a statului roman) 81 - este
firesc şi justificat a considera traci pe generalul lui Iustinian Tzitta 62, ca
şi pe purtătorii acestui nume, pentru care ar fi greu a dovedi altă obîrşie.
Bravura înnăscută a războinicului, generozitatea şi nobleţea de caracte r
(infra, p. 1 10, 123) fac din Tzitta un eminent reprezentant al traco-roma
nilor, una din marile figuri (prea puţin cunoscute) ale istoriei romano
bizantine.
B e l i s a r i u s, purtînd şi gentiliciul „Flaviils", cel mai de seamă
personaj, erou legendar al epocii lui Iustinianus (RE, III 209-240), încă
a format obiect de litigiu între erudiţi istoriografi şi filologi, în ce priveşte
obîrşia etnică ; i s-a atribuit origine germanică din partea multor erudiţi
germani, slavă de către slavi, revendicînd cu oarecare orgoliu patriotic
fiecare grupă de cercetători pentru strămoşii respectivi proeminenta figură
a istoriei romano-bizantine. Asemenea revendicări (lipsite de temeiul docu
mentar minim) erau parţial consecinţa dezvoltării impetuoase a studiului
antichităţilor germanice şi slave la începutul veacului al XIX-iea ; da r
exagerările (inerente începuturilor) nu au împiedicat şi păgubit decît puţin
adevăratele studii de germanistică şi de slavistică. Belisarius s-a născut
în localitatea Germane (Saparevska Banja, lîngă Dupniţa, Bulgaria de
sud-vest), provincia Dacia Mediterranea : c':ipµ·r,-;o ae Be::>.tmxpto� h I'e:pµoc
'ILoc�, � 0p(fxwv -re: xoct ' I H up�wv µe:-roc �u xe:'i:'t"ocL (Proc. III 1 1, 21), în plin te�i
toriu tracic . Toponimul Germane, -ia 63 putea fi uşor pus în legătură pnn
etimologie populară cu „germanii, ţara germanilor", de unde concluzia
pripită că Belisarius era de atare obîrşie, pentru a cărei dovedire s-au conTheoph. a. 6020, p. 1 75 Boor = 268 Bonn, 295 = 456 ZTITAN (ms. TZHTAN,
care e sigur corupt din forma corectă TZITTAN, prin copierea greşită a lui IT în chip de H) ;
Cedr. 643 Bonn TZITAN ; Chr. Pasch. 696 Bonn TZITTAC. In papyri egipteni : Berl.griech. Urk .
II 368, 8 TZ [I]TTA (sec. VII), Ox. Pap. XVI 2033, Stua . VIII 1 1 1 , 1 ; X 136, 8 ZITT- ;
în alte documente din Egipt apare forma Sittas, care poate să fie o simplă variantă grafică.
ZITTA ;

Dar cu toate că un Tzitta era fiul lui Prays (nume indigen în Egipt) . nu pare a fi nume
egiptean, căci nu apare în perioada ellenistică-romană ; puţin probabil să fie semit (arab ;
E .. Litt� ann, la Preisigke, Namenbuch - Papyri, 433 de la un „ Sijaita" ; H. Wuthnow,
Die semitischen Menschennamen, Leipzig, 1930, p. 1 1 6) . In Egipt, numele poate fi adus de
traci în epoca romană ; rămîne totuşi probabilă existenţa unui nume deosebit la orientali-semiţi
asemănător cu cel trac. Tzit (t ) a e frecvent în secolul al VI-lea, şi în Italia (infra, p. 152 , 154 ) ,
dar nu toţi par să fie traci. Decev, Sprachr. p. 1 92, 453 ; G. Mihailov, Linquistique Balkanique,
Sofia, XII 1969, p. 38- 39.
"" Proc. passim ; Zach.Rhet. IX 6, p. 1 74 ; Suid. ; Th.Sim. III 5 ' 1 1 - 1 3 ' IV 1 5 1 3 - 16 ·
Euagr. HE, VI 1 4 .
�1 Zita într-o ins�ripţie din Roma (a. 391 ) , Rossi, Inscr.Christ. Romae, I 395 Fiebiger
,
Schnrnlt, nr. 280 (gotic) , pare de altă obîrşie şi fără vreo legătură cu tracicul Tzitta.
•• Tomaschek, Thr. I I/ 2, p. 39 „Yielleicht war der Heerfiihrer Tzittas unter Iustinianus
ein Thr a k er von Geburt".
6 3 Germ-a- este element lexical din limba tracă, apelativ din i.-e. •gwhcr-m- „cald", în
legătură cu izvoare termale (Decev, Sprachr. p. 102 - 103 ) .
'

=

'
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fecţionat „etimologii" din vechea germană 64• Tot prin etimologie populară
a fost derivat numele din vechea slavă 65• Singura explicare admisibilă
bazată pe realităţi şi confirmată de împrejurările istorice pentru numele
Belisarius e cea dată cu ajutorul limbii traco-getice 66. Î n scriitorii greci
(Procopius, Agathias etc.), antroponimul apare în forma BE/,tmxptoi;, recunos
cută ca autentică ; dar cronicile latine şi inscripţiile prezintă variante 67
ce nu par totuşi utilizabile pentru explicarea etimologică. La fel ca perso
najul, numele lui este apariţie unică în istorie, singurul caz cunoscut în
bogata antroponimie a vechilor traci, unde el se integrează în chip firesc
şi necesar, ca un „cuvînt" compus din două teme Beli-sarius - compor
tînd o semnificaţie precisă, o noţiune morală, însuşire psihică sau fizică
ale căror legături etimologice nu apar însă destul de clare. Elementul i niţial
poate să cuprindă rad. i.-e. *bhel- „strălucitor, distins" etc. ori *bel- „tare,
puternic" 68 ; partea finală -sar- este aceeaşi în antroponimele trace Kama
sarye (ex. IOSPE, II 19 ; SCIV, IX 1958, p. 320), Maiosara (IOS PE,
II 245), Medisarsa etc., Sarysis Sibila frigiană, Saraparai trib trac :;; i un
nume scitic Sarakos, Saratos ş.a., cu un rad. de forma *ser- sau mai pro
babil *k'er- „a creşte, nutri" (lat. procerus, arm. ser, serim etc.). Semni
ficaţia primară şi „traducerea" numelui Belisarius e mai greu de formulat
decît se pot face legături verosimile între elementele radicale.
Personalitatea şi ascensiunea lui Belisarius, cu strălucirile şi scăderile,
cu gloria şi lunecările lui, se află prezentate în excelentul articol mono�rafic
-

84 Confuzie între Germane din Tracia şi „ţara Germania" făcea Ed. \,\"ietcrshei m , Ctsch .
der VU/kerwanderung2 I I ( 1 88 1 ) , p. 20 1 : „dessen (Belisars) Vaterland soli nach Procup <..;erma
.nien zwischen Thrakien und Illyrien gewesen sein, welche ungenaue Bezeichnung auf Oher
mosien hinweist, aber unentschicden lăsst, ob derselbe auch germanischer (aus den zahlreichen
.-l ort angesiedelten Colonisten) oder romischer Abkunft war" ; Schunfeld, WP\'l\, p. 49 ;
Stein, HBE, II, p. 284 : „Belisaire Hait ne vers 500 a Germania sur Ies confins de ta Thracc
...ţ de l'Illyrie ; son propre nom ainsi que celui de sa viile natale donnent a penser qu'il
descendait des Germains etablis dans cette region " ( !). S-a relevat că Belisarius nu era des
·<:endent din „colonişti" nici germani nici romani ; derivarea numelui său din * Walisa-harjis,
sau got. * Bili-heri „ Sanftes Heer" etc. ( J . Grimm, Gesch. der deutschen Sprache, p. :m l :
K. �Iiillenhoff, Histor. Zeitschrift, XII, p. 288 ; Schroder, ibid. XXXV, p. 244 ; K iii.:t· l , 1!1id.
Anz. X\'III, p. 4 6 ; Holder, ACS, I p. 386 ; Much, W orier und Sachc11, \"1 1 9 1 4 - :>, p . 22 1
ş.a.) n-au valoare, respinse de Forstemann, XB, I, p. 256, Schonfeld, \\'P\'X, p. 4 9 , deşi con
sideră pe Belisarius de „probabilă" origine germană. Tot necom·ingătoare e deri,· area clin
celtică, J. C. Zeuss, Grammatica Celtica• (ed. H. Ehei, 187 1 ) , p. 779 : „ar in dcrivatione
ârio nominum virorum Ducarius, Lutarius . . . , Baduarius, Belisarius, quae Yi<leutur nomina
Gallicae originis".
66 Belisarius
bulg. bjali ţar, srb. bijeli ţar „ţar alb" ( ! ) , patentă etimologie populară,
respinsă net de Jirecek, Gesch.Srb. I , p. 49 ; Philippide, OrR, I, p. 6.
16 Tomaschek, Thr. II/2, p. 1 2 - 1 3 compara toponime Bele-dina , Belastura şi antropon,
fem. Como-sarye cu sanscr. yaru „Pfeil", rad. yar (ya) - „zerbrechen, verletzen". Originea
tracă a numelui era admisă şi de Karl Fr. W. Schmidt, B PhW, 1907, 1 1 07, Ebersfcld,,r Gym
nasialprogr. 1 903, 28, care se pierde comparind prea multe elemente scitice, cu asemănare
reală sau fictivă (ca Belittas, Morisai·i, Saracos, Sarias etc . ) , fără să menţioneze nici un nume
tracic cu legătură efectivă şi care poate să aducă o interpretare etimologică mai firească şi
utilă ; :\fateescu, EDR, I, p. 1 1 4 , Decev, l\INHMHC XAPIK, Gedenksch rift P. l\";dschmer,
I (Wien, 1956) , p. 9 1 - 92 : i.-e. *bhel- „alb", -sarios i.-e. *k 'cr- „cap ' ' , adică „als eine zweite
B ezeichnung des weisskopfigen, d.h. '�eissstirnigen Pferdes'', al doilea nume al calului năzdră
van care ducea în luptă pe marele războinic traco-bizantin ; asemenea tîlcuire este un artificiu
anacronic, un nonsens lingvistic şi social-istoric.
" Cf. ThesLL, I I 1804 ; Forstemann, loc. cit. ; de ex. BEAAICAPIOY (inscr. , RE, X I I
202), Bilisarius, Belesari, Belisarius în inscripţii din Italia ; V ilisarius , Belsuarius, V cfrsarius,
Vuilisarius, Belesarius etc. în cronicari.
88 Improbabil i.-e. *bhilo- „bun, corect" (EDR, VIII, p. 180).
=
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din RE, III 209 -240 (Hartmann), după care vor fi relernte pe scurt în
expunerea din paginile următoare.
Din traco-romanii care s-au distins în războaiele sub Iustinianus I,
avînd înalte ranguri în ierarhia armatei romano-bizantine, rămîn de amintit :
Germanus şi Iustus (verii împăratului) ; Ioan nepotul lui Vitalianus şi fiii
acestuia( ?) C u t z e s, B it z e s şi B e n i l u s ; Dorotheus cu fiul său
Germanus, Florentius, Domentiolits, Martinus, Constantiolus, Cyprianus,
Valerianits, Rufinus, J.V!arcellus, Barbatus, Pappus, Ioan Troglita, Teren
tius, Jfarcianus, B o r a i d e s, Constantinus, lVf a r c e n t i u s, 11.far
cellus nepotul împăratului, Him?rius, Bonus nepot al lui Vitalianus şi alţii,
din care majoritatea poartă nume romane, adică un singur „element",
cele mai multe de tipul cognomen. Rolul avut de aceşti comandanţi şi de
trupa recrutată în zonele trace, ca şi aportul cu faptele de vitej ie ori înfrîn
geri suferite de ei în cursul expediţiilor o �ganizate de Iustinianus sînt
arătate schematic în expunerea cronologică de mai j os.
7.

- Războaiele lui lustinianus I

Din domnia lungă şi glorioasă a ltti Iustinianus vor fi menţionate aici
numai acele acţiuni în care se atestă elementele traco-romane, adică în
campaniile militare, atît în comandamente (cei mai de seamă generali şi
numeroşi ofiţeri), cît şi în rîndul trupei romano-bizantine, în toate campa
niile din Europa, Asia şi Africa 69• Pentru a ilustra rolul lor în expediţiile
domniei lui Iustinianus, se dă o înşirare a campaniilor desfăşurate majori
tatea sub conducerea generalilor traco-romani ori măcar cu participarea
unor contingente trace, respectiv recrutate în Tracia, Moesia şi Illyricum ;
vor fi menţionate cu unele precizări necesare şi alte elemente (germanice,
hunice, asianice etc.) atestate în armata şi aparatul de stat romano-bizantin,
ca şi e\'enimentele interne în care au j ucat un rol cît de modest elementele
trace. Nu este necesară şi nu se urmăreşte întocmirea unei „istorii militare"
a imp� �iului sub Iustinianus, ci o simplă înşirare sistematică a unor eve
nimente destul de bine cunoscute, expuse în monografii sau articole de
enciclopedie 7 0 • Aceste lucruri cunoscute vor trebui însă recapitulate parţial
spre a desprinde mai clar numărul mare şi importanţa deosebită a ele
mentului traco-roman în tot cursul secolului al VI-lea, mai ales sub Iusti
nianus, semnalate în bună parte de cercetătorii anteriori (Tomaschek,
Philippide, Mateescu, Beşevliev ş.a.), fără a fi fost însă integral scoas:: în
adevărata lumină din lipsa unei analize şi studii amănunţite, aprofundate.
a.

-

Primul război cu perşii (a. 526 - 53 1 )

Ostilităţile erau începute la sfîrşitul domniei lui Iustinus I , iar succe
sorul lui le continua cu mai multă vigoare 71• Î n 526, armata romană diri•• Despre compunerea şi organizarea armatei romano-bizantine în timpul lui Iustinianus :
Albert :IIiiller, Das Heer ]1tstinians (nach Prokop u:1cl Agathias), în Philulogus, LXXI 1 9 1 2,
p. 1 0 1 - 1 38 .
7 0 După teatrele de luptă în care s-au desfăşurat (Asia, Africa, Italia etc.). respectiv
după puterile vrăjmaşe contra cărora an fost purtate (perşi, vandali, mauri, goţi ş.a.), războaiele
iMperinlni sub Iustinian au fost expuse amănunţit ele Bury, HLRE, II, p. 75 - 288.
" B ury. HLRE, I I, p. 79 - 89 ; RE, I I I 2 1 0 - 2 1 2 (Hartmann) .
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jată de Libelarius din Tracia (Proc. I 12, 23 ; eventual traco-roman) 72
contra cetăţii Nisibis a eşuat din cauza unei retrageri nemotivate, urmînd
destituirea lui din comandă 73, dată lui Belisarius, şeful trupelor din Dara
şi Mesopotamia (Proc. I 12, 23- 24) . Comandant în Armenia, Tzitta fu
făcut magister militum per Armeniam et Pontum Polemoniacum et gentes
(a. 528, Cod.Iust. I 29, 5, decret al împăratului care-l numea „tuamque
magnitudinem, quae nobis ex ante gestis optime commendata est" ; cf.
Mal. p. 429Bonn ; Theoph. a. 6020, p. 1 75Boor
268Bonn) .
=

Fapta cea mai de seamă ilustrind temperamentul blind dar ferm al traco-romanului
Tzitta e supunerea şi pacificarea poporului tzanilor (zona Trapezunt) , pe care - după ce
i-a biruit într-o bătălie - i-a tratat cu atîta blindeţe, încît a atras întreaga lor simpatie,
determinîndu-i să renunţe la brigandaj, să treacă la creştinism, devenind cei mai devotaţi
supuşi ai imperiului la hotarele de est (Proc. I 15, 1 9 - 25 ; aed. III 6, 6 ; Iust. Nov. 1 ,
pr. 2 6 pr. ; cf. RE I I I A , 405) . Î n acest timp, generalul Tzitta se pare că a fost căsătorit
cu sora mai mare (Proc. anecd. 9, 3, 9) a împărătesei Theodora, Comito (Mal. 429 - 430 ;
,

Theoph. a. 6020 ; cf. p. 143).

Î n 527, Belisarius începu lucrările de fortificaţie la graniţa spre Persia ;
dar munca fu zădărnicită de atacurile persane, respinse cu ajutorul forţelor
din Fenicia (Proc. I 13 ; Mal. 44 1 - 442 ; Zach.Rhet. IX 2, p. 169- 170),
comandate de : Sebastianus şeful isaurienilor, Proclianus şi Basilius, ca şi
doi tineri traci, vitejii C u t z e s şi B u z e s. Eroul bătăliei, Cutzes, e
numit de Mal. 441 „exduce al Damascului şi fiu al lui Vitalianus". Iden
titatea numelor Koutzes (Proc., Zach.Rhet.) şi Kouztis (Koutzis, Mal.)
este evidentă : nu poate fi decît unul şi acelaşi personaj („frate al lui Buzes"
- „fiu al lui Vitalianus" ; informaţia dată de Mal. este sigură) ; după
toţi trei autorii, în bătălie Cutzis are aceeaşi soartă, încît nu pot fi doi
ofiţeri traco-bizantini omonimi 74 • Lupta s-a terminat dezastruos pentru
11 Numele lui roman indică mai curind un provincial traco-roman, căci goţii şi ceilalţi
germani purtau antroponime „naţionale" germanice, foarte rar romane. Variante de grafie :
Ât f3tÂ«pto.;, V ; ÂL[jtpto.;, G ; ÂtxtÂ«pto.;, P. Muralt, Chr.byz. p. 136 „Licerarius le Thracien" ;
RE XIII 14 (Nagl) „ein Thraker", pune evenimentele greşit în a. 529/30. La 525 era în
Edessa (Orhai), Zach.Rhet. VIII 4 , p. 154 Liberarios, IX 6, p. 175 dux Liberarius ; VIII 4
îl numeşte got, „durch Liberarius, einen hartherzigen gotischen Fiihrer, der den B einamen
«Stierfresser » hatte" . Ar putea fi un ostrogot din cei rămaşi în Tracia, numeroşi în armata
romano-bizantină, ca Bessas, Recithangus (Proc. II 30, 29), Ulimuth (VI 13, 1 4), Odonachus
(VIII 9, 5) ş.a., toţi „din Tracia", dacă „got, gotischer l'iihrer" nu are şi aici aceeaşi semni
ficaţie ca în cazul lui Vitalianus şi Patriciolus (supra, p. 85) . ewntual „comandant al unor
formaţii de goţi" . Ipoteza lui G. Hoffmann (primită de Ahr.-Kr. în ediţia Zach.Rhet. p. 356
cu rezervă) că Libelarius ar fi identic cu gotul Leuderis (pronunţat Levderis) nu e verosimilă :
cele două nume se deosebesc şi nu e probabil că Libelarius, general în armata romano-bizan
tină, să dezerteze la goţii din Italia, dEşi nu lipsesc cazuri de trădări (de ex. Herodianus,
infra, p. 127).
• • Că după destituirea lui „er ftir die Armee B elisars zu Aushebungen im Gebiete von
Dara in Syrien Verwendung fand" e un adaos în RE, XIII 14 (Nagl), căci Proc. nu ştie
nimic de aşa ceva.
" Tomaschek, Thr. II/2, p. 5 1 , admitea două personaje omonime : a) fratele lui Buzes,
b) fiul lui Vitalianus ; improbabil. Singura dificultate în calea identificării e că Procopiu (care
cunoştea personal pe aproape toţi eroii naraţiunilor sale) nu dă numele tatălui celor doi
„fraţi din Tracia", nici cînd ,-orbeşte de Buzes, ţe care-l pcmeneşte adefea, ori de Benilos
fratele acestuia ; în schimb, despre Ioan (nepotul lui Vitalianus) spune că e „r:efot de soră"
al acestuia din urmă, numindu-l odată chiar „Ioan al lui Vita!ianus" (Proc. VII 27, 1 1 ;
Agath. I 1 1 , 1 5 ) . Probabil că Buzes fiind bine cunoscut şi una din cele mai populare figuri
.
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romani : Proclianus, Sebastianus şi Basilius capturaţi, Cutzis grav rănit
cade şi el în mîinile perşilor (Mal. 442 ; Proc. ; după Zach. Rhet. IX 2 el
a fost ucis în toiul luptei), iar Belisarius abia scapă în fugă cu resturile arma
tei spre Dara (528) . Se organiză un nou corp expediţionar, condus de patri
cius Pompeius 76 şi format din unităţi de Illyriciani, Scythae, Isaurirni şi
Thraces 76 ; anul 528 se încheie fără lupte. Magister militum per Orient em,
Belisarius reia operaţiunile contra perşilor, cu o armată de 25 OOO. Î n faţa
cetăţii Dara formaţiile romane intră în dispozitiv (Proc. I 13 ; 14 ; Mal .
445, 452Bonn ; Theoph. a. 6021 ; Zach.Rhet. IX 3, p. 170- 171). Comanda
cavaleriei din aripa stingă o avea Buzes, flancat la stînga de 300 heruli
ai lui Faras 77 ; în centru hunii (Sunicas şi Aigan, „ massageţii"), aripa
dreaptă comandată de Ioan (fiul lui Nicetas), Cyrillus şi Marcellus, care
erau din Tracia (-r�v 0p�X'1)V oExouv-rEc;;) , probabil - după numele romane
şi creştine - de obîrşie traci 78, mai curînd decît goţi ; în flancul drept
erau 600 de călăreţi, sub comanda hunilor (massageţi) Simmas (Simuth,
Zach.Rhet.) şi Ascan. Aripa dreaptă a armatei persane fu zdrobită şi dată
peste cap, rezultatul bătăliei fiind un succes roman, care însă nefiind exploa
tat prin urmărire, biruinţa rămîne parţială (iunie-iulie 530) . Ca răspuns,
o mare armată de persarmeni, suaniţi şi 3 OOO de huni sabiri sub comanda
lui Mermeroes pătrunde în Persarmenia bizantină, dar fu înfrîntă de magister
militum per Armeniam Dorotheus 79, succesor al lui Tzitta (Proc. I 15, 1 - 17 ;
RE, III A, 403). De menţionat un mare succes al acestuia din urmă la
Satala prin o stratagemă : cu un corp de 1 OOO, Tzitta surprinde pe asedia
torii perşi sub zidurile cetăţii, dezorganizaţi mai ales de intervenţia impe
tuoasă a unui comandant de escadron, cavaleristul trac Florentius 80, care
în vîltoarea bătăliei apucă stindardul generalului persan (-ro o'Tpoc-;-"ijyLxov
o r,µ E'fov), fiind lovit şi căzînd în luptă ; el a fost însă principalul factor al
biruinţei bizantine. După succes, Tzitta pune stăpînire pe fortăreţele Bolum
şi Pharangium din Persat menia. La Sura (Callinicum, pe Eufrat) s-a dat
în 19 aprilie 531 marea bătălie în care Belisarius a suferit cel mai mare
eşec din cariera lui de arme (Proc. I 18 ; Mal . 461 - 6 ; Zach. Rhet. IX 4,
la Bizanţ, Procopius nu mai considera necesar să-i specifice ascendenţa ; sau Cutzis (:Mal.)
nu era fiul lui Vitalianus uzurpatorul, ci al vreunui omonim, tot traco-roman ( ?) . Zach.Rhet.
IX 2, p. 170, aminteşte pe comandanţii „Kutzes, Bruder des Butzes, B asil, Bizkantios( ?)
und andere Heerftihrer". Cel din urmă, Bizkantios (probabil formă coruptă în manuscrise),
pare a fi tot nume trac, cf. Burcentius (infra, p. 1 2 1 ) . Din textul lui Zach.Rhet. rezultă că
Buzes n-a luat parte la luptă.
7& Pompeius probabil nepotul împăratului Anastasius (Bury, HLRE, II, p. 8 1 ) .
78 Mal. p. 4 4 8 Bonn ; prin „Illyriciani", ca ş i prin Illyrii (supra, p. 92) s e înţeleg „ostaşi
din Illyricum", dar nu de neam illyric, ci în sens teritorial : formaţii recrutate în Illyricum
oriental (Moesia Superior - Dardania, patria dinastiei imperiale a lui Iustinus) , a cărui
populaţiei era în marea majoritate tracică.
77 Formaţiile de heruli joacă un rol de prim rang în războaiele lui Iustinianus (RE,
VIII 1 1 6 1 - 1 165 ) .

78 Despre Marcellus : RE, XIV 1493, 3 0 , unde se admite putinţa obîrşiei trace. U n alt
.1farcellus, comes excubitorum (traco-roman ?) menţionat de Proc. I 25, 24 etc. (RE, XIV
1493, 3 1 ) .

79 RE, V 1 57 1 , 1 3 ; cf. I I I A, 405. Mal. p . 469 Bonn ; Proc. I 1 3 , 3 . Fiind menţionat
intre comandanţii din Tracia (p. 1 14), Dorotheus era foarte probabil de neam trac, posibil
identic cu tatăl lui Germanus, eminentul consătean al împăratului Iustinianus (infra, p. 1 38) .
80 Proc. I 1 5 , 15 <I»,wpEv-rLo� E>p'*�· xa:-ra:Ă6you !7"mxoii iipzwv. Fiul lui este probabil
Constantiolus, dux Moesiae la a. 532 (p. 1 12).
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p. 17 1 - 172) . Efectivele armatei romane de 10 000 se compuneau din
isaurieni (peste 200), lycaoni, huni (Sunicas, Apsical ş.a.), saraceni (Abros)
şi frigieni ; nu puteau lipsi din catalogi nici tracii, care nu erau menţionaţi
în mulţimea de „stratiotae". Comandanţii cavaleriei erau tot cei de la
Dara (Proc. I 18, 6), adică traco-romanii Ioan, Cyrillus, Marcellus, Ger
manus, Dorotheus, ca şi „ barbarii" Faras (herul), Simmas, Ascan (huni)
ş.a. Infanteria era comandată de Petru din Arzanene, iar trupele tracului
Buzes (bolnav în Amida) de nepotul său Domentiolus 81• Inferiori numeric
şi tactic, romanii nu rezistară presiunii inamice ; căderea lui Apsical în
fruntea formaţiilor sale hunice produse panică mai întîi în coloanele de
frigieni (fricoşi din fire ; supra, p. 57), care o rupseră la fugă în debandadă
provocînd şi defecţiunea federaţilor saraceni (din partea cărora a fost şi
o trădare), fiind principala cauză a dezastrului. Armata romană se retrage ;
mulţi ostaşi cad şi se îneacă în Eufrat, alţii căsăpiţi de perşi. Luat prizo
nier, Domentiolus fu dus în Persia, eliberat după încheierea păcii (a. 532)
în schimbul restituirii din partea romanilor a persanului Izedger(d), capturat
de gotul Bessas (Zach. Rhet. IX 5, p. 173), care în vara 531 nimicise o armată
persană în Attacene (aceleaşi lupte de care Procopiu nu menţionează nimic
erau cele relatate de Mal . 468) . Î n ciocnirile de proporţii locale din zona
Martyropolis, se disting, în afară de gotul Bessas, tracii Dorotheus şi Buzes
(Proc . I 21, 5 ; Mal . 469 -470 ; Zach. Rhet. IX 6, p. 173 - 175), ca şi Tzitta
(oct. 531) . Duprt moartea regelui Cabades, Persia începe tratative de pace
(RE, III A, 406- 407) . Drept chezaşi, fură daţi din partea romană Marti
nus şi Senecio (un bucellarius al generalului Tzitta) 82• Pacea menită să
fie „eternă" a fost ratificată în primăvara 532 ; între condiţii era obligaţia
pentru imperiu de a plăti Persiei 1 1 OOO livre de aur pentru apărarea trecerii
Caucazului, graniţa între state rămînînd cea din a. 526.
După o mare incursiune prădalnică a hunilor sabiri în răsăritul impe
r=ului (alungaţi de Bessas şi Dorotheus, dec. 531 ; Zach. Rhet. IX 6, p.
1 74- 175 ; Mal . 472 -472), Iustinian trimite î n Orient pe omul său de
încredere Constan#olus spre a stabili cauzele dezastrului armatelor romane
(Proc. I 21, 2- 3 ; Mal . 465 -6) . Rezultatul „anchetei" a fost rechemarea
lui Belisarius.
Constantiolus era identic cu ofiţerul omonim, unul din devotaţii apă
rători ai lui Iustinianus în revolta „Nika" (p. 1 13) şi foarte probabil fiul
tracului Florentius : Constantioltts dux Moesiae la a. 538 (infra, p. 1 13) .
Raportul lui Constantiolus era nefavorabil lui Belisarius, consi derat răs
punzător de înfrîngerea de la Sura, destituit din comanda în Orient. Î n
fruntea trupelor din Dara fu lăsat Constantinus (Zach. Rhet. IX 6, p. 174),
probabil identic cu tracul omonim (ibid. p. 367) ; comandant suprem în
răsărit (magister militum Orientis) rămînea Tzitta, magister officiorum
un „grec" Hermogenes .
01 Zach.Rhet.

I X 4 - 5 , p . I 7'.! - 1 7 3 : Doment zio lu s ward cler Sdnvestersohn des Butzes " .
se distinge în rilzboaicle c u goţii ( p . 1 32 ) . De etate aproape eg a lii c u unchiul său
(ori ceva mai tînăr) , e de p resu p us că Domentiolus era fiul Yrennei surori a !ni Hnzes mult
mai în vîrstă <lecit acesta. Fini lu i era Ioan Calli ni ces (p. ! -!-! ) .
• 2 Proc . I 2 2 , 2 7 . Ambi i erau consideraţi de origine tr ac ii (Philippide, OrR , I , p . 4 5 0 ) ;
în ade văr, numele latine ar fi un indiciu în acest sens (dar cf. infr a , p. 1 1 9) . :\ I artin ns are
un rol de căpetenie în războaiele de m ai tîrziu, menţionat între generalii romani originari
din Tr acia (p. 1 1 4) ; cariera lui : RE, Xn· 2 0 1 9 - 2020, G .
Acest trac

„
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- Răscoala „Nika"

La începutul anului 532 izbucneşte în capitală marea rebeliune numită
„Nika" (după o lozincă a insurgenţilor), dezlănţuită de Hypatius şi Pom
peius (nepoţii fostului împărat Anastasius), cu complicitatea facţiunilor
circului ( Verzi" şi „Albaştri"), alimentată mai ales de nemulţumirile
populaţiei contra fiscalităţii excesive a lui Ioan din Capadocia şi a corupţiei
din administraţia imperială 83• Asmuţită de nişte demagogi, populaţia ora
şului a căzut uşor pradă exceselor şi fanatismului în acea psihoză a distru
gerii şi anarhiei definită de istoriograful contemporan în două cuvinte :
·� ux'ii � v6crr,�.L IY. (Proc. I 24, 6) . Inter,venţia drastică a autorităţilor contra
silniciilor şi abuzurilor comise de cele două facţiuni nu făcea decît să irite
şi mai mult spiritele. Revolta populară care a cuprins masele Bizanţului
(una din cele mai mari turburări din întreaga istorie), primejduind nu
numai tronul lui Iustinianus, ci chiar existenţa imperiului, a cauzat enorme
distrugeri şi pagube în capitală. Salvarea împăratului, al cărui moral era
foarte scăzut în acele zile critice, i-a venit din partea . . . soţiei sale, cura
j oasa Theodora, cu o prezenţă de spirit şi bărbăţie impresionante : cînd
suveranul glorificat în războaie îşi pierduse capul, încercînd să fugă din
primejdie spre a-şi mîntui viaţa, Theodora intervine energic şi, îmbărbă
tîndu-şi bărbatul desperat, îl opreşte de la dezertare din postul său împără
tesc. Furia dezlănţuită a mulţimii sporind mereu, nu se întrevedea o locali
zare a răscoalei ; numai intervenţia armată drastică a salvat situaţia : fideli
tatea generalilor şi a trupelor îndreptă ce stricase lipsa de tact a împăra
tului. Î n timp ce persanul Narses desfăşura cu succes opera de corupere
cumpărînd cu bani pe unii din rebeli, Belisarius cu o parte din formaţiile
sale de bucellarii (Mal . 473 şi Chr. Pasch. 621Bonn spun µe•oc 7t/.. � &o u�
r6-:-awv), gepidul Mundus cu trupe de heruli (Proc. I 24, 41), Constantiolus
(RE, IV 1040, 2 ; supra, p. 1 12) şi alţi comandanţi fideli pornesc atacul
asupra mulţimii din hipodrom ; izbind fără cruţare, izbutesc să frîngă cer
bicia rebelilor, iar verii împăratului Boraides şi lustus 84 apucă pe uzurpa
torul Hypatius din tronul în care se instalase şi-l duc la Iustinian, ca şi
pe celălalt cap al rebeliunii, Pompeius ; decapitarea acestor două căpetenii
şi căsăpirea a 30 OOO [ ? ] din mulţimea înfierbîntată a capitalei aduseră
potolirea răscoalei şi restabilirea ordinii.
Impunătoarea metropolă a împărăţiei era în cea mai mare parte rui
nată ; urmele distrugerilor au fost înlăturate fără zăbavă de marea operă
de reconstrucţie începută de Iustinianus : lucrările de proporţii impresio
nante au dat o nouă faţă capitalei prin seria de monumente arhitectonice
formînd una din cele mai înalte realizări ale artei universale şi între care
excelează perla Constantinopolei, biserica Sf. Sofia, măreaţa ctitorie a lui
Iustinianus, simbol şi sinteză a artei greco-romane a veacului al VI-lea.
„

• 3 Evenimentele descrise în amănunt : Bury, HLRE, II, p. 39 - 48 ; RE , III 2 1 2 - 2 1 3
(Hartm ann) .
84 Proc. I 24, 53 ; Pl}.ot. Bibl. 24b, 1 4 . Boraides (RE, III 7 1 9). cu nume trac, se pare
că n-a avut alt rol în viaţa publică ; la moarte ( înainte de 548) a lăsat avutul său fratelui
Germanus şi fiicei acestuia, puţin unei fete proprii (ocrotită de Iustinianus, fapt care indis
punea pe invidiosul Germanus ; Proc. VII 3 1 , 1 7 - 1 8 ; 32, 18) ; Iustus are un rol mal redus
în războaiele persane (a. 542- 4 ; infra, p. 1 23) ; RE, X 1340 - 1 , 6.
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-

Luptele cu buno-bulgarii în Balcani

Î n primii ani ai domniei lui Iustinianus, 529 sau 538 (RE, III A, 698 ;
X 1329, 5, după Theoph. ?), formaţii de huni (bulgari) trecînd Dunărea
devastară Scythia şi Moesia, zdrobind armatele romane comandate de
gotul Baduarius şi de Iustinus (RE, X 1329, 5), din care al doilea cade
în luptă, urmat în postul de magister militum Moesiae de către C onstantio
lus 85, fiul traco-romanului Florentius (supra, p. 1 1 1 ), Invazia huno-bulga
rilor s-a întins pînă în Tracia ; armatele bizantine erau comandate de
romanul Constantiolus, gotul Godila şi hunul Ascan (magister militum per
Illyricum) ; succesul lor asupra hoardelor prădalnice este anulat de apa
riţia unei alte grupe de bulgari care capturează pe Ascan şi Constantiolus
(primul dus în captivitate, al doilea eliberat în schimbul sumei de 1 OOO
de galbeni) .
d.

-

Războiul cu vandalii (533 -534)

Vechile provincii romane din Occident erau ocupate de triburile ger
manice ; desfiinţarea regatelor acestora constituia scopul principal în poli
tica bizantină, condiţia prealabilă a refacerii imperiului roman între hotarele
antice. Î n Africa de nord ocupată de vandali (RE, VIII A ( 1955), 298 -335 ;
Suppl. X ( 1965), 957 -992) pretextul pentru intervenţie era apărarea
romanismului şi ortodoxiei, ca şi a regelui prieten Hilderic (detronat de
uzurpatorul Gelimer) ; erau utilizate şi conflictele dintre vandali şi ostro
goţi, rebeliunea guvernatorului vandal Godas în Sardinia şi a lui Pudcntin�
din Tripoli. Dar piedicile în calea unei expediţii contra vandalilor e ra u
mari : opoziţia lui Ioan Cappadocianul (praefectus praet.) din cauza stării
precare a finanţelor, împotrivirea generalilor sceptici în privinţa şanselor
de reuşită ; se bănuia că o campanie în Africa trebuie să sfîrşească la fel
ca a lui Basiliscus sub Leon I Tracul . Dar însufleţirea mulţimii capitalei
şi presiunile mereu sporite ale cercurilor clericale, ostile vandalilor arieni,
au determinat începutul expediţiei 86• Organizarea corpului expediţionar
fu încredinţată lui Belisarius, magister militum per Orientem, capacitate
verificată în campaniile persane. Erau disponibili : 15 OOO trupă de catalogi
şi foederati, un detaşament de 400 heruli comandaţi de Faras, 600 de
symmachi barbari, mai ales huni (arcaşi călări) cu Simmas şi Balas ; flota
de 500 de corăbii, cu marinari din Egipt, Ionia, Cilicia. Afară de eunucul
Solomon din Dara (RE, III A, 94 1 -6, 2) şi hunul Aigan, ceilalţi co1nan
danţi de catalogi şi foederati aproape toţi împreună cu generalissimul
erau din Tracia 87, avînd în majoritate nume romane şi fiind după toe:te
aparenţele de neam t r a c. Între comandanţii de foederati : Dorotheus
(p. 1 12 ; mort în Sicilia, Proc. III 14, 14), Cyprianus, Vaten:anus, 11,fartiMal. 438 ; Theoph. a. 6031 , p. 2 1 8 Boor
338 Bonn „Konstantinos". RE. IV 1040, I .
B ury, HLRE, II, p . 124 - 150 ; RE, III 2 1 3 - 2 1 8 (Hartmann) ; Pflugk-Hartung,
Belisars Vandalenkrieg, în Histor. Zeitschrift, LXI 1889, p. 69 - 96.
87 Proc. III 1 1 , 5 - 10 : OL /:le AOLTtOL a;v:e 8611 Tt &m:111n:; id Tij<; E>;;i>ni:; zwp(a; <p KO UV.
Theoph. a. 6026, p. 189 Boor
292 Bonn. Stein, Stud. p. 1 2 1 .
86
81
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=
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nus (p. 1 12) şi Marcellus (RE, XIV 1493, 30) ; comandanţii unităţilor
de stratiotae : Rufinus (numit cu alt prilej Thrax", p. 1 16), bandifer
(stegarul) lui Belisarius (Proc. IV I O, 3 ; RE, I A, 1 198, 34), Barbatus (cf.
Barbatio „ Thrax", p. 127), fraţii Pappus şi Ioan Troglita (ultimul men
ţionat numai de Coripp. !oh. I 379, 390 ; faptele lui de mai tîrziu p. 122 şi
129- 130), Terentius, Marcianus. Străini de Tracia erau Ioan din Epidamnus,
comandantul-şef al infanteriei ; egipteanul Sarapis (RE, I A, 2426, 2),
Zaidus (oriental-semit), Theodorus Cteanus (oriental asiatic ? ). O bună
parte din unităţile „stratiotae" erau (în proporţie mai redusă decît coman
danţii) t r a c i, provinciali din Tracia şi Moesia. Comanda supremă o
avea Belisarius, cr't'plXT"t)yoi; ixuToxpiXTcup, întovărăşit de soţia sa Antonina 8 8
şi de istoriograful-memorialist Procopius (III 12, 2) . O parte din trupe e
trimisă înainte cu Valerianus şi Martinus în Pelopones (Proc. III 1 1, 24) ;
în iunie 533 flota romano-bizantină plutea pe lingă ţărmul Asiei Mici spre
Methone, unde îmbarcă detaşamente (III 13, 9) ; întregul corp expediţionar
o apucă spre vest. Luptînd cu mari dificultăţi (indisciplina hunilor, defi
cienţa aprovizionării etc.), după 16 zile flota soseşte în Sicilia, trupa debar� ă
la poalele Etnei : moralul era scăzut, frica de vandali se răspîndeşte. In
Africa, pentru a-şi atrage sprijinul populaţiei, Belisarius proclamă scopul
campaniei : restabilirea drepturilor uzurpate de Gelimer, readucerea păcii
şi libertăţilor. De-a lungul mării, formaţiile romane se îndreptară �pre
Cartagena. Î n cursul înaintării, oraşul Syllectum (Selekta) fu ocupat printr-o
ingenioasă stratagemă de tracul B o r a i d e s, un bucellarius al genera
lissimului 89. Fără dificultăţi, armata romană înaintă pînă la Decimum
(sud-vest de Cartagena), unde vandalii o înconjurară din trei părţi. Gelimer
avu un succes respingînd trupele de foederati, dar nu utiliză avantajul,
iar Belisarius îşi refăcu dispozitivul şi puse pe fugă întreaga oaste vandală ;
pătrunse în Cartagena (sept. 533), flota ancorează în portul cetăţii. Hilderic
fiind asasinat de Gelimer, Belisarius putu să proclame drepturile Bizanţului
ca succesor legitim al celui răpus (Proc. III 17-21). Gelimer îşi refăcu
forţele armate la Bulla Regia, întărite cu formaţia de 5 OOO a lui Tzazo,
întors din Sardinia. Belisarius putu primi ca întărire numai un detaşament
de 400 cu Cyrillus venit din Sardinia (Proc. III 23 -24) . Bătălia decisivă,
cu dezastrul şi sfîrşitul regatului vandal în Africa, s-a dat la Tricameron
(lingă Cartagena, dec. 533), unde s-au distins comandanţii traco-romani
de foederati (Martinus, Valerianus, Ioan, Cyprianus, Marcellus etc.), ca
şi Pappus, Barbatus şi alţi ofiţeri din catalogi de cavalerie (Proc. IV 3, 4) .
Succesul mare şi prada enormă luată de ostaşii romani săraci, mai ales
din spolierea cadavrelor de nobili şi fruntaşi vandali (cu podoabe de aur
şi echipament scump), au adus indisciplina în armată, pe care Belisarius
cu mare greutate o putea ţine în frîu (Proc. IV 4, 3) . Oastea vandalilor
risipindu-se în toate direcţiile, Belisarius capturează la Hippo Regius tezaurul
„

•• RE, I 2573 - 4, 19 (Hartmann) . Antonina aducea şi pe „fiul adoptiv" al lui B elisarius,
junele Theodosius, cu care avea relaţii amoroase, provocînd scandaluri publice, multe dificul
tăţi şi ruşine generalissimului (RE, V A, 1946- 7, 32) . Theodosius era din Tracia ( Proc.
anecd. 1 , 1 5 ) , eventual de neam grec sau levantin. Părinţii lui erau din secta Eunomianilor
(apropiată de arianism ; RE, VI 1 1 3 1 - 2) .
• • Proc. III 1 6 , 9 - 1 1
(�op1«8'1)11 V , �op«t8'1)11 PO) ; antroponim trac. Bine instmit,
Boraides se adăposteşte într-o vale cu formaţia sa, pe înserate, în apropierea cetăţii ; a doua
zi în zori, cînd ţăranii intrau în oraş cu căruţele, trupa lui se strecoară între ziduri şi pune
stăpînire pe oraş, ale cărui chei fură trimise lui Belisarius.
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regal şi trimite unităţi care să ocupe Sardinia şi Corsica (traco-romanul
Cyrillus), Caesarea, Mauretania (traco-romanul Ioan), Septum la Gibraltar
(Ioan bucellarius), · Balearele (Apollinarius din Italia) ; Proc. IV 5 . Prin
asigurări şi promisiuni, Gelimer fu înduplecat să se predea.
La începutul anului 534, întreg teritoriul vandalilor în Africa fiind
adus la supunere, un decret imperial din 13 apr. 534 dispunea reorgani
zarea noilor regiuni (Cod.Iust. I 27, 2) .
Duşmani personali ai lui Belisarius (ofiţeri din armata sa) îl denunţară
lui lustinianus că ar avea de gînd a „se proclama împărat". După captu
rarea unei scrisori calomnioase destinată împăratului, generalissimul, cu
o pradă enormă şi mulţi prizonieri vandali, se întoarce l a Bizanţ, unde fu
primit în triumf strălucit cum nu dăduse imperiul vreunui general învingă
tor, din vremea vechilor împăraţi romani (Proc. IV 8-9) . Medalia bătută
cu acest prilej avea pe o parte chipul lui Iustinianus, pe alta al lui Belisa
rius cu inscripţia B. H LlOEA T.QN P.QMAI.QN (RE, III 218) . La 1 ianuarie.
5�15, acesta ia consulatul ; generos şi darnic cu populaţia capitalei, căreia
îi distribuia cu largă mînă din prada vandalică, Belisarius a cunoscut o
popularitate şi glorie puţin comune, unice în epoca sa.
e.

-

Primul război cu maurii (534 -536)

Î n Africa rămînea un alt adversar mai puternic şi primejdios : maurii.
Pentru purtarea războiului cu ei 9 0, Belisarius lăsa pe eunucul magister
militum Solomon (RE, III A, 941 7), iar în Byzacena se aflau doi din
cei mai apropiaţi subalterni ai învingătorului vandalilor : hunul Aigan şi
tracul Rujinus (p. 1 15), cu misiunea să apere ţinutul de incursiunile bedui
nilor. Î ntr-o luptă (vara 534), cei doi comandanţi romani fură înfrînţi de
forţe superioare inamice : Aigan ucis, Rufinus capturat şi decapitat de un
fruntaş maur, Medisinissa care ia ca trofeu capul mare şi impozant al traco
romanului, cu păr lung stufos (Proc. IV 10) . Acţiunile ulterioare ale lui
Solomon, lipsite de eficienţă împotriva maurilor, s-au limitat la muncă
organizatorică în provincia Africa.
-

f.

- Războiul cu rebelul Stotzas (536 -539)

La 536 se produse conspiraţia contra lui Solomon (odios între ostaşi)
şi rebeliunea trupei, c;ondusă de Stotzas, fost bucellarius al traco-romanului
Martinus (Proc. IV 14) . Ordinea a fost restabilită numai prin intervenţia
lui Belisarius, venit din Sicilia unde pregătea acţiunea contra ostrogoţilor
(p. 1 1 7) : într-o ciocnire nimiceşte pe rebeli şi revine în Sicilia, lăsînd coman
danţi în Cartagena pe Theodoros din Cappadocia şi pe germanul Ildiger.
Rebelul se îndrepta spre Numidia, unde comanda o avea traco-romanul
}}farcellits dux, cu şeful foederatilor Cyrillus, Barbatus comandant al unui
catalogus de cavalerie, Terentius şi Sarapis, comandanţii infanteriei (p. 1 15) .
Î nainte de începerea unei bătălii, la Gasophyla (lîngă Constantine), printr-o
•0

Bury, HLRE, II, p. 1 3 9 - 1 48.
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cuvîntare abilă ţinută în faţa frontului roman Stotzas atrage de partea
sa armata lui Marcellus ; văzîndu-se părăsiţi, comandanţii se refugiară
într-o biserică, unde rebelul îi masacră pe toţi (Proc. IV 15 ; a. 536) .
Expediţia lui Germanus 91 • Pentru continuarea mai energică şi efi
cientă a războiului cu maurii şi reprimarea lui Stotzas, Iustinianus trimite
(a. 536) pe vărul său Germanus, magister militum per Africam, cu depline
puteri, dar cu forţe armate insuficiente, cu doi senatori : Symmachus,
praefectus şi quaestor castrensis, Domnicus 92, .comandant al infanteriei.
Situaţia era gravă : două treimi din trupele romane trecuseră de partea
rebelului ; autoritatea imperială era inexistentă. Atrăgînd majoritatea
ostaşilor şi intrînd în Cartagena, Germanus cîştigă simpatia cîtorva căpe
tenii de mauri şi pregăti lupta decisivă. La Cellas Vatari (Scala Veteres),
el organiză un puternic dispozitiv : Domnicus comanda pedestrimea, aco
perită în faţă de căruţe, Germanus cu partea cea mai bună a cavaleriei
ocupă aripa stingă, restul călărimii în trei „lochoi" sub comanda germanului
Ildiger, Teodor din Cappadocia şi a trac<>-romanului Ioan Troglita (care
ar fi făcut minuni de bravură ; Coripp. Ioh. III 314-9 ; v. p. 129) . Î n
lupta cruntă Germanus însuşi a trebuit să se bată în primele rînduri, căzînd
de pe calul său care fu ucis în învălmăşeală ; dar rezultatul a fost înfrîngerea
armatei rebele (primăvara 537 ; Frec. IV 16 - 18) .
Incursiunea buno-bulgarilor în Mcesia, în timpul primului război cu
maurii, este lichidată de generalul trac Tzitta (p. 106), patricius, magister
militum praesentalis în Constantinopol (după a. 532) : lingă rîul Iantra,
el zdrobeşte pe huno-bulgari (Marcell. a. 536, Chr.min. II 104 „in Mysia
cum hoste Bulgarum congredit:ns �d Iatrum superior invenitur") .
g.

-

Primul război cu goţii (535 - 540)

După desfiinţarea regatului vandal, etapa a doua în planul de refacere
a imperiului roman între fruntariile antice era cucerirea Italiei din mina
regilor ostrogoţi, faţă de care bizantinii invocau şi legitimitatea dinastiei
Amalilor şi răzbunarea reginei Amalasunta (fiica . lui Thecderic cel mare),
ucisă de uzurpatorul Theodahad. Ccmanda suprt:mă fu încredinţată lui
Belisarius 93, care din a. 534 începuse lucrările organizatorice pentru corpul
expediţionar (Proc. V 5,2 - 4) : 4 OOO de stratiotae şi foederati 94, 3 OOO de
isaurieni (comandaţi de conaţionalul Ennes), 200 de huni (xymmachoi),
300 de mauri (aduşi din Africa în 534), un corp de heruli (Proc. VI 4, 8),
la care se adăugau formaţiile de bucellarii (garda personală : huni, . goţi şi
traci) ai lui Belisarius, unitate ce ajunse în cursul războiului la cifra de
7 OOO de oameni. Comandanţii foederatilor erau tracul Constantinus (RE,
IV 1032, 1 1), gotul Bessas şi Peranius din Iberia (Caucaz) . Catalogi de
cavalerie erau comandaţi de romanii Valentinus, Magnus, Innocentius,
n

Bury, HLRE, II, p. 144- 1 45.
Proc. IV 1 6, 1 ; Marcell. cont. a. 536. Numele latin Domnicus poate indica un trac
romanizat ; mai ales că este un comandant militar ; cf. Domentiolus (p. 1 12).
8 3 Bury, HLRE, II, p. 168 - 2 1 6 ; Hartmann, Gesch. !tal. I, p. 248- 298 ;
RE, I I I
2 1 9 - 228.
M Cifra 1000 în RE, I I I 2 1 9 este eroare (de tipar) ?
••
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sub ale căror nume latine par a se ascunde traci romanizaţi din zona est
bakanică. Infanteria era comandată de Herodianus 11.;, Paulus (identic cu
şeful formaţiei de traci la Mediolanum 96, posibil trac şi el), Demetrius
şi Ursicinus, eventual de aceeaşi obîrşie etnică. Î n catalogi erau o parte
t r a c i, desigur în minoritate ; cîteva formaţii se aflau în detaşamentul
de 1 000 (cu isaurieni) trimişi sub comanda lui Conon şi Paulus la Mediola
num în 538 (p. 120) . Ofensiva lui Belisarius era coordonată cu un atac
al gepidului Mundus (magister militum Illyrici) asupra Dalmatiei, stăpînite
de goţi, pe care francii să-i atace din vest. Corpul dirijat spre Sicilia ar fi
trebuit să dea impresia unei campanii în Africa, derutînd pe goţi asupra
planurilor reale bizantine. Belisarius ocupă toată Sicilia (a. 535), iarna
535/6 staţionează la Syracusa. După zdrobirea rebeliunii lui Stotzas în
Africa, restabilind ordinea în armată, din Sicilia se organizează debarcarea
în Italia. Î ntre timp Mundus şi armata romană comandată de fiul său
:Mauricius fu înfrîntă de goţi, dar comes stabuli Constantianus 97 cucereşte
Salona (mai-iunie 536) . Debarcarea se făcu la Rhegium, unde comandantul
trupelor gotice, Ebrimuth, trece de partea bizantinilor ; ajunge în Constan
tinopol „patricius" ţinut în mare cinste la curte. Coloanele romane înaintară
libere pînă la Neapolis, ocupată după un asediu de 20 de zile, devastată,
populaţia maltratată crunt de „liberatorii romani", a căror înverşunare
nu putea fi stăpînită nici de prestigiul lui Belisarius (Proc. V 8- 10) . Noul
rege got, Vittiges, ordonă evacuarea Romei ; în timp ce goţii părăseau
metropola prin porta Flaminia, romano-bizantinii îşi făceau intrarea pe
porta Salaria. Stăpîn pe oraş, Belisarius trimite cheile cetăţii şi pe coman
dantul got capturat Leuderis lui Iustinianus (Proc. V 14, 9 ; dec. 536) .
Ocupînd şi o parte din Samnium, armatele romane controlau jumătatea
de sud a peri.insulei ; Constantianus ocupase regiunile illyrice, pînă în
Liburnia ; fură ocupate puncte strategice în Etruria, Spoletium, Perusia
ş.a„ fără rezistenţă gotică (Proc. V 16, 1 -4) . Trimiţînd o armată pentru
apărarea Dalmatiei, Vittiges porneşte spre Roma cu forţe mari : 150 OOO de
ostaşi 98, cărora Belisarius le putea opune abia 5 OOO( ! ). Î ncercarea lui de
a întîrzia înaintarea goţilor, la rîul Annio, eşuă : sosit cu un detaşament
de 1 OOO, el a trebuit să susţină o bătălie grea, luptînd însuşi eroic pe calul
său năpraznic în prima linie, căutat de săgeţile inamice, protejat însă de
fidelii săi bucellarii (Proc. V 18) . Copleşit de gloatele barbarilor, el se
retrage la Roma, organizînd în pripă apărarea (febr. 537) ; din cartierul
general la Pincio, el supraveghea personal porţile Pinciana 99 şi Salaria
(Proc . V 19, 14- 16) . Atacuri izolate la porţile cetăţii nu aveau succes,
iar Belisarius organiză o rezistenţă îndelungată : evacuînd populaţia inutilă
în război, el spori depozitele, organiză milităreşte pe cei rămaşi între ziduri :
organizarea s-a dovedit excelentă în cursul asediului de un an ce a trebuit
să suporte Roma. Vittiges ocupă Portus la gura Tibrului, dar nu putu
să oprească sosirea ajutorului venit din Constantinopol, formaţia de 1 600
" RE. VIII 954, 2. Şef al unui detaşament de traci (Proc. VII 6, 10) Herodianus ar
putea fi din Tracia şi chiar trac, deşi poartă nume grecesc.
08 Proc. VI 1 2, 27. 40. Cf. Haur , în edit. Proc. III/2, index, p. 292 - 293.
y
97 RE, IV 960, 4. Constantianus ar putea fi traco-roman, identic cu cel amintit la a . SH
(p. 124).
08 Cifră evident exagerată, cf. Schmidt, Ostgerm.t p. 293.
•• N'umită mai tirziu, după el, porta Belisaria, Proc. V 18, 1 9 ; 22, 9 (mss. L) ; cf.
RE. III 209.
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călăreţi, maj oritatea� huni, slavi şi anţi (Proc. V 27, 1 - 2), comandaţi
de traco-romanii Martinus şi Valerianus. Belisarius organiză incursiuni şi
atacuri izolate, cu trupele de cavalerie rapidă, în afara zidurilor, sub comanda
doryphorilor Traianus 1 0 0, Mundilas, Oilas ş.a., Bessas cu Martinus şi Vale
rianus (Proc. V 27), cauzînd grave pierderi goţilor (un total de 4 OOO, după
acelaşi istoriograf) . Ciocniri şi lupte mai mari sau mici s-au dat în total
69 în timpul acestui asediu gotic al Romei. Sub zidurile cetăţii eterne s-au
distins în special gotul Bessas şi romanul Constantinus, care cu o formaţie
de huni a pricinuit goţilor un adevărat dezastru în Cîmpul lui Nero (Proc.
VI 1, 2 - 10) . Situaţia lui Belisarius devenea mereu mai dificilă : la greu
tatea de a apăra Roma se adăugau intrigile şi opoziţia senatorilor romani
şi a papei Silvestru, dificultăţile aprovizionării şi împrospătării trupelor 1 01•
Î n ciuda succeselor mărunte, situaţia armatei romane se înrăutăţea, foa
metea făcea ravagii, goţii strîngeau cercul în j urul cetăţii, ocupînd şi un
punct fortificat între via Appia şi via Latina (Proc. VI 3, 2 -7) . Î n Cam
pania istoricul Procopiu şi Antonina adunară 500 de ostaşi şi provizii,
la Neapolis sosiră noi întăriri : 3 OOO de isaurieni comandaţi de Paulus şi
Canon, iar la Hydruntum (Otranto) debarcară 800 de călăreţi t r a c i
sub comanda lui Ioan (nepotul lui Vitalianus), magister militum ; între
cei sosiţi erau goţii Batza şi Rema (Marcell. a. 538), posibil moeso-romanul
Bonus, vărul lui Ioan (p. 126) ; la fel o formaţie de 1 OOO stratiotae
din catalogi de cavalerie, sub comanda lui Alexander şi a lui M: a r c e n t i u s (Proc. VI 5, 1), al doilea trac 1 02 ; foarte probabil, între cei 1 OOO de
ostaşi erau numeroşi traci. Corpul de 500 se îndreptă spre Roma, iar Beli
sarius cu tactica obişnuită făcu o nouă diversiune la nordul cetăţii, atacînd
puternic pe goţi din porţile Pinciana şi Flaminia (VI 5-27) .
Din cauza insucceselor şi lipsei de provizii, cu toată superioritatea
numerică, goţii cerură pace, gata să cedeze imperiului Sicilia şi Campania,
1 00 Traianus e considerat trac de Philippide, OrR, I, p. 450, unde se dă o lungă listă
de ofiţeri „sigur traci", ce pot fi romani din Tracia după numele latine, chiar traco-romani ;
un Rufinus, Silvanus, Maxentius, Traianus, Marcellus ş.a. par să fie traci, probabil din
Tracia ; dar lipsa unui indiciu mai precis (ca „Thrax" ori „din Tracia") nu permite să-i inclu
dem pur şi simplu între traco-romani, căci mulţi orientali şi asiatici încă din antichitate au
nume autentic latine, de ex. Constantinus din Lydia (Ioh.Ant. fr. 214e, FHG, V, p. 32),
Sergius <lin Edessa (Proc. II 24, 3), Rusticius „ Hellenogalat" (Agath. III 2 ; a. 554), Rufinus
şi Leontius fiii lui Zaunas, pentru a menţiona numai citeva pilde contemporane cu Traianus.
Dacă ar lipsi precizarea asupra originii lor teritoriale-etnice, aceşti cinci „romani" din Asia
ar putea fi declaraţi traco-romani, adică traci romanizaţi.
1 01 Dintre acţiunile şi figurile de luptători romano-bizantini din această situaţie sînt de
menţionat incursiunile lui Martinus şi Valerianus în Cîmpul lui Nero şi a unui corp de
600 de cf1lăreţi prin porta Pinciana, comandaţi de trei doryphori : persanul Artasira, hunul
Buhas �i tracul Cutila, într-o luptă grea cu goţii. Lovit de o săgeată ce i s-a înfipt în cap,
Cutila continuă totuşi urmărirea goţilor înfrinţi, iar seara revine la Roma, unde lumea privea
cu uimire cum ofiţerul traco-roman trecea călare cu săgeata înfiptă în cap, perfect stăpîn
pe sine. Fapte identice se relatează despre un hypaspistes al lui Belisarîus numit Arzes şi
despre hunul Buhas (Proc. VI 8, 8 - 1 8 ; 2, 1 9 - 32). Arzes era considerat nume trac de
Pârvan, Nume de f'ÎUl"i daco-scytice, Mem.Acad.Rom., Secţ.ist., ser. III, tom. I 1 923 , p. 1 6 :
ar fi „bessic", înrudit cu hidronimul Âf'geş. Dar în antroponimele trace nu apare elementul
A r.o- (eventual din i.-e. •arg'- „alb, strălucitor") ; se pare că eroul procopian la Roma era
hun sau altfel de barbar, nu traco-roman.
102 Relevat de Tomaschek, Thr. II/2, p. 22 ; Mateescu, EDR, I. p. 203 - 204 ; Decev,
Sprachr. p. 288. Antroponimul trac pare compus din două teme Maf'-cent-, sau derivat din
baza ,V/arc- (în Zimaf'cus) şi un s ufix -nt-. Faptele de arme ale lui Marcentius în anii urmă
tori RE, XIV 1 503 şi infra, p. 1 2 5 , 1 30.
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plătind tribut. Dar Belisarius pretexta că el nu poate să cedeze nimic din
teritoriile împăratului (vechiul imperiu roman), urmînd ca goţii să se adre
seze pentru tratative curţii din Bizanţ, iar pînă la încheierea convorbirilor
s-ar putea face un armistiţiu de trei luni ; realizat în decembrie 537 (Proc.
VI 7, 13) . Primind un corp de cavalerie adus din Libia de germanul Ildiger
(ginerele Antoninei), Belisarius organiză un corp din trupe de elită sub
comanda lui Ioan, 1 200 de traci, între ai căror comandanţi se afla Damia
nus 1 03, şi 800 de bucellarii comandaţi de doryphori Suntas şi Adegis 1 04
şi-l trimite spre nord, la Adriatica ; peste tot în retragere, goţii cedează
poziţiile din centrul Italiei. Î ntre timp la Roma se petrecu un incident
grav ce a costat viaţa ofiţerului trac Constantinus (p. 1 17), ucis din ordinul
lui Belisarius 1 06• Din cauza nerespectării armistiţiului de către bizantini,
regele got începe din nou asediul Romei : pretext bun pentru generalul
roman de a trimite pe Ioan cu trupe în Picenum şi a ocupa cîteva cetăţi,
între care Ariminum, cu complicitatea reginei Matasuntha (RE, XIV 2180).
trădînd cauza compatrioţilor săi (Proc. VI 10, 1 - 1 1) ; după ocuparea
Anconei de un corp de isauri şi traci, condus de Conon (VI 1 1, 5), Vittiges
ridică asediul Romei (martie 536) şi se retrage spre Ravenna. ! n nord,
Mediolanum şi Liguria fură ocupate de germanul Mundilas (doryphorus
al lui Belisarius) cu un corp de 1 OOO isaurieni şi traci (conduşi de Paulus ;
Proc. VI 12, 26-41). Primind noi întăriri : o armată de 5 OOO de stratiotae
condusă de eunucul Narses, romanul Iustinus (magister militum per Illyri
cum ; RE, X 1329- 1330, 6), avînd şi formaţii de traci (Burcentius), ca
şi un corp de heruli (2 OOO) comandaţi de Visandus, Aluith şi Fanitheus,
Belisarius porni acţiunea de mari proporţii spre centrul puterii goţilor,
Ravenna. Dar discordia dintre generalissim şi Narses a zădărnicit acţiunea ;
în decembrie 538 Belisarius ocupă Urbino şi Orvieto, apoi se retrage la
Roma. Î ntre timp Mediolanum e cucerit de goţi din vina lui: Narses : pentru
această pierdere, Belisarius obţine rechemarea persanului din Italia, slă
bind simţitor forţele romane prin cei 2 000 de heruli ce se retrag, dar con
solidînd unitatea în comandament (Proc. VI 22, 1 - 5) . Forţele bizantine
atacă Faesulae, ocupă Dertona., grosul trupelor asediază Auximum, piedică
şi pericol în calea operaţiilor contra Ravennei. Dar goţii opuneau rezistenţă
dîrză timp de 7 luni (mai-noiembrie 539), îndurînd eroic greutăţi, lipsuri,
foamete datorită trădării unui ostaş roman din corpul adus de Narses,
103

RE, IV 2054, 1 . Damianus era nepotul traco-romanului Valerianus.
Proc. VI 7, 27 l: o uvrotv (aout"otY L). Numele pare a fi tracic : I:ouv'l"ou<; în Tracia
(AISC, IV, p. 8 1 ) ; dar putea să fie got, cu antroponim naţional (cf. Amala-suintha, Mata
su(i)ntha ; Schonfeld, WPVN, p. 1 6, 165) . Adegis va fi mai curind hunic sau orientnl-asianic.
100 U n hypaspistes al lui Constantinus, Maxentiolus, luase cu forţa, cînd se aflau la
Spoleto, două pumnale preţioase ale romanului Praesidius din Ra·venna, iar acuma refuza
să le restituie. La insistenţele păgubaşului şi chiar la ordinul categoric al lui Belisarius, încă
păţinatul Constantinus reacţionă cu violenţă, ameninţînd cu moartea i:e însuşi generalissimu l,
care abia scăpă nespintecat de subalternul său. Priris de bucellarii, Constantinus fu închis, mai
tîrziu asasinat în închisoare. Era singura faptă urită a lui Belisarius, fire prietenoasă şi binevoi
�oar� cu ostaşii şi cu subalternii (Proc. VI 8), Adevăratul tt10tiv al crimei îl destăinuie acelaşi
istoric (Proc. anecd. l , 24 - 29) : autoarea „morală" era soţia lui Belisarius, Antonina, care
purta o veche ură asupra lui Constantinus pentru cuvintele „eu aş ucide pe femeie mai
curînd decît pe Theodosius" spuse lui Belisarius, cînd a fost dat in vileag adulterul ei cu junele
!heodosius în Sicilia (p. l l 5). Asasinarea lui Constantinus a produs nemulţumire şi indignare
1ll trupele romane, impresionînd neplăcut pe Iustinianus, căci nu înţelegea nimeni cum putea
să fie ucis un ofiţer de valoare pentru un lucru de nimic : două pumnale .
104
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tracul B u r c e n t i u s 108• După capitularea garnizoanelor gotice din
Faesulae, la vederea prizonierilor aduşi de aici, goţii din Auximum capi
tulară. Calea spre Ravenna era deschisă (Proc. VI 27) . O armată romană
comandată de Vitalius venea din nord, iar Adriatica era integral domi
nată de flota imperială. Î nainte ca goţii să poată fi ajutaţi de perşi sau
de franci, Belisarius intensifică presiunea asupra Ravennei, pe care o ocupă
(primăvara 540), capturînd tezaurul regal şi pe rege, cu toate că lusti
nianus îi dăduse instrucţiuni în sensul ca goţii să stăpînească Italia de
nord pînă la Po, iar sudul peninsulei împreună cu jumătate din tezaurul
lui Vittiges să fie în posesiunea imperiului. Lăsînd paza Italiei în grij a lui
Bessas, Ioan şi altor generali, Belisarius încărcat de bogăţii şi glorie se
întoarse la Constantinopol, rechemat de Iustinianus pentru a organiza
continuarea războiului cu perşii.
Urmat de ciţiva generali (gotul Ildiger, traco-romaniilValerianus, Martinus, Herodianus

etc., Proc. VI I, 1 ) , aducînd cu sine perechea regală a ostrogoţilor şi un mare număr de
prizonieri (nobilime, oameni de rind), Belisarius intră în capitală, unde popularitatea şi
prestigiul, gloria şi bogăţiile lui ajung la apogeu. Susţinut de armata numeroasă şi derntată,

mai ales garda personală a celor cîteva mii de bucellarii, el putea deveni primejdios pentru
tronul lui Iustinian. Prudent şi prevăzător, împăratul nu-i acordă triumful, încredinţînrlu-i
în grabă continuarea rllzboiului cu perşii.

h.

-

Al doilea război

eu

perşii (540 - 545)

Pacea din a. 532 a fost urmată de o relativă linişte în relaţiile perso
bizantine. Conştient că politica expansionistă romană va fi reluată, regele
persan făcea intense preparative militare în timpul angajamentelor romano
bizantine în Africa şi Italia. Cînd ostrogoţii cereau prin ambasadă inter
venţia persană şi armenii cu lazii erau p rofund nemulţumiţi de ocupaţia
romano-bizantină, graniţa fiind lipsită de trup e romane, Chosroes decide
începerea ostilităţilor 107• Semnalul fu dat în Armenia, unde locuitorii se
revoltă şi ucid pe Acacius proconsul ; pentru a localiza revolta e trimis în
Armenia Tzitta (p. 106) . Î n timpul tratativelor, Tzitta (la ordin imperial)
organizează uciderea femeilor şi copiilor întregului trib al aspetianilor
(care nimiciseră o unitate a armatei romane) ; în lupta de lingă Oenochala
kon, generalul Tzitta fu rănit şi ucis de armeni ; dispărea astfel de timpuriu
108 Proc. V 26, 3 : B toov ytvo � B o upx tv'ttov ovo µIX. Numele e trac, singurul exemplu
cunoscut (Tomaschek, Thr. II/2, p. 1 6 ; Mateescu, EDR, I, p. 203, 4 ; Decev, Sprachr. p. 82).
Pe cînd făcea odată de gardă în jurul cetăţii Auximum, în punctul unde goţii, înfometaţi,
ieşeau pentru a culege ierburi de consumat, Burcentius, atras de goţi, e înduplecat să ducă
regelui Vittiges la Ravenna o scrisoare, în care arătau starea desperată cerind grabnic ajutoT,
fără de care erau pierduţi. Burcentius duse scrisoarea la rege, aduse răspuns încurajator, după
ce primise o substanţială răsplată de la Vittiges. Faţă de camarazii săi romani, B. îşi justi
fica lipsa din post cu afirmaţia că ar fi „fost să-şi caute de sănătate în apropierea cetăţii".
Goţii rezistau cu cerbicie sporită, deşi nu primeau ajutorul promis. B. duse a doua scrisoare
aducînd răspuns identic. Marea putere de rezistenţă a goţilor uimea pe Belisarius : pentru
a găsi „secretul", el căută un ostaş roman care să aducă vreun militar got din cetate, per
formanţă pe care o realiză unul din slavii recrutaţi la Dunăre, bucellarius al lui Valerianus :
un got capturat de ostaşul slav a dezvăluit întreaga acţiune a lui Burcentius, care-şi recunoscu
trădarea şi fu ars de viu în văzul goţilor din Auximum (Proc. VI 26, 3- 26).
101 Bury, HLRE, II, p. 89 - 106 ; RE, III 228 - 232.
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una din cele mai remarcabile figuri ale epocii iustiniane 1 68 . Urmaşul lui în
Armenia a fost tracul Buzes (p. 109 ; despre care lipsise orice ştire timp
de opt ani, 531 -539) ; prima lui grijă a fost înlăturarea şi suprimarea
adversarului său Ioan tatăl lui Artabanes (Proc. II 3, 28-31). Ostilităţile
încep (primăvara 540) prin invazia persană în teritoriul roman : Syria e
devastată, cetatea Sura la Eufrat şi Antiochia ocupate (Proc. II 4 -5) . .
Pregătirile bizantine erau întîrziate, trupele neorganizate : Iustinianus
trimite mai întîi pe generalul traco-roman Martinus venit din Italia (II
14, 9), apoi pe vărul său Germanus, magister militum (Mal. 480), cu reputaţie
de mare strateg, dar dispunînd abia de 300 bucellarii ; o armată mai
mare urma să vie mai tîrziu (RE, VII 1259) . El era însoţit de fiul său mai
mare, lustinus - B o r a i d e s, j une distins şi energic (consul a. 540),
illustris şi comes domesticorum 1 69• Din Antiochia, unde reface fortifica
ţiile cetăţii în aşteptarea zadarnică a trupelor de întărire, Germanus se
retrase în Cilicia şi lasă pe locuitori să trateze cu perşii (Proc. II 6, 9- 7, 37) ;
despre activitatea infructuoasă a lui Germanus în Asia nu se ştie altceva ;
succesorul lui a fost Belisarius (541), însoţit de generalii veniţi din Italia,
între ei Valerianus, magister militum în Armenia (Proc. II 14, 8 ; 24, 6 ;
VIII 8, 22) . Dux al Mesopotamiei era tracul Ioan Troglita (p. 1 15, 124 ;
Proc. II 14, 2 ; 18, 16) . Î n armata romano-bizantină se aflau încadraţi toţi
ostrogoţii aduşi din Italia, afară de regele Vittiges, lăsat să-şi trăiască
restul zilelor în tihnă la Constantinopol (II 14, 8- 10) . După reorganizarea
armatei în Mesopotamia, unde o parte din efectivele de stratiotai (catalogi)
erau din Tracia (Proc. II 19, 32), în majoritate traco-romani nu străini
goţi sau huni, Belisarius stabileşte la Dara atacul general împotriva per
şilor, angajaţi într-o campanie în Lazica (II 16) . D:ir planul lui de acţiune
nu era agreat de subalterni : Petru din Arzanene, tracul Buzes, gotul Reci
thangus din Tracia n o, Theoctistus ş.a. Î ndeosebi nedisciplinat era orientalul
Petrus {RE, XIX 1322 - 3, 27), susţinut de Ioan Troglita (care după Coripp.
I oh. I 56- 109 s-ar fi distins în luptele de aici). Î nfrîngerea suferită de aceştia
doi la Nisibis e reparată numai datorită intervenţiei lui Belisarius şi a găr101 Proc. II 3, 26 ; cf. II 2, 8 - 28 ; 52 ;
IV 27, 1 7 ; Theoph. a. 6020, p. 1 7 5 Boor ;
Cedr. 643 Bonn. RE. III A, 408 (Stein) consideră pe Tzitta „unter den glănzenden PersOn
lichkeiten des iustinianischen Zeitalters nicht die beriihmteste, aber neben Germanus die
makelloseste". Dotat cu un deosebit simţ politic-diplomatic, Tzitta era lipsit de lăcomia şi
avariţia curente în vremea sa, contrastînd net cu firea servilă şi despotică a unora dinlcon
temporani. Magister militum şi cumnat al împăratului, Tzitta era unul <lin sfetnicii lui intimi,
cu mare influenţă în organizarea administrativă şi conducerea politic:i a imperiului. Î mpără
teasa Sofia (soţia lui lustinus al II-iea, p. 143), ca nepoată a Theo<lorei (Bury, HLRE,
II, p. 7 1 ) , Patr.Cpol. II 65, p. 187 Pr.
5 1 Bonn, pare a fi fost fiica lui Tzitta şi a surorii
Theoclorei, Comito( ? ) .
109 Proc. VII 32, 1 4 - 1 5 ; ::\larcell. a . 5-tO, 1 ( C hr.min. I I !OG) ; Iorcl . Unm . 376 ; '.\Tal.
480 ; CIL, XIII 1 0032, 9
ILS, 1 3 1 1 , <liptych consular cu numele lui com plet : Fl ( avius)
M'ar(inus ? ) Petrus Theodorus Valentinus Rust(icus ? ) Boraides Germanus l ttstinus. Din seria
<le nume, pe cel de Germanus 1 - a luat după tatăl său, Boraides (tracic) de la bunicul său
( ?tatăl lui Germanus) sau rlupă unchiul său Horaides (p. J O I ) , Petrus după împăratul lusti
nianus (p. 1 04 ) . Theodorus de la împr1răteasa Theodora (Dessau, la I".S, 1 3 1 1 ) , Iustinus
(sub care e cunoscut în izvoare şi in bibliografia istorică) după fondatorul dinastiei Iustinus I
(RE, X 1 330 - 1 332). lustinus Borai<les, născut pe la a. 520, avu un rol de seamă în războaie ;
a fost asasinat în a. 566 (p. 1 43).
110 Proc. II 30, 29 'Pe:xd�<:tyyo<; b: 0p<f><1J<;, nu era trac de neam (cum greşit îl consi
dera Philippide, OrR, I, p. 448) , ci ostrogot din Tracia (v. p. ! I O) , cu nume e\'Î<lent germanic
(SchOnfeld, WPVN, p. 187) .
=

�
�

Războaiele lui Iustinianus I

1 23

zilor lui de goţi (II 18, 16-26) . După cîteva acţiuni mici ale romano
bizantinilor (primăvara 542), perşii trec Eufratul ; puţinele trupe romane
de aici se refugiară în fortăreţe, comandanţii (între ei Buzes şi Iustus, vărul
împăratului) se retrag în fugă la Hierapolis (Proc. II 20, 20 ; Theoph. a.
6033, p. 219Boor = 341 Bonn) . Armatele persane înaintînd pînă în Com
magene, Belisarius încearcă o regrupare a resturilor din trupele regiunii.
Greşit informat despre adevărata situaţie precară a forţelor imperiale şi
impresionat de numele mare al strategului Belisarius, Chosroes se retrage
spre est de Eufrat, iar Belisarius organiză un dispozitiv bine închegat :
în prima linie la dreapta şi la stînga erau tracii şi „illyrii" lll, după care
urmau goţii, herulii, vandalii şi maurii (Proc. II 21, 4 ; Theoph. a. 6033,
p. 220Boor = 342Bonn ; Cedr. 633Bonn) . Î ncepînd tratative cu romanii,
solii persani trimişi la comandamentul roman fură induşi în eroare prin
abilitatea lui Belisarius : nu reuşesc să afle nici o informaţie sau observaţie
despre starea armatelor rom rne. Prin schim ) de ostate�i, ostilităţile înce
tară : succes pentru bizantini atît de important, încît istoricul vremii (Proc.
II 21, 28) aprecia că îndemînarea diplomatică dovedită cu acest prilej de
Belisarius a fost un titlu de glorie mai mare chiar decît capturarea celor
doi regi, Gelimer şi Vittiges. Din Orient generalul fu chemat cu scopul
aparent de a i se da o nouă misiune în Italia (II 21, 34) .
Aetlvllnten eurţll hnprrlnle din acest timp a avut o influenţă nefastă asupra opera
ţiunilor militare. Uneltirile clicii de intriganţi din palat, in frunte cu împărăteasa Theodora
(p. 105), îşi fac din nou efectul, ca cea mai grea plagă a conducerii politice şi militare
a Bizanţului. Nesfîrşitul lanţ de infamii ale femeilor curţii (formînd o parte esenţială a vieţii
politice a secolului al VI-lea) apare descris plastic şi elegant de istoricul Procopiu în celebra
„Historia arcana" (ANEK.iOTA) , un valoros proiector de lumină şi adevăr, în a cărui per
spectiv:! se înţeleg cauzele obscure ale)nultor evenimente „misterioase" ale vieţii publice bizan
tine •n Cu ocazia îmbolnăvirii grave a lui Iustinianus în cursul unei epidemii, cei doi mari
generali traci Belisarius şi Buzes fură acuzaţi de intriganţii levantini Petru şi Ioan (Fagas)
că în cazul morţii împăratului ei nu au de gînd să recunoască pe succesorul desemnat l a
palatul imperial : ar f i fost înainte d e toate (din partea celor doi generali) o gravă ofensă
adusă Theodorei, a cărei influenţă era pusă în discuţie, însemnînd totodată lezarea maje3tăţii
lui Iustinianus. Din ordinul împărătesei, generalii fură traşi la răspundere : Buzes aruncat
într-o luchisoare subterană întunecoa�ă. a palatului, unde eminentul căpitan e ţinut ca o fiară
sălbatecii, vreme de peste doi ani (542 -5-!4 ? ) , necunoscut, uitat de toţi ; nimeni nu avea
voie s[t vorbească cu el, mulţi îl credeau mort. Cînd din mila Theodorei fu lăsat din nou
în libertate, el părea înviat <lin morţi (Proc. anecd. 4, 1 - 12 ) . Cu Belisarius, Theodc>r.l a
proce<lat mai puţin brutal : îi luă comanda din Orient (dată lui Martinus) şi toată garda perm
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><ixl ' D . /. up10!. Prin „Thraces" se înţelege în majoritate covîrşitoare traci

de neam, nu numai „soldaţi din Tracia", unde locuiau şi alte populaţii. „ Illyrii" : trupe din

Illyricum oriental (Moesia, Dardania) , deci cel puţin parţial traco-romani (v. p. 94).
"' Patroanele clicii de intriganţi erau Theodora şi prietena ei Antonina (soţia lui Belisarius) ,
femei energice, ambiţioase, aventuroase, lipsite de scrupule ; în faţa puterii lor discreţionare
dispărea majestatea imperială a lui Iustinianus şi gloria mareşalului Belisarius. În mijlocul
fastului orbitor al palatului, cele două femei au fost cauzele multor infamii, mergînd adesea
în <lf'trinwntul intereselor vitale de stat, intrigi care au fumizat un copios material de anecdotă
şi senzaţional pentru istoriile romanţate. „ Caracterul" şi rolul Antoninei, ca şi atmosfera aulicrt
din Bizanţ în curs de peste două decenii (527 - 548) se află schiţate magistral în RE, I I I
229 - 232 (Hartmann) . Fiind neavenit ş i inutil a reda faptele scandaloase c e s e comiteau la
palat, t-le vor fi semnalate aici numai în măsura în care prh·esc direct pe marii comanclau ţ i
militari traco-romani, victime şi ei ale intrigilor ocultei aulice bizantine.

1 24

Imperiul rornan de răsărit

sonală (bucellarii) şi averea, lăsîndu-1 fără nici un sprijin material, ca simplu particuhţr ;
în asemenea condiţie, toţi îl ignorau, îl ocoleau, cu ipocrizia de totdeauna, mai ales în �cie
tatea bizantină (RE, III 232). Dar nici Belisarius nu putea face dovada unui dezvoltat simţ
al mîndriei personale, al demnităţii : suferea cu stoicism şi resemnare umiliri şi degra\lări,
fără a reacţiona prin nimic. Cînd potentaţii curţii se convinseră că el nu reprezintă un pericol,
că imperiul are totuşi nevoie de serviciile lui, i se acordă din nou atenţie şi încredere. Con
diţia ce i s-a pus era împăcarea cu soţia sa Antonina, cu care era învrăjbit. Făcut comes st;ibuli,
Belisarius îşi pune din nou serviciile la dispoziţia împărăţiei : i se dă conducerea războiului
din Italia (Proc. anecd. 4, 1 3 - 3 1 ; a. 545) .
Ca un simbol al reconcilierii, se pune la cale căsătoria fiicei lui Belisarius, Ioannina,
cu Anastasius, nepotul împărătesei Theodora (anecd. 4, 37) ; despre fiica generalissimului şi
intriganţii aulici, v. relatările lui Procopiu (anecd. 5, 1 8 - 23).

Invazia romană în Persarmenia 113• î n 543, perşii reiau ostilităţile în
Armenia romană, invazie oprită prin încercarea de împăcare făcută de
Iustiniauus : o solie e trimisă, Constantianus (RE, IV 960 ; „de neam illyr",
Proc. II 24, 3 - 4, adică din Illyricum oriental, posibil traco-roman) şi
Sergius din Edessa. Acţiunile militare ale lui Valerianus, Martinus şi Narses
au suferit eşecuri, încheiate prin înfrînger.ea totală l a fortăreaţa Anglon
(Proc. II 24-25) .
Invazia persană în Mesopotamia (a. 544) era îndreptată, cum spune
istoricul, nu atît contra lui Iustinianus, cît mai ales contra „Dumnezeului
creştinilor". Perşii asediară Edessa, apărată cu succes de traco-rcmanul
Martinus, fără a reuşi să o cucerească. Tratativele se încheiară printr-o
convenţie : regele persan primi 500 pondi de aur şi evacuă zonele invadate
(Proc. II 26-27 ; Bury, HLRE, II, p. 109 - 1 13) .
în 544 moare vărul împăratului, generalul Iustus (Proc. II 28, 1),
urmat de iberul Pei anius, iar în locul lor fură trimişi traco-romanul Con
stantianus şi M arcellus, fiul foarte tînăr al surorii lui Iustinianus (Vigilan
tia) . După tratative directe cu regele, se încheie un tratat de pace pe trei
ani : între condiţii era pentru bizantini obligaţia de a plăti un tribut a nual
de 2 OOO livre de aur (Proc. II 28, 3 - 1 1 ; a. 545) . Î n anii următori se duc
lupte în Lazica (Prcc. II 28, 15-30, 54), în care nu se face menţiune despre
vreun trac sau traco-roman.

1.

- Continuarea războiului cu maurii (539 -546)

Î n primii ani ai campaniei lui Solcmon 114 (posibil în 539) se cunoaşte
în Africa un singur comandant traco-roman, Ioan Troglita (p. 1 15), <lux
al provinciei Byzacena sau al Tripolitaniei (Coripp. !oh. I 470) ; după '544
apare un fost bucellarius (doryphorus) al lui Solcmcn, tracul Petrus, care
desigur participase l a luptele cor..duse anterior de ccmandantul său. Sub
ne 1�otul şi succesoml lui Solcmon, mai puţin capabilul Sergitts (RE, II 1,
l EE.9- 1€91, 7), continuă cu mai puţin succes războiul, în care se remarcă
mulţi ofiţeri traci . La data izbucnirii răscoalei mr.urului Antalas în unire
113
m

Bury, HLRE, II, p. 1 09 - 1 13.
Idem, p. 145 - 1 48 ; RE, III A, 944.
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cu Stotzas (a. 545), ducele Byzacenei Himerius Thrax" 115, asediat de
rebeli, se apăra eroic, dar din cauza ordinelor confuze date de generalul
Ioan_ (Sisinioli), a suferit o înfrîngere la Menephesa (lîngă Hadrumetum),
trebuind să se predea 118, forţat chiar să ia parte la asediul cetăţii Hadru
metum, după a cărei cucerire de către barbari Himerius evadează din
captivitate, fugind la Cartagena (Proc. IV 23, 1 - 17 ; Theoph. a. 6026,
325Bonn ; Coripp. I oh. IV 1 -63 ; mai tîrziu participă la
p . 209Boor
războiul cu goţii, p. 132) . Alături de Sergius e trimis în Africa gotul Areo
bindus m, patricius, bătrîn la fel de incapabil, dar membru al dinastiei,
însoţit de soţia sa Preiecta (nepoata împăratului ; Proc. IV 24, 3 ; p. 99) .
Sporirea comandanţilor nu era o chezăşie a succesului : lucrurile merg
chiar mai rău pentru imperiali (dezastrul lîngă Thacia, a. 545) . Comandant
unic rămîne Areobindus ; dar rebeliunea ducelui Numidiei, gotul Gonta
rithlIB, complică mai mult situaţia : aliat cu cîţiva şefi barbari, rebelul
pătrunde în Cartagena, unde din ordinul ostrogotului Ulitheus ucide pe
compatriotul său Areobindus refugiat într-o biserică împreună cu sora şi
cu soţia sa Preiecta (Proc. IV 26 ; martie 546) . Căpetenia maurilor, Antalas
(RE, I 2344), aderent al lui Gontarith, se desparte de acesta intrînd în legă
turi cu ducele Byzacenei tracul Marcentius (p. 1 19), refugiat pe o insulă,
şi apără împreună cetatea Hadrumetum pentru imperiu (Proc. IV 27, 3 1 ) .
în ajunul luptei decisive cu Antalas, Gontarith, la u n mare „ banchet"
organizat de el, fu asasinat de armeanul Artabanes în complicitate cu tracul
Petrus m ; garda tiranului şi aderenţii săi fură masacraţi în cea mai mare
parte (Proc. IV 28 ; Theoph. a. 6026, p. 21 4Boor ; mai 546) . Rechemat la
Coţ1stantinopol Artabanes, războiul fu reluat de Ioan Troglita (p. 129) .
·

„
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Ocuparea Ravennei şi capturarea lui Vittiges nu însemnau sfîrşitul
puterii ostrogotice, nici deplina pacificare a Italiei ; pentru realizarea acestor
două obiective au fost necesare alte două războaie 12 0•
1.

- Luptele din anii

54 1 - 544

Î n a. 540 rămăseseră numeroase garnizoane cu cîţiva generali : Vitalius
în Veneţia, Constantianus la Ravenna, Bessas la Spoletium, Iustinus la
Florenţa, Conon la Neapolis şi traco-romanii Ioan (nepotul lui Vitalianus),
comandant suprem (magister militum) 121 ; Cyprianus (p. 1 15) la Perusia
116 ' I €
µ pLo� 0p4'� -.wv lv B u Cl%>d<t> Xl%•1%A6ywv-. &p x wv, Proc. IV 23, 3. RE, VIII 1 633, 3.
116 Lupta lui eroică e descrisă de poet : „dux erat obsessae servator Himerius urbis.
Iustiniana polis saevis tune tradita Mauris - sorte sub ancipiti" (Coripp. !oh. IV 8 - 64) .
'" Nume germanic : SchOnfeld, WPVN, p. 27 ; RE, II 84 1 - 842, 4 (Hartmann).
m RE, VII 1 94 1 - 1942 ; SchOnfeld, WPVN, p. 1 19.
"" Ilhpo� ®p"� ytvo�. Proc. IV 28, 3 ; RE , XIX 1323, 30.
1 20
B ury, HLRE, II, p. 226- 252 ; Hartmann, Gesch.It. 1 , I, p . 298 - 320 ; RE, III
·

232 - 236.
121 Î n
această perioadă (probabil prin a. 540 - 5 4 1 ) va fi clădit generalul Ioan în Ravenna
(sau Ariminum) un sfint lăcaş de închinare, din care a rămas numaî piatra comemorativă cu
inscripţia „auxiliante D (omin)o et intercedente beata Maria, Ioh(ann)es vir gloriosiss(imus) ,
magister militum et exconsule, prov(incia) ::IIysia natus, hanc basilicam cum omni devotione
et desiderio a fundamentis construxit" (ILCV, 2 3 1 ) .
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şi un alt nepot al lui Vitalianus, Bonus122, la Genova . Abia plecat Belisarius
din Ravenna, începe agitaţia elementelor „naţionaliste" şi extreme din
rîndul goţilor, care înălţară în tron pe Ildibad ; asasinarea noului ales
(a. 541 ) nu împiedică insurecţia, care după proclamarea lui Totila ua lu{1
forme grave pentru imperiu : ostilităţile începură fără zăbavă. Noul rege
got, zdrobind pe romano-bizantini la Faventia (Verona), înaintează rapid
spre sud, ocolind Roma, pînă la Beneventum, iar în primăvara 542 o armaE1
gotică repurtă o biruinţă asupra formaţiilor lui Ioan, Cyprianus, Bessas
şi lustinus ; la Neapolis, garnizoana comandată de Conon (compusă din
romani şi isaurieni, 1 OOO) se opunea cu succes 124• Faţă de situaţia critică
din Italia, la Bizanţ se organiză un nou corp expediţionar din unităţi de
t r a c i comandate de Herodianus (p. 121) şi armeni comandaţi de iberia
nul Fazas (Proc. VII 6, 10) ; urmînd un mic detaşament de huni. Comanda
supremă o avea civilul Maximinus, om fricos şi nepriceput în ale războiului ;
succesele lui Totila se ţineau lanţ : Italia, în afară de cîteva puncte forti
ficate, se afla în stăpînirea lui.
2.

-

Expediţia lui Belisarius (544 -548)

Deteriorîndu-se situaţia în Italia, Iustinianus făcu din nou apel la
Belisarius, căzut de doi ani (542- 544) în dizgraţia cercurilor aulice (p. 123-4) ;
vechiul strateg acceptă răspunderea unei mari acţiuni militare de realiz.at
prin mijloace proprii, pe care adică el singur să le procure, fără aj utor
imperial (Proc. anecd. 4, 39) . Dar e.l nu mai avea nimic din puternica gardf'1
personală de bucellarii (pe care i-o luase Theodora), dispunea de puţini
ostaşî. Î nsoţit de magister militum Vitalius (venit din Italia, unde lăsase
unităţile „illyrice", "t"ouc; ' D . A. uptouc; a"'t"poc-rtw-rotc;}, Belisarius cutreieră întreaga
Tracie şi Illyricum (Moesia Superior-Dardania) şi adună, cu bani, nume
roşi recruţi, voluntari (Proc. VII 10, 1 -2 ; 12, 4), din care organiză un
corp de 4 000, format în majoritate de traco-romani şi grupat în vara 544
la Salona, spre a trece în Italia : o parte din trupe e trimisă la Hydruntum
111 Proc. VII 1 0, 1 4 Bovoc; fiv TLc; 'Iwivvou <ivc.jii6c;, deci văr al lui Ioan, ca atare nepot
al lui Vitalianus (după frate ori soră) . în RE, III 7 1 4 , 2 (Hartmann) era considerat „Neffe
(nepot) " al lui Ioan ; dar la Procopius tive<jii6c; înseamnă mai ales văr, accepţiune sigură in cazul
Germanus-Iustinianus (p. 100) . Indiferent care va fi fost legătura de înrudire între traco
romanul Ioan şi Bonus, acesta din urmă încă trebuie să fie considerat trac, fără multă rezervă,
fiind foarte probabil identic cu omonimul quaestor Iustiniani exercitus în Scythia şi Moesia
la a. 536 - 537 (Iust. Nov. 4 1 şi 50 ; RE . III 7 1 4, 3 ) . care ca dux participă la războiul cu
goţii condus de Narses (p. 1 36) . iar la 561 era (tot în Italia) comes rerum privatarum sau
patrimonii (Menand. fr. 8, FHG, IV, p. 204
H GM, II, p. 7). Agath. I 1 9 îl numea TO'J
a-rpetniyov Tov h M u aletc; Tije; :itpoc; T <'i°> "Ia-rp <i> :itoTetµ <l> :itetpetTe-tetµtvl)c;, indicaţie care însem
nează nu „Bonus strategul Mnesiei de lingă Jstru" (cum greşit înţelegea Suid. B ovoc; mp«Tl)yoc;
Tije; M u alet c; (etc.) ; de aici, evident nu poate rezulta nimic în privinţa funcţiei de „dux Moe
siae" ; despre existenţa unui magisterium militum per Moesiam, presupus de Diehl, justinien,
1 90 1 , p. 225 şi HMA, III 1936, p. 75 după Mal. 437 - 8, cf. Stein, Stud. I , 166) , ci „stra
tegul o r i g i n a r din :Moesia cea de lîngă Istru", Moesia Inferior, unde se născuseră Vita
lianus şi Ioan. Deosebindu-l de celălalt Bonus (RE, III 7 1 4, 4 ; infra, p. 1 45 ) . care poate
să nu fi fost moeso- ori traco-roman, istoricul Agathias arată că văntl lui Ioan (Vitaliaui
uepos) era născut în aceeaşi zonă (a Moesiei ; la Zaldapa sau în apropiere) . După Sundwall,
A bhandl. p. 1 05 Bonus „war vielleicht Byzantiner" ( !).
1 13 Totila
Baduila : RE, VI A, 1828 - 1838 (Nagl) .
1 24 Proc. VII 6,2 'Pwµetlwv -: e xetl 'IaciuFWV z1:>.lo uc;. Dintre „Romaioi" mulţi erau traci ;
cf. „isaurieni şi traci" comandaţi de Canon (p. 1 1 8) ; posibil să fie aceeaşi formaţie.
=

=
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cu Valentinus, iar Belisarius cu grosul forţelor se îndreaptă prin Pola spre
Ravenna . Î ntre timp, Tibur (Tivoli) fu ocupat de goţi prin trădarea garni
zoanei de isaurieni, iar populaţia căsăpită ; astfel, romanii erau total izolaţi
în Etruria (Proc . VII 10, 19-23) ; în schimb gotuf Thorimuth doryphorus
şi Vitalius cu soldaţi din Illyricum ocupă o fortăreaţă stabilindu-se la
Bononia ; dar peste puţin timp, soldaţii din Illyricum, nemulţumiţi de
neprimirea soldei şi de prelungirea războiului, se întorc în patria lor, aflînd
că hunii le-au prădat casele şi avutul 125• După această defecţiune, Totila
trimite la Bononia o armată, zdrobită şi alungată de Vitalius şi Thorimuth,
luptă în care s-a distins un Nazares, vir nobilis (/..6 y�µoc;, Proc. VII 1 1,
17 - 18), comes în Illyricum, el însuşi ' l /. }. up toc; yr:: v oc;, adică din Illyricum
oriental, posibil de obîrşie tracă 126 • Situaţia armatei romano-bizantine
rămînea mereu precară, cu toate micile succese izolate, ca : ocuparea cetăţii
Pisaurum de Sabinianus şi Thorimuth (Proc. VII 1 1, 32 -35), înaintarea
unei formaţii cu persanul Artasiras şi tracul Barbatio 12 7 pînă la Roma ş.a.,
alternînd cu insuccese (VII 1 1, 19-31 la Auximum) . Lipsit de puncte
fortificate (distruse de goţi), fără cadre şi mijloace necesare la ducerea
războiului, Belisarius se adresă împăratului, prin generalul Ioan (nepotul
lui Vitalianus), trimis în vara 545 la Constantinopol . în scrisoare, arătînd
starea dezastruoasă a armatei din Italia, cerea restituirea gărzii de bucellarii
care să-i fie trimisă în Italia cu număr mai mare de huni şi alţi „barbari",
toţi plătiţi cum se cuvine (Proc . VII 12, 1 - 10) . Dar activitatea „ambasa
dorului" era departe de a satisface aşteptările 128, iar Totila ocupă Spole
tium prin trădarea lui Herodianus (adversar al lui Belisarius ; Proc. anecd.
5, 5 -6) şi Asisium, predat de locuitori, după ce comandantul garnizoanei
romane, gotul Sisifrid, cade eroic în luptă. La Perusia, goţii întîmpinînd
rezistenţa dîrză a comandantului traco-roman Cyprianus, Totila organiză
suprimarea lui prin un bucellarius (doryphorus) al acestuia, gotul Ulifus 129 ;
dar rezistenţa garnizoanei nu scădea, fapt care determină pe regele got
să se retragă (Proc. VII 12, 1 2 - 20), iar la sfîrşitul a. 545 începu asediul
Romei, apărată de gotul Bessas şi iranianul Artasiras cu tracul Barbatio
(doryphori ai lui Belisarius), care s-au distins în lupte (VII 13, 1 -4) . Agra
vîndu-se mereu situaţia, Belisarius aduse o nouă armată comandată de Ioan
şi armeanul !sac, „din barbari şi soldaţi romani" (VI 13, 19- 22), între
w Proc. VII 1 1 , 1 3 - 1 6 ; aml\nuntul arată că patria ostaşilor era teritoriul unde huno
bulgarii (RE, III 1040-2) făceau mai des incursiuni : Illyricnm de est (Moesia Superior Dardania), locuit majoritatea de traci în antichitate ; posibil deci că „illyrii" din armata lui
Vitalius erau în aceeaşi măsurii. traci, traco-romani.
121 RE , XVI 2096. Numele Na:C«p11� pare a fi unicum (ori e iudaic-creştin ? hunic ? ) ,
lipsind o analogie î n zona balcanică. Mai greu s-ar putea presupune u n antroponim tracic,
ca Aa:Ccp11�. care ar putea conţine rad. i.-e.•leg'- (cum ar fi cel din WP, II, p. 422).
127 Proc. VII 1 1 , 36 B a:p �a:"t!wva: Elp�xa:. Cf. un BaYbatio bis exarchus, probabil localnic
moeso-roman, alături de altul Dicebalus, în sec. al !V-lea, la B abadag (în Dobrogea), RIR,
X 1 940, p. 334.
12 s I n capitală, emisarul lui Belisarius se ţinea de cu totul altceva : intră în tratative
cu vărul înpăratului, Germanus, pentru a se căsători cu fiica acestuia Iustina. Germanus
însă era persecutat de înipărăteasa Theodora, prin ale cărei uneltiri a fost căzut în dizgraţie
ani de-a rîndul (intre 54 1 şi 548 numele lui e pomenit numai în legătură cu această căsătorie,
care a stîrnit furia şi opoziţia înverşunată a împărătesei şi a Antoninei, motiv de vrajbă în
plus intre generalii Ioan şi Belisarius). Proc. VII 12, 1 1 ; anecd. 5, 7 - 15 ; RE, X 1338 - 9, 16.
129 Antroponim germanic evident, Ulifus este omis de SchOnfeld din repertoriul săn
(WP\'�) ; pare să fie înrudit cu numele Ulfila, Wulfila („Wolf") etc. ; cf. şi Ulimuth (-nn) ,
Proc. VI 13, 1 4 .
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ei şi traci (cf. Godila, infra) . Toate eforturile desperate cu ingenioase
manevre ale lui Belisarius (eşuate din cauza întîrzierilor şi indisciplinei
unora din subalterni) n-au putut împiedica pe Totila să intre în oraş (17
dec. 546) şi să încerce tratative de pace, atît cu Belisarius, cît şi cu Iusti
nianus ; dar fără rezultat. Tergiversarea din partea bizantină provocă
reacţiunea violentă a regelui got, care ameninţa cu dărîmarea întregului
oraş, dacă nu va interveni o înţelegere ; la care Belisarius răspunde într-o
scrisoare în termeni patetici, arătînd măreţia „cetăţii eterne", ridicată
prin munca şi truda multor generaţii de oameni, de geniul constructiv al
civilizaţiei clasice, sub oblăduirea caesarilor (Proc. VII 22, 9 - 10) . Impre
sionat poate şi de aceste cuvinte, Totila se mulţumi să dărîme o treime
din zidurile Romei şi să o golească de populaţia civilă. El întreprinse apoi
o acţiune în sud contra lui Ioan, urmată de alta spre nord la Ravenna .
Forţînd apărarea Romei, Belisarius izbuti să pătrundă în oraş (primăvara
547), refăcu fortificaţiile, readuse populaţia evacuată, organiză apărarea
faţă de asalturile repetate ale goţilor, care dărîmară podurile pe Tibru
(afară de Ponte Molle) şi se retraseră spre Tibur. Situaţia rămîne staţio
nară, ajutoarele militare (formaţii de heruli, armeni etc.) venite din Con
stantinopol consolidau prea puţin poziţiile romano-bizantine în Italia.
Tentativa energică a lui Belisarius de a executa o mare ofensivă s-a prăbuşit
la Ruscia (Rossano) : trupele lui, comandate de iberul Fazas (mort în luptă)
şi de tracul Barbatio (doryphorus), fură zdrobite de goţi (Proc. VII 27,
16-28, 18 ; începutul a. 548) . Î n primăvara aceluiaşi an, Iustinianus tri
mite un corp de 2 000 în Sicilia ; Valerianus trecu din Grecia la Hydruntum,
de unde Belisarius expediază la Constantinopol pe Antonina pentru a
îndupleca pe Theodora să trimită un ajutor mai substanţial în Italia ;
dar la 23 iunie moare împărăteasa, iar ajutorul solicitat n-a mai fost pre
gătit. Î ntre timp, la Ruscia garnizoana romană, compusă din italici şi
300 de „ Illyri" lăsaţi de Ioan sub comanda hunului Chalazar (doryphorus)
şi a tracului G o d i l a iao, cu 300 de pedestraşi trimişi de Belisarius, rezista
cu greu la asediul ostrogoţilor ; eşuînd tentativa de a-i despresura făcută
de Belisarius, de Ioan şi Valerianus, Godila şi italicul Deoforon tratează
cu goţii şi predau cetatea, după asigurări date întregii garnizoane ; dar dintre
cei din cetate, hunul Chalazar e ucis torturat.
Chemat la Constantinopol (prin intervenţia Antoninei), Belisarius fu tras la răspundere
pentru insuccesul acţiunii din Italia (Proc. VII 30 ; anecd. 5 ; lord. Rom. 38 1 ) , ale cărui
cauze erau : dezorganizarea forţelor armate romano-bizantine, situaţia politică nefavorabil!!.,
lipsa de mijloace materiale procurate de Bellsarius prin fiscalitate excesivă (de unde acuza
de lăcomie şi avariţie) şi insubordonarea generalilor, mai ales a tracului Ioan (adversar al
Theodorei şi al clicii palatului din care nu lipsea Antonina, soţia depravată şi rău sfătuitoare
a mareşalului Belisarius ; RE . III 236).
'"
După ce cunoscuse cele inai mari înălţări şi glorie la care putea ajunge un conducător
de oşti, Bellsarius - înlăturat din conducerea acţiunilor militare ale lui Iustinianus - a trăit
în anii următori (548- 559) în capitală bucurîndu-se de bogăţiile sale imense, cu titlul „magister

130 Proc . VII 30, 6 r o u OL Aot'I 8p�Xot {r o u ih i.ot'I P,
y o o L ACX'I L şi II). 1 9 ro u �LAot'>.
Numele cu aspect germanic (formă germanizată ?) pare a fi variantă a lui Cutila (Philippinc,
OrR, I , p. 642 ; Decev, Sprachr. p . 265 ) . E puţin probabil să fie vreun ostrogot din Tracia,
numit de istoriograf „Thrax" prin confuzie cu numeroşii „Thraces" clin acest timp.
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militum Orientis'', apoi „comes domesticorum", fără vreun rol politic sau militar (Proc.
VII 35, 1 - 8, VIII 2 1 , 1 - 4) . Faptele lui de arme erau înfăţişate într-un mare mozaic din
palatul clădit de Iustinianus, iar figura lui de războinic o eterniza o statuie aurită.

k.

-

Sfirşitul războiului cu maurii (546 - 548)

Succesorul lui Artabanes în magisterium militum Libyae (toamna 546 ;
Proc. IV 28, 45) era patricius Ioan supranumit Troglita, care în doi ani
(547 -548) frînse cerbicia maurilor, pacificînd definitiv Africa romano
bizantină. Poetul african Flavius Cresconius Corippus (contemporan) a
cîntat acest război slăvind bravura generalului în poemul intitulat după
eroul principal I ohannis seu De bellis Libycis, de valoare documentară
de mult determinată definitiv 131• Obîrşia teritorială-etnică a lui Ioan Troglita
se poate stabili cu probabilitate, justificînd prezenţa lui în prezenta mono
grafie istorică : era fratele lui Pappus comandant al formaţiilor de cava
lerie la a. 535 (p. 1 15) între ofiţeri superiori din Tracia, deci probabil era
de neam trac 132 ; supranumele „Troglita" 133 explicabil ca ethnicon din
topon. Trogilos (St.Byz. xwpoc Mocxe: 8ovloc�), de unde ar fi fost originar Ioan ;
deşi nu deplin convingătoare, asemenea explicare este deocamdată singura
posibilă. Dacă de fapt era din Trogilos (la extremitatea de sud-vest a spa
ţiului etnic trac, unde amestecul cu elemente străine era mai intens decît
în interior ; AISC, IV, p. 88-95), etnicitatea lui tracică poate fi susţinută
cu ceva mai multe şanse.
Tatăl fraţilor Ioan şi Pappus era Euans (Euantes, Coripp. Ioh. VIII 376), nume gre
cesc, explicabil prin influenţa ellenică în Tracia, nu prin ipoteza că familia ar fi imigrat din
Grecia spre teritoriul trac. La începutul campaniei lui Ioan, Pappus era mort (înainte de
a. 546). Ioan Troglita avea soţie o prinţesă („filia regis", Ioh. I 202) şi un fiu Petrus, cople
şit cu laude şi elogii bombastice de către poet ; Ioh. I 1 97 - 203, 207, 209, IV 1054, VII 209,
2 1 8, VIII 376- 9 ; I 201 - 3 îi compara cu Aeneas şi Ascanius
se puiat A seanium, ma/rem puiat esse Creusam
jitia regis erai, maler quoque filia regis
tune pater A eneas el nune pater ipse Johannes.

Xoul magister ruilitum Libyae participase la expediţia lui Belisarius contra vandalilor
(533 - 534), cînd Procopius nu-l menţiona între comandanţi, deşi - după cuvintele eroului „ex ducibus namque unus eram, cum sceptra tyrannus - Geilimer in Libycis tenuisset per
fidus oris" (Ioh. I 379), distingîndu-se în lupte alături de fratele său (I 390 - 1 , 4 69 - 472,
III 29 - 3 1 , 294 - 30 1 ) . La 540 apare în Orient (fiind în anii anteriori dux Mesopotamiae) şi
participă la războiul persan, sub Belisarius, fără a fi reuşit însă a face actele de bravură
ce-i atribuie poetul adulator (Ioh. I 56- 109 ; supra, p. 122) .

Î ntors în a. 546 din Orient, Ioan Troglita organizează corpul expe
diţionar pentru Africa, împotriva maurilor. Armata înjghebată se corn1 31 J. Partsch, edit. Coripp. (MGH, AA, III/2, 1879), introd. p. I - XXXVIII. Despre
Corippus : RE, IV 1236- 1246 (Skutsch) ; :M. Schanz, Gesehiehte rom. Litter. I V/2 ( 1920),
p. 78- 82. Despre e\'eniruente : Bury, HLRE, II, p. 147.
132 Partsch, prooem. p. XXV „Thraces igitur Iohannem et Pappum fuisse veri simil
limum est". Schanz, p. 79. „Thrax" este de luat în accepţiunea etnică.
133 Amintit numai de lord. Rom. 385 „Iohannem patricium cognomine Troglitam".
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punea din toate elementele etnice care-şi puneau serviciile la dispoziţia
imperiului bizantin. Ofiţerii şi desigur în aceeaşi măsură trupa respectivă
erau în majoritate străini barbari, mai numeroşi germanii IM, cîţiva perşi
armeni 135, huni 136 ; din Asia Mică isaurieni 137 ; dar cele mai multe erau
antroponimele latine-romanice, sub care se ascund mai cu seamă luptători
din Peninsula Balcanică 138, iar o parte greceşti antice sau iuda�-creştine
şi orientale 139• În atare mozaic de neamuri, numărul tracilor (ce pot fi
constataţi concret) este mult mai redus. În afară de generalul-şef Ioan
Troglita, în poemul „Iohannis" se amintesc trei războinici traci : M a r c e n t i u s dux (cunoscut din războiul cu goţii, p. 1 19 ; dux Byzacenes,
p. 125), care - ca majoritatea eroilor cîntaţi de Corippus - a făcut
adevărate minuni de bravură ; trei versuri (!oh. IV 532 -4) caracterizează
şi tipul fizic al tracului :
proximus inde ciens numeros M arcentius urget
iussaque pey latos discurrunt agmina campos.
illius et fulvos cassis premii aurea crines.

„ Fulvi crines" (plete blonde-roşcate) erau specifice la traci (blonzi : p. 49) .
Î n alt loc poetul scrie despre ducele Marcentius „densis Marcentius armis
- ardebat mediis prosternens agmina fossis" (!oh. V 447) .
Un armiger (doryphorus) al lui Ioan Troglita purta numele tipic trac
Z i p e r (supra, p. 69) ; încărcat cu sonore epitete în versurile pompoase
ale poemului, e numit „maximum belii fulmen, virtute superbus, magna
nimus" etc. :
IV 935 haud procul Ziper medium currebat in agmen
turbabatque vfros, cogens in castra redire (etc.)
VI 533

cunctantem bella subire
aYmigeri suasere ducem, fortissimum olim
A riarith et Ziper melior, duo maxima belii
fulmina, Massylae quos tune temuere phalanges
et virtute pares, et fatis compar uterque.
tune Ziper sic orsus ait „succure Latinis" . . .

lat î n special goţi şi vandali : Ariarith (armiger Johannis, /oh. IV 929, VI 535 etc.).
Fronimuth (dux, IV 525, 1090 etc.), Fastita (miles, VIII 624), Geisirith (dux, II 188 etc.).
Gentius (mag.mii., III 4 1 ) . Putzintulus (dux, germ. ? IV 479), Recinarius (dux, II 3 1 2 etc.),
Salusis (miles, germ. ? IV 990), Silvutis (miles, VII 437) , Sinduit (dux, VI 522, VIII 374),
Solumuth (armiger Johannis, IV 960), Tanala (miles, IV 99 1 ) , Ulitan (tribunus, IV 542)
şi posibil alţii. Dar mulţi din cei menţionaţi în această notă nu figurează în repertoriul ono
mastic WPVN al lui Schfinfeld.
m Arsaces (Ioh. IV 898), Gregorius (armean, înrudit cu Artabanes, IV 487).
138 Tarah (miles, IV 991 ) .
137 Tarasis (dux, I V 553, 1 1 0 1 etc.) .
13& Amantius (armiger Johannis, II 189 etc.). Carosus (miles, VII 436). Crescens (mii..
IV 844). Fiscula (mii., IV 992), Germanus (IV 989), Marcianus (tribunus, IV 505), Marturius
(trib., IV 66), Priscus (mii., VII 436), Senator (mil., IV 507), Servandus (IV 844), Vitalis
(IV 991 ) , Vitulus (signifer, IV 94 1 ) . Unele antroponime ar putea să fie diformate sau fictive.
13• Artemius (miles, IV 902), Dorotis (armiger, IV 972), Johannes Stephanides (legatus
ad Cutzinam, VII 242 -261), Johannes (armiger, VI 650). Malc(h)us (mii . , IV 901 ) , Mificus
(beduin ? IV 970), Ornus ( ? IV 862), Paulus (armiger, VI 598 ; mii. , IV 839), Stephanus
(mii., VII 435) etc.
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virtute superbus
Ziper acerba furens ibat per tela, per hostes,
Syrtica lectiferis prosternens agmina telis.

!n vîltoarea luptei, Ziper cade eroic :
VI 669

magno impendente tumultu
armigeri cecidiYe duo : cadii A riarith ingens
missile non uno et centum per vulnera Ziper
magnanimus. durus venientis comminus ictus
ductoris transfixit equum . . .

La bătăliile cu maurii a participat şi tracul Petrus, fost bucellarius al
generalului Solomon şi unul din asasinii lui Gontarith (p. 125), distingîn
du-se prin acte de mare bravură :
VII 431

audacem Petrus Tafaran confixerat hasta
quem petit infensis luctantem Iammada telis
hunc tamen exceptum Petrus mucrone peremit,
verticis alta rotans truncatis tempora venis.

Cu asemenea viteji de elită, Ioan Troglita a zdrobit rezistenţa barba
rilor mauri (a. 548), iar în nordul Africii a domnit liniştea 15 ani (p. 139) .
Î nvingătorul maurilor este menţionat ultima dată ca magister militum
Africae în a. 551 (Proc. VIII 24, 31).
Militari traci î n Africa bizantină. În afară de ostaşii cu ofiţerii traco
romani menţionaţi în luptele cu vandalii, maurii sau cu rebelii în nordul
Africii, se cunosc în inscripţii şi papyri cîteva nume de militari traci, din
garnizoanele bizantine ori participanţi la vreo campanie aici, în perioada
iustiniană :
Fl ( avius) Z i p e r, tribunus în N ( umerus) Pr (imanorum) fel (icium)
Iust (inianorum), agens tribunatu (m) Rusg (uniis) ann (os) XII, în Maure
tania, CIL, VIII 9248 ( 20849 = ILS, 2812 = ILCV, 442) ;
Z i b i r într-un tabel de soldaţi dintr-o oază a Numidiei, CIL, VIII
17979, posibil variantă a lui Ziper (EDR, I, p. 1 1 1) ;
B u r a i d o milex de num(ero) Hipp(onensium) reg(iorum), adică
din Hippone Regius şi mort în acest oraş, CIL, VIII 5229 ( 17401
ILCV, 549) 14 0 ;
S e u t h e s în Egipt, Ox. Pap. XVI 191 1, 1 18- 121 : e 8chp (o uc:;) :Ee:u& ou
(a. 557), antroponim tracic, dar posibil ş i egiptean (supra, p. 27) ;
Z i p e r bucellarius, Ox. Pap. XVI 1903, 7 (a. 561) ; în acelaşi docu
ment, doi bucellarii traci purtau etnonimul „ Bessi" : B o r a i d e s
(Bopcuo7l Be:aacp) şi Z e m a r c h u s (Z1Jµixpxcp Be:aacp şi genitiv Z1Jµcc:pxou),
Ioan Mystacon (infra, p. 150), romanii Maxintolus, Marcellinus etc. ; ger
manii Tangila şi Illerich (Ilderich, Hild-) ; cei doi „ Bessi" erau menţionaţi
între bucellarii veniţi cu tribunul Ulior (nume germanic), Ox. Pap. XVI
2046, 47 -48.
=

=

=

uo S. Gsell, Inscriptions latines d'A lgerie, I ( 1 922), nr. 81 ; despre numele Buraid-,
Boraides supra, p. 60. R. Cagnat, L'armt!e romaine d'Afrique ( 1892). p. 73 1 , punea pe Buraido

la sfîrşitul veacului al IV-iea sau începutul secolului al V-lea ; dar toate indiciile ar fi pentru
epoca lui Iustinianus, cînd elementele militare trace erau mai numeroase în imperiul răsări
tean decît an terior.
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Expediţia contra gepizilor (a. 548)

Consecvent principiului diplomaţiei de a interveni între popoarele
barbare în litigiu, a le învrăjbi spre a le uza prin luptele dintre ele, la cererea
de asistenţă a longobarzilor contra gepizilor, Iustinianus I ajută pe cei
dintîi cu un corp expediţionar de peste IO OOO de călăreţi, sub comanda
lui Constantianus, armeanul Aratius şi tracii Buzes (p. 122) şi Ioan (nepotul
lui Vitalianus), acesta din urmă abia sosit din Italia. Dar reconcilierea
gepizilor cu longobarzii a făcut inutilă intervenţia armată romano-bizantină
(Proc. VII 34 ; Diculescu, Gep. p. 137 - 140 plasează expediţia la a. 547) .
t:onjuratla armenilor (a. 548). După moartea Theodorei se produse conspiraţia contra
lui lustinianus, pusă la cale de armeanul Arsaces, în colaborare cu ruda sa generalul Arta
banes şi cu persanneanul Chanarangas (Bury, HLRE, II, p. 66 - 69), urmărind suprimarea
împăratului şi înlocuirea lui prin Gerruanus care fusese ţinut în obscuritate prin uneltirile
Theodorei ; urmau să fie lichidaţi şi Belisarius cu Marcellus, comandantul gărzilor palatului.
Dar Germanus cu fiii săi lustinus-Boraides (p. 1 22) şi lustinianus m
puşi la curent c11
intenţiile complotiştilor levantini - nu le-au făcut jocul, ci au încercat să împiedice reali
zarea planului criminal, împărtăşind secretul şi generalului trac Buzes (RE, III 1 094, 2) şi
romanului Constantianus. Cînd Marcellus a dat pe faţă întregul ţesut, Germanus, susţinut
de Buzes şi Constantianus, şi-a dovedit nevinovăţia fără să sufere vreo sancţiune ; dar nici
organizatorii complotului n-au fost prea aspru pedepsiţi (Proc. VII 33).
-

m.

-

Luptele eu goţii d U (lă a. 548

Plecarea lui Belisarius din Italia însemna o pierdere grea pentru armata
romano-bizantină de aici, iar ofensiva generală gotică înregistra succese
remarcabile. Î n 550 Totila recucereşte Roma (Proc. VII 36 ; HLRE, II,
p. 249 -250) ; se dirijează spre sud, încercînd să ocupe Rhegium apărat
cu dîrzenie de gotul Thorimuth (fost doryphorus al lui Belisarius) şi de
traco-romanul Himerius (p. 125), care se predă numai după ce ostrogoţii
ocupară Tarentul şi Ariminium, devastînd Sicilia, unde la Messana tracul
Domentiolus (RE, V 1531 ; posibil identic cu nepotul lui Buzes, p. 1 12)
opuse rezistenţă dîrză (Proc. VII 39, 2- 5) .
Expediţia lui Germanus 142• Pentru continuarea mai eficientă a răz
boiului cu goţii, Iustinianus I decise (prim. 550) să trimită în Italia pe
vărul său Germanus (izbăvit prin moartea Theodorei de prigoana îndurată
din partea camarilei aulice) . Ştirea produse îngrij orare între goţi (Proc.
VII 37, 24), trezind legitime speranţe în rîndul trupelor romano-bizantine.
Simultan senatorul roman Liberius era trimis să apere Sicilia ; înlocuit
peste puţin de Artabanes (VII 39, 6-8) . Germanus avea la îndemînă
prea puţine trupe ; dar obţine mari sume de bani pentru recrutarea de
soldaţi în Tracia şi Illyricum. Mulţi bucellarii (doryphori şi hypaspistae) ,
m Al doilea fiu al lui Germanus şi Passara (născut pe la 525 ) . lustinianus fusese de ase
menea ţinut în întuneric cit a trăit Theodora, fără vreo funcţie politico-militară (cf. p. 123 ;
Proc. VII 32, 17) ; el are un rol de seamă în războaiele !ni Iustinus I I (RE, X 1 3 1 0 - 3, 2) .
1 4 2 B ury, HI,RE, I I , p. 252 - 255 ; Hartmann, Gesch . 11.1, I, p. 324 - 326.
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încercaţi în războaie, îşi părăsiră şefii şi se alăturară lui Germanus, atît
din Bizanţ, cît şi din Tracia şi Illyricum . Urmat de cei doi feciori ai săi,
Iustinus-Boraides şi Iustinianus (care arătau mult zel şi interes pentru
această campanie), Germanus se îndreptă spre Tracia, unde-şi completă
efectivele cu ostaşi din armata „catalogilor" de cavalerie (h X':l.w. ).l·:cuv
lrrmxwv) staţionată aici . Atraşi de faima lui mare, i se alăturară voluntari
numeroşi barbari dunăreni, mai ales slavi şi buno-bulgari, precum şi străini
din alte zone ; regele longobard promite un detaşament de 1 OOO călăreţi
(Proc . VII 39, 16-20) . Pentru exercitarea unei presiuni moral-politice
asupra ostrogoţilor, Germanus aducea cu sine pe a doua soţie (luată după
moartea primei, Passara, p. 100), Matasuntha 143 (văduva lui Vittiges),
fiica Amalasuntei şi nepoată a lui Theoderic cel Mare : astfel putea să aibă
chiar pretenţii legitime la tronul ostrogotic. Efectul scontat prin asemenea
manevră „dinastică" -diplomatică n-a întîrziat : mulţi între goţi stăteau
la îndoială dacă era cazul să lupte contra descendentei marelui lor rege ;
faptul sporea considerabil puterea de rezistenţă a garnizoanelor romane
în Italia (Proc. VII 39, 14) . La Serdica (Sofia) îşi concentră Germanus
forţele armate, între care se aflau în număr mare t r a c i i şi ale căror
unităţi aveau (ca şi corpurile precedente) comandanţi majoritatea traco
romani (Ioan, Iustinus, Iustinianus) . Î n cursul preparativelor pentru mar
şul spre Italia, se produce în Balcani o mare invazie a slavilor (RE, III A,
699), ajungînd pînă la Thesssalonice ; dar, îngroziţi de ştirea că în aceste
părţi se află cumplitul Germanus (supra, p. 98), ei se retrag rapid spre
apus trecînd peste munţi din Illyricum în Dalmatia, unde se pregătea
Germanus să-i atace, urmînd să-şi continue drumul în Italia. Dar moart(:a-1
ajunse pe neaşteptate (toamna 550), năruindu-i planurile, ca şi nădejdile
puse în el de Iustinianus şi de întreaga împărăţie : dispărea unul din cei
mai de seamă fruntaşi militari ai veacului al VI-lea (Proc . VII 40, 1 - 8),
energic în război, dibaci comandant şi om de acţiune, spirit just, moderat,
generos (VII 40, 9) . Corpul expediţionar trebuia să fie dus în Italia de
Ioan (nepotul lui Vitalianus) şi de Iustinianus (fiul lui Germanus), care
continuară drumul din Illyricum în Dalmatia, unde aşteptară sosirea pri
măverii 55 1 . Totila îşi consolida poziţiile în sudul Italiei (Proc. VII 40,
10 - 30), iar în Peninsula Balcanică incursiunile unor cete de slavi (aliaţi
cu cei pătrunşi anterior) au adus armatelor romane, comandate de Scolas
ticus (cu romanul Constantianus, armeanul Aratius, „illyrul" Nazares,
p. 1 27, Iustinus-Boraides şi orientalul Ioan Fagas), la Adrianopol o înfrîn
gere dezastruoasă ce n-a fost compensată decît în mică măsură de succese
mărunte asupra unor grupe de slavi (Proc. VII 40, 3 1 - 45 ; RE, III A,
699- 700) .
143 RE, XIV 2 180. Din această căsătorie s-a născut în 551 un fiu, Germanus Postumus,
în care se puneau mari nădejdi, căci în el „coniuncta Aniciorum genus cum Amala stirpe spem
adhuc utriusque generi domino praestante promittit" (lord. Get. LX 3 1 4 , cf. XIV 8 1 , XLIII
25 1 ; Rom. 383 ) . Dar o înrudire a dinastiei lui lustinianus (ca şi a Theodorei ; RE, V A, 1 776)
eu familia patriciană a Aniciilor (deşi admisă de Mommsen, edit. lord. MGH, AA V/ I , index,
p. 1 46, s.v. Aniciorum genus) e fără temei, născocire cu evidente scopuri politice. Mommsen
scrie „ Germani lustiniani [adică : Iustini I, supra, p. 100] fratris filii, parentum cum nomina
ignorentur, fieri potest, ut mater Anicia fuerit vei ad Anicios aliqua ratione pertinuerit filia
fortasse Aniciae Iulianae, quam genuerunt imperator occidentis Olybrius et Placirlia filia
Valentiniani III". Dar după identificarea smeritei obîrşii rustice a lui Iustinus I (p. 90 - 95),
este exclusă înrudirea prin alianţă între strălucita dinastie din Roma şi modesta familie de
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- Primul război eu perşii în Laziea (549 -551)

n.

Luptele c u perşii timp de doi ani î n Lazica au fost purtate mai ales
de generalii goţi (numeroşi în cadrele armatei bizantine şi în toate campa
niile domniei lui Iustinianus) . Comandantul-şef era aici gotul Dagistheus
(RE, IV 1895), care înregistrează o înfrîngere la Petra (a. 549 ; Proc. II
28, 15-30, 34), dar (cu gepidul Filegagus şi armeanul Ioan), ajutat de
lazi, cîştigă o biruinţă asupra perşilor la rîul Hippis (prim. 550 ; Proc. VIII
8) . Denunţat de lazi împăratului, Dagistheus e înlocuit prin conaţionalul
Bessas, magister militum per Armeniam (succesor al traco-romanului
Valerianus, p. 122) ; ceva mai înainte fuseseră trimise în est forţe armate
sub comanda goţilor Odonachus şi Babas din Tracia 144, herulul Uligagus,
armeanul Ioan şi B e n i l u s (fratele lui Buzes), singurul trac menţionat
în această campanie 145• Î mpărţindu-şi forţele în două, Bessas tri mite o
parte contra abasgilor defetişti, iar cu alta (6 OOO de ostaşi) începu asediul
cetăţii Petra, pe care o cuceri suferind grele pierderi şi făcînd el însuşi
- bătrîn la 70 de ani - fapte de mare bravură (iarna 550/ 1 ; Proc . VIII
9- 12) . Dar oştile romane erau în situaţie dificilă (VIII 13) : imperiul era
nevoit să accepte un nou tratat de pace pentru cinci ani, plătind tribut
de 2 600 livre de aur (400 anual, 600 pentru timpul cit duraseră tratati
vele), primind în schimb asigurări că nu va fi atacat în Colcida (Proc .
VIII 15) .
o.

-

Luptele din Italia şi Balcani (551 -552)

A cţiiinea contra goţilor. După rechemarea lui Belisarius din Italia
(a. 548), romano-bizantinii nu reuşesc să întreprindă nici o acţiune de
seamă contra goţilor, care se consolidau mereu ; imperialii mai deţineau
aici Ravenna, Ancona, Hydruntum şi Crotona, iar Totila organiza devas
tarea insulei Corcyra (Corfu) şi a Greciei de vest (Proc. VIII 22) . Forţele
romane ale corpului expediţionar au staţionat iarna 550/ 1 la Salona, în
aşteptarea comandantului suprem, Narses. Constrînşi de acţiunile ofensive
ţărani păstori traco-dardano-romani din Tauresium-Bederiana Dardaniei. Despre Germanus
Postumus nu se ştie altceva ; e foarte îndoielnică identitatea lui cu un Germanus, executat
la a. 605 de împăratul Focas (p. 158). RE, VII 126 1 , 8.
144 Odonachus nume evident germanic (cf. Odoin, Odovacar, Odotheus). omis de Schon
feld din repertoriu (WPVN) . B abas - deşi numele există în perioada antică la traci (ex.
llabu 'farsa, CIL, X 3527) şi la frigieni (Kretschmer, Einleitung, 1896, p. 223 - 234 ; cf. Babos
Delmata, IG IX/ I , 434 etc„ Illirii, p. 172) şi e cuprins de Decev, Sprachr. p. 40 - pare
a fi mai curînd germanic, căci h 0p�>nii; nu înseamnă numaidccit „de neam tracic" (cum se
afirmă în RE, I 2635, 2), ci numai „din teritoriul Traciei", de unde erau originari în sec. al
VI-lea mulţi ostrogoţi în armata romano-bizantină. Babas poate fi nume germanic, ex. Babo
un franc la a. 585 (Schmidt, Ostgerm. p. 604 ) . l,'n rege al sarmaţilor se numea llabai, lord.
Get. LIV 277, I,V 282 ; RE, I I 2653, 2. S-ar putea ca Babas să fie de aceeaşi origine c-a
B essas (supra, p. 84) .
145 Proc. VI I I 9,5 ; 13,9 Bev<A<><;, /, B o u !; o u 1 H e l.qi6i;. Benilus trebuie considerat (clacă
este întemeiată identificarea făcută mai sus, p. 109) ca al treilea fiu al lui Vitalianus. �umele
lui tracic, singurul exemplu cunoscut (Tomaschek, Thr. II/2, p. 1 1 ; Decev, Sprachr. p. 5 1 )
deri vat c u sufix -1- frecvent î n antroponimia tracă (EDR, I, p . 1 10 ) . Greşeşte, c a î n multe
cazuri, Forstemann (NB, I, p. 258) înşirind şi pe „ Benilo" (sic) intre numele germanice.
,
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gotice, Ioan şi Valerianus întreprind o acţiune navală, încheiată cu un
mare succes la Sena Gallica (a. 551), liberînd Ancona din încercuirea lui
Totila, care însă pune stăpînire pe Corsica şi Sardinia (toamna 55 1), nimi
cind corpul expediţionar trimis de Ioan Troglita din Africa (Proc. VIII
24, 31 -39) . Î ncercările de tratative iniţiate de regele got fură respinse
de Iustinianus (HLRE, II, p. 256-260) .
Campaniile contra slavilor şi gepizilor (552.) O nouă invazie mare a
slavilor în Illyricum se produce în primăvara 552 (RE, III A, 700), cu devas
tarea unei vaste părţi a teritoriului roman, fără a putea fi opriţi de forţele
armate ale lui lustinus-Boraides şi lustinianus (fiii lui Germanus), după
trecerea Dunării cu sprijinul gepizilor (Proc. VIII 25, 6) . Spre a exploata
divergenţele dintre seminţiile barbare, împăratul Iustinianus interveni din
nou într-o neînţ�legere a longobarzilor cu gepizii, trimiţînd celor dintîi
un corp expediţionar cu Iustinus-Boraides şi Iustinianus, armeanul Aratius,
herulul Svartvas şi gotul Amalafridas (a. 552) . La luptele dintre cele două
clanuri germanice au participat puţine trupe romane, căci grosul lor s-a
oprit în sudul Dardaniei, la Ulpiana (Liplian) spre a restabili ordinea tur
burată de conflictele religioase (Proc. VIII 25, 7 - 13 ; Diculescu, Gep.
p . 144 - 145) .
p.

-

Al doilea război, desfiinţarea regatului ostrogotic

Pentru lichidarea rezistenţei gotice a fost pus comandant suprem al
forţelor romane (oc1hoxpchcup -rou rtoJ..€ µo u) persanul Narses (a. 551 ) , a
cărui acţiune armată aduce desfiinţarea regatului întemeiat de Theoderic
în Italia 146 • Cu mijloace materiale considerabile, eunucul înjghebase un
corp expediţionar numeros, puternic : din garnizoana capitalei o bună
parte din efective, din Tracia şi Illyricum mulţi recruţi, din partea longo
bardului Auduin un detaşament de 5 500, heruli 3 OOO cu Filemuth, alt
grup sub comanda lui Aruth, gotul Dagistheus cu garda personală, persa
nul Cabades cu transfugi, gepidul Asbad cu 400 compatrioţi, Ioan Fagas
cu mulţi „ Romani" ('Pcuµoc[cuv oµLAO� &v�pwv µix;(tµcuv), numeroşi huni
(Proc . VIII 26, 5 - 17) ; amalgam pestriţ de popoare şi neamuri, tot luptători
de elită, mîndria imperiului şi apărătorii statului romano-bizantin în veacul
al VI-lea . Se alătura garda personală a traco-romanului Ioan şi trupele
organizate anterior de Germanus. Totalul efectivelor era de peste 25 OOO,
majoritatea străini (mai ales germani), o mică parte „cetăţeni" vechi ai
imperiului, din care destul de puţini vor fi fost traco-romani (ostaşi din
catalogi şi cei recrutaţi în Tracia şi Illyricum-Moesia) . Din lipsă de corăbii
suficiente, Narses alese calea pe uscat (Dalmatia, Istria), evitînd garni
zoanele francilor şi forţele gotice din Venetia ; călăuzită de Ioan (bun
cunoscător al regiunii), armata lui Narses ajunse în scurtă vreme la Ravenna,
spre uimirea şi spaima ostrogoţilor (Proc . VIII 26, 18 -25 ; iunie 552) .
Cu forţele lui Valerianus şi Iustinus, armatele unite se dirijară spre sud,
pe la Ariminum : marea bătălie avu loc la punctul Busta Gallorum, lingă
Taginum (Tadinum, Tadinae, Picenum ; RE, Suppl . XIV 749- 758), unde
strategia bizantină cu mijloacele · de război superioare ale lui Narses au
" 8 Bury, HLRE, li, p. 261 - 281 ; Hartmann, Gesch . lt. 1 , I, p. 329 - 347.
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adus un total dezastru armatei gotice ; scăpat cu fuga, Totila îşi găsi moartea
răpus de lancea gepidului Asbad (Proc. VIII 29- 32) . Î n timp ce Narses
ocupa Namia, Spoletium şi Roma (capturînd garnizoanele gotice ale regiu
nii), în nordul Italiei o parte din ostrogoţi se reorganizau sub comanda lui
Teia, spre a continua lupta desperată ce'-i ducea vertiginos la prăbuşirea
definitivă a statului lor şi spre dispariţia neamului ostrogotic din istorie.
Narses trimise trupe să asedieze Cumae (apărată de fratele lui Totila şi
de traco-romanul Herodianus, trecut la goţi), iar pe Ioan şi Filemuth cu
o armată, pe Valerianus cu alta îi aşază în Etruria, cu misiunea de a opri
trecerea lui Teia spre sud. Dar acesta se strecură printre armatele romane,
ajungînd la sud de Vesuviu, unde se fortifică în tranşee puternice, lîngă
rîul Sarnus. Scos din aceste poziţii de tactica lui Narses, el îşi fixează tabăra
pe „Mons l,actarius" (fc! /-ilx.-ro� '10p o�). unde s-a dat o adevărată bătălie
„a Nibelungilor" (cum o numea Hartmann) : fanaticul Teia, bătîndu-se
cu suprema desperare, căzu mort cu un mare număr din ai săi (toamna
552) ; dispărea ultimul rege al ostrogoţilor şi cu el statul întemeiat de Thecdn
ric cel Mare. A doua zi după bătălie, goţii rămaşi se predară ; dar rezistenţa
lor nu era complet lichidată. Î n timp ce Narses prin subalternii săi (Bonus
în Luca ; „bărbat distins, mare strateg şi om politic", cum îl numeşte
Agathias, I 19 ; Ioan, Valerianus traco-romanii şi Artabanes) organiza con
solidarea poziţiilor cîştigate şi apărarea contra invaziei franco-alemanilor
în Italia (zdrobiţi la Capua, în 554), ultima armată de goţi fu refăcntă ;
la Campsa (a. 555) ea a fost definitiv lichidată : 7 OOO de ostrogoţi capitu
lară, fiind înrolaţi pe loc în armata romano-bizantină din Orient. Era
încheiat războiul din Italia (ce a durat neîntrerupt două decenii), puterea
gotică era anihilată pentru totdeauna (Agath. I 1 4 -II 14) . Italia la sud
de fluviul Padus, sub stăpînire bizantină, fu reorganizată şi refăcută printr-o
legislaţie deosebită (Bury, HLRE, II, p. 281 -286) .
q.

-

Al treilea război in I�azica (a. 552 -557)

După o pauză de cîteva luni, se reiau luptele în Lazica (primăvara
552 ; HLRE, II, p. 1 17 - 120) . Comandanţii romani aici erau gotul Bessas
şi tracii Martinus, Buzes (p. 1 10), Iustinus-Boraides, tînăr dar încercat în
meşteşugul armelor (Agath. I 18 ; Proc. VIII 17) . Din acţiunile lor, de
menţionat o bătălie pierdută la fortăreaţa Telephis şi retragerea lor pe
insula dintre rîurile Phasis şi Donocus (Agath . II 19-21) . Î n urma unui
denunţ făcut lui Iustinianus de regele lazilor Gubazes, Bessas fu destituit
din comandă, dată lui Martinus ; ca răzbunare, unii comandanţi romani
organizară asasinarea regelui, urmată de sancţiuni drastice : destituirea
lui Martinus, executarea lui Rusticius şi Ioan („helleno-galatae" ; Agath.
III 14, IV 1 - 1 1 ; 21). Cel care, din ordin imperial, aduse pe Ioan înainttJ.
judecăţii, un Metrianus, scribo, poate fi roman din zona balcanică, iar
numele lui de formă latină (dar fără analogii) ar putea fi corupt din forma
„Mestrianus" 147, frecvent la provincialii traco-romani 148• După înfrîngerea
la fortăreaţa Onoguris (în care nu a fost complet nimicită datorită forma147 M ETpL0tv6<; R(ehdigeranus codex, sec. XVI) şi Chr. Persona, dar lll0ta-:pL0tv6<; vulg.,
în ambele locuri Agath. III 1 4 . Forma corectă pare a fi fost :M Ea•pL0tv6.;.
148 ::\I ateescu, EDR, I, p. 96, 133 - 1 34, asemănător cu tracicul Mcst - ,
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ţiilor de gardă ale lui Buzes ; Agath . III 5- 7), armata romano-bizantină
(numeroase unităţi de mercenari huni-sabiri, mauri, tzani, isaurieni, longo
barzi şi heruli, comandate de şefii lor naţionali) cîştigă o remarcabilă
biruinţă asupra perşilor, datorită în primul rînd strategiei lui Iustinus
Boraides şi virtuţilor militare ale conaţionalilor săi Martinus, Buzes, Vale
rianus (Agath . III 17- 28 ; prim. 555) . Aceste nume şi personaje arată
că elementul traco-roman era bine reprezentat în comandamentul armatei
bizantine a veacului al VI-lea ; dar se pare că proporţional el era mult
mai redus în rîndul trupei, fiind în minoritate chiar şi în formaţiile regulate
(catalogi) . Dintre evenimentele anului 556 (cînd Buzes şi Iustinus rămîn
tot timpul în insula din delta rîului Phasis) de menţionat acţiunea unui
�Iaxentius şi a tzanului Theodorus contra misimianilor şi a unei armate
de perşi şi huni (Agath. IV 13- 14) şi ocuparea cetăţii Rhodopolis de un
ofiţer al lui Iustinus, hunul Elminzur (IV 15) ; în luptele cu misimianii,
la asediul cetăţii lor Tzachar, se distinse tracul Z i p e r (fiul lui Marcelli
nus), bucellarius al lui Martinus : cu o formaţie de 100 de romani împreună
cu antul Leontius (Deontius) şi tzanul Theodorus, într-o noapte curajosul
Ziper pătrunse în cetate pe o cărare condus de isaurul Illus şi după un
masacru de mari proporţii în rîndul populaţiei ocupă cetatea (IV 15-20) .
După destituirea din comandă a lui Martinus (o capaciti-lte militară excep
ţională) şi rechemarea lui Iustinus-Boraides pentru a fi trimis în Armenia,
luptele din Lazica se încheie printr-un armistiţiu (557), întărit prin p8.cea
<lin anul 562.
r.

-

Invazia hunilor (a. 558 - 559)

Î n anii 558- 559, zona balcanică a imperiului avu de suportat im·azia
hunilor cutriguri, conduşi de Zabergan, împreună cu cete de slavi 149.
Prădînd Scythia, Moesia, Tracia şi Grecia, masacrînd şi distrugînd, năvă
litorii trecură peste zidul lui Anastasius şi se fixară la rîul Athyras, lingă
porţile Constantinopolei, unde se îngrămădise mulţimea ţăranilor refugiaţi
din satele învecinate. Armata nu prezenta o chezăşie de apărare, iar bătrînul
împărat (în al doilea moment critic al domniei sale) făcu din nou apel la
devotatul slujitor al tronului : Belisarius. După un deceniu de „retragere"
în tăcere, gloriosul căpitan al războaielor nu pregetă nici de astă dată a-şi
pune energia de mare strateg în slujba împărăţiei, avînd ultimul prilej
de a-şi dovedi calităţile de războinic. Numeroşi se adunară sub steagul
desfăşurat de Belisarius, care cu puţine trupe regulate şi cu o gloată orga
nizată milităreşte porni asupra barbarilor prădalnici, fixîndu-şi tabăra
fortificată în satul Chettus. Atacat de huni, generalissimul îi manevră cu
multă abilitate şi-i izbi cu tărie, punîndu-i repede în derută ; uciderea a
400 din ei şi alungarea celorlalţi în afara zidurilor lui Anastasius („patricii
Belisarii armis fortiter debellati pariterque fugati", Vict.Tonn. a. 560)
aduse îndepărtarea primejdiei din faţa capitalei . Î n timp ce mulţimea
1 49 Bury, HLRE, II, p. 304 - 308 ; RE, III 237 (Hartmann) ; Vict.Tonn. a. 560 (Chr.min.
II 205) îi numeşte bulgari : „ Bulgares Thraciam perYadunt". Grupele de slavi erau menţionate
numai rle Mal. p. 490 şi de Theoph. a. 605 1 , p. 233 Jloor (omise din „ Slaveneinfălle", RE,
III A, 700 de Ensslin) .
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delirantă preaslăvea pe biruitor, împăratul îl rechemă fără a-i îngădui ·să
desăvîrşească succesul şi fără a-i acorda cinstea cuvenită unui învingător 150•
Alte cete de huni, invadînd Chersonesul tracic, au avut aceeaşi soartă,
izbindu-se de excelenta apărare a fortificaţiilor, organizată de tînărul
Germanus (fiul lui Dorotheus, probabil magister militum per Armeniam,
p. 1 1 1 ), compatriot al împăratului, născut şi el la Bederiana Dardaniei,
deci desigur traco-roman 151• Î ncepînd, după asalturi inutile, o manevră
cu corăbiile prin golful Ainos, barbarii fură zdrobiţi pe mare, apoi pe uscat,
unde Germanus, luptînd eroic, fu rănit grav (Agath. V 2 1 -23) . Fără per
spective de ieşire, hunii cerură împăratului să li se permită retragerea spre
nord peste Dunăre. Aprobînd asemenea retragere, lustinianus I trimite
pentru organizarea ei pe lustinus curopalates (viitor împărat, p. 142),
dar în acelaşi timp instigă pe hunii utiiguri (ai lui Sandilchos) contra cutri
gurilor, care la nordul Dunării fură prădaţi şi în mare parte căsăpiţi de
către aceia (Agath . V 24-25) .

s.

-

Campaniile din anii 561 -563

Ciocniri eu ostrogoţii. După desfiinţarea regatului ostrogotic, în Italia
mai au loc ciocniri cu căpeteniile care nu acceptau supunerea. Prin a. 561 /2,
un comes got Widin la Verona s-a răzvrătit, sprijinit de francul Ammingus,
contra lui Narses, a cărui încercare (prin solia condusă de Pamfronius şi
de traco-romanul Bonus ; p. 126) de a convinge pe franci şi goţi să renunţe
la război (Menand. fr. 8, FHG, IV, p. 204, HGM, II, p. 7) nu reuşi, iar
lupta s-a încheiat cu înfrîngerea completă a goţilor (Stein, Stud. p. 15).
Invazia hunilor în Colcida (primăvara 562) şi ocuparea cetăţii Sebasto
polis au provocat intervenţia romană : expediţia lui Marcellus nepotul
împăratului (p. 99) şi magister militum (Theoph. a . 6054, p. 236Boor
366Bonn) ; desfăşurarea şi rezultatul acţiunii nu se cunosc din izYoare 152•
=

150 Agath. V 1 5 - 20 ; Theoph. a. 605 1 , p. 233 Boor
359 - 362 Bonn. Tratamentul
de care a avut parte Belisarius începînd din a. 548 (cînd fu rechemat din Italia) şi ţinut în
izolare zece ani, ca şi după 559 (pînă la deces) s-ar putea explica prin lipsa sprijinului dat
(cu intermediul Antoninei) de împărăteasa Theodora, după a cărei moarte Iustinianus (deşi
mult îl preţuia pe Belisarius) îl ţinea „în umbră" ; desigur din invidie şi teamă de marile
însuşiri ale acestuia, putînd oricînd să-i primejduiască tronul imperial.
161 Agath. V 21 I'epµcivai; 6 !1<.>po�fou, vioi; - wv xoµ1 8 'n xcil ..:pw-roi; fi 8 'l ur.:'lv+.�'li; . . .
(RE, VII 126 1 , 6). Din acest pasaj nu rezultă că era „copil" sau în prima adolescenţll. (expresie
imitată după Proc. VII 32, 1 4 , care o aplică lui Iustinus-Boraides ; dar acest prinţ [consul
a. 540] nu putea fi un tînăr aproape imberb la 548, ci va fi avut vreo 25 - 30 de ani ; v.
p. 1 33). Germanus avea la 559 mai mult de 25 de ani, născut înainte de 534. Iustinianus
împăratul ţinea cu deosebită afecţiune la junele său consătean, foarte dotat : la etatea de
8 ani îl aduce în Constantinopol, îi dă o creştere îngrijită, în şcolile ele frunte ale capitalei
împărăţiei, primind o educaţie latină-romană (Agath. ; p. 103).
m Prinţul Marcellus pare că n-a avut alt rol militar şi politic ; menţionat pentru ultima
dată, ca patricius la curtea imperială la începutul domniei fratelui său lustinus al II-iea (prin
a. 565/6), la care se bucura de mare cinste (Coripp. Laud.Just. II 282 - 7 „ipse inter primos
vuitu praeclarus honoro - fratris in obsequium gaudens Marcellus abibat . . . His f:\Iarcello
et Raduario] aetas dispar, sed par votum atque voluntas, - ambo patricii, dilecti principis
ambo " ) .
=
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Relaţii şi conflict<' cu avarii 153 începură în jurul a. 560. Mai întîi a
făcut cunoştinţă cu ei prinţul Iustinus-Boraides, în Lazica, unde aceşti
barbari i s-au adresat prin intermediul alanilor, cerind să fie primiţi ca
foederati ai imperiului. Ambasadorii fură îndrumaţi spre Constantinopol 154•
În 562( ?), avarii cer teritorii din imperiu : zonele ocupate de heruli, spre
a se aşeza definitiv ; tratative fără rezultate, dar Iustinianus (îndemnat
de nepotul său Iustinus-Boraides, dux (strategos) Moesiae, cunoscător al
ipocriziei barbarilor) reţinu mai multă vreme pe solii avari la Constanti
nopol ; iar la întoarcerea lor, prinţul Iustinus (din ordin imperial) le luă
armele cumpărate la Bizanţ cu gîndul de a le utiliza contra imperiului ;
în acest episod de „interceptare" îşi are începutul rivalitatea dintre avari
şi romano-bizantini (Menand. fr. 9) . Î ntre şefii militari pe linia Dunării
este de menţionat generalul cu bun nume roman Bonus, eventual trac
romanizat, fiind deosebit (oricum) de omonimul din familia moeso-romană
a lui Vitalianus (p. 126) 155•
Răscoala maurilor. Liniştea şi ordinea în Africa (p. 131) au domnit
pînă în ianuarie 563, cînd căpetenia maură Cutzinas, în loc de a primi
subsidiile legale, fu asasinat de guvernatorul Africei Ioan Rogathinus :
urmarea a fost rebeliunea maurilor, pentru a cărei potolire a fost trimis
Marcianus, nepotul împăratului (p. 99), magister rnilitum. Succesul lui
deplin a restabilit liniştea în nordul Africii (Mal . p. 496 ; Theoph. a. 6055,
p. 239Boor = 370Bonn ; Stein, Stud. p. 13 ; RE, XIV 1531, 43, cariera
militară a lui Marcianus) .

Evenimente interne in anii 559 - 565

8.

La fel ca în „războaie", se menţionează aici numai faptele în care
au jucat neun rol ori au avut o atingere elementele traco-romane din
ierarhia imperială. Un personaj politic marcant al perioadei era tracul
Z i m a r c h u s (despre antroponim, p. 83), vir consularis (fost consul ;
diferit de omonimul comes Orientis, infra, p. 140), care ocupase funcţia
de praefectus urbi în Constantinopol înainte de mai 559 (CIG, IV nr. 8984,
pondus librae aeneum : EII I Z HMAP XOY TOY ENLlOE(OTATOY)
ETIAPXOY P.QM HC ( KAI) AIIO YTIAT.QN) 156, cînd era dej a curator
domus Placidiae, fiind destituit din atare demnitate (Mal . 490) 157.
Turburări în ca pitală, sub a doua praefectură a lui Zimarchus (a. 559 ?),
fură cauzate de luptele formaţiilor înarmate ale facţiunilor circului, verzii
153 Menand. fr. 4 (FHG, IV, p. 203, HGM, II, p. 4). Aceste evenimente s-au petrecut
nu în a. 558 (cum notează Dindorf, HGM) - istoria lui Menandru continuă pe Agathias,
care sfîrşeşte la 559
, ci pe la 560. Vict.Tonn. le pune prea tîrziu, la a. 563. Cf. RE, X
1 331 (Stein) .
m Despre avari : Bury, HLRE, II, p. 3 1 4 - 3 1 6 ; K. Horedt, A varii în Transilvania,
în Contribuţii la istoria Transilvaniei sec. I V - XIII, Bucureşti, 1958, p. 6 1 - 1 08.
1 55 Stein (Stud. p. 33) presupune înrudire între cei doi omonimi Bonus ; probabil însă
e numai că ambii erau romani balcano-danubieni. Bonus din a. 562 jucă un rol în luptele
cu avarii la Dunăre (p. 145) .
"" Citat de Decev, Sprachr. p. 188.
1 5 7 Acelaşi episod al destituirii relatat cu data de mai 562, Theoph. a . 6054, p. 237
Boor
366 Bonn, care afirmă că Zimarchus era acuzat de un Gregorius şi de Ioan exconsul
(rudă a Theodorei) wc; XotTii -roii �ot<nHwc; :-: o A Aii Aa: Af,crotc;· xotl l> ELV<i.
-

=
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şi albaştrii (cf. p. 1 13) ; la apariţia detaşamentelor de ostaşi cu exrnbi
tores, rebelii celor două tabere se unesc începînd lupta cu armata. C�oc
nirile se încheiară după un măcel de mari proporţii, cu numeroşi n;orţi
de ambele părţi combatante, iar Zimarchus a fost destituit, înlocuit c u
Iulianus (Mal . fr. FHG, V, p. 39
Hermes, VI 1872, p. 380 = Exc.i11., id.
51 , p. 175Boor) . Aceleaşi dezordini par să fie relatate de Mal . 490 - - 1,
pacificate numai prin intervenţia armatei sub comanda lui Mari �:Hus
(Marinus ?), comes excubitorum, şi a lui Iustinus curopalates (împăratul
de mai tîrziu ; Theoph. a. 6054, p. 235Boor = 364- 5Bonn ; nov. 561 ? ) .
Î n aprilie 563 se produse revolta facţiunii verzilor contra noului praefectus
urbi Andreas ; liniştea a fost restabilită prin intervenţia drastică a aceluiaşi
Iustinus (Theoph. a. 6055, p. 239Boor = 370Bonn) .
Turburări confesionale în intervalul dintre ianuarie-august 56 1 an1ră
loc la Anazarba Ciliciei şi Antiochia, în urma conflictelor dintre ortodocşi
şi secta Severianilor, degenerate într-un veritabil război religios . Restabi
lirea ordinii a fost făcută de tracul Z i m a r c h u s în calitate de comes
Orientis : cu draconică asprime, prin torturări, exilări şi confiscări, el
readuse liniştea în Cilicia (Theoph . a. 6053, p. 235Boor = 364Bonn) . Dealtfel
acest episod se aseamănă bine cu „ancheta" lui Amautius în Caesarea ;
posibil să fie aceleaşi evenimente (în a. 561) descrise mai amănunţit în
cronica lui Malalas, pe scurt de Theophanes 1 "8 •
A doua conjuraţie contra lui Iustinianus, organizată în noiembrie 562
de cîteva personaje obscure din ierarhia imperială a capitalei şi particubri
(Ablabius, Marcellus, Vitus, Sergius, !sac, Paulus), a fost dezvăluită pri n
imprudenţa unuia din ei (informînd pe Eusebius, comes foederaton.: m,
şi pe Ioan fiul Domentiolus, p. 1 12) ; măsurile şi cercetările au don:dit
însă şi complicitatea lui Belisarius, fapt care i-a adus imediata degradare,
totală dizgraţiere : i se luară demnităţile şi garda personală, fiind ţi nut
sub pază în palatul său. Dar în iulie 563, după înlăturarea praefectului
Procopius, Belisarius fu restabilit în funcţii şi onoruri (Mal . 493 -4 ; Theoph.
a . 6055, p. 237Boor = 367 - 370Bonn), dovadă că implicarea în conspi
raţie era înscenarea acestui adversar al bătrînului mareşal . Fidelitatea,
ca un fel de slăbiciune a lui Belisarius faţă de împăratul său (izvorîtă poate
şi din conştiinţa de solidaritate a obîrşiei teritorial-etnice comune) p:ire
că nu s-a dezminţit niciodată : ea era legată prin cumplite jurăminte
(opxo�c; ae:�VOTchotc;} de credinţă faţă de persoana lui Iustinianus I (de a
nu face nici o uneltire vreodată cît va fi acesta în viaţă ; Proc . VI 29, 20) .
Î ntre personaj ele mai de seamă ridicate la ranguri înalte în ultimii ani
ai lui Iustinianus I, este de menţionat tracul Tiberius, comes excubitorum
prin a. 562- 563, împăratul de mai tîrziu (p. 146) .
=

Sîirşitul şi însemnălalt'U lui Belisarius. După restabilirea în drnmi
tăţi şi onoruri, bătrînul războinic n-a mai trăit mult : în martie 565 el moare
la Constantinopol . Imensa lui avere fu trecută fiscului (Thecph. a. 6075) .
168 Zimarchus e constatat în funcţia de comes Orientis încă din a. 556, dnd se produse
în Caesarea Palaestinei asasinarea unui Ştefan, civ�u""'°'o' -r'ij' otuT'ij' n6i.ew, (Bury, HLRE,
I I, p. 420, n. 1 ) ; cazul fu cercetat ele magister militum Amantius, ov-rt l:v -rf. 'Avot-:oi. 'ii T<:• Kot
-:oc Zt fLotpx ov, Mal. fr. 48, Exc.insid. 5 1 , p. 1 75 Boor = Hermes, VI, 378. Zimarchus cnmes
Orientis era diferit de praefectus urbi cmonim, dar poate să fi e i<lentic cu ministrul-amba
sa<lor al împăratului Iustinus al II-iea (p. 1 4.J ) .
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141

Valoarea şi importanţa reală a acestei mari figuri legendare de comandant
au fost diformate cu exagerări în tradiţiile populare ale veacurilor urmă
toare . Adevăratele proporţii ale personalităţii lui Belisarius au fost resta
bilite de istoriografie, împreună cu scăderile omeneşti (p. 123- 124, 137),
în cadrul concret al vremii sale 159• El nu era (cum greşit ar putea să pară)
făuritorul marilor planuri politice şi militare, ci numai un excepţional
instrument al marii politici imperiale şi expansioniste a lui Iustinianus I,
„sabia excelentă, fe icit aleasă şi întrebuinţată de abilitatea împăratului,
pentru a-i da bătăliile" 1 6 0 . Oricîte vor fi fost (se pare că nu erau puţine)
scăderile omeneşti ale lui Belisarius, el rămîne totuşi un mare organizator,
strateg şi conducător de oameni, fiind fără îndoială, mai mult dedt împă
ratul Domitius Aurelianus şi Flavius Aetius, cea mai proeminentă perso
nalitate de militar răsărită din spiţa războinică a traco-moesilor.
Literatura şi artele au cunoscut sub Ius inianus I (la răscrucea dintre
antichitate şi evul mediu) o înflorire excepţională, lăsînd creaţii epocale
pentru cultura greco-romană, datorită în primul rînd sensibilităţii marelui
suveran traco-rom3.n faţă de problemele culturii, mai mult chiar decît
pentru cele politice şi militare. În domeniul literelor şi artei nu putem,
însă, identifica nici un personaj de obîrşie evident tracică, adică traco- sau
moeso-roman, cu toate că (precum s-a relevat, p. 64 -65, 77, 89-9J)
preocupările şi capacitatea de creaţie literară - în forme de expresie
ellenică - nu erau străine de geniul popular al traco-romanilor, care
de fapt nu se bucurau (în epoca antică şi chiar în cea modernă) de aprecieri
tocmai măgulitoare. Este evident că „j udecata" istoriei aici n-a fost justă,
tăgăduind „barbarilor" din zona balcano-danubiană orice simţ pentru
forme mai înalte ale culturii spirituale şi atribuindu-le numai înclinări spre
vînătoare, război şi cruzimi, vărsări de sînge, în opoziţie cu vechii traci
„legendari" consideraţi de tradiţii ca pasionaţi iubitori şi creatori de muzică
şi poe?.ie . Dar s-a relevat în ultimele decenii că neamul lui Tucidide 1 61
şi Iustinianus a dat Greciei şi Romei (în perioada istorică a antichităţii)
cîtern figuri de seamă în ogorul literelor şi al spiritualităţii universale,
nu nu111 1i în conducerea politică şi militară a lumii greco-romane. În veacul
al VI-lea poate fi amintit, pe lîngă marele teolog Leontius din Moesia
(p. 89 -90), chiar împăratul Iustinianus, remarcabil om de cultură şi
scriitor de seamă. În acest modest repertoriu (ce va putea fi amplificat
prin explorări ulterioare) se pare că trebuie cuprins un important cronicar
din veacul lui Iustinianus I :
llareellinus

Comes, continuatorul cronicilor lui Eusebius şi Hierony
cancelar şi prieten intim al prinţului Iustinianus, încă înainte de
urcarea acestuia pe tronul imperial, Marcellinus (cu sonor nume roman)
era un „Illyricianus" m, termen care nu trebuie luat în vechea accepţiune
mns

;

iso „ Belisarius ' " , RE, III 209 - 240 (în special 238 - 240, Hartmann), excelentă monogra
fie, care cuprinde poate cele mai frumoase pagini ce s-au scris despre marele general traco
rontan.
160 „ P, r war nnr clas allerdings nirtreffliche Schwert, das Iustinian sehr geschickt aus
gewiihlt hatte, um seine Schlachten zn schlagen" (RE, I T I 238) .
1 81 1-Iarele istoric atenian Thucydides era fiul tracului Oloros, la Atena, cf. BIAB , X\"I
1 950, p . 35 - ·W (Sbornik G. I. KazarO\", I ) .
u2 C assiodor, I nstit. divin. litll'Y. X\"11 5 5 0 ( î n PL, 70, 1 1 34) . interpretat c a „::\farcelli
nus, ein Illyrier ' " de M. Schanz, Grsc h . riim. I. iii. I \"/2 ( 1 920 ) , p. 1 1 0 .
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etnică („Illyrius") din antichitate, ci în sensul de ex. al lui Iustinus I,
care la fel era un „Illyricianus" (Vict.Tonn. a . 518 ; supra, p. 93-94),
adică originar din anticul teritoriu Illyricum. Atare epitet şi prietenia
strînsă a lui Marcellinus cu împăratul Iustinianus au îndreptăţit aser
ţiunea 163 că cronicarul era originar din Dardania, posibil de prin aceeaşi
zonă la Scupi sau Naissus, indicînd cu multă probabilitate un provincial
traco-roman. Cariera lui politică şi militară era desigur strîns legată de
ascensiunea familiei lui Iustinus, posibil determinată şi de afinitatea etnic
socială dintre ei.
Analele lui Marcellinus (Chr.min. II, MGH, AA X I 1894, p. 60 - 1 19) cuprind perioada
dintre a. 379 şi 534, cu deosebită privire la imperiul de răsărit, fără a neglija Occidentul,
despre care însă, după a. 490, nu dă nici o informaţie (Schanz, o. c., p. 1 10 - 1 1 2). Limba
în care scrie Marcellinus acest „rusticum opus" cum însuşi îl numeşte (p. 60) este latina,
fapt care constituie o excepţie în răsărit, unde aproape întreaga literatură istorică a veacului
al VI-lea e scrisă în greceşte. Atare apariţie se explică nu prin împrejurarea că „damals im
Sitze des Ostreiches die lateinische Sprache von der gebildeten Gesellschaft gem angewendet
wurde" (Schanz, p. 1 1 1) , ci prin aceea că latina era limba maternă a lui Marcellinus, ca şi
a marelui său compatriot şi patron împăratul Iustinianus (supra, p. 102 - 103) . Lucrul nu
are nimic nefiresc şi extraordinar, zona Dardaniei şi a D aciei Mediterranea fiind un teritoriu
de bază etnică traco-moesică, de limbă latină, romanizate îndelung şi intens în perioada
imperială (sec. I - V) .

Succesiunea lui Iustinianus I. Î n ultimii ani ai vieţii lui lustinianus
împăratul, se duceau - în mijlocul intrigilor aulice - înverşunate lupte
pentru succesiunea tronului, între doi nepoţi ai bătrînului suveran traco
roman : Iustinus-Boraides (fiul lui Germanus, p. 101, 133 ; militar capabil,
distinsă figură a dinastiei şi ierarhiei imperiale) 1 64 şi Iustinus curopalates,
nepot de soră al împăratului. Cei doi concurenţi (avînd egale şanse de succes),
după multe frămîntări, încheiară un acord : cel care va izbuti să ocupe
tronul să lase celuilalt locul imediat următor (ca „adjunct"-prim) în scara
ierarhiei Şi În conducerea imperiului (-r�V 8e: u-repcxv xwpcxv 3-cx-repw 8 ouVCXL,
Euagr. ibid. ) . Decedînd Iustinianus I (13/14 nov. 565), fără să-şi fi ales suc
cesorul, Iustinus curopalates (mareşalul palatului), mai aproape de tronul
împărătesc, izbuti să acapareze puterea.
9.

- Flavius Ius lin us al Ii-lea (565 -578)

Nepot de soră al predecesorului (supra, p. 99), noul suveran era
crescut la curtea imperială, primind o instrucţiune complexă, îngrijită,
cultură selectă : „doctior et princeps" (Coripp. Laud.Just. IV 184) ; era de
ţinută distinsă, maiestos, îndemînatec 1 65, dar cam lipsit de scrupule şi
„prejudecăţi" : la urcarea pe tron, el nu mai înţelegea să respecte angaja
mentele luate faţă de vărul său lttstimts-Boraides, care fu chemat (de la
Dunăre, unde apăra linia fluviului contra avarilor) la palat, i se luă garda
183
lH

Jirccek, Rom. Dalm. I, p. 16.
Euagr. HE, V 1 n o Ă u ><A e o c; TtetF<l

I L H<Xc; ci �1waeL�.
m

Theoph. a. 6058, p. 24 1 Boor
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r.iiaLv lx_ ov-ra.
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327Bonn. Despre evenimente cf. K . Grob, Geschichte

des ostrom. Kaisers Iustin I I. ( 1889) ; Stein, Stud.
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personală, interzicîndu-i-se accesul la împărat ; cu rangul de augustalis
şi dux (demnitate de a doua mină), el fu exilat la Alexandria, unde în urma
uneltirilor împărătesei Aelia Sophia şi din ordinul lui Iustinus al II-iea
fu asasinat mişeleşte noaptea (oct. 566), sub motiv că ar fi urzit un com
plot 166• Soţia lui Iustinus al II-iea, Aelia Sophia, nepoată a Theodorei,
era probabil fiică a surorii acesteia Comita şi a traco-romanului Tzitta 1 6 7 •
Succesiunea luată de Iustinus al II-iea era grea : inamici numeroşi,
puternici înafară, în interior criză economică şi socială în continuă creştere ;
decadenţa imperiului romano-bizantin putea fi exprimată în două puncte :
incapacitatea de a ridica trupe pentru expediţii războinice şi secătuirea
finanţelor publice, ca rezultat al sărăcirii generale a imperiului din cauza
politicii expansioniste a lui Iustinianus I, care apoi - prin forţa împreju
rărilor - a trebuit să fie urmat pe aceeaşi linie de succesorii lui, continua
tori ai tradiţiilor universaliste romane. Asemenea conducere politică avea
ca urmare ruina economică generală la începutul veacului al VII-iea şi
pierderi teritoriale importante. Altă cauză a sărăcirii împărăţiei erau sumele
mari de bani ce trebuiau plătite ca tribut diverşilor suverani barbari, tre
cînd de 216 OOO de solidi, cifră enormă faţă de resursele imperiului în
secolul al VI-lea. Atitudinea fermă, intransigentă a lui Iustinus al II-iea
(încă din primul an al domniei sale) faţă de pretenţiile barbarilor, ca şi
politica şi acţiunile lui militare au remediat parţial (pentru moment) atare
situaţie precară.
Politica lui Iustinus al II-iea (continuator fidel al unchiului său), ca
şi întreaga domnie cu evenimentele interne şi externe, cu aspectele diplo
matice, sociale, economice etc. au fost înfăţişate cu competenţă în amă
nunte de Stein, Stud. p. 1 - 55 şi 56-86 ; în cele ce urmează vor fi evocate
numai evenimentele ilustrînd activitatea politică şi militară a elementelor
traco-romane, cu un rol de seamă în această epocă. Conducerea diplomaţiei
şi a războaielor imperiului este (ca şi sub Iustinianus I) aproape integral
în mina tracilor, dintre care unii membri ai dinastiei imperiale. Continui
tatea elementului roman din Tracia timp de un veac şi jumătate poate
fi stabilită în imperiul bizantin nu numai în tronul din Constantinopol,
c1 şi în ierarhia politică şi militară din această vreme.
În diplomaţia bizantină se cunosc acum doi traci remarcabili : Ioan
şi Z i m a r c h u s, cu roluri de prim rang. Cel dintîi era fiul traco-roma
nului Domentiolus 168, cu rangul de patricius, fu încredinţat cu ambasada
la regele persan Chosroes, căruia avea să-i notifice schimbarea în tronul
din Constantinopol, să-i aducă daruri, încercînd a obţine provincia Suania
pentru imperiu ; plan neizbutit din cauza neîndemînării lui, avînd ca urmare
dezavuarea din partea senatului, apoi un proces de 7tcxpompe:cr�dcx şi o
168 După o ştire (Euagr. HE, V 2) împăratul Iustinus al II-iea şi împărăteasa Aelia Sophia
urau cu atîta cruzime bestială pe vărul lor Iustinus-Boraides, incit nici în faza de
cadavru nu-l putură „ierta", ci îi călcară capul în picioare (RE, X 1 332).
1 8 1 Supra, p. 1 2 1 ; Vict.Tonn. a.567, 3, MGH, AA XI 206 ; loh.Eph. II 10, p. 54 Sch. ;
Coripp. Laud.Just. praef. 23 şi I 79 îi traduce numele în latineşte : „Sapientia". Influenţa
ei a fost mare asupra conducerii imperiului (Stein, Stud. p. 47, 54) . Iustinus al II-iea şi Sophia
au avut doi copii : Justus (mort înainte de 565 ; Theoph. a. 6061 ; RE, X 1 3 4 1 , 7) şi o fată
A rabia, căsătorită cu gotul Baduarius, curopalates (!oh.Bici. a. 576, I ; Coripp. Laud.Just.
166 Bonn ; Patr.Cpol. II 30, p. 1 66 Pr.
35 Bonn, 62, p. 184 Pr.
II 72 ; SOC, 35, p. 38 Pr.
4�1 Bonn, III 37, p. 230 Pr.
86 Bonn etc. ; cf. Stein, Stud. p. 26) .
168 Supra, p. 1 1 2. Menand. fr. 15 scrie 'Iw<ivv'iv �ov K o µ t r. L o Â o v .
=

=•

=

=
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condamnare. Î ncercarea lui Ioan de a repara eroarea, prin intermediul
unui ambasador persan, a eşuat din cauza morţii acestuia. Un alt eşec
înregistră „diplomatul" lui Iustinus al II-lea în tentativa de a readuce
la biserica oficială pe monophysiţi, cu care duce tratative în oraşul Callini
cum, de unde şi supranumele ce-i dă cronicarul „ Jean de Callinice" (Mich. Syr.
II 284 -9) . Î n oraşul Dara, însă, traco-romanul Ioan „ Callinicius" a des
făşurat o activitate meritorie : a restaurat conducta de apă şi a construit
..:isterne .
Relaţiile cu turcii, poporul nou venit din centrul Asiei, începură sub
lustinus al II-lea. Turcii de vest, cu centrul în Tien-schan (între fluviile
Tekes şi Iuldus), sub hanul Istămi (numit şi Dizabulos, Sizabulos, Silzi
bulos ; 552 -576), se cunosc prin legăturile cu perşii şi bizantinii. Istămi
încercă o apropiere de imperiul bizantin împotriva duşmanului comun,
Persia. Î n 568 apare prima ambasadă turcească la Constantinopol ; la
întoarcerea ei în patrie, Iustinus trimite o numeroasă ambasadă în frunte
cu magister militum per Orientem Z i m a r c h 11 s (ZHMAPXOC), care
era şi senator (1b�p -: � :; cr uyxf.. � To u � o u /.. !fi:;, Ioh.Epiph. fr. 2, FHG, IV,
p . 274, HGM, II, p. 377), demnitar identic foarte probabil cu omonimul
co mes Orientis la 561 şi diferit de praefectus urbi (p. 139) . Î n legătură
cu obîrşia lui teritorial-etnică este necesară o rectificare : istoricul Menander
(descriind amănunţit ambasada şi rolul lui) spune că Zimarchus era „cili
cian" (fr. 19, FHG, IV, p. 227, HGM, II, p. 49 : Z71µocpzc:-i , c}l Klt..LxL) .
Ce se ascunde în cuvîntul „ Kiliki" 1 6 9 nu e prea greu de întrevăzut : o eroare
de copist, KIAIKI fiind corupt din 0PAIKI 1 7 0. Antroponimul Zimarchus
(Zem-) nu lasă vreun dubiu cu privire la etnicitatea tracică a purtătorului
(supra, p. 83) . Bărbat distins 17 1, eminent diplomat, avînd deplina încre
dere a împăratului Iustinus al II-lea, Zimarchus a j ucat un rol de prim
plan în relaţiile imperiului cu turcii, într-o lungă misiune diplomatică 1 72,
ce a durat din a. 569 pînă în 57 1 , cu multe greutăţi şi peripeţii, la reşedinţa
hanului Ista.mi, cu acesta în expediţia contra perşilor, impedimentele şi
capcanele persane evitate cu succes de romano-bizantini ş.a. ; relaţiile
între imperiu şi turci devin cordiale : între a. 57 1 şi 575 se menţionează
cinci ambasade romane la hanul turcesc, iar în Constantinopol se formează
o colonie de turci din cei care însoţiseră pe ambasadorii romani la întoar1•• în sec. al VI-lea, termenul „ C ilix" nu po ate fi ceYa arhaizant (c a ele ex. „Illyrius")
sau ele c ar acte r exclush- geo gr af ic , ci era o no ţ iu ne cu c on ţ in u t e t 11 i c , asemenea lui „Thrax" :
se cunosc mulţi cilicieni de seamă în im pe riu l bizantin : Pauh•s Cilix (K D.1 � yivo,;,, Proc. VII
26, 1 6 ; Menand. fr. 43) . !,eon Cilix (Proc. anecd. 14, 1 6) , �Ialthanes Cilix (i/Jid. 29, 28) ;
istoriograful B asilius Cilix ş . a.
1 7 0 Dificultăţi p al eografi ce n-ar fi : 0 uşor se confunc1 ': cu K, P Ya fi fost prea puţin
diferit de I , A fără bara o rizon tal (1 e chiar _\ ; de l a un copist la altul, EJ P,\ I K I a deYc:nit
KIAI KI. Chiar dacă o rigi n a l ya fi fost scris KIAIKI, nu î n se a mnă că Zi111arclz11s e r a cilician
(numele exclude aşa cev a) , ci er a o confuzie a lu i �Ienan<lru ori a sursei l ui , < l i n fapt ul că
perso n aj ul a avut în a. 561 o m i si u n e importantr1 în Cilicia (p. 1 40 ) . Nu era greu unui cro
nicar medieval să ia pe tracul Zimarchus clrept cilician , dup ă rolul avut în Cilicia, dacă în
sec. al XX-iea (cu m ij loac e documentare ce,·a m ai bune <lecit în sec. al VII-iea), t rac u l
Tzitta a fost făcut armean pentru funcţia ele m agister rn ilitu m per Armeniam (p. I 06) .
171 I o h . Eph . VI 23, p. 25 1 Sch. „ eine m vornehmen l\fann, Namens Ze marchu s " .
1 72 �Ien and . fr. 1 9 - 22 (FH<:. I\', p. 227 - 230, 245 ; H G)I , I I , p. 4 9 -- 55 , 86) ;
Ioh.
Eph. VI 23, p. 25 1 - 2Sch. ; Ioh. Epiph. fr. 2 (PH C :, IV, p. 274 ; H < :)I, I, p . 377) ; Theoph.
Ryz. fr. 3 (FHG, IV, p. 270 ; H C�I, I, p. 447, la Phot. lli/Jl. coci. 6 -l ) . Peste tot forma
numelui este Zemarchos (ZH�l-) . Stcin, S/ud. p. 20 2 1 .
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cerea lor acasă ; singurul rezultat politic a fost încordarea relaţiilor dintre
Bizanţ şi Persia, a cărei urmare era războiul din anii 572- 574. - Alţi
traco-romani omonimi, la sfîrşitul sec. VI, p. 152- 153. Î n primii ani ai
lui Iustinus se cunosc doi ofiţeri traco-romani :
T z i t t a comes et tribunus, într-un epitaf din Albingaunum, pus
în amintirea unei Honorata, clarissima et p (ia) f(ernina), coniux Tzitani
ILS, 8253
com(itis) et trib(uni), înmormîntată în a. 568 (CIL, V 7793
ILCV, 3864) 173 ;
Bonus, magister militum Illyrici, pare a fi tot de obîrşie traco-romană ;
fost „maior domus" al lui lustinus-Boraides la a. 562, el - ca magister
militum Illyrici - a luptat cu avarii la Sirmium, jucînd un rol de seamă
în războaiele la Dunăre, sub Iustinus al II-lea şi Tiberius Constantinus
(Menand. fr. 9, 27, 28, 31, FHG, IV, p. 205, 231, 232, 236, H GM, II,
8, 59 - 6 1 , 65) m .
=

=

Războiul cu perşii 175 a fost început de romani în Armenia, prin rebe
liunea persarmenilor şi a iberilor contra stăpînirii persane, rebeliune dez
lănţuită de magister militum per Armeniam Iustinianus (văr al împăra
tului) . Dezordinile începură în februarie 572, dar incendierea unei biserici
armeneşti de către trupele romane avu ca efect o mişcare a populaţiei
armeneşti contra imperiului ; Iustinianus rechemat este înlocuit prin Ioan
(RE, X 1330 - 1) . Operaţiunile militare începute în diocesa Oriens de patri
ciul Marcianus (alt văr al împăratului; p. 99), magister militum, au avut
succes : perşii înfrînţi lîngă Nisibis (toamna 572) 1 78, dar nereuşind să ocupe
fortul Thebethen, Marcianus se retrase la Dara (aprilie 573), asediind cetatea
Nisibis ; fu însă destituit (în urma unui denunţ că ar urmări ocuparea tro
nului imperial) şi înlocuit prin Theodorus Tzirus, fiul lui Iustinianus 177•
Schimbarea în comandament şi dezordinile în armata romano-bizantină
au dus la căderea cetăţii Dara în mîinile perşilor, o lovitură grea atît pentru
prestigiul imperiului, cît şi pentru starea sufletească şi sănătatea împăra
tului, care suferea de podagră şi începea să dea semne de alienaţie rni�1tală.
De altă parte, în Balcani o armată romană condusă de comes excubitorum
Tiberius (împăratul de mai tîrziu) suferise o înfrîngere din partea avarilor
(57 1 ) , însuşi comandantul roman abia scăpînd cu viaţă din luptă 178• Răz
boiul persan fu întrerupt · prin armistiţiu pentru un an (februarie 574) .
"' RE . VII A, 2012. Antroponimul Tzitta supra, p. 1 06. Despre „comes" în Ital i a
bizantinii : Hartmann, Unters. p. 155. Tzitta era tribunus şi comes î n nord-vestul Italiei, în
ultimul an (568) de stăpînire bizantină, înainte de invazia longobarzilor ; despre luptele cu
longobanii : Stein, Stud. p. 103 - 1 05, 1 14 . Forma Tzittani (Zittani, p. 1 54) pare a fi mai
curîncl romanizată cu sufixul -anus, decît „gotizată" (Diculescu, Gep. p. 9 1 ) . Nesigură afir·
m aţi a lni Schonfelcl, W PVN, p. 244 şi Fiebiger - Schmidt, Inschr.samml. I 220 că Tzitta ar
fi got. Cf. p. 154.
1 74 RE, III 7 1 4, 4 ; Stein, Stud. p. 1 0 - 1 1 , 1 3 , 33, 1 66 presupune că acest Bonus ar
fi înrudit cn nepotul omonim al !ni Vitalianus (p. 126) ; singurul argument ar fi identitatea
numelui roman, care însă (evident) nn poate dovedi nimic. S-ar putea ca Bonus din timpul
lui Iustinus al II-iea şi Tiberius să fie un roman balcanic, traco-roman.
m Stein, Stud. p. 38 - 55.
"" CIL. III 2 1 2 „Iustho imperatori dilectissimo exercitus eius Orientis gentem bar
haram e curru statuario cautionem ad gloriam construxit" a fost pusă cu acest prilej (Jire�k.
Rom.Dalm. I, p. 18).
1 7 7 Cf. p. 105 ; RE, XIV 1 5 3 1 , 43.
m Stein, Stud. p. 1 2 - 13.
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Lupta pentru succesiune la Bizanţ se repetă în aceeaşi formă ca la
a . 565 ; de astă dată însă erau trei candidaţi : gotul Baduarius, curopalates
şi ginere al împăratului Iustinus al II-lea ; Iustinianus fiul lui Germanus
şi nepot al lui Iustinianus I ; Tiberius Constantinus, comes excubitorum ;
se mai adăugau pretenţiile de dominare ale împărătesei Sofia cu influenţă
covîrşitoare asupra soţului ei în conducerea trebilor publice. Iustinus al
II-lea simpatiza susţinînd în mare măsură pe Tiberius, pe care-l îngrijise
de mic copil 179, îl făcuse înainte de a ajunge la tron „notarius" personal,
i ar (după noiembrie 562) comes excubitorum. Odată se părea că (precum
presupunea Stein) lupta a pierdut din intensitate prin compromis între
cei trei concurenţi şi a încetat apoi în urma soluţiei impuse de voinţa lui
Iustinus, cu toată împotrivirea manifestată de împărăteasă : Tiberius fu
adoptat şi ridicat la demnitatea de caesar (7 decembrie 574) . Augusta Sofia
fiind înlăturată din conducerea statului, prerogativele imperiale - afară
de atributele exterioare ale suveranităţii - treceau asupra noului c.�e�� a r .
Ceilalţi doi aspiranţi la tron fură compensaţi prin demnitatea de
o-TpotT"YJYoc; otu't'oxpchcup Baduarius comandant contra longobarzilor, Iusti
nianus contra perşilor.
Tiberius caesar (574 - 578) 1 8 0 a luat conducerea trebilor statului înce
pînd din a. 574. Pentru cea mai gravă problemă : războiul cu perşii organiză
o armată numeroasă din elemente barbare, puţine efective romane (din
imperiu : Tracia şi Isauria), pusă la dispoziţia noului magister militum
Orientis prinţul Iustinianus, a cărui acţiune, dusă cu multă energie �i
eficienţă., a fost încoronată prin marea victorie asupra perşilor (a. 575) :
captura de război făcută de romani a fost enormă 1 81. Dar indisciplina
contingentelor barbare aduse repede anarhia în armata romano-bizantină,
înfrîntă apoi în Armenia de forţe persane mult inferioare numeric. Generalul
Iustinianus fu din nou rechemat şi destituit din comandă.

La Constantinopol, Iustinianus intră în legătură cu adversarii lui Tiberius, coudu;;i de
împărăteasa Sofia şi opoziţia contra caesarului (îndeosebi membrii dinastiei iustiniane) şi
puse la cale o conjuraţie pentru suprimarea lui Tiberius la apariţia lui în hipodrom, după
moartea lui Iustinus al II-iea ; succesorul acestuia ar fi urmat să fie Iustinianus. Planul
fiind descoperit, realizarea lui zădărnicită, Iustinianus a făcut act de supunere şi umilinţă faţă
de noul împărat care-l iertă şi-l luă lingă sine, acordîndu-i toată încrederea (RE, X 1 3 ll-3).

C). Din anul 578 pînă În secolul al V II-lea
1.

-

Împăratul Tiberius Constantinos al II-iea (578 - 582)

Cu toată opoziţia înverşunată a Sofiei şi a pretendenţilor, Tiberius
1ş1 consolidă rapid situaţia : în 26 septembrie 576 fu făcut a ugustus, iar
la moartea lui Iustinus al II-lea (4/5 oct. 578) el rămînea singur stăpî11,
1 79 Coripp. Laud.Just. I 2 1 3 - 2 1 7 „Tiberius, domini semper cui maxima cura - utili
tatis erat. Namque illum maximum orbis - commUD.is benefactor alens et ab ubere xnatris
- suscipiens primis puerum praelegit ab annis - utque pater genitum nntrivit, fovit,
amavit" (cf. IV 374 - 375 ; Ioh.Eph. III 22, p. 1 17).
10 0 Stein, Stud. p. 56- 86, 1 6 1 - 163.
m O schiţă a desfăşurării luptei de lîngă Melitene : Stein, Stud. p. :wn.
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cu numele Flavius Tiberius Constantinus al II-lea (numit în unele docu
mente : <l> :t. . TL�EpLoi; o xixt Neo <; Kcuvo"'rcxV'î�vo<;, Ox. Pap. XVI 1896 etc . ) .
Părerile despre obîrşia etnică a împăratului s e împart între Tracia şi Grecia ;
cronicarul Mihail Syrianul (p. 1 7, trad. Dulaurier) spune că era „ne en
Thrace et Grec de nation". Asemenea afirmaţie, admisă de unii erudiţi 1,
are - la un cronicar din vremea cruciadelor - aceeaşi valoare ca obser
vaţia lui că împăraţii anteriori (Iustinus I, Iustinianus, Iustinus al Ii-lea
etc.) erau . . . franci 2• Paulus Diaconus, III 15 ex. scria : „Mauricius . . .
primus ex graecorum genere in imperio confirmatus est", dovadă că pre
decesorul lui, Tiberius Constantinus, nu era grec, ci de alt neam, anume
(precum cei trei înaintaşi) trac romanizat, cum rezultă din mărturia izvoare
lor istorice : Euagr. HE, V 1 1 TL�epLo<; 0p� � yevoi;, Theoph. a. 607 1, p.
249Boor 384Bonn . . i ci} yevs:L xixt ixu't"O<; 0p��. ca şi alţi autori 3 • Cu
sonor nume roman (elementele antroponimice dispuse după moda „con
fuzionistă" a veacurilor IV - VI), Flavius Tiberius Constantinus era un
provincial născut în Tracia, de neam tracic ; tatăl său ar putea să fi ajuns
la vreo situaţie în administraţie sau în armată, fără a fi totuşi un personaj
remarcabil : cronicarii nu-i dau nici măcar numele, indiciu că Tiberius era
din familie modestă, ţărani sau păstori cu nume uitate (necunoscute) chiar
de contemporani, ignorate de cronicarii vremii. Cariera şi-o făcu Tiberius
nu în armată ca cei mai mulţi, ci în administraţie : la început e sccre:tar
(notarius) al lui Iustinus rnropalates, în 562 -563 comes excubito r u m .
Î şi datorează ridicarea nu numai propriilor însuşiri politice şi frumuseţii
fizice remarcabile 4, dar în bună măsură deosebitei simpatii (acl e Yărată
slăbiciune) de care se bucura la împăratul Iustinus al Ii-lea : acesL-1 făcu
caesar şi succesor contra voinţei împărătesei, în detrimentul membrilor
dinastiei iustiniane (adică a ginerelui Baduarius, a vărului său Iustinianus,
p. 146), faţă de care a fost „preferat" străinul Tiberius : „ştii că t l -a m
pus mai presus decît pe ai mei" 5 spunea sincer şi răspicat însuşi împăratul
Iustinus al Ii-lea . Tiberius, căsătorit cu văduva Ino (împărăteasă : Anasta
sia) din Daphnutium (Ioh.Eph. III 8), a avut două fete : Constantina şi
Charito.
Prin a. 579-581 o nouă conjuraţie a Sofiei fu descoperită, dar în
timp ce împărăteasa era sancţionată aspru, protej atul ei Iustinianus fu
iertat din nou, atras în cercul dinastiei. Suferind de o boală gravă care se
înrăutăţea mereu, împăratul Tiberius a numit doi caesares, gineri, care
urmau să-i fie succesori la tron : l\fauricius, magister militum per Orientem
(căsătorit cu Constantina), şi Germanus patricius (soţ al prinţesei Charito),
=

.

1 Krumbacher, GBL, p. 5 ; Hahn, Sprachenkampf, în Philologus, Suppl. X 1907, p. 703 ;
. Kornemann, Rom.Gesch. 1933, p. 136 (în Gercke - Norden, Einleitung, III 2) ; Baynes,
Cambridge med.hist. II, p. 273 ; Philippide, OrR, I, p. 5 etc.
� _..
2 „Depuis Tibere jusqu'a nos jours l'empire a appartenu aux Grecs, car; a partir de Caius
Iulius (Auguste) jusqu'a ce dernier, il y avait eu cinquante rois d'origine franke. Ce fut
Tibere qui comment;a la seconde dynastie grecque" (Mich.Syr. ibid.) ; Stein, Stud. p. 1 00.
a Patr.Cpol. I I 28, p. 1 65 Pr.
34 Bonn Tt!3Ep!ou ToG' xoup-roELllou� 0pqt1<6�. II 46,
p. 234 Pr.
89 Bonn, 56, p. 237
9 1 , 197
123 ; ann.imper.ser. p. 152 Bonn ; Anon,
enarr.brev.chr. 44, p. 52 Pr
176 Bonn ; Joel, chr. p. 45 Bonn ; Glyc. p. 458, 507 Bonn ;
Georg.Mon. p. 656 Bonn ; admis de Hertzberg, GG, I, p. 133 ; Vasiliev, HEB, I, p. 1 70 : Stein
„latinisierter Thraker".
• Relevată de cronicari : Ioh.Nik. 94, p. 521 Zot. „etait un jt:ui11' to:u:: := e trcs beau" ;
dar cocoşat, x upToELll��. Patr.Cpol. II 28, p. 1 65 Pr„ Anon. enarr.brev.chr. 44, p. 52 Pr.
6 Th. Shn . III l i , I O ol Ilot� lin -rwv cr�A<Xyxvwv µ o u ;tpor,·dµ'l)crci crE.
=

=

=

=

=
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probabil fiul prinţului Iustinianus 8 • Tiberius credea că astfel erau împăcate
interesele favoritului său grecul Mauricius şi ale lui Iustinianus (cu care
ar fi dorit cît mai bune relaţii) . Lupta pentru succesiune a fost scurtă,
dar violentă, căci după cîteva zile ( 1 1 aug. 582) Mauricius apărea ca singur
caesar, fiind înlăturat Germanus (despre care, ca şi despre prinţesa Charito,
dispare orice urmă documentară) . La 13 august 582, în cadrul unei cere
monii, Tiberius proclamă augustus pe caesarul Mauricius : Mauricius Tibe
rius (al doilea nume luat atunci, ca simbol al legăturii cu dinastia ; în Chr.
Pasch. peste tot e numit Mocupb<Loc; TL�epLoc;) . A doua zi, Tiberius Constan
tinus îşi sfîrşi zilele, lăsînd în popor j ale cu unanime regrete, deplin îndrep
tăţite pentru pierderea celui mai bun monarh 7• Sub Tiberius a fost magister
militum per Armeniam traco-romanul Ioan Mystacon (infra, p. 150) .
2.

- Traco-romani sub l\laurieius (532 - 602)

O carieră identică celei a lui Tiberius a făcut ginerele şi succesorul
său grecul Mauricius, originar din Arabissus (Cappadocia, în Armenia
Tertia), fapt care a generat versiunea că ar fi armean 8• Pentru un grec
era mai firească o carieră administrativă decît una militară, obişnuită
(cu excepţia lui Tiberius) la traco-romani. Iniţial, Mauricius a fost secretar
(notarius) al lui Tiberius comes excubitorum, pînă la ridicarea acestuia
în demnitatea de caesar (a. 574), cînd grecul în vîrstă de 35 de ani luă locul
de comandant al gărzii imperiale, intrînd şi el în ierarhia militară, unde
va dovedi remarcabile însuşiri ; devine apoi magister militum în locul lui
Iustinianus, primind comanda supremă a războiului cu perşii. Î n această
campanie se menţionează un ofiţer Romanus în armată, un altul Martinus
(Th .Sim. III. 16, 2 ; 17, 3 ; infra, p. 149), posibil „romani" de prin Pen
insula Balcanică 9•
Ridicarea unui grec în tronul bizantin nu aducea deocamdată reducerea
elementelor t r a c o - romane în conducerea imperiului, nici pierderea
importanţei avute de ele în cursul veaculuî al VI-lea ; dealtfel dinastia
traco-romană a lui Tiberius Constantinus nu era integral înlăturată, căci
(în lipsa unui erede bărbătesc) Tiberius - primind în familia sa pe grecul
Mauricius - lăsase în tron pe acest ginere şi pe fiica sa Constantina,
asigurînd continuitatea dinastiei, care va fi detronată şi suprimată peste
două decenii de un alt trac (ultimul) Focas. Î n timpul domniei îndelungate
a lui Mauricius, elementele din Tracia şi Moesia se menţin în posturi prin
cip;tle de comandă militară şi politică, precum indică unele nume proprii :
• Stein, Stud. p. 99, 102 ; RE, X 1 3 1 3 .
' Stein, Stud. p. 99 ; p. 102, nota 8, detalii despre boala ş i decesul lui, ca ş i despre
Anastasia.
• „ Mauricius Grecus de Cappadocia fuit", l\Iarg. cod.Berl. Philipps. n. 137, ::O.IGH, AA,
XI 503 ; Ioh.Nik. 94, p. 523 Zot. ; Paul.Diac. II 15 ex. ; cf. Stein, Stud. p. 85. Georg.:Mon.
p. 656 Bonn îl numea „Armenius". Aserţiunea din Euagr. HE, V 19 că l\Iauricius era des
cendent dintr-o veche familie romană (dispuşi să o admită Ensslin, RE, XIV 2387, 4 ; Leclercq,
DACL, XIV 752) dovedeşte numai (Stein, Stud. p. 70 - 7 1 ) tendinţa latinizantă încă destul
de puternică în imperiul oriental.
.i
9 Maurlcius avea o cultură aleasă, fiind din familie mai distinsă decît putea fi mediul
rustic <le unde se ridicaseră înaintaşii lui traco-romani ; evenimentele domniei lui Mauricius :
RE, XIV 2387 - 2393.
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Comentiolus şi Ioan Mystacon (probabil şi alţi „ Romani" ca Priscus, Castus,
Martinus etc.) în Peninsula Balcanică şi în Orient, Tzitta, Zemarchus, Busa
în Italia şi în Sicilia. Prin asemenea elemente şi personalităţi, caracterul
latino-roman al imperiului răsăritean era menţinut ferm, cel puţin oficial
şi ca faţadă, căci grecizarea şi „orientalizarea", începute sub Iustinianus I
(chiar ceva mai înainte), continuau intens pe calea desăvîrşirii, transfor
mînd imperiul romano-bizantin într-un stat greco-asianic.
Primul război cu avarii şi slavii (584-587) . Î n 583 imperiul încheie
cu avarii aşezaţi la Sirmium o convenţie prin care li se plăteau stipendii ;
pretenţiile hanului lor crescînd peste măsură, în urma refuzului din partea
lui Mauricius de a le satisface, avarii invadează Peninsula Balcanică, din
Singidunum la Anchialus. Prntru a opri devastările şi pericolul iminent,
se trimit la ei soli patricius Elpidius şi Comentiolus scribo (Th.Sim. I 4, 7),
care este cel mai de seamă general la sfîrşitul veacului al VI-lea, remarcabil
comandant (în războaiele cu avarii şi slavii), de neam trac, Euagr. HE,
VI 15 Koµs:v-rto /.. o<;, 0p� � yevo<; (şi Niceph„ HE, XVIII 18, PG 147, 364),
ridicat din armata Traciei şi probabil din pătura rurală. Tratativele îndelun
gate cu avarii, în cursul cărora Comentiolus (din cauza curajului şi a limba
jului cam liber folosit faţă de han) a fost aruncat în lanţuri, scăpîn<l cu
greutate de pedeapsa capitală, nu duc la rezultate ; solii fură îndrumaţi
înapoi spre Constantinopol. Î n anul următor, se obţine un tratat prin care
imperiul va plăti hanului (pe lîngă vechile sume) 20 OOO de galbeni, avînd
astfel pace în această parte (Th.Sim. I 5-6) . Î n acelaşi timp (a. 585),
Peninsula Balcanică era prădată de slavi, veniţi din nordul Dunării, la
îndemnul avarilor (RE, III A, 701). Î mpotriva lor fu trimis în Tracia,
cu rangul de praefectus, Comentiolus, care în conducerea războiului s-a
dovedit mai îndemînatec decît în diplomaţie : la rîul Erginias dădu o primă
lovitură invadatorilor, iar la Adrianopol zdrobi forţele lui Ardagastus
curăţind Tracia pînă la Philippopol de cetele lui prădalnice (Th.Sim„ I 7 ;
Theoph. a. 6076, p. 254Boor
391 Bonn) . Î ncepînd din nou incursiunile
avarilor, Comentiolus dux organizează un puternic corp expediţionar pentru
combaterea lor (Th.Sim., I 8) . Foiţele romano-bizantine erau concentrate
la Anchialus, avînd între comandanţii subalterni pe romanii l\'.Iartinus şi
Castus (probabil din Balcani, ca atare eventual traco-romani) . Î naintînd
pînă la Zaldapa şi la muntele Haemus, Castus surprinde pe avari neînarmaţi
şi obţine asupra lor o mare biruinţă, iar în regiunea Tornis (Constanţa)
are alte succese (Th.Sim., II 10, 8 - 14) 1 0 ; între timp Comentiolus stătea
inactiv, din care cauză i se aduceau grave învinuiri, mai ales din partea
unui centurion Rusticius (posibil roman localnic) . Din Marcianopolis, for
ţele romane se îndreptară spre Haemus, cantonînd la „Sabulente Canalion"
( ? Th. Sim. II 1 1 ; cf. VI 5, 1), de unde acţiunile lui Martinus şi Castus
sfîrşiră cu insucces : al doilea fu luat prizonier de avari, care încep devastă
rile în Tracia, capturînd şi pe centurionul german Ansimuth n, coman
dantul cavaleriei de aici (Th . Sim. lI 1 1 - 12, 8) . Regrupîndu-şi forţele armate,
=

10

Despre mişcările trupelor bizantine în această campanie : V. BeşevlieY, Balkanskoe
IV 1 962, p. 59.
n Antroponim germanic evident, Ansimuth lipseşte totuşi din repertoriul lui Schonfeld
(WPVK) . care ignorează materialul onomastic din istoria lui Theophylactos, ca şi din alte
surse istorice ale secolului al VI-lea (cf. Bonnc1· }ahrbucher, 1976, sub tipar) .

ezikoznanie (Linguistique Balkanique), Sofia,

Imperiul roman de răsărit

1 50

Comentiolus porni o acţiune mai energică împotriva avarilor, ajunşi în sud
estul Traciei. Coloanele romane se îndreptară prin Haemus (Stara Pianina,
Balcani) spre sud-est, în Astica. Planul lui de a dezlănţui un atac a doua
zi după ce luase contact cu avarii a fost zădărnicit de un accident - rămas
celebru şi faimos - petrecut în coloanele romane, în cursul marşului de
noapte : căzînd sarcina din spinarea unui catîr, un soldat din urmă vrînd
să facă atent pe conductorul animalului, îl strigă puternic „torna, torna
(sau retorna) fratre" spuse în latineşte (�mxwpLoc;, itXTpc!>oc 'Pcuv �) 12 . Cel vizat
şi strigat se pare că n-a priceput rostul exclamaţiei, al cărei efect asupra
trupei romane în marş a fost dezastruos : crezînd că s-a dat o comandă
de întoarcere, toţi repetau cu glas tare aceeaşi „formulă", rupînd-o la fugă
în toate direcţiile, ca şi cînd ar fi fost atacaţi de inamic. Î n rîndurile avarilor
încă s-a produs panică şi debandadă ; în timp ce romanii se risipeau
în dezordine, hanul reuşeşte însă a-şi regrupa cetele, îndreptîndu-le în
ordine spre nord de Dunăre (a. 587 ; Th. Sim. II 12, 9- 15, 12) . Oraşul
Appiaria (între Turtucaia şi Rusciuc) fu ocupat de barbari cu aj utorul
unui prizonier, provincialul trac B u s a, ostaş din garnizoana cetăţii,
„manganaris" (comandantul maşinilor de război) 13• Dar încercările hanului
de a ocupa Beroe (Traiana Augusta), Diocletianopolis, Philippopolis şi
Adrianopolis eşuară. La Constantinopol se produseră agitaţii şi manifestări
contra lui Mauricius din cauza pierderii lui Castus şi Ansimuth ; pe cel
dintîi, împăratul îl răscumpără cu o mare sumă de bani de la barbari .
Pentru contiµuarea războiului comanda fu încredinţată lui Ioan Mystaconu,
<lux, de obîrşie trac (Enagr. HE, VI 3 ' lcuocvV"1')V 0p�xx ye vo;), fost magister
militum per Armeniam sub Tiberius 15, apoi m.tgister militum Orientis
12 Th.Sim. II
15, 9 ; Theoph. a. 6079, p. 258 Bour
397 Bonu. Philippide, OrR, I ,
p. 504 -508 ; G. Colias, Epeteris hetair.byzant.spudân, X I V 1 938, p. 295 - 299 (citat în RIR,
IX 1 939, p. 396 - 397 ) ; M. Gy6ni, Egyetemes philol. k ozlony (Budapest), LXVI 1942, p. 1 - 1 0 ;
P. S. Năsturel, SCIV, VII 1956, p. 179- 186 ; Al. Rosetti, Omagiu lui C. Daicoviciu (Bucu
reşti, 1 960) . p. 467 - 468. S-a afirmat de unii că aceste cuvinte („ (re)toma fratre") erau cel
mai vechi text de limbă română (latină-romanică) din zona balcanică, aserţiune contestată
de alţii, pretinzind că este numai o expresie (formulă) militară de comandă (Jirecek ş. a.) ;
dar Philippide a arătat că un s o 1 d a t nu c o m a n d a altora, iar în cazul de faţă era
exclamaţia ostaşului care s t r i g a pe camarad, în limba vorbită de ei ; deci idiomul local,
a populaţiei din partea locului (emxwpLo�. Tta:rp <j><X <pi.iv-I)) . Colias a relevat că aceste determina
tive greceşti erau echivalente cu „latinesc, roman" (cf. supra, p. 102 şi Cass.Dio, XXXVIII
13, l ; Lyd. Magistr. III 32 ; Th.Sim. III 4, 4, VI 9, 14, VII 2, 6 etc.). Deci „limbă latină
(romanică) ", nu simplă comandă militară sau limba populaţiei din partea locului („limbă
a locului ; limbă părintească", Phillppide) ; adică limba latină-romanică („oficială") vorbită
de ostaşii din armata Traciei şi Moesiei, care erau desigur în majoritate romani din nord
estul Peninsulei Balcanice. Ultima discuţie l n legătură cu „ torn a, torna, fratre" este în A ctaMN,
I 1 964, p. 283- 287 (I. Glodariu).
13 Ieşit la vinătoare, Busn fu prins de avari, care pretinseră (ameninţîndu-1 cu moartea)
un preţ cam exagerat pentru liberarea lui. Compatrioţii din cetate refuzară să dea preţul
cerut (bdemnaţi mai ales de unul ce avea legături cu soţia captivului), neînduplecaţi nici
de rugtiminţile cu lacrimi ale lui Busa, care arăta celor de pe ziduri rănile şi suferinţele
îndurate de el în luptele anterioare 'pentru apărarea cetăţii. Totul fiind zadarnic, pentru a-şi
mîntui viaţa, Busa învăţă pe avari (nepricepuţi în războiul de asediu) construirea de maşi
nării cu care au cucerit cetatea Appiaria (Th.Sim. II 15, 1 3 - 1 6, 1 1 ; Theoph. a. 6079 Boor).
1 4 Porecla „Mystacon" o avea generalul din cauza lungimii neobişnuite a mustăţii
(Th.Sim. I 9, 4). Î n a. 561 figurează într-o listă de bucellarii ai armatei romane din Egipt
(împreună cu romani, traci şi germani) un omonim 'Iw[cx]vvll� M o ua-r:xx[c�v?], Ox. Pap. XVI
1 903 (cf. supra, p. 1 3 1 ) , care putea fi generalul de mai tîrziu :
=

1•

Stein, Stud. p. 97.
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(a. 582) ; subalternul său, eminentul militar longobard Drocton 16• Con
dusă cu rapiditate şi eficienţă, ofensiva surprinse pe avari asediind Adria
nopolis, unde fură înfrînţi în primul rînd printr-o stratagemă a lui Drocton ;
sudul Traciei fu curăţit de cetele lor prădalnice (care însă n-au fost urmărite
spre nord de către romano-bizantini, Th. Sim. II 17) .
Războiul eu p erşii, întrerupt în vremea lui Tiberius, fu reluat de Ioan
::v.Iystacon, succesorul lui Mauricius (devenit împărat) în magisterium
militum Orientis. Campania s-a încheiat cu insuccesul lîngă rîul Nymphis,
care aduse destituirea traco-romanului din comandă (Th.Sim. I 9, 5 - 1 1 ;
13), înlocuit prin Philippicus (cumnatul împăratului ; a. 584) . Luptele cu
perşii fură conduse apoi - în succese alternînd cu înfrîngeri - de gene
ralii Philippicus, Heraclius şi Priscus ( RE, XIV 2388), dintre care ultimul
poate să fi fost roman din Balcani, eventual chiar traco-roman. Compor
tarea lui brutală şi reducerea soldei a cauzat o rebeliune în armata din
Orient, care a proclamat comandant pe Germanus, ducele Feniciei ; urmat
de ostaşi, „rebelul" cucereşte cetatea Martyropolis ( RE, XIV 2388-9),
pierdută însă anul următor (589) prin trădarea tracului Sitta ( Tzita, p. 106),
<lecanus 1 7 în garnizoana romană : din cauza unei nemulţumiri personale
Sitta dezertează la perşi, de unde aduce un corp de 400 „dezertori",
strecurîndu-i între ziduri, urmat de grosul armatei persane. Acţiunile în
Orient conduse de Comentiolus şi Ioan Mystacon (magister militum per
Armeniam) 18 avură succese parţiale (între altele recucerirea cetăţii Martyro
polis, unde trădătorul Sitta fu ars de viu, pedepsiţi romanii care pactizaseră
cu perşii, Th. Sim. IV 15) . După biruinţa asupra persanului Bahram l a
Kanzakon ( Ganzaka), imperiul obţine o pace avantajoasă, asigurîndu-şi
liniştea în Orient (RE, XIV 2389) .
Ex pediţia în S pania, organizată de traco-romanul Comentiolus „ma
gister militum Hispaniae, missus a Mauricio aug. coµtra hostes barbaros"
(visigoţi sau mauri), a avut loc în intervalul dintre 1 septembrie 589- 13
august 590, cunoscută numai _dintr-o inscripţie comemorativă ; ar putea
fi în legătură cu amestecul bizantin în conflictele dintre franci 19• După
unele succese militare, „ Comenciolus" („magna virtute, sic semper Hispa11i a tali rectore laetetur, duru poli rotantur dum(que) sol circuit orbem")
înnoieşte fortificaţiile cetăţii Carthago Nova cu turnuri înalte şi alte con
strucţii .

CIL, II 3420 (
ILS, 835
ILC\', 792 ) „ardua turrium culmina, vestibulum urbis
duplici porta firmatum, dextra levaque hinos porticos arcos, quibus superum ponitur camera
curva convexaque". !ntrucît acest magister militu.m. Comenciolus este identic cu generalul
traco-roman (lucru stabilit mai întîi de Mommsen ; cf. ThesLL, onoru. II 54 1 ; un Koµe:V'rto ).o�.
creştin la Adrianopol în Tracia, AEM, VIII 1884, p. 200, nr. 4), evenimentele amintite în
=

=

1• Nume germanic, Drocton lipseşte la Schonfeld (WPVN), care dă unul
(suab), Schmidt, Ostget'm. p. 602 ; cf. supra, nota 1 1 .

înrudit : Dmct

acharius ; Droktwulf

p. 1 1 0, decanus
8e:xcx 8.Xp:r.wv.
Predecesorul lui fusese romanul Domentiolus, vir inter senatores nobilissimus (Th. Sim.
III 8, 5 ; posibil acelaşi la a. 605, p. 158) , care ar putea fi traco-roman din Balcani ; numele
c purtat de alţi ofiţeri bizantini de obîrşie tracă,
1• Despre raporturile cu francii : RE, XIV 2390.
1 7 Grosse, RMG,
1•

=
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Inscripţia din Cartagena Spaniei au avut loc la sfîrşitul anului 589, dl.ci în anul următor
generalul Comentiolus apare în Orient. Identitatea celor doi ofiţeri Comentiolus era tăgă
duită de Hartmann , în edit. Greg. Reg.epist. II, p. 4 1 1, nota. 3.

Traco-romani în Italia şi Sicilia. Î ntre a. 590 şi 600 se menţionează
în posesiunile apusene ale imperiului bizantin, Sicilia şi zonele italiene
cîţiva militari şi înalţi funcţionari de obîrşie tracică, cu antroponime spe
cifice, la care se adaugă alţii cu numele schimbate (romane ori greceşti).
„Abundenţa" relativă a atestărilor de traci se explică prin sporirea izvoa
relor documentare, mai abundente decît în deceniile precedente.
T z i t t a miles numeri Felicum Persarmin(ii), menţionat într-un
contract de vînzarea unui teren (a. 591, Ravenna), cu soţia Rusticina 2 0 ;
numele ostaşului era frecvent în sec. al VI-lea, var. Tzittane.
Bogata corespondenţă a papei Grigore cel Mare (cea mai importantă
colecţie de documente ale acestei epoci, scrisori în 14 cărţi) 21 a păstrat
numele şi funcţia cîtorva traci din ierarhia bizantină a Italiei şi Siciliei,
ignoraţi în cercetările mai vechi 22•
Z e m a r c h u s tribunus, Greg. Epist. I 13 (Jaffe, Reg. 1080 ; decem
brie 590), Zemarchus (var. Azimarchus), clarissimus tribunus, mort probabil
în anul 590, a cărui văduvă Luminosa (rămasă fără sprijin) era pusă de
către papă sub ocrotirea episcopului Dominicus din Centumcellae (Civitta
vecchia) ; scrisoarea papală arată chiriarhului în subordine îndatoririle
ce are 23, precizînd că văduva lui Zemarchus are dreptul şi pe mai departe
la „comitiva" ce avusese soţul ei 24•
B u s a scribo aducea sume de bani de la împăratul Mauricius, în
a. 595 ; la 14 martie, papa mulţumea împăratului pentru „triginta itaque
libras auri quas confamulus meus Busa (Busas Pa2, Bursa ed.pr.) detulit
scribo, sacerdotibus egenisque et aliis fideliter erogavit" (Greg. Epist. V
30 ; Jaffe, Reg. 1343) . Suma era destinată ajutorării populaţiei nevoiaşe,
refugiate şi pentru infirmi, „ unde actum est ut simul omnes pro vita domi20 A . Marini, Papi'Yi diplomatici ( 1805), nr. 122 : „in Classe Ravennate Honoratus vh.
Tabellio scripsi rogatus et petitus a Rusticiana h.f. fii. Feliei defensori sciie ecclesiae Romanae
et ab eiusque[ I] jugale auctore et spontaneo fideiussore Tzitane vd. militem Numeri felicum
Persarmin. ipsos presentes adstantes consentientes et inferius manibus propriis signa facientes"
etc. ; var. Tzitani, iugale Tzittane, Tzitane, Tazittane şi Zitane ; remarcabilă varietate de
forme ale aceluiaşi nume în acelaşi document. Dacă ostaşul este de obîrşie tracă, rezulUt
că unitatea „Numeros Persarmin(ii)", staţionată în Ravenna (recrutată sub Iustinianus I
în Persarmenia ; despre „numeri" : Hartmann, Unters. p. 63, 158 ; Grosse, RMG, p. 278),
a primit mai tîrziu şi efective de altl!. origine.
21 Gregorii I Papae, Registrum epistolarum, I - II, ed. P. Ehwald - L. M. Hartrnann,
în MGH, Epist. I - II (189 1 , 1899) ; 850 de scrisori.
21 Numele tracic Zimarchus (Azim-) în corespondenţa lui Grigore cel Mare a fost sem
nalat mai întîi (dupli informarea ce i-am dat în a. 1960) de V. Beşevliev, StCl, III 196 1 ,
p . 257.
H „Officii quidem sacerdotalis est, ut viduis ac maritali regimine desolatis, imţutiri
solatia debeatis : ut unde in hoc mundo humana conditione privantur, sacerdotali tuitione
possint remedia reperire" (etc.) .
H Despre „comitiva", noţiune cu înţeles echivoc (oricum, un venit ce încasa tribunul
Zemarchus) : Hartmann, Unters. p. 89 ; F. Lampe, Qui fuerint Gregorii magni papae tempo
ribus in imperii Byzantini parte occidentali exarchi et qualia eorum iura atque officia , Disser
tatio, Berlin, 1892, p. 4 1 . Despre tribuni în diferitele centre ale Italiei în acea epocă : Hart
mann, Unters. p. 155.
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norum concorditer orarent". Acelaşi scribo Busa aduce solda şi cadouri
pentru ostaşi, înlăturînd nemulţumirile ivite în tmpele romane 26•
T i m a r c u s excubitor, paj în garda lui Mauricius (per Timarcum
excubitorem), care adusese un mesaj al lui Amandinus domesticus şi ducea
o scrisoare din partea papei Grigore către exarhul bizantin din Ravenna
(Greg. Epist. IX 5 ; Jaffe, Reg. 1529) 26•
A z i m a r c h u s scribo, vir magnificus, poartă acelaşi nume tracic,
amintit în cîteva scrisori din nov.-dec. 596 (Epist. IX 57 ; Jaffe, Reg. 1579 ;
IX 63, Jaffe, 1588 ; IX 73, Jaffe 1598 ; IX 77, Jaffe 1602), unde apar
în manuscrise variante curioase 27, din care editorii aleg şi reţin pe cea mai
frecventă, A zimarchus. Antroponimul nu poate să fie diferit de Zimarchus
(Zem-) , din care corespondenţa papală prezintă un exemplu genuin 28•
Plaga cea mai gravă în aparatul de stat cu birocraţia bizantină era venali
tatea, corupţia funcţionărimii, vie şi virulentă la sfîrşitul veacului al VI-lea.
În 598, guvernul din Constantinopol începu o acţiune de „curăţire" a
cadrelor în Sicilia, unde fu trimis exconsul Leontius, al cărui asesor era
traco-romanul A zimarchus, scribo, cu misiunea extraordinară să ancl:eteze
gestiunea frauduloasă a unor înalţi funcţionari, aplicînd sancţiuni. Mulţi
dintre cei vizaţi încercară a se pune sub scutul bisericii romane, fădnd
apel la dreptul ei de azil . Papa Grigore încearcă a l e uşura situaţia, prin
intervenţii pe lingă exconsul Leontius şi pe lingă Azimarchus 29, faţă de
care întrebuinţează numai cuvinte măgulitoare, numindu-l „vir magnifi
cus", „magnificentia vestra", potrivit cu demnitatea lui 30• Prin nov.-dec.
1 5 Scrisoarea preciza : „rogae quoque militum itar predictum famulum meum scribonem
praesente quoque glorioso Casto magistro militum factae sunt, ut dona dcminorum cuncti
sub disciplina debita gratias agendo susciperent et hoc quod prius eis dominari consueverant".
Despre serviciile îndeplinite de scribones : Hartmann, Reg.epist. I, p. 309 şi 1 37 ; H. Cohn,
Die Stellung der byzant. Statthalter in Ober- und Mittelitalien, Dissert. Berlin, 1889, p. 40. Numele
Busa era variantă a lui Byzes, Byzas ; cf. Busa, supra, p. 150. Nesigură apare legătura cu
antropon. fem. illyric Busa !n Apulia (Liv. XXII 52, 7 ; 54, 5 ; Val. Max. IV 8, 2 ; ThesLL,
II 2253 ; W. Schulze, Zur Geschichte latein. Eigennamen, p. 38 ; Illirii ( 1969), p. 184) ; dar
cf. şi un Busan, Vulgarorum regem, Paul.Diac. XV 15 (MGH, AA, II, p. 2 13).
26 Timarcus eventual „alterat" din Zimarc (h)us, fie eroare de copist (T- în loc de Z-,
ca Ziooites scris Tiboites, Polyb. IV 50- 52), fie influenţat prin etimologie populară de ape
lativ gr. TLµ-fi, T[µapxo;.
21 Azimarchum (Imarcum corr. m. post Alim. C 1, Alimarchum C 2) IX 57 ; Azimarchos
(C 2, Azymarcho C I. Azimardio in indice, Atymarco in indice C 3) IX 63 ; Azimarcho (Zy
marco C 1 , Zimarcho C 2, Zymarcho C 3, sed Azimarc. vei Azimarch in indicib. et argum.)
IX 73 ; Azimarchi (Marco C 1 , Zimarcho C 2, sed m. 2 praeponit nigro atram. a, Zymarco
'"'
C 3, Atymarco C 3 in ind.) IX 77.
28 Greg. Epist. I 1 3 (supra, p. 152). In Epist. IX 57, 63, 73, 77, majoritatea manu
scriselor prezintă varianta cu A-, care însă nu poate dovedi existenţa unei forme cu pre
poziţia a- (vreo etimologie populară cu apelativul azima ? ) , ci e coruptelă mai veche paleo
grafică, generalizată.
18 Cf. Caspar, Papst. II, p. 4 18.
3 0 În scrisoarea IX 57 (nov. 598) către Secundinus şi Ioan (episcopi în Sicilia) , pap a
aminteşte de „verbum quod ei (Gregorio expraefecto) per Azimarchum virum magnificu m
scribonem praebuit, custodire debeat ac servare atque illum inrationabiliter affligi vei sus
tinere dispendium minime patiatur" . Peste puţin (nov./dec. 598), papa roagă pe Azimarchus
(„magnitudinem vestram paterna dilectione salutantes petimus", IX 63) să aibă grijă c a
aducătorul scrisorii (Laurentius) s ă poată expune fără greutăţi în faţa lui Leontius exconsul
cauza lui Bonifacius, fost numerarius (contabil) . care - pe lingă neregulile comise - făcuse
şi o faptă bună, lăsînd prin testament o parte din averea sa unui spital (xenodochium, quod
ad sanctum Petrum Apostolorum principem situm est) la Roma ; lucru pe care Azimarchus
avusese prilej să-l afle cu ocazia unei vizite la Roma ; papa susţinea cu multă căldură pe
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598, Azimarchus suferi un naufragiu la traversarea mării din Italia în
Sicilia, dar scăpă cu viaţă ; papa Grigore, preţuind cu deosebire legăturile
bune cu acest puternic şi valoros personaj bizantin, se grăbea să-i exprime
bucuria şi satisfacţia (mai mult sau puţin sincere) pentru salvarea lui din
grava primejdie a1.
Z i t t a magister militum e ultimul şi cel mai important personaj de
obîrşie tracică în ierarhia bizantină a provinciilor apusene, cunoscut dintr-o
scrisoare ce-i trimite papa în mai 600 (Epist. X 10 ; Jaffe, Reg. 1 777) „ Gre
gorius Zittani magistro militum". Forma nominativului pare a fi Zittanis 32,
derivat cu sufix n din Tzitta.
Războaiele în Peninsula Balcanică (592 -602) au fost reluate după
restabilirea liniştii la graniţa persană. Campania proiectată contra avarilor
fu dirijată asupra slavilor, în a. 592, de generalul Priscus, cu remarcabile
succese în cîmpiile Munteniei. Dar ordinul împăratului Mauricius ca întreg
corpul expediţionar să ierneze la nord de Dunăre n-a fost executat de
Priscus, din care cauză acesta fu destituit din comandă, înlocuit de Petrus,
fratele împăratului (RE, III A, 702 -703) . Î ntre a. 593 şi 597 războiul
era purtat cu încetineală de Petru, care suferă o înfrîngere la nord de
Dunăre (597) din partea slavilor ; este înlocuit cu acelaşi Priscus. Î n 598
se dau lupte cu avarii la Singidunum, iar la 599 lîngă Tomis. Î n Moesia,
o armată romană comandată de Comentiolus fu zdrobită la a. 599, fără
urmări grave din cauza tinei molime izbucnite între barbari. Tratativele
începute cu avarii eşuară din cauză că Mauricius refuza să plătească hanului
sumele enorme de bani cerute pentru liberarea captivilor romani, care au
fost ucişi de barbari. Pacea se încheie totuşi, fixîndu-se la Dunăre linia de
hotar între avari şi imperiul romano-bizantin. Dar aceste lucruri provo
cară în rîndul trupelor de pe linia Dunării grave nemulţumiri contra lui
Mauricius ; insurgenţii insultau în gura mare pe împărat ; alături de ei
se afla populaţia traco-romană a regiunii (o /,ixoc; o ev T7j 0p�x"tJ) . Î n delegaţia
trimisă la Constantinopol de ostaşi şi de populaţia civilă răzvrătită, pentru
acuzarea lui Comentiolus de trădare, se afla şi un centurion Focas, pe care
- din cauza purtării insolente - un patricius din palat îl luă la palme
şi-i smulse barba. Acuzele formulate de către delegaţi n-au fost ascultate
de împărat, sporind astfel nemulţumirea, izbucnită cu violenţă peste doi
ani într-o gravă revoltă. Dar (spre indignarea insurgenţilor) comanda
Bonifatius : „ut ei hac causa concurrere atque vestra. sicut de vobis conficlimus, salva iustitia
impendere patrocinia debeatis . . . quatenus . . . et ele viduitate mulieris quonclam Bonifatii
et de pauperi bus . . . mercedem apud omnipotentem deum adquiratis".
31 Greg. Epist. IX 73 : „quanto nos cognitus casus vestri naufragii contristavit, tantc:.
subsequens epistola relevavit, quod magnitudinem vestram incolumem acl Siciliam pervenisse
cognovimus. Et creatori nostro gratias egimus, qui solita vos pietate protexit et <le m a r i s
periculo liberavit" (etc . ) . Peste cîteva zile (tot în 11uv./clec. 598), papa trimise !ni .\zimarchns
pe care-l scuza pentru întîrzierea la anchet.i ,
0 scrisoare (IX 77) prin expraefectul Gregorius
nu din reavoinţă, „sed ita debilitate corporis debilis factus est, ut vix i11 multis diebus
reparari potuerit. Quod ideo hi � scribend�1� praevidimus, 11e emu distulisse sponte credcntes
banc moram eius forsitan studio reputebs .
31 Var.ms. Cittano R l , Zizzani o l , o 2,3, Tithani o3, Zyttani ol etc. Acest personaj
era la a. 600 magister militum în Sicilia ; are un litigiu cu biserica romană (Hartmann, Reg.
epist. II, p. 244 ; Lampe, op. cit„ p. 36) , T �itta(nis) scrisese papei în greceşte (epistolas wstras
Graeco sermone dictatas me indico snscep1Sse), detaliu semnificativ pentru această perioadă
de tranziţie cînd limba greacă se impune în Orient (supra, p. 102 - 1 03 ) . Cf. supra, p. 1 52,
Tzitta miles.
.
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supremă în Tracia fu dată din nou generalului Comentiolus (Th. Sim. VII
1 - 15 ; Theoph. a. 6092, p. 278Boor
428- 432Bonn ; RE, III A, 703) .
În acelaşi an (600), Mauricius rupse tratatul cu avarii ordonînd generalilor
Comentiolus şi Priscus să înceapă operaţiile militare la Dunăre. Traver
sînd fluviul pe la Viminacium, Priscus obţinu cîteva succese şi trecu Tisa,
luînd prizonieri slavi şi avari vreo 8 OOO (Th. Sim. VIII 1, 9-3, 15 ; Theoph.
a. 6093, p. 281 -2Boor
454 -5Bonn) . Concomitent cu luptele din Moesia,
aveau loc invaziile avarilor şi slavilor în peninsula Istria şi Dalmatia, înce
pînd din a . 598.
=

=

Răscoala din Moesia. În 601, comanda supremă la Dunăre fu din nou
încredinţată lui Petrus (fratele împăratului), iar în vara 602, trecînd Dună
rea, germanul Guduin 33 dă cîteva lovituri grele slavilor (Th.Sim. VIII 5).
Concentrată l a Securisca (în faţa vărsării Oltului în Dunăre), armata
romană trebuia să treacă fluviul, din ordin imperial . Toamna friguroasă
se apropia ; ostaşii trimiseră la generalul Petrus opt delegaţi, între ei
centurionul Focas 34, cerînd să fie lăsaţi peste iarnă la vetrele lor (o'Lxoc�e:
-rljv �uvocµtv &vix �e u i;?:crixv "?i ":'ou zeLµ w v o; &pq. €yxixp•epe:�v) , dovadă că
trupa era recrutată în zonele apropiate ale Moesiei şi Traciei, prin urmare
majoritatea provinciali traco-romani 35• Dar Mauricius repeta insistent
ordinele ca întreaga armată să treacă Dunărea în „ Sclavenia" (Muntenia 
Olten.ia), unde să .ierneze, asigurîndu-şi aprovizionarea în cîmpia nord
dunăreană (Th. Sim. VIII 6) . Cu lacrimi în ochi încearcă Petrus a convinge
pe căpeteniile răzvrătiţilor să dea ascultare poruncii împărăteşti, arătîndu-le
chiar ordinul scris primit din capitală. Dar totul era zadarnic ; insistenţele
generalului nu făceau decît să ascută furia rebelilor, care nu pregetară
să-şi proclame un comandant 3 6 în persoana celui mai energic dintre ei,
centurionul Focas, ridicat pe scut. Petrus o luă la fugă spre Constantinopol,
iar noul „ales" - energic comandant şi demagog - nu se mulţumi cu
„comanda" asupra armatei de pe linia Dunării, ci se îndreptă cu forţele
armate spre capitală, urmînd pilda compatriotului său din a. 513 Vitalia
nus (Th. Sim. VIII 7 ; Zon. XIV 13 ; Cedr. 705) . Mauricius încerca să dimi
nueze proporţiile mişcării rebele, ascunzînd-o faţă de populaţia capitalei ;
dar totul era inutil. Văzînd că primejdia creştea mereu, el încercă tratative
cu şeful rebeliunii, care însă refuză să primească ambasada imperială.
Ultima soluţie a lui Mauricius, de a organiza apărarea capitalei cu ajutorul
partidei „albaştrilor", a fost zădărnicită de răscoala populaţiei oraşului
ce nu mai putea fi stăpînită. Î ntre timp, armata oferă coroana imperială
prinţului Theodosius, fiul "lui Mauricius, sau lui Germanus, socrul lui Tneo
dosius. După ce se adresase perşilor pentru ajutor şi văzînd că totul era
pierdut, Mauricius fuge din capitală (22 nov. 602), iar populaţia se pregă
teşte să primească cu mare entuziasm pe „liberatorul" balcano-danubian.
33 Numele evident germanic Gudui(s) lipseşte în repertoriul lui -SchOnfeld ; cf. supra,
nota 1 1 .
•• Ioh.Nik. 102, p. 238 Zot. îl numeşte , ,l'un des quatres commandants <le la province
de Thrace", în timp ce alţii îl numeau simplu ostaş (<>"TPOC'l"Lw-:-'I)<;) . Chr. Pasch. 603 Bonn, Zon.
XIV 1 3, 22, ambele aserţiuni neîntemeiate.
•• Despre situaţia la Dunărea de Jos în tot cursul veacului al VI-lea şi la începutul
secolului al VII-iea, v . în general M. Comşa, Unele consideraţii privind situaţia la Dundroa
de Jos în secolele VI VII, în Apulurn, XII 1974, p. 300 - 3 1 8.
•• Zor„ .XIV 13, 42 îi zice de pe acum „ rege " ' .
·

-
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3.

- lmpiratul Foeas

(602 - 610)

Intrat cu triumf în Constantinopol, uzurpatorul fu încoronat de patriar
hul Cyriacus, iar soţia sa, Leontia, proclamată „augusta" 37 • Prima grijă
a noului suveran 38 a fost lichidarea dinastiei lui Mauricius, care - pe
cînd voia să fugă în Asia - fu capturat de oamenii tiranului şi în faţa
tatălui lor fură ucişi cei cinci feciori de împărat (Theodosius, Tiberius, Petrus,
Iustinus, Iustinianus), apoi Mauricius cu fratele său Petrus ; un sfîrşit tragic
şi nemeritat, ce aminteşte de supliciul de martir al voievodului român
Constantin Brîncoveanu şi al feciorilor lui cu 1 1 veacuri mai tîrziu, în aceleaşi
locuri. Odată cu fostul împărat erau executaţi numeroşi partizani ai lui ;
capetele lor expuse mai multe zile în vederea mulţimii. Î ntre victimele
acestei hecatombe se afla şi generalul traco-roman Comentiolus (după
Theoph. a. 6100, p. 296Boor
456Bonn, a fost ucis mai tîrziu, odată cu
împărăteasa Constantina, p. 158), patricius şi magister militum, împotriva
căruia erau cu deosebire înverşunaţi oamenii lui Focas, dintru-nceputul
rebeliunii lor ; cadavrul ilustrului general, aruncat pe ţărmul mării, fu
lăsat pradă clinilor 39• Cu asemenea fapte îşi inaugura domnia Focas, numit
cu ură şi dezgust de istoriograful contemporan : centaur, mistreţ din Calidon,
mixobarbar, cel mai rău dintre tirani 4 0• Era considerat deci ca un barbar
în toată puterea cuvîntului, cum îl arată şi isprăvile lui de o cruzime inegala
bilă : un element militar energic şi violent, dur, crud, ranchiunos, ridicat
din trupele romano-bizantine recrutate în zonele traco-moesice. Despre
obîrşia lui teritorial-etnică există o ştire directă şi decisivă în cronicarul
Ioan din Anticchia, fr. 213d 7 (FHG, V, p. 37
Hermes, VI 1872, p.
362
Mommsen, GS, VII, p. 746) : Focas era de neam t r a c, 1jv cE:
=

=

=

T � yevet 0p�� 41•

De provenienţă modestă, rustică, fără strămoşi iluştri (cronicile nu
cunosc decît numele mamei sale), acest ţăran-militar avea totuşi remarca
bile însuşiri de comandant şi abil demagog, care i-au favorizat ascensiunea
la tronul imperial, unde (spre deosebire de glorioşii lui compatrioţi înaintaşi
la conducerea imperiului) a instaurat un sîngeros regim despotic. Portretul
lui fizic şi cel moral nu erau atrăgătoare, la fel ca propriile-i fapte sînge37 Th.Sim. VIII 8 - 1 1 ; Chr.Pasch. 693 - 4 Bonn ; Theoph. a. 6094, p. 289- 290 Boor
446- 449 Bonn ; Ioh.Nik. 103, p. 538 -9 Zot.
38 Despre domnia lui Focas : H. Leclercq, DACL, XIV p. 75 1 - 755 ; F. Bari§ic, Ţar
Foka i podunavski Avaro-Sloveni (De Avaro-Slavenis in Phocae imperatoris aetate), în Zbornik
radova Srb.A kad.Nauk, Vizantoloşki Institut, 4, Belgrad, 1956, p. 73 - 88.
39 Th.Sim. VIII 1 1 ; Chr.Pasch. 694 Bonn ; Theoph. a. 6095, p. 291 Boor
449 Bonn ;
Ioh.Nik, 103, p. 538 - 9 Zot. Împărăteasa Constantina s-a refugiat intr-o mănăstire cu cele
trei fete ale sale, unde şi-au aflat sfirşitul (p. 158) .
4 0 Th.Sim. VIII 10, 4 ; 6, 9 ; 10, 4 ; Dial. 4 „cerber, tîlhar, balaur" etc. ; Manasse, 3595- 8,
3605, 3616- 7 ; Ephr. 1304 - 1 3 12.
41 Fapt recunoscut de cercetători : Vasiliev, HEB, I, p. 1 7 1 ; Leclercq, DACL, XIV 75 1
(„născut în Tracia") ; Jirefrk, Rom.Dalm. I, p. 19 („un mixobarbarus din Tracia"). O indi
caţie contrazicătoare e dată de Patr.Cpol. III 13, p. 2 1 8 Pr. = 76 Bonn, 184, p. 273 Pr.
1 2 1 Bonn, Georg.Mon. chr. 662, 666-667 Boor, Joel, p. 46 Bonn, Glycas, 458, 5 1 0 Bonn :
Focas e numit „Cappadocianul", -rou cl>c.ix& -rou Ko:;:mUoxo�. Pare să fie o confuzie cu Mau
ricius (din Cappadocia, p. 148) , sau cu Heraclius (:Manasse, 3664 ) ; atare ştiri (mult mai
tirzii) nu par să fie preferabile.
=

=

=
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roase 42. Lăsînd la o parte ce este ură şi invectivă (venită din cercurile
duşmănoase ale aristocraţiei bizantine), rămîne figura unui rustic energic,
crud, grosier prin însuşi felul de viaţă petrecută l a ţară şi în tabără pînă
la 55 de ani (cit avea în 602, Ioh.Ant. ibid. ; născut la 547), de mijlocie
capacitate politică şi militară, defavorizat de stîngăcia sa rurală şi de
opoziţia îndîrjită a aristocraţiei din Byzantion, pe care ţăranul din Tracia
nu ştia să şi-o apropie, reuşind în schimb să învrăjbească pe toată lumea.
Î mpăratul ridicat dintre centurioni de rebeliunea soldăţimii traco-romane
a Peninsulei Balcanice a trebuit să lupte pînă în ultima zi cu opoziţia făţişă
sau ascunsă a păturii conducătoare, care organiza o serie de comploturi
pentru suprimarea lui ; întreaga domnie a lui Focas a fost un lanţ de exe
cuţii şi acte de teroare. Î n timp ce în Italia el avea simpatii şi chiar
popularitate (dacă e să credem aserţiunea epigrafei romane) 43, întreţi
nînd bune raporturi cu papa Grigore I ; în Orient şi acasă l a el era (lucru
firesc, de aşteptat) odios atît prin cruzimea şi brutalitatea (atenuate numai
printr-o inutilă dărnicie faţă de plebea capitalei), cit şi în urma politicii
lui externe greşite, falimentare.
Din f a m i 1 i a lui Focas se cunosc cu numele : mama sa Domentia,
unul din fraţii lui (Zon. XIV 14, 51) Domentiolus, care a jucat un rol mai
de seamă în trebile publice (Theoph. a. 6096; p. 292Boor
252Bonn
menţionează pe un văr, &vi::9t6c;, cu acelaşi nume Domentiolus ; dar se pare
că era acelaşi frate al împăratului [numit din greşeală „ văr"]) ; soţia lui
Leontia (cu trăsături asemănătoare lui Focas), Th. Sim. VIII 10, 9 yuvo:rnv
Ai:: 6 v-;to: 6vo µo:, Ioh.Ant., Zon. XIV 14, 3, AEov"t"w Cedr. 708Bonn, făcută
„ augusta" (RE, Suppl . VIII 935,4), foarte probabil şi ea din Tracia sau
Moesia, ca atare de obîrşie traco-romană ; o fată cu numele bunicii Domentia
(Domentzia, sau Domentiana ; Ll uaµ Ev �to:v�, Ioh.Ant. ibid.), căsătorită cu
patricius Priscus. De remarcat antroponimia aproape integral r o m a n ă
în familia traco-romanică a împăratului Focas.
Elemente traeo-moesiee în timpul domniei lui Focas, ca şi mai înainte,
vor fi fost destul de numeroase în posturile de conducere, mai ales în ierarhia
militară a imperiului, fiind natural ca odată cu ridicarea în tron a centu
rionului din armata Traciei, militarii de aici şi din Moesia să apară mai nume
roşi în locurile de încredere şi comandă, mai ales devotaţii tiranului. Dar
fenomenul schimbării antroponimelor „naţionale" trace cu unele romane
sau greceşti-creştine (cum era cazul şi în dinastia l ui Focas) şi lipsa unei
menţiuni în cronici nu permit precizări în această privinţă. Totuşi, după
antroponime ori alte indicii pot fi identificaţi unii traci în faza finală a
preponderenţei lor în imperiul romano-bizantin. Nu putea fi nici acum,
evident, decit o minoritate care (împreună cu dinastia imperială), deşi
putea să aibă un rol important, dispărea în mulţimea orientalilor şi a mix
turii de străini grecizaţi. Cel mai devotat om de încredere al lui Focas era
un Lilius (Lillis), fruntaş între căpeteniile rebeliunii la Dunăre (prin care
centurionul s-a ridicat în tronul imperial) şi cel care a condus executarea
=

•• Cedr. 708 Bonn : de statură potrivită, diformat, pocit ( 8uaµop <p oi;), înfăţişare fioroasă,
părul roşcovan (cf. p. 49, 130) , sprîncenele împreunate, barba rasă ; beţiv, afrodisiac, sîngeros,
cu glas strident, nemilos, crud în apucături şi . . . eretic.
43 „Optimus clementissimus piissimusque princeps" îl numeşte exarhul Smaragdus în
dedicaţia de pe coloana din forul roman, CIL, VI 1200 ( = ILCV, 30) ; era un simplu şablon,
formular oficial( ?), RE, XX (1941), 452 - 453.
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lui Mauricius şi a fiilor lui, trimiţînd capetele lor omagiu tiranului (Th. Sim.
VIII 12, 8) . Era un personaj de aceeaşi condiţie socială şi poate de aceeaş i
obîrşie etnică cu împăratul Focas, adică de prin Tracia ori Moesia, cu toate
că originea antroponimului este echivocă : romană (Lilianus) ori tracică 44•
Trimis de Focas în ambasadă Ia regele persan Chosroes, Lilius avu parte
de primire nefavorabilă (Th. Sim . VIII 15, 2 -7) .
Dintre evenimentele ce au frămîntat scurta domnie a lui Focas,
locul prim îl ocupă acţiunile subversive ale duşmanilor interni mergînd
paralel cu teroarea dezlănţuită de împărat şi actele nesăbuite în conduce
rea militară şi politică. La a. 603, ducele Narses (ajutat de persani) se
răscoală împotriva autorităţii imperiale şi ocupă cetatea Edessa . Generalul
Germanus, trimis contra rebelului, fu învins, ca şi al doilea corp expedi
ţionar sub comanda lui Leontius (a. 604), care e sancţionat prin destituire
şi arestare, înlocuit de fratele lui Focas, Domentiolus, magister militum
şi curopalates. Rebelul persan fiind înduplecat să se predea prin jurăminte
şi promisiuni solemne cu garanţii că nu va avea de suferit nimic, din ordinul
lui Focas fu ars de viu (Theoph . a. 6096 - 7, p. 292- 3Boor
451 -2Bonn ;
Zon. XIV 14, 16-20 ; Cedr. 710Bonn) . Î n a. 606, fiica lui Focas Domentzia
e căsătorită cu patriciul Priscus (probabil generalul lui Mauricius, p. 157),
comes excubitorum ; la st!Tbările nunţii au fost expuse şi portretele mirilor,
fapt care a supărat grav pe împărat : din această cauză era aproape să
ucidă pe cei doi şefi ai facţiunilor circului. Asemenea maniere au provocat
chiar şi duşmănia propriului său ginere (Theoph. a. 6099, p. 294Boor
454Bonn ; Zon. XIV 14, 34) . De frica unui complot (ce pare că s-a pus
la cale în acest timp de către Constantina), Focas ucise pe împărăteasa
văduvă cu cele trei fete ale ei şi cu o serie de înalţi demnitari : Theodorus,
praefectus praetorio, Elpidius illustris, Germanus cu fiica sa, care era soţia
prinţului Theodosius, Ioan magister scriniorum, Romanus scholasticus,
Theodosius subadiuva magistri, Patricius illustris nepot al lui Domeutziolus
(p. 151), un alt Ioan şi Tzitta (spatharioi şi candidati) ; ultimul poate fi
trac, după nume 40 •
Î nfrîngerile suferite de armatele romano-bizantine din partea perşilor
în Orient, a slavilor şi avarilor în Balcani (RE, III A, 704), dernstările
provinciilor, tulburările confesionale 46 şi conspiraţiile opoziţiei interne erau
simptomele descompunerii unui regim ce sta pe un vulcan ; teroarea şi
·

=

=

" M. Lambertz, Glotta (Gbttingen), IV 1 9 1 3, p. 143. Numele Lil (l) - apare in �foesia
şi Tracia, ex. la Tomis : AEM, VI 1882, p. 25, nr. 5 1 ; SCIVA, 26, 1 975, p. 8 1 , 9 1 ; IGB,
nr. 947 ; AEM, X 1885, p. 1 9 - 20, nr. 7 (= Mendel, Catal.mus.ottom. III, nr. 1090 ; L. Robert,
Hellenica, XI- XII ( 1 960). p. 369 - 37 1 ) ; BCH, XXIV 1900, p. 302, nr. 2 ( = JOAI, XXX
1936, Bbl. 129 - 1 3 1 ) ; în Chersonesul Tauric IOSPE, IV 1 1 4 ; în Cilicia, DAWien, 44. 1896,
VI p. 1 19, nr. 186 (cu diferite terminaţii : - 6n, -as, -eis etc.) ; numele poate fi samiatic şi
asianic, sau traco-iranian, existînd şi la perşi (Aeschyl. Pers. 308, 969 etc.) ; un Valerius Lila
scutarius natione Maurus, DACL, XII, p. 882. Satelitul lui Focas, Lilius poate să fi fost
totuşi un oriental-semit( ? ) . Cf. Decev, Sprachr. p. 276. Mai multe exemple citează Robert,
op. cit., p. 373 - 375, care-l consideră traco-bithynic.
45 Chr.Pasch. 696 - 7 ; Theoph. a. 6099, p. 295 Boor = 455 - 6 Bonn. TZITTA, var.
TZITA P, Chr. ; TZITAN em, THTA:N x, TZITZAN z, Theoph. ; cf. Muralt, Chr.byz. p. 266.
Numele apare în papyri, începutul sec. al Vii-lea : un comes Flavius TZ[I]TTA, Berl.griech. Urk.
II 368, 8 (cf. M. Gelzer, Studien zur byz. Verwaltung A egyptens, 1909, p. 33) şi alte exemple
la Wessely, Stud. III 592, VIII 840, 1 1 1 1 etc. (cf. Preisigke, Namenbuch-Papyri) ; unii par
a fi fost totuşi localnici egipteni (cf. p. 106) .
•• Revolta evreilor, care la 608 ucid pe patriarhul Antiochiei, fu reprimată crunt de
Ronosus, comes Orientis (Theoph. a. 6 1 0 1 , p. 296 Boor) .
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execuţiile nu puteau consolida o situaţie iremediabil compromisă. Impru
denta ruptură cu facţiunea „ verzilor" 47 îi lua lui Focas sprijinul principal
şi puţina simpatie de care se mai bucura în masele populare. Răsturnarea
lui Focas a fost provocată de aristocraţia Bizanţului, al cărui principal
reprezentant era exarchul Africii Heraclius şi din rîndul căreia nu lipsea
nici chiar Priscus ginerele împăratului. Î n fruntea unui corp expediţionar,
Heraclius se îndreptă către Constantinopolis (oct. 609), avansînd încet
printre insulele Mării Egee, de unde stabili legături cu adversarii lui Focas
(verzii) din oraşele Asiei Mici. Împăratul trimise la Macroteichos (Darda
nele) pe fratele său Domentziolus, care după ocuparea portului Abydos
de către Heraclius se retrase spre capitală (sept. 610) . Numeroşii adversari
şi nemulţumiţi exilaţi de Focas se grăbiră întru întîmpinarea generalului
glorios, căruia nu i se putea opune rezistenţă. Pătrunzînd cu flota în portul
Sofian, Heraclius fu primit de populaţia capitalei cu bucurie delirantă.
La marginea disperării, aruncînd în mare tezaurele şi obiectele de preţ
(Ioh.Nik. 1 10, p. 552Zot.), Focas se baricadă în palatul imperial, de unde
c tîrît afară de patricius Probus şi de curator Placidiae Photius, e despuiat
de haina împărătească şi dus la Heraclius. Î ntrebat de acesta : „a7a ai
chivernisit împărăţia ? ", el riposta arogant : „dar tu ai s-o chiverniseşti
mai bine ? " . înfuriat, Heraclius pune să-i taie mîinile şi picioarele, să-l
castreze, apoi să-i taie capul, înfigînd chiar el sabia în nefericitul tiran ;
fură ucişi fraţii lui Focas, între care Domentziolus, şi numeroşi aderenţi
(Bonosus, Leontius ş.a.). Cadavrele fură arse în forul ad Bovem (Bouc;,
Ioh.Ant. fr. 218f, FHG, V, p. 38 ; Theoph. a. 6102, p. 298- 9Boor
460- l Bonn ; Zon. XIV 14, 38 -51 ; Chr.Pasch . 699-701Bonn ; Niceph.
brev.hist. 1 1, p. 3 -SBoor
PG, 100, p. 880) . Î n asemenea suplicii tartarice
e r a lichidat regimul tiranic al traco-romanului Focas.
=

=
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Traco-romani după împăratul Foeas

Odată cu dispariţia ultimului împărat romano-bizantin de neam trac
Focas, încetează şi informaţiile documentare despre elementele trace în
imperiul roman greco-oriental : după a. 610 nu se cunoaşte vreun antro
ponim sau o menţiune sigură, evidentă despre personaje de atare obîrşie.
Fenomenul se explică pe de o parte prin „deznaţionalizarea" completă
a traco-moesilor (pierduţi, după două-trei generaţii, în masele de greci şi
levantini ale capitalei cosmopolite şi ale vastului imperiu bizantin), pe de
altă parte prin condiţiile generale din patria lor balcanică de obîrşie şi ţn
raporturile acestor teritorii cu imperiul, mai ales cu Ccnstantinopohs.
Cîteva ştiri disparate şi distanţate (nelipsite de unele echi"\: ocuri) par s �
indice totuşi unele urme de elemente trace în cursul veaculm al VII-iea ş1
chiar al VIII-lea ( ?) ; de menţionat cu rezerva cuvenită, mai mult � a un
simplu epilog ori ecou al marelui. aflux de elemente tr� ce cunos�ut d.e 1:111p�
riul răsăritean în cursul secolulm al VI-lea, cu deosebire sub dnw sha msh
niană.
" „Verzii' huiduiau pe impărat la spectacole, strigindu-i in gura mare : „nebun,
beţiv ! . ", lucru pentru care în zadar erau chinuiţi şi decapitaţi mulţi dintre ei (Thcoph.
a. 6 1 0 1 , p. 296 Boor).
.

.
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După supunerea şi executarea uzurpatorului Mzez (Mezezius), la a.
669, împăratul Constantinus al IV-lea Pogonatul a pus să fie ucis şi un
patricius Iustinianus, iar pe fiul acestuia Germanus (patriarhul ecumenic
de mai tîrziu) a pus să-l castreze, eliminînd astfel un eventual pretendent
la tron (Leo Gramm. chr. p. 159Bonn ; Zon. XIV 20, 3 -4) . După o con
jectură destul de verosimilă, bazată pe succesiunea alternativă şi simetrică
a numelor personale dintr-o generaţie în alta (Germanus - Iustinianus)
ca în dinastia imperială din secolul al VI-lea, patriciul Iustinianus din
a. 669 era descendent al lui Germanus patricius (ginerele lui Tiberius, p. 147),
care era nepotul lui Germanus vărul împăratului Iustinianus I (p. 100) 48.
Ar fi deci o ramură laterală, perpetuată timp de aproape un veac (fără
a fi menţionată în documente ca atare) a dinastiei iustiniane.
Nu numai elementele traco-romane din Peninsula Balcanică dispar
din viaţa Bizanţului (prin urmare din oglinda izvoarelor istorice), dar în
general lipsesc menţiuni despre a n t r o p o n i m e r o m a n e (dintre
care foarte multe fuseseră purtate în secolul al VI-lea de traco-moesii roma
nizaţi) ; ele devin mereu mai rare, pierind apoi cu desăvîrşire în masele
de greci şi orientali. La sfîrşitul veacului al VII-lea este pomenit un Sabinus
(1t1xpiX� o u /..o; ov6µocTL Loc�i:vo�), care la a. 692 a făcut în regiunea Chorasan
un adevărat prăpăd în rîndurile arabilor (Theoph. a. 6185, p. 561 Bonn =
366Boor) . Era unul din ultimii „romani" pe care îi mai cunosc cu numele
cronicile bizantine. După un veac de totală lipsă a unei menţiuni directe
despre vreun trac, apare stranie notiţa despre un Maurus patricius Bessus,
trimis de împăratul Iustinianus al II-lea în a. 710 la Cherson pentru a
distruge cetatea (Mocup ov TOv 7totTphtLov, TOv B e:aaov, Theoph. a. 6203, p.
379Boor scrie Be:aaov, p. 581 Bonn însă BocLaov, Be:aov h, BocLaov g, Besum
578Bonn) . Dacă nu este nume „oriental"
A ; menţionat şi la p. 377
(Baisos ?), ar putea fi un indiciu că avem ultima menţiune (arhaizantă,
literară ? ) de un „ Bessus" trac( ?) din Peninsula Balcanică.
=

*

Diminuarea şi dispariţia lentă a elementelor traco-romane de pe scena
vieţii politice şi militare, sociale şi economice a Bizanţului, mergînd paralel
cu grecizarea lor integrală în cursul veacului al VII-lea, corespund în linii
mari cu transformările adînci din patria balcanică şi dunăreană, cauzate
în primul rînd de popoarele migratorii şi de aşezarea s 1 a v i 1 o r în aceste
teritorii, care au început fracţionarea unităţii etnic-sociale şi economice
a masei de provinciali autohtoni (maj oritatea romanizaţi) din teritoriul
Moesiei şi Traciei, ca şi a echilibrului politic-cultural romano-bizantin :
traco- şi moeso-romanii au fost separaţi de imperiul grecesc şi dislocaţi
în bună parte din vechile lor aşezări provinciale. Traco-moesii şi geţii
antici (majoritatea de limbă latină-romanică) ce nu s-au putut perpetua
în marea comunitate social-etnică şi de limbă a romanilor sud-est europeni
(rom ânii din zona Carpaţilor, ca şi cei din Balcani) au fost asimilaţi în
masele etnice slave, în primul rînd de poporul bulgăresc de mai tîrziu,
între sîrbi şi în albanezi.
48 Ernst Stein, Die A bstammung des ăkumenischen Patriarches Gcn11a11us I„
XVI 1920, p. 207.
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Ştirile documentare analizate în capitolele precedente au arătat o
serie bogată, variată de elemente social-etnice care s-au desprins din comu
nitatea populară traco-moesică şi -getică a Moesiei şi Traciei, risipindu-se
în imperiul roman şi bizantin, unde traco-romanii au parvenit mulţi la
situaţii politice şi militare, sociale şi economice deosebit de importante,
dar cu toţii s-au pierdut la Roma, Constantinopol şi în alte zone ale impe
riului, contribuind la dezvoltarea şi amplificarea romanităţii antice pînă
la începutul veacului al VII-iea. La sfîrşitul repertoriului se impun cîteva
observaţii cu precizări asupra situaţiei şi transformărilor intervenite în
teritoriile traco-getice în faza trecerii din antichitatea sclavagistă la perioada
prefeudală, cînd dispare vechea limbă tracă prin modificările social-politice
şi culturale din teritoriul Traciei şi Moesiei 49•
Datorită condiţiilor de viaţă istorică prin care au trecut ţinuturile şi
populaţiile traco-getice la sfîrşitul epocii antice (pătrunderea influenţei
culturale-economice şi politice greceşti şi romane, mai ales în urma ocupării
unei considerabile porţiuni din vastul teritoriu traco-dac de către romani),
populaţia autohtonă ce vorbea limba indo-europeană tracică a trecut prin
transformări culturale, politice şi chiar social-etnice profunde, supusă unui
larg proces deznaţionalizator în general lent şi îndelungat, pe alocuri însă
(în Dacia carpatică, a. 102/106-27 1 ) mai accelerat, violent, avînd ca primă
urmare înlocuirea treptată a limbii proprii indigene şi adoptarea limbii
greceşti ori mai ales a celei latine (romanice), în care s-au strecurat cîteva
elemente lexicale trace. Ultimele menţiuni documentare despre traci erau
din sec. VI/VII, cînd în ierarhia politică şi militară, în trupa şi în adminis
traţia romano-bizantine apar - cum s-a văzut - o mare mulţime de
„Thraces (Bessi) ", unii cu antroponime tracice, majoritatea însă cu nume
romane (Iustinus, Iustinianus, Iustus, Germanus, Tiberius Constantinus,
Constantianus, Domentiolus, Martinus, Marcellus etc.) sau greceşti ori
iudeo-creştine (Ioan, Petrus ş.a.) .
Limba tracă în secolul al VI-lea e.n. Faptul că elementele militare
romano-bizantine originare din Tracia, Moesia şi Dardania purtau încă
în veacul al VI-lea antroponime trace fiind desemnate aproape totdeauna
cu ethnicon-ul „Thrax (Bessus) " ar fi un indiciu concret că I i m b a tracă
era încă vie în această vreme, vorbită adică de o parte a populaţiei pro
vinciale, cel puţin în unele zone ale Traciei (din teritorii muntoase, văi
îndosite), că prin urmare nu era complet înlocuită de latină, limba oficială
şi totodată populară. Lipseşte o probă documentară directă şi absolut
sigură în acest sens ; singurele indicii ar fi nişte informaţii - dealtfel
nelipsite de echivoc - despre „limba bessică" vorbită de unii călugări
în Palestina şi în Sinai. Pe malul de răsărit al Iordanului, aproape de Marea
Moartă, călugărul Theodosie (mort la 529) a clădit în locul numit „al lui
Cutilas" 50 o mănăstire cu trei biserici : una pentru cei care vorbeau greaca,
&e I. I. Russu, Dispariţia limbii şi a populaţiilor traco-dace, în SCIV, VIII 1957, p .
255- 263 ; LimbaTrD, p. 109- 1 15 ; ed. a II-a, p. 1 7 1 - 184 ; Spr ThrD, p. 192- 208.
1° Cutilas a fost considerat nume tracic (Tomaschek, Beşevliev ş.a.) ; pare însă mai
curind a fi oriental-semit (Ko u-nÂÂot�, Ko uTt� etc.) .
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„alta în care neamul bessilor înalţă rugăciuni celui prea înalt în limba lor
naţională", alta pentru cei care vorbeau armeana, iar una pentru nebuni 51•
Din mănăstirea bessilor ( :I: o u�t�ix -rwv B e:aacuv, la rîul Iordan), aceştia au
intervenit sub comanda unui Theodulos în luptele religioase între secte,
de partea ortodocşilor din Ierusalim (pe la a. 540) 62• După o relatare din
jurul anului 570, la o mănăstire din muntele Sinai existau trei abaţi care
vorbeau mai multe limbi, între acestea şi bessica 63• Opiniile erudiţilor
asupra semnificaţiei acestor ştiri erau divergente : Tomaschek admitea
că e vorba în adevăr de „besso-romani" şi de limba tracă veche din Pen
insula Balcanică, interpretare acceptată de Usener, Holl, Philippide, Beşev
liev ; alţii însă (după Gildemeister) au înţeles altceva prin „limba bessilor" :
pentru Nestle, ea nu poate fi tracică, ci „abisiniana", ori mai curînd limba
iberică, iar după Kuhn ar fi „latina vulgară" din Tracia 54• O cercetare
amănunţită în viitor va lămuri eventual accepţiunea lui „ Bessus" în infor
maţiile privind limba în secolul al VI-lea şi raportul unui asemenea termen
cu populaţia traco-romană din Balcani, contribuind la rezolvarea dificilei
probleme a condiţiilor şi epocii cînd traca a fost înlocuită prin limbile
vorbite azi alei.
Î n legătură cu d i s p a r i ţ i a limbii traco-geţilor apare vrednic de
reţinut faptul de ordin general că din cele trei categorii de materiale ling
vistice : a) graiul viu cotidian (vorbit de comunitatea populară), b) numele
de persoane (inclusiv etnonime şi teonime), c ) numele de locuri, mai multă
putere de rezistenţă în timp au cele din urmă, legate de locuri, de teren
(localităţi, ape, munţi etc.), transmise şi perpetuate de populaţiile şi orîn
duirile social-politice succesive ; cită vreme graiul viu şi antroponimele
(oameni, zei, triburi etc.) dispar ori se transformă odată cu modificările,
eventual emigrarea populaţiei care le-a creat şi le întrebuinţa. Î n Tracia
şi Moesia, ca şi în Dacia carpatică - întrucît poate fi întrevăzut atare
fenomen în izvoarele scrise greceşti şi romane - dispar pe neobservate
graiul popular autohton, ca şi toate numele personale atît de numeroase,
caracteristice ale traco-dacilor : din acestea nu s-a transmis n i m i c
vreunei populaţii, totul pierzîndu-se fără urmă, căzînd definitiv în desue
tudine şi uitare l a sfîrşitul veacului al VI-lea.
n Der heilige Theodosios, Schriften des Theodoros und Kyrillos, herausg. v. Hermann
Usener, Leipzig, 1890, p. 45 (htpotv lv&ot xotT.X T-IJv olx&i:otv y).wcrcrotv ytvo� B ecrcrwv T <i>
ilojila-r<i> T.X� eux_.X� <iTto8l8wcrLv) . Cf. Vita S . Theodosii Coenobiarchae, IX 3 7 (PG, 1 1 4,
p. 505) ; ActaSS, ian. I 692a.
H Vitae patrum, X 1 57, în PL, 74, p. 199 = Ioh.Moschi, Pralum spirituale, 157, în
PG, 87, 3, p. 3025.
11 Itiner.Hierosol. ed. Gildemeister, cap. 37, 27 ; ed. Geyer, p. 1 83 „sunt tres abbates
scientes linguas, hoc est latinas et graecas, syriacas et aegyptiacas et bessas". O „mănăstire
a bessilor" exista şi în capitala imperiului, la Constantinopol, l\fansi, Conc.coll. VIII 987 ;
Andreas l:At<i> &eoii 7tpecr[3unpo� x11t �youµevo� µov'ij� Twv B ecrcrwv. Cf. R. ]anin, Echos
d'Orient (Paris), XXXII 1933, p. 431.
" W. Tomaschek, SBW, 99 ( 1881 ) . p. 499 - 507, Thr. I, p. 7 7 - 78 ; Usener, loc. cit. ;
Eb. Nestle, Zeitschrift der deutschen Morgenlăndischen Gesellschaft, LXI 1907, p. 500 -501
„ich glaube nJcht, dass die Sprache dieses thrakischen Stammes gemeint ist, weiss wenigstens
nicht davon, dass etwa eine Kolonie von Monchen thrakischer Abstammung sich auf dem
Sinai niedergelassen h ătte. Eher als an abessynisch, denke ich an iberisch, in welcher Sprache
allerlei Handschriften noch heute auf dem Sinai liegen . . . " ; E. Kuhn, ibid. p. 759 ; K. Hol!,
Hermes, XLIII 1908, p. 245 - 246 ; Philippide, OrR, I, p. 451 - 453 ; V. Beşevliev, StCl, III
1961, p. 260 - 261 (Die Thraker im ausgehenden A ltertum, p. 25 1 - 263).
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lnlocuirea antro ponimelor. Prin intensul proces de grecizare şi mai
ales de romanizare a traco-geţilor, vechile nume etnice trace au fost treptat
înlocuite cu nume greceşti şi romane începînd chiar din secolul al V-lea
î.e.n., fapt observat de la o generaţie la alta. Amintim numai cîteva exem
ple : Thucydides istoricul atenian era fiul tracului Oloros (Thuc. IV 104, 4),
un Hermogenes fiu al lui A uluzenis, Menofilos al lui A uluzelmis, C. Iulius
Dizalae filius, Sex(tus) Rufius Achilleus fiu al lui Sex. Rufius Decibalus
etc. ; Iulius Maximus Mucianus este fratele lui C. Iulius Teres (p. 26) etc.
Adoptînd limba, uneori cetăţenia şi de regulă sistemul numelor greceşti
sau romane (acestea din urmă cu praenomen, nomen gentilicium, cognomen,
pînă în sec. III/IV), tracii - ca şi alţi provinciali ai imperiului - păs
trează de obicei (mai ales în primele generaţii) vechiul nume individual
(personal) tracic, în loc (funcţie) de cognomen ; cazurile erau foarte nume
roase, ca : M. Ulpius Bitus, P. Aelius Bitus, T. Aurelius Bitus, Ulpius
A ulitcentus, Aurelius Dizala, Silvinius Decibalus, Valerius A ulucentius
(p. 58), M . .Aurelius Byzes (p. 58), Valerius Rometalca (p. 59) etc„ în inscrip
ţii din Roma şi din provincii ; la fel sclavii şi liberţii de obîrşie tracă : C.
Iulius Iuliaes libertus Bitus etc. Antroponimele trace se păstrau, izolat
(cum s-a văzut), pînă în secolul al VI-lea, continuitatea lor putînd fi urmă
rită pînă la începutul secolului al VII-lea (Belisarius, Boraides, Buzes,
Zimarchus, Ziper etc.), fapt de semnificaţie istorică deosebită, ilustrînd
în primul rînd (cum s-a spus) dîrzenia, tenacitatea, conservatismul populaţii
lor respective pînă în faza dispariţiei, a transformării lor la începutul vea
cului al VII-lea e.n.
To ponomia indigenă a teritoriilor trace a fost preluată aproape integral
de ocupanţii romani, conservată cu amplificări şi adaose, în mare parte
romanizată, menţinîndu-se în timpul stăpînirii romano-bizantine a Pen
insulei Balcanice. Deosebit de importante şi semnificative pentru situaţia
toponimiei (deci în oarecare măsură a limbii vii şi a romanităţii) din zona
traco-moeso-getică în veacul al VI-lea apar listele de localităţi şi observa
ţiile din cartea a IV-a din celebra scriere istorico-geografică a lui Procopius
„despre construcţii" (flepl XTLaµriTwv, De aedificiis) 66, cu lucrările de carac
ter militar şi civil, clădirea ori refacerea castrelor (burgurilor) şi înfrumu
seţarea oraşelor, a unor localităţi mai mărunte, spre consolidarea sistemului
defensiv şi refacerea prestigiului împărăţiei romano-bizantine 56• Copioasele
tabele de toponime (în întreaga peninsulă : total 654) conţin nume de mai
multe categorii (după origine), între care prevalează două mai de seamă :
a) i n d i g e n e (trace 5 7, puţine illyre 58) , b) 1 a t i n e - romanice (ori de
tip romanic, cu elemente latine, greceşti, gotice etc.) 59• Multe dintre ele
• • Procopius, ex recensione Guil.Dindorfil, voi. III, p. 264 - 308 (în CSHB, 1838) ; ed.
Haury, III/2, p. 5 - 186 ; cartea a IV-a la p. 102- 149. V. Be§evliev, Z ur Deutung uer
Kastellnamen in Prokops Werk De aedificiis", Amsterdam, 1 970, 1 60 p. ; recensia în
Cerc. Lg. XVI 197 1 , p. 99 - 1 07.
58 Cf. SCL, XIII 1962, p. 393 - 400 (
Revue de Linguistique, VIII 1963, p. 1 23 - 1 32).
57 Toponimele trace şi getice din De aedif. , relevate de Tomaschek ( 1 894), Mateescu
( 1923, 1926) , Jokl ( 1 926) şi de alţii, se află consemnate (cu unele erori de amănunt) în reper
toriul lui Decev, Sprachr.
59 Anton Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Wien, I 1957, 364 p., cu numeroase şi
grave erori (cf. Cerc.Lg. VJ.1960, p. 1 66 - 176) ; Illirii ( 1 969).
69 A. Philippide, OrR� I. p. 427 - 442 ; P. Skok, Zum Balkanlatein, în Zeitschrift far
"6manische Philologie, XLVI 1927, p. 385 - 410, XLVIII p. 398- 403, L 1930, p. 484-532,
•.
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(din toate categoriile deopotrivă) au fost păstrate şi cunoscute cu erori,
din care au fost îndreptate unele, semnalîndu-se bogăţia şi varietatea
numelor şi elementelor lexicale conţinute în ele (trace, latino-romanice,
greceşti, germanice etc.) ; ele oferă însemnate documente ale faptelor şi
influenţelor lingvistice asupra fondului toponimic indigen şi a procesului
de romanizare, adică a formării limbii latine populare a Traciei şi Moesiei
în veacul al VI-lea 60• Toponimia romanică (ori traco-romană) a acestor
teritorii s-a menţinut intactă pînă la începutul perioadei slave, cînd a fost
înlocuită în cea mai mare parte ori a dispărut treptat pe măsura transfo�
mării caracterului aşezărilor (oraŞe, sate, castre etc.) epocii romano-bizan
tine. Î n urma invaziilor, războaielor cu devastări şi incendii aproape con
tinui (în sec. al III-lea e.n., dar mai ales în secolele VI -VII) avea de suferit
mai mult continuitatea locuirii în oraşele mari şi mici, în unele sate şi
chiar castre şi fortificaţii (majoritatea restaurate şi consolidate la mijlocul
secolului al VI-lea de Iustinianus I), inclusiv acele numeroase -basta, -bria,
-dava, -dizos, şi -para din Tracia şi Moesia (analogic şi în Dacia abandonată
de stăpînirea romană), care au fost treptat părăsite vremelnic ori definitiv
de populaţia traco-romană, căzînd în ruină şi uitîndu-li-se numele vechi
de origine tracică ori romană, păstrate numai în inscripţiile îngropate în
ruine sau de manuscrisele greco-romane. Elementul principal care a adus
schimbarea în toponimia teritoriilor traco-getice au fost populaţiile slave.
Imigrarea slavilor a influenţat configuraţia etnic-socială şi lingvistică
a zonei carpato-balcanice ; ea a început în secolul al VII-lea, după a. 61 1
şi mai ales la mijlocul veacului 61 ; căci incursiunile numeroase făcute de
cetele „sclavenilor" în cursul secolului al VI-lea prin�Moesia, Tracia, Dardania,
Dalmatia nu echivalează cu stabilire, cu viaţă sedentară. Adevărat că,
la mijlocul secolului al VI-lea grupe izolate de slavi s-au fixat vremelnic
în unele puncte, de ex. în Moesia Inferior, la Adina şi Ulmetum (Pantelimon,
jud. Constanţa}, unde istoricul contemporan (Proc. aedif. IV 7, 17) îi men
ţionează „aciuaţi de multă vreme . . . ; localitatea era cu totul pustie,
numai numele i-a rămas" ; dar vechiul nume roman al localităţii Ulmetum
(refăcută şi întărită de romano-bizantini} e păstrat chiar de slavi, fără
a-i da alt nume ; schimbarea toponimelor se face mai încet, presupune o
aşezare, locuire şi stăpînire îndelungată a populaţiei care dă noile nume de
localităţi. Acest fapt încă arată că (precum s-a demonstrat demult) teza
veche, perimată despre existenţa unor toponime slave în zona balcanică
I,IV 1 934, în special p. 424 - 494 (pentru De aedif.) ; cf. şi nota lui De l'impol'tance des listes
toponomastiques chez Procope poul' la latinite balkanique, în BIAB, IX 1935, p. 1 6 1 (grupează

toponimele de tip latin-romanic ori cu elemente latine în 1 1 categorii după alcătuirea, siste
mul de compunere şi derivare) ; ceva mai amplificat : RI E B, III 193 7 - 8, p. 47 - 58 ; V. Beşev
liev, BIAB, XIX 1955, p. 279-302 ; H. Mihăescu, Limba latina tn pl'ovinciile dunăl'ene ale
impel'iului roman, Bucureşti, 1960 (cf. Cerc.Lg. VI 196 1 , p. 209 - 218). Cf. nota 55.
•o Despre teza eronată ( Safafik, Drinov, Duicev etc.) încercînd să identifice în listele topo
nimice procopiene din sec. al VI-lea cîteva nume de dată mai tîrzie, atribuindu-le populaţiilor
slave stabilite începînd din sec. al VII-iea în Moesia şi Tracia, v. observaţiile critice şi demon
straţiile expuse în SCIV, XII 196 1 , p. 1 84 - 186.
n R. Roesler, SBW 1873, I, p. 77 - 126 ; Ensslin, Slaveneinfălle, în RE, III A ( 1927),
697 - 706 (cu bibliografie) ; St. Romanski, Slaviani na Dunava, în Bălgal'ski Pregled,lJ 1929,
p. 80-99 ; V. N. Zlatarski, Die Besiedelung def' Balkanhalbinsel ditl'ch die Slaven, în RIEB ,
II/3 ;,.... 4 , 1936, p . 359 - 378 ; G . Nandriş, Slavonic Review, XVIII 1939 ; M . Vasmer, Die
Slaven in Gl'iechenland, Abhandl.Berl.Akad. 12 (1941).
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din secolul al VI-lea e lipsită de temeiul adevărului 62• Admiţînd ori postu
lînd toponime ale unor grupe etno-lingvistice într-un teritoriu înainte de
stabilirea lor aici se comite un anacronism patent, un paradox exprimat
de „formula" anticilor „filius ante patrem". Î n secolul al VII-lea, slavo
bulgarii au preluat numirile de ape, locuri şi localităţi întîlnite la localnici,
păstrîndu-le pe măsură ce erau menţinute aceste aşezări, modificîndu-le
aspectul fonetic potrivit caracterului limbii lor. Elementele vechi trace
în toponimia medievală şi modernă a teritoriului balcanic (unde stăpînirea
romano-bizantină a durat ceva mai mult), în Bulgaria, Grecia nord-estică
)ii Turcia europeană, au rămas puţine, prevalînd în chip firesc h i d r o n i m e 1 e ; cîteva din cursurile de apă mai mari au nume vechi de factură
Lom. Asamus - Osem, Athyras
tracică : Agrianes - Ergine, Almus
(Ieterus)
Iantra, Ciabrus
Cibrica, Margus - Morava, Nestos
Mesta,
Oiscos - Iskăr, Pincus
Pek, Strymon
Struma, Timacus
Timok,
Tonzos
Tundja, Utus
Vid etc. 63• Dintre numele de 1 o c a 1 i t ă ţ i
s-au păstrat relativ mult mai puţine : cîteva din centrele urbane ale Traciei
şi Moesiei, unde viaţa social-economică a durat ceva mai mult într-o legă
tură de continuitate : Durostorum
Dristra (Silistra), Serdica
Sredec
(Sofia), Naissus
Niş, Pulpudeva (Philippopolis) - Plovdiv, Scupi
Skoplie etc. î n cursul secolului al VII-lea, odată cu stabilirea slavilor în
fostele provincii romane Dacia, Moesia şi Tracia, apărînd noi localităţi
alături de sau pe ruinele vechilor oraşe, castre şi sate ale epocii romano
bizantine şi pătrunzînd elemente slave în vorbirea curentă şi în nomencla
torul localităţilor şi locurilor, toponimia acestor teritorii fu înlocuită în
oarecare măsură cu cea slavă, la care s-au adăugat şi alte elemente.
Î n fosta Dacia traiană s-au păstrat numai elemente din h i d r o n i m i a m a j o r ă : Aluta
Olt, Crisius
Criş, Marisius
Mureş,
Samus
Someş, Tibiscus
Timiş, trecute prin modificări fonetice slave84•
Î n amintirea vie a evului mediu n-a rămas decît prea puţin din toponimia
daco-romană, aşa cum din numeroasele construcţii Ide mare amploare ale
Daciei carpatice s-au păstrat numai ruine şi materiale dislocate, risipite,
îngropate, făcute una cu pămîntul, mereu nivelate şi scormonite ; cum era
şi firesc începînd din faza de recesiune şi profunde transformări social-econo
mice ale teritoriilor şi populaţiilor, în urma războaielor şi invaziilor, a dis
continuităţii şi instabilităţii politice şi culturale. Î n atare cadru şi „con
juncturi", populaţia daco-romană (ca şi cea din dreapta Dunării de Jos)
era nevoită să se deplaseze din vechile-i aşezări, abandonînd centrele urbane
şi rurale ; prin încetarea vieţii urbane (oppidane) şi întreruperea mai timpu
rie a dependenţei faţă de stăpînirea romano-bizantină s-a rupt continuitatea
aşezărilor, pierzîndu-se în chip firesc, necesar vechile nume de localităţi.
Dar populaţia locală romanizată n-a părăsit teritoriul spre a pleca în alte
-
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12 Autorii citaţi în nota 60, urmaţi (cu multe erori şi deform.llri) de V. Georgiev, V4prosi
na bălgarskata etimologia (Sofia, 1958) , p. 67- 88 ; cf. recenzia din SCIV, XII 1961, p. 182 - 186.
13 Numele de rîuri din Tracia-Moesia : St. Mladenov, Spissanie bălg.Akad. X 6, 1915,
p. 4 1 -70 ; XVI 9, 1918, p. 65 - 104 ; ZONF, III 1927, p. 138 - 144 ; Goăişnik - Plovdiv,
1925, p. 295 -309 ; Zeitschr-.slav. Philol. II 1925, p. 506-521, III 1926, p. 184 - 201 ; majo
ritatea etimologiilor nevalabile sau improbabile ; cf. Goăişnik - Plovdiv, 1954, p. 194- 198.
Despre thema Thrake în sec. VII-XI, cf. J. Irmscher, Zur- Ver-waltungsgeschichtB Thr-a
kiens in byzantinischer Zeit, în Thr-acica, II 1974, p. 163- 170.
" E. Petrovici, în Transilvania (Sibiu), 73, 1942, p. 865 -867 ; Dacoromania (Cluj),
X 1943, p. 266 ; Cerc.Lg. II 1957, p. 263.
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provincii ; ea a evacuat numai oraşele şi anumite localităţi cedate noilor
ocupanţi, din faţa cărora se vedea nevoită a se retrage în locurile ferite,
în Dacia începînd după evacuarea oficială (sfîrşitul sec. al III-lea) , în
Moesia şi Tracia din sec. VI -VII, cînd stăpînirea romano-bizantină nu mai
era capabilă să apere teritoriile în faţa presiunii crescînde şi a pătrunde
rilor slave.
Dacă vechile localităţi ale epocii traco-romane nu s-au menţinut ca
atare şi li s-au pierdut numele (în cea mai mare parte), în schimb populaţia
indigenă traco- şi geto-romană din fostele provincii n-a dispărut odată cu
aceste toponime şi cu antroponimia ei antică, în condiţiile noilor stăpîniri,
în care ea nu avea decît un rol politic şi cultural modest, mai modest decît
puterea ei demografică şi ponderea economică ce avusese în perioada veacu
rilor VII -X. Atare populaţie romanică (numeroasă desigur la sfîrşitul
epocii antice) a trecut prin transformări profunde în diferitele zone ale
teritoriului de romanizare ; în cea mai mare parte a Traciei şi Moesiei, ea
a fost asimilată de triburile slave stabilite aici (bulgarii, sîrbii) ; în rest s-a
menţinut multă vreme, fără forme proprii superioare de viaţă politică şi
organizare militară : erau romanii balcanici din care s-au născut ramurile
sudice şi vestice ale poporului român şi care stau în bună parte la baza
etnogenezei albanezilor 86•
Prin identificarea lingvistică şi valorificarea istorică a elementelor
lexicale traco-getice în limba română ca şi în albaneză, precum şi în topo
nimia Traciei, Moesiei şi Daciei, deci perpetuarea unor elemente culturale
şi etnice traco-getice în structura popoarelor ce locuiau începînd din perioada
prefeudală teritoriile ocupate în vechime de triburile trace, s-a adus dovada
evidentă că acestea nu au dispărut fără urme ; „dispariţia" lor era numai
în formă, aparentă : în cronici, hrisoave şi inscripţii lipsesc ştiri despre trac i
din cauză că aceştia îşi schimbaseră formele politice şi social-culturale
proprii, limba şi onomastica prin romanizare . Dar masele populare ale
acestui mare popor s-au menţinut şi există în alte cadre sociale şi politice,
în bună parte asimilate de noile popoare ce au întemeiat state în fostele
provincii balcanice ale imperiului romano-bizantin.

91

I. I. Russu, Elemente autohtone tn limba română. Substratul comun româno-albanez,

Bucureşti, 1970, 269 p.
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VO CABVLA ANTIQ VA
Abasgi (Lazica) 1 3 4
Abydos (Hellespont) 1 5 9
Achaia ( Graecia) 2 6 , 3 4
Adina (Moesia Inf.) 1 64
Adrianopolis (Thrac.) 57, 78, 1 33, 149, 150,
151
Adrlaticum Mare 1 2 1
adulescens 27
Aegyptus 59, 63, 79, 1 06, 1 14, 1 15, 1 3 1 ;
anthropon. 27
Africa 1 14 - 1 16, 1 29, 135, 139, 159 passim
Agrianes (fl. Thrac. Ergine) 165
Ainos (Thrac.) 1 38
Alani (Aspar) 28, 85
Albanesi (Shkipetari), limbă 1 02, 1 60, 1 66
Albingaunum (!tal.) 145
Alea (fi.) 62
Alemanni 50, 136
Alexandria (Aegypt.) 143
Almus (fl. Moes., Lom) 165
Aluta (fl. Dac., Olt) 165
ambula, v. largiter ambula
Amida 83, 96
Anazarbus (Cilicia) 99, 140
Anchialus (Thrac.) 88, 1 49
Ancona (!tal.) 1 20, 134, 135
Anglon (Lazica) 124
Ann io (!tal.) 1 18
Antae 98, 1 19, 1 37
anthroponyma 1 62 - 1 63 et passim
Antiochia 87, ; 22, 140, 158
Appiaria (Moes1a) 150
Apulia (!tal.) 153
Aquae, Aquensis (Ad Aquas, Moesia) 38
Aquileia 3 1 -33, 58, 62, 83
Arabes 160 ; Arabia "1 6
Arabissus (Cappadocia) 148
Arauraca (Armenia) 59
Arelate ( Gallia) 61
Argeş (fi. Dac.) 1 19
Ariminum (!tal.) 120, 125, 132, 1 35
Armenia, Armeni, 59, 83, 88, 1 06, 1 2 1 ,
1 22, 1 24, 126- 1 28, 1 30, 1 32, 1 34, 135,
145. 1 48, 1 62
Artacia (Thrac.) 77
Asamus (fl. Moes., Osem) 94, 165
Asisium (!tal.) 127
Aspetiani (Armen.) 1 2 1
Astica (Thrac.) 1 5 0
Athenae 70
Athyras (fi.) Thrac. 137 ; Moes. (Iantra) 1 65

Attacene 1 1 2
Augustodunum ( Gall.) 48
Aureliana (Moes.) 39
auxilia (Thrac.) 23
Auximum (!tal.) 120, 1 2 1 , 1 27
Avari 139, 142, 145, 1 49 - 151, 154, 155,
158
Daleares (ins.) 1 16
B atavi, v. Numerus Bederiana (Dardania) 92 - 95 (•Bederia),
99, 104, 1 38
bedy (thr. „apă") 92
Bedyndia (thr.) , Bedysiros (thr.) 92, 93
Belisarla, Porta (Roma) 1 18
Beneventum (!tal.) 1 26
Beroe (Traiana Augusta, Thrac.) 36, 77,
150
Bessi, Bessus (thr.) 79, 82-84, 121, 131,
160, 161 (lingua), 162
Bithyni (servi) 24, 59 ; Bithynia 51, 68
Bizye (Thrac.) 60
Bolum (Persarmen.) 1 1 1
Bononia (!tal., Bologna) 127
Boraidion, Boraidu (Cpol.) 1 0 1
Bovem, Ad - (forum, Cpol.) 159
Bulgari (v. Hunni) 86, 87, 1 14, 160, 166
Bulla Regia (Africa) 1 15
Busta Gallorum (Tadinae, Picenum) 1 35
Bylazora (Veles, Maced.) 1 0 1
Byzacena (Africa) 1 16, 124, 125
Byzantinus (Leontius) 89
Byzantium (Constantinopolis) 24, 75 sqq.,
89 pass.
Caenofrurium (Thrac.) 40
Caesarea (Africa) 1 1 6, (Asiae Min.) 140
(Palaest.) 140
Calchedon 68, 77
Callinicum (Sura) 1 1 1, 144
Calsum (vicus Thrac.) 77
camon (potus rustic.) 76
Campania (!tal.) 1 19
Campsa (!tal.) 136
Campus Martis (Roma) 74 ; C . Neronis
(Roma) 1 19
Campus Serenus (Thrac.) 56
Candidiana (Moes. Inf.) 47
capitatio (saec. III/IV) 42
Cappadocia 58, 62, 156
Capua (!tal.) 1 36
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Carpi (thr.) 40-42, 44, 4S, 66, 68-69 ;
Carpicus 40, 4S, 68
Carthago S6, S7, l lS - 1 17, 12S ; C. Nova
(Hispan.) ISl
Cestramartis (Moes. Sup.) 84
Catalaunici, Campi (Gallia) 73
cede (lat.) I 03
Celleriana (saec. VI) 93
Cemandri (Moes.) 84
Centumcellae (Civittavecchia) IS2
centuriones (saec. li/III) 27
Chalce (palat. Cpol.) 99
Chersonesus Taurica 69, IS8, 1 60 ; Ch.
Thracica 138
Chettus (vicus Thrac.) 137
Chorasan 160
Chrysopolis (Bithyn.) S7
Ciabrus (fl. Moes., Cibrica) 165
Cibalae (Pann.) S6, 67
Cilices, Cilicia 1 14, 122, 140, 144, 158
Colchida 83, 134, 138
comitiva (saec. VI/VII, Ital.) 152
Constantinopolis, v. Byzantium
Corcyra (Corfu) 134
Corsica 1 16, 135
Cotini (cives, Pann. Inf.) 67
Creta ins. S8
Crisius (fl. Dac., Criş) 165
Crotona (Ital.) 1 34
Cumae (Ital.) 136
cursor (lat.) 103
Cutriguri (Hunni) 137
Daci, Dacus (Galerius aug.) 4 1 - 42
Dacia 20, 25, 40, 4 1 , 79, 161 - 166 ; Dacia
Aureliana (Nova) 40, 4 1 , 55, 63, 79 ;
Dacia Mediterranea 79, 92, 93, 102, 107,
142 ; Dacia Ripensis 38, 4 1 , 46, S2, 7 1 ,
93, Dacicus Maximus 3 1 ; (-iscus) 46
Dadastana (Asia Min.) 67
Dalmatia 20, 27, 36, 37, 94, 1 18, 133, 13S,
ISS, 164 ; equites Dalmatae 36
Daphnutiu.m (Asia Min.) 147
Dara 1 14, 122, 144, 14S
Dardani 91
Dardania (Moes. Sup.) 37, 47, 49, 91 -93,

97, 102, 104, 126, 13S, 142, 161, 164
Decimum (Africa) 1 IS
Dentheletae (Thrac.) 107
Dertona (Ital.) 120
dilectus (recrutare) 23
Diocletianopolis ISO
Domus Placidiae (Cpol.) 139
Donocus (fl., Lazica) 136
Drecon (fl., Dac.) 76
Drepana (Bithyn.) Sl
Durostorum (Silistra) S9, 60, 7 1 - 72
( Dorostorena civitas), 165
J lyrrhachium (Epidamnus) 82, 84
Edessa (Asia) 99, 1 19, 124, 158
(fi . , Agrianes) 149

Erginias

Etruria (Ita! . )

1 18, 127, 136

Faesulae (IW.) 120, 1 2 1
Faventia (ltal.) 126
fiam.mura (lat.) 103
Florentia (Ital.) 125
Franci 1 18, 1 2 1 , 13S- 136, 138, lSl
fratre (vocat. frate'I) lSO
Frigia, V. Phryg Gallia 48, SO
Ganzaka (Kanzakon) 151
Gasophyla (Constantine, Africa) 1 16
Genova (Ital.) 126
Gepaides (Gepidae) 1 18, 132, 134, 1 3S
Germane (Germania, Thrac.) 93, 100, 107
Germani 28, 31, 47, 70, 72, 75, 80, 106,
130, 1 3 1 , 13S et pessim
Germe (Thrac.) 100
Getica terra (Dacia, Getike châra) 35 ;
geticum cultrum 88
gladiatori (traci) 23-24
Gothi ( Goţi ; Visi-, Ostrogoţi) 28, 36, 38,

72, 73, 82-84, 86, 87, 1 10, 1 13, 1 17 - 1 18,
122, 123, 125- 128, 1 30, 132- 136, 138,
163 (topon.)
Graecia, Graeci 102, 137, 147- 148 ; Graeca
lingua 102
Hadrumetum (Africa) 12S
Haemus (Stara Pianina, Balcani)

149,

150

Hebraei 1S8
Helenopolis (Bithyn.) S l
Hellenogalates (Rusticius) 1 19
Hellespontus S7, S9
Heraclea (Thrac.) 60, 96
Heruli 1 1 1 , 1 13, 1 14, 1 17, 120, 123, 128,

134, 135, 137, 139

Hierapolis 123
Hierosolyma (Ierusalim) 90, 162
Hippis (fl., Lazica) 134
Hippo Regius (Africa) 1 15, 131
Hispania (v. Spania) lSl
Hunni (Hunnobulgari) 73, 7S -77,

79,
82, 84, 86-88, 1 1 1, 1 12, 1 14, l lS, 1 17,
1 19, 126- 128, 130, 133, 13S, 137, 138
hydronyma 163- 16S
Hydruntum (Otranto, Ital.) 1 19, 126,
128, 134

Iantra (Athrys) 1 17, 16S
Iberia (Caucesus) 1 17, 124, 145 ; (lingua
iberica ?) 162
Ierosolyma, v. HierosIllyri 19, 20, 6S, 67, 7 1 , 78, 79, 82, 84, 93,
123, 124, 126, 128 et pessim ; Illyricu.m

20-21, 37, 39, 47, S2, S4, 62, 67, 78,
79, 83, 84, 87, 93, 123, 124, 126, 127,
132, 13S, 142 et pessim ; Illyriciani 37,
93, 1 1 1 , 141 - 142
fonia 1 14
Iordanes (fl.) 161 - 162
Isauri, Isauria 81, 82, 1 10 - 1 12, 1 17 - 1 20,
126, 127, 130, 137, 146

lndices
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Istria (penins. !tal.) 135, 155
Italia 24 et passim, 72, 1 17, 152, 157
Iustiniana Prima 92 ; I. Secunda 99
Iustinopolis 99
Iuthungi (germ.) 40

Morlaci (Valac ) 91
move (lat.) 10
Mursia (Pann ) 62, 67
Mysia provin ia 1 17, 125 ;
Mys0s 28- 9

largiter ambula 103
Latina, lingua (imper. Orient.) 101 - 102,
150, 161
Lazi, Lazica 79, 84, 98, 122, 124, 134, 136,
139
legio
L. I Martia 70
L. II Herculia 58
L. II Parthica 25, 3 1 - 32, 36
L. II Traiana 30, 39
L. IV Flavia 30, 36, 58
L. VII Claudia 32, 36, 58, 83
L. XI Claudia 58, 59
L. XIV Gemina 27
Libya 120, 129
Liguria (!tal.) 120
Longobardi 132, 133, 135, 137, 145, 146,� 151
Luca (!tal.) 136
Lycaoni 1 12
Lydia 1 19

Naissus (Niş 47, 50, 51, 63, 65, 70, 71,
92, 93, 142, 165
Namia (!tal.) 136
Neapolis (Na
·) 1 18, 1 19, 125, 126
Nestos (fi., M ta) 165
Nicomedia (B yn.) 45, 53, 57
Nika (seditio 1 13
Nisibis 98, 1 1 , 122, 145
Noricum 68
numerarius (c ntabil) 153
numeros (mili . )
N. Batavo
seniorum 73
N. Hippone sium Regiorum 131
N. Primano m Iustinianoru.m 131
N. Felicum Persermin. 152
N. Tarbisi us 83
Numidia (Af ca) 1 16, 125
Nymphis (fi., Asiae) 151

Macroteichos (Dardanele) 159
Marcelliana (saec. VI) 93
Marcianopolis (Thrac.) 33, 149
Marea Moartă 161
Margus (fi., Morava) 165
Marisius (fi. Dac., Mureş) 165
Maros (Phrygia) 81
Mars Gradivus 32
Martyropolis 1 12, 151
Massagetae (Hunni) 1 1 1
Massylae (Africa) 130
Mattiarii 79
Mauretania 1 16, 131 ; v. Mauri
Mauri 1 16, 1 17, 123, 124, 129 - 131, 137,
139, 158
Mediana (Naissus) 52
Mediolan(i)um (Milano) 45, 54, 1 18, 120
medos (potus rustic.) 76
Melitene 146
Menephesa (Africa) 125
mensor (lat.) 103
Mesopotamia 122, 124
Messana (Messina) 132
Messapi (!tal.) 53
Methone (Graecia) 1 15
Mintumae (!tal.) 24
Misimiani 137
mixobarbarus 29
Moesia (Moesus) 20, 23, 32, 62, 65, 66, 72,
77, 79, 85 - 88, 93-94, 97, 102, 1 14,
117 (Mysia, 125 ) , 126, 139, 154 - 155,
160- 166 ; Moesia Prima 93 (cf. Mysia)
Mogontiacum (Malnz) 30
monophysitae 87-90, 144
Mons Lactarius 136
Morisari (Scyth.) 108

"

.

v.

Moesia ;

�

q

Odessus,
dessitana clvitas 77
Oenochalacon (Armen.) 121
Oescus (Moes. 99, (IskAr) 165
Onoguris (La ica) 136
ordinatus (ce turlo ? relig. ?) 70
Orvieto (!tal. 120
Ostrogothi (
Gothi) 83, 123, 133- 136,
138
Ozobia (Moes Inf.) 60
Padus (Po, !tal.) 136
Palaestina 1 1
Palatiolum ( alastolon) 94
Pamphylia 6
Fanion (Thre,lc.) 76
Pe.nnoni 18, 1 57, Pe.nnonia, 21, 30, 32,
65-68
passer (lat.) 00
Peloponnesas 1 15
Pentapolis 8
Perinthua (
aclea) 96
Persae, Persi 62, 66, 8 1 , 82, 98, 1 10 - 1 12,
1 19, 1 2 1 - 24, 130, 134, 135, 137, 144146, 151, 55, 158 ; Peraarmeni(a) 98,
124, 152 ; cf. numeros Perusia (!tal ) 1 18, 125, 127
Petra (Lazic ) 134
Pharangium (Persarmen.) 1 1 1
Phasis (fl. L zice) 136
Philippi (li ed.) 26
Philippopo
(Plovdiv) 36, 57, 60, 70,
149, 150, 65
Phrixou L" en 101
Phrygia, P
ges 57, 81, 1 12
Picenum (I
) 120
Pinciana, P rta (Roma) 1 18
Pincus (fi. oes., Pek) 165
Pisauru.m (I
) 127

�
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Pola (Istria) 127
Portus (Ital.) 1 18 ; Sofian (Cpol.) 99, 159
Prevalitana (provincia) 93
procerus (lat.) 108
Prusa (Bithyn.) 63
Pulpudeva (Plovdiv, Philippopolis, Thrac.)
36, 165
Quadi (germ.) 69
Ratiaria (Moes. Sup.) 77, 83
Ravenna (Ital.) 120, 121, 125 - 128, 134,
135, 152 ; Classis R. 152
Rhegium (Calabria) 1 18, 132
Rhodopolis 137
Rhodos (ins.) 27
Roma 1 18 - 1 19, 126, 136, 153 et passim
Romaioi (Romani) 126, 135
romanizarea 19, 23, 59, 160- 166
Romula (Dacia) 44
Romulianum (Moesia) 41, 43, 44, 46, 52
Roxolani (Sarm.) 44
Ruscia (Rossano) 128
Rusguniae (Mauret.) 131
Sabazios (thr. - phryg . ) 99
Sabiri (Hunni) 88
Sabulente Canalion ( ? Thrac.) 1 49
saevissima dominatio 32
Salaria, Porta (Roma) 1 18
Saldo- (Thrac.) 85
Salona (Dalm.) 27, 1 18, 126, 134
Samniu m (Ital.) 1 18
Samus (fi. Daciae, Someş) 165
Sandilchos (Hunn.) 138

Sappaeus (thr.) 27
Saraceni 79, 1 12
Sardica, v. Serdica
Sardinia 1 14 - 1 16, 135
Sarmatae (v. Roxolani) 31, 44, 62, 69, 84
Sarnus (fl, Ital.) 136
Satala 1 1 1
Sauromatae (Sarmat-) 84
Scala Veteres ( Cellas Vatari, Africa) 1 17
Sclaveni, v. Slavi : Sclavinia 155, 164
Scodrlhese, regio (Dac.) 100
scribo (Ital.) 153
Scupi (Dardan.) 92, 101, 142, 165
Scythae (Hunni) 81, 86, 1 1 1 ; ScytWa
(Moes. Inf.) 86, 87, 1 1 4 ; monachi de 88-89 ; Scythia provincia 71, 87, 89,
1 14, 126 ; Scythia Minor 86 ; Scythi
cum ferrum 88
Sebastopolis (Colchida) 138
Sebenico (Dalm.) 9 1
Securisca (Moes. ) 155
Selymbria (Thrac.) 80, 82
semibarbarus 29
Sena Gallica ( Ital.) 135
Sens ( Gallia) 63
Septum ( Gibraltar) 1 1 6
ser, serim (arm.) 108
Serbi 160, 166

Serdfca (Sard-) 41, 43, 45, 46, 55, 60, 61,
63, 93, 106, 133 : (Sredec, Sofia) 165
servi (sclavi) Thrac. 23-25
Severiani (sectio) 140
Sicilia 1 15, 1 16, 1 18- 120, 128, 132, 152154
Side (Pamphyl.) 60
Sidena ( Lycia) 78
Sinai, mons 161 - 162
Singidunum (Belgrad) 65, 66, 92, 149,
154
Sirmium (Mitroviţa) 38, 45, 145, 149
Slavi (Sclaveni, Sclavini), Antae, 90, 98,
1 19, 121, 133, 135, 137, 149, 154- 155,
158, 160, 164 - 166
Sofia, v. Serdica ; sancta Sophia (Cpol.)
101
Sopianae (Pannon.) 68- 69
Spania (Hispania) 151
Spoletium (Ital.) 1 18, 120, 125, 127, 136
sta (lat.) 103
stabularia (hangiţă) 50
Steiru (Cpol.) 105
Strymon (fi., Struma) 165
Suania 143 ; Suanitae 1 1 1
Sucidava (Dac., Celeiu), pons 61
Sura (Callinicum) 1 1 1, 122
Syllectum (Selekta) 1 15
Syracusa 1 18
Syria 76, 122 ; Syrus (Malchus episc.) 77
Syrta (Syrtica) 131
tabellarius 69
Taginum (Tad-, Ital.) 135

Tarentum (Ital.) 132
Tauresium (Dardania) 92-93, 95, 96, 99,
100, 103, 104, 133
Tautiomosis (Moes.) vicus 68
Telephis ( l.,azica) 136
Thacia (Africa) 125
Thebais (Aegypt.) 76
Tb.ebethen 145
Theodosiupolis (Armen.) 83
Th.:ssalonice 57, 94, 133
Thrace. Thracia 19 et sqq., 1 1 1, 127 et
pass. ; 160- 166
Thraces 19 et passim, 1 1 1 et paas.
thraex (glad;ator) 24
Thuringia (Germania) 84
Tibiscus (fi. Dac., Timiş) 76, 165
Tibur (Tivoli) 127, 128
Tien-schan (Turc.) 144
Timacus (fl. Moes., Timoc) 165
Tisia (fl„ Tisa, „Tig as") 76, 155
Tolosa (Gallia) 60
Tomis (Constanţa) 149, 154, 158
Tonzos (fl. Thrac„ Tund!a) 165
toponymia 163- 164
toma, toma (retoma) fratre 150
transforma (lat.) 103
Trapezus (Asia Min.) 1 1 0
Trebellic a 30, Triballl 94
Tricameroi:i (Africa) 1 15
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Tripolis (Africa) 1 14 ; Tripolitania 124
Troesmis (Moes. Inf., Igliţa) 58
Trogilos (Maced.) 129
Tsachar (Lazica) 137
Tsiru (Steiru, Cpol.) 105
Turcae 144
Tzani (Trapezus) 1 10, 137
ID.metum (Pantelimon, Moes. Inf.) 164
Ulpiana (Dardania) 93, 135
Urbino (!tal.) 120
Utus (fl. Moes., Vid) 165
Valeria (provine. Pann.) 47, 69

Vandali 78-81, 1 14 - 1 16, 123, 130
Venetia 125
Verona (Ital.) 138
Vesuvius (Ital.) 136
vexillationes Moesiae Infer. 32
Victoriana (saec. VI) 93
Viglentia (Cpol.) 99
Viminacium (Kostolac) 58, 77, 93, 155
vir egregius 27
Zaldapa (Moes.) 85, 86, 88, 126, 149
llenodochium (spital, Roma) 153

II. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM
inclinatis (Barbatio): homines originis (natione) Thraciae;
litteris s p a t i a t i s (A u l o z a n u s): nomina Thracioa

li tteris

„Ababa" (fict.) 29
Ablabius (a. 562) 140
Abros (Saracenus, a. 531) 1 12
Acacius, Theodorae aug. pater 105 ; procos.
121
Achilleus, Sex. Rufius - 163
M. ACILIVS AVREOLVS „tyrann.", v.
AVREOLVS 35, 37
Adegis, Belisarii protector 120
T. AELIVS ANTONINVS PIVS aug. 26
P. Aelius Septimius Mucapor cent. leg. 27
A ELIA , [ 1 ] Marclana Euphemla 79 ; [2]
Sophia
Aeneas (heros) 129
A etius, Flavius 7 1 - 74, 141
Aigan, Hunn., Belisarii domesticus 1 1 1,
1 14, 1 16
ALARICUS rexl Goth. 73
A luander, [1] L. DOMITIVS - ; [2]
equitum dux 1 19
Aluith, Herul. dux 120
ALYPIA 79, 82
Amalafridas, Goth. 135
AMALASVNTHA, Theoderici regis filla
98, 1 17, 120, 133
Amali, Ostrogoth. 1 17, 133
Amandinus, domesticus 153
Amantius, [ 7 ] praepos. sacri cubiculi 96,
97 ; [2] armiget Ioh. Troglitae 130 ;
[J] (a. 561) 140
Ammingus, Francus 138
ANASTASIA, [7] 61 ; [2] Theodorae aug.
soror 105 ; [J] Ino, aug. 1 47 - 1 48
ANASTASIVS, [ 1 ] FLAVIVS - aug-:-'
82-88, 96-98, 1 1 3 ; [2] Theodorae aug.
nepos 124
Anatolius, patriarcha Cpol. 80
Andreas, [ 7 ] cublcularius '.(a. 518) 97 ;
[2] praef. urbi Cpol. 140 ; [3] monachus
(saec. VI) 162

Anicii, gens Romana 101, 133 ; Aniclus
praef. praet. 62 ; Anicia Iuliana 133
Ansimuth, centurio, Germ. 149- 150
Antalas, Maurus 124, 125
Anthemiolus 79, 82
A nthemius, Procoplus Antonina, Belisarii wcor, 1 15, 1 19, 120,
123, 124, 127, 128, 138
ANTONINVS PIVS, v. T. AELIVS Antonius, v. Claudius - ; ANTONIVS
GORDIANVS 3 1
Apellianus, procos. 60
Apollianus, CLAVDIVS - 37
Apollinarius (Ital.) 1 16
Apsical, dwc (Goth. ?) 83, (Hunn.) 1 12
Arabia, Iustini II aug. filia 143
Aratius, Armen. (a. 548) 132, 133, 135
Ardabur (saec. V) 78-80,
85
Ardagastus, Sclaven. 149
Areobindus, Goth., comes Orient. (a. 503)
83, 125
A�iadna, Leonis aug. filia 81 -82
Arlarith, Germ., armiger Ioh. Troglitae
130- 131
Armentarius (signum Galerii aug .) 44
Arsaces, Persarmen. 130, 132
Artabanes 122, 125, 129, 130, 132, 136
Artasiras, Pers. 1 19, 127
Artemius, miles (a. 546), 130
Aruth, Herul. dux 135
Arzes, scutar. Belisarii 1 19
Asbad(os), Gepid. 135 - 136
Ascan, Hunn. mag. mii. 1 1 1 , 1 12, 1 14
Ascanius (heros) 129
Asclepiodote, martyr 58
Aspar, magister.lmll. praesentalis 78- 80,
85
Attia Valeria 27
ATTILA, Hunn. rex. 7 1 , 73, 76, 77, 86
AVDVIN, Langob. :rex 135
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A u l o z a n u s,

legatus leg. XI

Claud.

59

A u l u c e n t i u s, Valerius -, cent. leg.
XI Claud. 58, 163
A u l u c e n t u s 163
A u l u z a n u s, [ 7 ] 27 ; [2] leg. II Parth.
32 ; [J] 34 ; [ 4] 59
A u l u z e l m i s 163
A u l u z e n i s 163
Aurelianus, L. DOMITIVS
Aurelius, [ 7 ] senator 39 ; [2] Aurelius
Bethus cent. leg. 27 ; [J] Bitus ; [ 4]
Byzes ; [5] M. - VALERIUS CLAV
DIVS Goticus aug. 36- 39, 47 ; [6]
M. - VALERIVS CLAVDIVS QVIN
TILLVS aug. 38 ; [7] Aurelius Dassius
leg. II Parth. 31 -32 ; [8] Aurelius Dasu
mius leg. II Parth. 31 - 32 ; [9] Aurelius
Diso ; [70] A. Eptacentus ; [7 7 ] A. Gaius
106 ; [72] A. Mestrius ; [13] A. Paiba ;
[14] M. A. SEVERVS ALEXANDER
aug. 30 ; [15] A. VALENS 56 ; [16]
A. Varzo leg. II Parth. 32 ; [ 7 7] M. A.
Lucianus vet. leg. II Parth. 32 ; [18]
A. Zypyr.
Aurelia Eliodora 59
Aurelia Italla ( ?) Thraca 72
A VREOL VS, M. ACILIVS - 35
„Aurgais" (Aur. Gais) 106
Avitius Tziro, Avitius Z(fro) 105
A z i m a r c h u s scribo (a. 596) 153- 154 ;
cf. Zimarch-

Babai, Sarmat. 134
B abas, Goth. dwc Romanus 134
Babo, Francus 134
B abos, Delmata 134
B a b u Tarsa 134
Baduarius, Goth. 108, 1 14, 138, 143, 146
Baduila (Totila) 126
Bahram, Pers. 151
Baisos ( ? saec. VII) 160
Balas, Hunn. dux 1 14
Bannias, Arabs 60
Barbarus apparitor 68
Barbatio, Thrax, Belisarii protector 1 15,
127, 128
Barbatus, dux 109, 1 15, 1 16
Basilinn a, Iuliani aug. mater 64
Basiliscus (saec. V) 80, 81, 1 14
Basilius [ 7 ] 1 10, 1 1 1 ; [2] Cilix 144
:Ratza, Goth., dux Romanus 1 19
B e i t u s 24 ; cf. Bitus
l3 e l i s a r i u s (Bilisarius, Beles-, Belsuo
rius, Vilisarius, Velesarius, Vuilisarius),
Flavius
94, 98, 106- 141 passim
Belittas 108
B e n i l u s dwc Romanus 84, 86, 89,
109, 134
Bessas, Goth. dux Romanus 84, 1 10, 1 12,
1 1 7, 1 19, 121, 125- 1 27, 134, 136
llESSINVS, Thuring. rex 84
Besso, Franc. 84
-

B e s s u s, Bessi, v. index I · Sergius
B e s s u s 59
B e t h u s, v. Aurelius „Bigleniza" (Vigilantia) 99
Bilisarius, v. Belisarius 108
B i s d e s [95
B i s t e s 95
B i s t o c o s 95
B i t h u s 20, 25, 59 ; cf.
B i t u s 32, 163 ; [ 7 ] Aurelius - leg. I I
Parth. 32 ; [2J Flavius - tribunus (saec.
IV) 69 ; 163
B i z i a s (a. 384) 70
B i z k a n t i o s ( ?) l l l
Blivila dux Pentapol. (saec. IV) 84
Bonifacius numerarius 153
Bonifatius comes Africae 73
Bonosus comes Orientis 158- 159
Bonus [1] Vitaliani nepos 84, 85, 89, 109,
1 19, 126, 136, 138 ; [2] mag. milit.
Illyrici 139, 145
B o r a i d e s 20, 60, 78, 95, 99- 10 1 , 122 ;
[ 7 ] Germani frater 95, 103, l l3 ; [2]
Iustinus
; [3] Belisarii protector 109,
1 15 ; [ 4] Bessus, bucellarius (a. 561)
131 ; cf. BuraidBuhas, Hunn., Belisarii protector 1 19
B u r a i d o miles num. Hippon. 1 3 1
B u r a i d u s presbyter 60
B u r c e n t i n u s miles, proditor 103, I I I ,
-

120- 121

B u r e b i s t a 95
Burides semit„ Buridos Arabs 60
B u s a [ 1 ] scribo, Ita!. (a. 595) 149, 152 ;
[2] manganarius Appiaria 150 ; [J]
Busa, fem. Apulia (saec. III a.C.) 153
BVSAN Vulgarorum rex 153
B u z e s dux Rom. 84, 86, 89, 109 - 1 12,

122- 123, 132, 134, 136, 137
M. Aurelius - , legatus Cretae
58, 163
B y z u s monachus (V saec.) 77
B y z e s,

CABADES Persarum rex 1 12 ; dux
135
CAECILIA PAVLINA aug. 33
Caelestius, v. Flavius Marcellianus
Camasarye 108 (v. Comosar-)
Candidianus, Galerii aug. fii . 47
Capitolina martyr 58
Carausius (Britt.) 50
Carosus, miles (a. 546) 130
Carpilio 73 ; Aetil fii . 73 ; FI. Carpilio 73
Castus [ 1 ] dwc Rom. 149- 150 ; [2] mag.
milit. Ita!. (a. 593) 153
Catellianus, episc. (V saec.) 77
Celer, mag. offic. (VI saec.) 84
Celerinus, Vitaliani domesticus 98
Chalazar, Hunn., praetor. 128
Chanarangas, Persarmen. 132
Charito [1] loviani aug. uxor 68 ; [2]
Tiberii Const. aug. filia 147- 148
Chlorus, v. Flavius Valerius Constantius -

Jndzces
CHOSROES, Persarum rex 1 2 1 , 123, 1 4 3 ,

158
Claudia 38
Claudius, [ 1 ] Antonius 69 ; [2] l\I. AV R .
VALERIVS - Goticus aug. 3 6 - 38,
47 ; [3] Illyrius, procos. Achaiae ; [ 41
Cn. - Leonticus, vir cons. 26 ;
[5 �
Claudius Terens 26, 34
Comentiolus scribo, dux 1 49 - 151 (Comencio
lus), 152, 1 54 - 156
Comito, Theodorae aug. soror 105, 1 1 0 ,

122, 143
C o m o s a r y e 108
Conon dux 1 18- 120, 125, 126
CONSTANS aug. 61, 62
CONSTANTIA, [ 7 ] Flavia Iulia - 6 1 ;

61

[2]

Constantianus, cornes stabuli 1 1 8, 124, 1 25,

132, 133
CONSTA N TINA [ 1 ] aug. 38 ; [2] Tiberii
Const. aug. filia 147, 1 48, 1 56, 158
CONS TA N TINVS, [ 1 ] Flavius Va1erius aug. I, 1 1 , 47, 5 1 - 52, 59 passim ; [2]
II, 57, 61 - 62 ; [3] dux, vir senat. ordin.
(a. 502) 83 ; [ 4] comes stabuli, dux: 109,
1 12, 1 17, 1 19, 120 ; [5) Lydus 1 1 9 ;
[6] IV Pogonatus aug. 160
Constantiolus d ux Moesiae 109, 1 1 1 - 1 14
CONS TA N T/ VS, ( 1 ] Flavius Valerius I aug. 4 7 - 50 ; [2) II aug. 6 1 , 73 ; [3 ]
Gallus 62 ; [4) III aug„ Flavius - 7 0 - 7 1
Constantius dux 83
Corippus, Flavius Cresconius - poeta 129-

131

CORNELIVS SYLLA 24
C o t u s, villicus 25 ; Cotys 53
Crescens, miles (a. 546) 130

Cresconius, v. Corippus
Creusa 129
Crispus, [ 1 ] 38, 47 ; [2] FLAVIVS IVLIVS
- 57, 6 1
Cteanus, v. Theodorus [3]
C u t h i u r a s 86
C u t i l a 1 19, 128, 161
C u t i u n i s 86
Cutzinas, Maurus 139
C u t z i s, Cutzes (Cuztis), Vitaliani filius
84, 86, 89, 109- 1 1 1
Cyprianus, foederatorum dux 109, 1 14,
125- 127
Cyrlacus, [1] subdiaconus (V saec.) 77 ;
[2] pabiarcha Cpol. 156
Cyrlllus, Illyricianus dux 87 -88, ll 1- l l2,
ll5- l l 6 ; scriptor 162
Cyrus, Aegypt., praef. praet. 102
Daais ( ?) 53

Daca (Daza) 52, 53 ; v . Daia
D a d a, [1] villicus 24 ; [2) martyr 60
D a d i o s 53
D a d i s 53
Dagistheus, Gothus dux Rom. 134- 135
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D a i a 44, 52- 54, 56 ; v. Galerius Valerius l\Iax:iminus
D a i c o s e s 53
Daiscos 53
Daius 53
D a i z i n i s 53
D a i z i s 53 ; D a i z o 53
Dalmalius, v . Delmatius
D a l u s villicus 25
D a l u I i u s 67
Damianus, Valeriani nepos dux 1 20
D a o s 53 (v. Daia)
Dasa illyr. 53
Dassianus, illyr. 67
Dassius, Aurelius - illyr. 31 -32, 60
Dasumius, Aurelius - illyr. 3 1 - 32
Data ( ?) 53
D a t y s u s, martyr 60
Daza (Daca ? ) 53 ; v. Daia
Deazius, illyr. 67
D E C I B A L V S (v. Diceb-) rex 34, 163
Delmatius, Flavius - 60
Demetrius, peditum dux: 1 18
Deoforon, Italicus 128
Deontius (Leontius) , Anta 137
D i a s t e s villicus 24
D i c e b a l u s (Deceb - ) 127
D i d a 53
vir
D i n e s 58 ; D i n e n s, Valerius
egregius 27
D i n i t i u s, praepositus leg. IV Flav. 58
Diocles (Diocletianus) 54
DIOCLETIANVS aug. (M.Aur.Val.) 20,

45-68 pass .
Diogenianus (Diogenes) 77 ; [ 1 ] 81, 82 ;
(2) mag.milit.Orient. 98
Dionysius, cons. (a. 429), mag.milit. 75
D i s o, Aurelius - leg. II Parth. 32
D i t a s 95
D i t i l l a 95
D i t i z e l e 95
D i t u g e n t u s 95
D i t u p a i b i s 95
D i t y b i s t u s, Iustin! commilito 81, 9396, 103
D i z a 77 ; [1] leg. II Parth. 32 ; [2) 59 ;
[3] centuria 70 ; [4] episcop. Odessitanus
(a. 451 ) 77
Dizabulos, v . Istămi
D i z a l a 163
D i z a n e t- 77
D i z a p o „ leg. II Parth. 32
D i z o, D i z o n e s 77
D i z o n i a n u s ( ?), subdiaconus 7 7
D o l e a 67
D o l e s 59 (Doleo), Dolens 34
Domentia, Phocae aug. mater 157
Domentiana (Dysmenziana), Phocae aug.
filia 157, 158
Domentiolus, [ 1 ] Vitaliani nepos 89, 109,
l l2, l l7, 132, 143 ; [2] senator, mag.
milit.Armen. 151, 158 ; [J) Phocae aug.
frater 157- 159

lnd.ices

1 74
Dominicus, episc. Centumcellae 152

DOMI TIVS, [1) L. - ALEXANDER aug.

57 ; [2) L. - AVRELIANVS aug. 38 - 4 1,
141
Domnicus, mag. peditu.m 1 17
Domnio, episcop. (V saec.) 77
Dorotluus, mag.mllit.Armen. 109, 1 1 1, 1 12,
1 14, 138
Dorotis, armiger (a. 546) 130
Drocton, Langob. 151
Droktwulf, germ. 1 5 1
Dructacharius, germ. 1 5 1
Dryantilla, v . Sulpicia
Ducarius, celt. 108
D u l a z e n u s Sappaeus 27
Dulcidius („Dulcissimus") Vigilantiae con
iunx 91, 100
Ebrimuth, Goth. 1 18
Elminzur, Hunn. 137
Elpidius, patricius 149, 158
Ennes, Isaur. 1 17
Epinicios, Phryx, comes rerum privat„
praef.praet. 81
leg. II
Aurelius
E p t a e c e n t u s,
Parth. 32
Eroitis, martyr 58
Eros, Aureliani aug. notarius 40
Euans (Euantes) 129
Eu.menius, panegyr„ v. Index III
EVPHEMIA, [1] Aelia Marciana - ; [2j
Leonis aug. soror 81 ; [3 ] Lupicina
Euphemius, mag.offic. 76
BURICH, Visigoth. rex 82
Eusebius, comes foederat. 140
Eutropia 6 1 - 62
Eutropius 38, 47, 61

- Ricimer ; [20] - Rumitalca ; [21 ] episcopus Antioch. 87 ; [22) - TIBERI
VS CONSTANTINVS aug. ; [23] - VA
LERIVS CONSTANTINVS aug. ; [24]
- VALERIVS CONSTANTIVS ; [25]
- VALERIVS SEVERVS caes. ; [26]
- Varronianus ; [27) - Ziper tribunus
Florentius, Thrax 109, 1 1 1, 1 12, 1 14
FOCA S (Phocas) aug. 49, 134, 148, 154- 159
Froila 84
Fronimuth, Germ.. dux 1 30
Gabinius, Quad. rex 69
Gaianus, episcop. 77
Gaius, v. Aurelius [ 1 1 ]
C. GALERIVS VALERIVS MAXIMIA
NVS aug. 4 1 -47, 52 -56, 68 ; [2] VALERIVS MAXIMINVS Daia caes. 47,
52-54 (cf. Daia)
GALLA 62
GALLIENVS, LICINIVS aug. 35, 37
GALLVS, v. CONSTANTIVS Gaudentius, [ 1 ] Aetii pater 7 1 ; [2) Aetii
filius 73
Geiseric, Vandal. 78
Geisirith, Germ. dux 130
GELIMER. Vandal. rex l l 4 - l l 6, 123, 129
Gentius, Germ.„ mag.milit. 130
Germanus, [1] Iustini I nepos 95, 98 - 1 00,
106, 109, l l 2, 1 1 3, 1 17, 122, 127, 132- 133,
135 ; [2] - Postumus 133 ; [3] Dorothei
filius 1 03, 109, 1 12, 138 ; [ 4] - Iustinus
Iloraides ; [5] Iustiniani filius 147- 148,
155, 1 60 ; [6] m.iles (a. 546) 130 ; [7] dux
Phoenices 151 ; [8] (a. 605 ) 158 ; [9]
patriarcha (VII saec.) 160
Glaus, Iulius
illyr. 31 -32
GLYCERIVS aug. (V saec.) 80
Godas, Vandal. l l 4
Godigisclus, Goth. d ux 84
Godila, Goth. 1 1 4 (cf. Gudila)
Gontarith, Goth. 125, 131
Grata Honoria, v . Iusta GR.A.TIANVS aug. 20, 67, 69
Gregorius, [ 1 ] Armen. 130 ; [2] (a. 562 )
139 ; [3] praef. 153- 1 54 ; [4] papa
Romae 152- 154, 1 57
Gubazes, Laz. rex 136
G u d i l a praetorianus 128 (Godila)
Guduin, Germ. dux (a. 602) 155
GVRGENES, Iber. rex 98
-

Fagas, Ioannes [15]
Fanitheus, Herul. dux 120
Faras, Herul. 1 1 1, 1 12, 1 1 4
Fastita, miles, Germ 130
Fazas, Iber. 126, 128
Filegagus, Gepaes 134
Filemuth, Herul. 1 35 - 136
Fiscula, miles, Germ 130
FLAVIA, [1] - Iulia Constantia ; [2] Iulia Helena ; [3]
Maxima Fausta ;
[4]
Maximiana Theodora
Flavius, nomen gentil. (sive praenomen ?),
saec. IV-VI 49, 65, 69, 72, 104, 122 ;
[ 7 ] - Aetius ; [2] ANASTASIVS aug. ;
[3] Belisarius ; [4) Bitus tribunus ; [5]
Caelestius Marcellianus ; [6] FL. CLAV
DIVS IVLIANVS (Apostata) aug. ; [7]
- Cresconius Corippus, poeta ; [8] CONSTANTIVS III ; [9] - Delmatius ;
[ 1 O]
Hannibalianus ; [ 1 1 ] - IOVIA
NVS aug. ; [12] - Iulius Crispus ; [13]
- IVSTINIANVS II aug. ; [14]
Mar
Mar(inus?) Iustinus-Boraides; [15]
cianus ; [16] - Maximus ; [ 7 7] - Moco ;
[18] - POPILIVS NEPOTIANVS ; [19]
.

.

-

-

-

-

-

„Hababa" (Ababa, nom.fict.) 28, 29

Hannibalianus [ 1 ] 60, 61 ; [2] Flavius - 60
HELENA , [1] FLAVIA IVLIA - aug.
50 - 5 1 ; [2] Constantini aug. filia 6 1

Hellodorus 7 0
Heraclianus praef. 3 7 ; 73
HERACLIVS aug. 151, 156, 159
Herm.anaricus (Goth., Alan.) 86
Herm.ogenes, [ 1 ) magister offic. 1 12 ; [2]
163

Ind.ices
Herodianus, pedit.dwt 1 10, 1 18, 1 2 1 , 126,

127, 136

H e z b e n u s Dulazeni Sappaeus cent.class.
Misen. 27

HILDERICUS, Vandal. rex 1 14 - 1 15
Himet'ius Thrax, dwt Byzacenae 109, 125,

132
Honorata (Ligur.) 145
Honoratus (Ravenna) 152
HONORIVS aug. 7 1
Hormisda, papa Romae 85
Hypatius, [ 1 ] mag.milit. Thraciae 87 ;
[2) dwt, Anastasil aug. nepos 83, 84,

87, 88, 1 13

Iamblichos, philos. 64
Ianuarius 67
ILDIBAD, Ostrogoth. rex 126
Ddiger, Germ. 1 16, 1 17, 120, 121
Illerich (Ild-), Germ. (a. 561) 131
Illus, Isaur. [ 1 ] 81, 82 ; [2) 137
Illyrius, v. Claudius Innocentius, [ 1 ) papa Romae 77 ; [2) praef.
equit. 1 17
Ino (Anastasia) aug. 147
IOANNES, [ 1 ] aug. Occid. 73 ; [2] Scytha
(Hunn.) mag.wilit. 82 ; [3] Thrax( ?),
mag.millt . (cos. a. 499) 82, 83, 96 ; [4]
Vitallani nepos 84, 85, 88, 89, 109, 1 10,

1 19- 121, 125 - 128, 132, 133, 135, 136 ;
[5] Maxentius (VI saec.) 90 ; [F,) „a1<g."
(a. 518), episcop. 96 ; [7) Theodorae aug.
filius 1 15 ; [8] - Troglita 109, 1 12,
1 15 - 1 17, 122, 124, 125, 129 - 131, 135 ;
[9] Nicetae filius 1 1 1 ; [10] Cappadox,
praef.praet. 102, 1 13, 1 14 ; [ 1 1 ] Epidam
nius, dwt 1 15 ; [12] Thrax( ?) 1 15, 120 ;
[13] Belisarii protector 1 16 ; [14] Arta
banis pater 122 ; [15] Fagas 123, 133,
135 ; [16] Slsinioli 125 ; [ 1 7] ::>tephani
des, legatus ad Cutzinam 130 ; [18] armi
ger 130 ; [19] Mystacon 131, 148- 151 ;
[20] Armen. 134 ; [21 ] Hellenogalates
136 ; [22] Rogathinus, legatus Africae
139 ; [23] cons. 139 ; [24] Callinices,
Domentioli filius 89, 1 12, 140, 143- 144 ;
[25] mag.milit. Armen. 145 ; [26] episcop.
Sicil. 153 ; [27] mag.scriniorum 158 ;
[28] spatharius 158
Ioannina, Belisarii filia 124
IOVIANVS, FLAVIVS - aug. 20, 65 - 67
Iovius (Daia) 54
Isac, [7) Armen. 127 ; [2] 140
Istlimi (Dizabulos, Sizabulos, Sllzibulos)
Turc. princeps 144
„Istok" (nom.fict.) 90-91
!tala (Itela) 7 1 ; Italia 7 1
ltalla, Aurelia - Thraca 7 1
l t h a z i s 11
[ t h i o s t h l a 71
I VLIA N VS, [ 1 ] FLA VI V S CLA VDI VS
aug. 60, 64 -65 ; [2) mag.millt.Thra
dae (a. 493) 88 ; [3] praef.urbi Cpol. 140
-
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I VLI VS, [1] - CONSTANTIVS 60- 62 ;

[2] C.Iul.Glaus leg. II Parth. 31 -32 ;
[3] Iul. C.f. Voi. Maximus Mucianus, vir
senat. ordin. 26 ; 163 ; [4]
Nepos (V
saec.) 80 ; [5] M. - PHILIPPVS (Arabs)
aug. 33 ; [6] - Valens cent.leg. II Parth.
32 ; [7] - VERVS MAXIMIN VS
Thrax aug. 23, 28-33, 42 ; [8]
VERVS
MAXIM VS caes. 30-33 ; [9] C. lul.
Teres thracarch. 26, 163
Iusta Grata Honoria 7 1
Iustina, Germani filia 127
I VS TINIA N VS, [ 1 ] FLAVIVS PETRVS
SABBATIVS - aug. 49, 88, 90- 142
passim ; [2] Germani filius 132- 133,
135, 145 - 148 ; [3] Mauricii aug. filius
156 ; [4] patricius (a. 669) 160 ; [5]
II aug. 160
IVSTIN VS, [1] I aug. 81, 83, 84, 87, 88,
90- 104 ; [2] B<ffaides (FL. MAR. PET
RVS
THEODORVS
VALENTINVS
RVST. BORAIDES GERMANVS IVS
TINVS) 95, 99, 122, 132- 133, 135 - 139,
142, 145 ; [3] mag.milit. 1 1 4 ; [ 4] mag.
milit. 120, 125, 126 ; [5] FLAVIVS
IVSTINVS II aug. 49, 93, 99, 122, 138,
140, 142- 147 ; [6] Mauricii aug. filius
156
lustus, [1] Germani frater 99, 100, 103,
109, 1 13, 123, 124 ; [2] Iustini aug. filius
143
Izedgerd, Pers. 1 12
-

-

Laurentius 153

L a z e f' e s 121
LEON, [ 1 ] I Thrax (Bessus) aug. 70, 77,

79-81, 85, 95, 98, 1 1 4 ; [2] II aug. 81,
95-96 ; [3] Ci1ix 144
LEONTIA , [1] Leonis aug. fllia 81 ; [2]
Leont8 Focae aug. wtor 156, 157
Leonticus, v. Claudius [4}
Leontius, [1] episcop. 77 ; [2] Byzantinus
87, 89-90, 141 ; [3] Zaunae filius 1 19 ;
[ 4] Deontius 137 ; [5] c0ns. 153 ; [6] (a.
604) 158, 159
Leuderis, Goth. 1 1 0, 1 18
Libelarius, dwt 98, 1 10
Liberius, senator 132
LICINIA NVS, [1] VALERIVS LICINIA
NVS LICINIVS aug. 47, 55-57, 59,
61 ; [2] iun. aug. 56

LICINIVS, v. GALERIVS
Lila, Valerius - , Maurus 158
Lilianus 158
Lllius (Lillis) 157- 158
Lillas, Lileis, Lillo n 157
LIVIVS SEVERV S 80
Longinines, Isaur . 82
Longinianus, v. Valerius
Longinus, Isaur. 82
Lucianus, martyr 51
Lucilianus, mag.milit. 67
Luminosa, Zemarchi wtor 152

Ind.ices
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Lupicina (EVPHEMIA) , Iustini I aug. uxor

98, 104, 105
Lutarius (celt. ?) 108
Me.cedonius, episcop. Cpol. 87
Me.gnentius, Germ. 62, 66
MAGNVS cos. 3 1
MAIORIANVS aug. 80
M a i o s a l' a 108
Malchus, [7] Syrus episcop. 77 ; [2] miles
(a. 546) 130
Malthanes, Cilix 144
Mal'cellianus, Flavius Caelestius - dux
Valeriae 69
Mal'cellinus, [ 7 ] mag.offic. (IV saec.) 62 ;
[2] (a. 561) 131 ; [3] Zipel'is pater 137 ;
[4] comes, historiae scriptor 141 - 142
Mal'cellus 1 19, [7] mag.milit., equit. 63 ;
[2] iunior 63 ; [3] 70 ; [4] dux foedera
torum 109, 1 1 1 , 1 12, 1 15 - 1 17 ; [5]
comes excubitorum 1 1 1 ; [6 ] Iustiniani
aug. nepos 91, 99, 109, 124, 138 ; [7] dux,
custodiis palat. pre.ef. 132 ; [8] 140
M a " c e n t i u s dux 49, 103, 109, 1 19,

125, 130
Mal'ciana, Aelia
Mal'cianus, [ 7 ]
MARCIANVS
vius
79, 81

- Euphemia
dux (III saec.) 36 ; [2]
aug. 49, 78-82 ; [3] Fla
; [ 4] Iustiniani aug. nepos
99, 105, 139, 145 ; [5] dwc sub Belisario
109, 1 15 ; [6] tribunus (a. 546) 130
Marco- (celt.-germ.) 83
Marie.nus (Marinus) comes excubitorum 140
Marinus( ?) 122 ; [7] Syrus, navarcha 88 ;
[2] Apamaeus, pictor 95
Maris Chalcedonius, episcop. 77
Marlinus, [ 7 ] dux 109, 1 12, 1 14- 1 16,
1 19, 1 2 1 - 124, 136, 137 ; [2] dux 148- 149
Me.rturius, tribunus (a. 546) 130
MATASVNTA, Ostrogoth. regina 120, 133
Mauriclus, [7] Mundi filius 1 1 8 ; [2] TIBERIVS CONSTANTINVS aug. 147-

157
Maurus, Bessus( ?), patricius (a. 7 10) 160
Maxentiolus, Constantini scutarius 120
MAXENTIVS, [7] aug. 45, 46, 54, 56,
57 ; [2] Ioannes - ; [3] 137
Maxima, Flavia - Fausta 61
MAXIMIANA, FLAVIA - TH EODORA
e.ug. 50-52, 61
MAXIMIANVS, [ 7 ]
HERCVLIVS aug.
20, 45-61 ; - GALERIVS aug.
Maximilla, Galerii :.ug filia 46
Maximinus, [ 7 ] v. IVLIVS [7] VERVS
Thrax aug. ; [2] Flavius - praef. annon.
66, 68-69 ; [3] legatus ad Attilam
75 - 76 ; [ 4] „dux" ( ? , a. 542) 126 ;
[5] v. Galerius Valerius - Daia
Maximus, [ 7 ] IVLIVS VERVS - caes.
30 -33 ; [2] Marcianopol. 33 ; [3] mar
tyr 5" ; [ 4] martyr 60 ; [ 5] Petronius - ;
[6] - Ephesius philosophus 64 ; cf.
Iulius - Mucianus
-

Maxintolus, miles (a. 561) 132
M e d i s a I' s a 108
Medisinissa, Maur. dux 1 16
Menophilos 163
Mermeroes, Pers. 1 1 1
Mestrianus, [ 7 ] 57 ; [2] scribo (Metr- ? ) 13&
Mestrius (Aurelius -) leg. II Parth. 32
M e s t u s martyr 60
Mezezius (Mite!, a. 669) 1 60
Micea (nom.fict.) 28, 29
Mificus (Beduin. ?) 130
M o c a 53
M o c o, Flavius - domesticus 77
M u c a l a 12
M u c a p o "•
[ 7 ] P. Aelius Sept.
,
[2] Aurelie.ni dux 40- 41 ; [3] in Armen.
59 ; [4] carnifex 60
M u c a t " a,
[7] Septimius - trib.leg.
III Aug. 27 ; [2] mil.leg. II Parth. 32 ;
[3] praepos. leg. VII Claud. 58
M u c a t r a l i s 59 ; -us 34 ; Mucatl'aulus

27, 34

M u c a z a n u s 59
Mucianus, [7] Iulius Maximus - ; [2] leg.
II Parth. 32 ; [3] Traianus - ; [4] appa
rltor (a. 368) 68
Mundilas, Germ., Belisarii protect. 1 19, 120
Mundus, Gepaes, mag.milit. 1 13, 1 18
Mygdonia 60
Mysianus, Valerius - 59
Mystacon, v. Ioannes [79 ]
Narcissus, Cilix, episc. 77
NARSES, [ 7 ] (Narseus) Persar.rex. 55 ;
[2] Persarmen., dux Romanus 1 13, 120,
124, 125, 134- 136, 138 ; [3] (a. 603) 158
Nata 68
N a t o p o l' U S 68
Natuspardo, scutarius 68
Nazarius (Nazares) „ Illyrlus", lliyrlci comes 127, 133
NEPOTIANVS, v. Flavius - 61, 62
Nestor, Sclavenus 94
Nicanol', strateg. Rhodos 27
Nicetas (Thrax ?) 1 1 1
Octavia Quieta 27
Odoin, Germ. 134
Odonachus, Ostrogoth. 100, 134
Odotheus, Genn. 134
Odovacar, Germ. 134
Oilas, Belisarii protect. 1 19
O l o " o s, Thucyd. pater 141, 163
OLYBRIVS aug. 133
OLYMPIAS (Maced.) 46
Optelas, Goth., Aetii protect. 74
Ornus, miles (a. 546) 130
P a i b a, Aurelius - 32
Pamphronius legatus 138
Pappus 109, 1 15 , 129
Pasaros 100
Passar 100
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Indices
Passara, Germani ( 1 ] uxor 97, 100, 132
Passaria 100
Passarinus 100
Passarus 100
Passer 100
Patriciolus, Vitaliani pater 83 -86, 89, 1 10
Patricius, [ 1 ] Asparis fii . 80, 81, 85 ; [ 2]
Phryx, cos. a. 500, 83, 87 ;
[3] illus
tris 158
Paulus, (1] notarius 63 ; [2] tribunus 78 ;
[3] notarius Vitaliani 98 ; [4] dux,
Thrax 1 18- 120 ; [5] armiger (a. 546)

130 ; [6] Cilix 144 ; [7] 140
Peranius, Iber. 1 17, 124
Petronius [1] 60 ; [2] Maxi.mus consul
73 - 74
Petrus, [ 7 ] Patricius 94 ; [2] - Iustinia
nus aug. 1 04 - 105 ; [3] Arzanenus 1 12,
1 22 , 123 ; [4] FI. Mar. Petrus Iustinus
Boraides ; [5] Thrax 124, 125, 131 ; [6]
Ioh. Trogl. fii . 129 ; [7] dux, Mauricii
aug. frater 154 - 155 ; [8] Mauricii aug.
fii. 156

Phagas, v. Fagas
Pharesmanes, Colch. dux 83
Philippicus, Mauricii aug. cognatus 151
PHILI PPVS, M. IVLIVS - , Arabs aug.
55 ; Philippus episcop. et martyr 60
Phocas, v. Focas
Photius, curator domus Placidiae 159
Placidia 7 1 , 133
Placidus Valentinianus, v. Valentinianus III
Plinthas, Hunn. (Goth. ?) 75
Flavius POPILIVS NEPOTIANVS aug. 61
Pompeius patricius, Anastasii aug. nepos( ?)

1 1 1 , 1 13
POSTVMVS usurpator

35

P o t a z i s 67
Praesidius, Ravenn. 120
Prays (Aegypt.) 107
Preiecta, Iustiniani aug. neptis 99, 125
Priscus, [7] Panites, Rhetor 75 -77 ; [2]
miles (a. 546) 130 ; [3 ] dux 149 - 151,
154, 155 ; patricius, Focae aug. gener

157 - 159
PROBVS, aug. 20 ; Probus patricius 159
Proclianus 1 10, 1 1 1
Procopius, ( 1 ] usurpator 68 ; [2] ANTHE
MIVS aug. 79 - 80 ;
[3] 79, 80 ; [4]
Caesariens. histor. scriptor 1 15, 1 19 (cf.
index III) ; [5] praefectus 140
Pudentius 1 14
Putzintulus, dux (Germ. ?) 130
Pyrros (gr.-thr. ?) 36
Quieta, v. Octavia

QuitJtillianus martyr 60
Quintillus, M. AVREL. CLAVD. aug. 38
Recinarius, Germ. dux 130
Recithangus, Goth. 1 1 0, 1 22
Regalianus „tyrannus" 34-35
Rema, Goth., dux Rom. 1 19

Ricimer, Flavius

- 80, 82

R o e m e t a l c a, ROEMETALCES rex 34 ;
v. Romei-, Rumit
Rogathinus, v. Ioannes [22]
Roimus 34
R o m a e s t a 34
Romanus, [1] dux 84 ; [2] dux 148 ; [3]
scholasticus

158

R o m e t a l c a, Valerius -, dux Aegypti
59, 163 ; v. RumitRomula, Galerii aug. mater 41, 43, 45, 46
ROMVLVS Augustulus 74
ROMVLVS 79, 81 ; v. Valerius

[3]

R o m u s 34
Romylus monachus 77
Rufinus,
[ 7 ] Thrax, equitum dux
1 1 5, 1 1 6, 1 1 9 ; [2] Zaunae fii. 1 1 9
Rufus (scriptor) 103

109,

Ruimus 34
R u m i t a l c a, [ 1 ] tribunus (a. 365) 68 ;
[2] Flavius - 59 ; cf. Roemet-, RometRustici(a)na, Tzittani uxor 152
Rusticius, [7] V saec. 76 ; [2] Hellenoga
lates
1 19, 136 ; [3] Iustinus Borai
des - ; [4] centurio 149
Sabattaras (Maced.)

99

Sabasianus (-zianus) 99
S a b a z i u s 99
Sabbatius, Iustiniani aug. pater 92, 99, 102,

104
Sabinianus, Belisarii protector 127
Sabinus, dux (a. 692) 160
Sabyttas (Maced.) 99
Salusis, Germ., mil. 130
Sandilchos, Hunn. 138
„SAPIENTIA" (Sophia) aug. 143
Sappaeus, v. Hezbenus Saracos, Scythes 108
Saraparai (Thraces ? ) 108
Sarapis, dux (Aegypt.) 1 15, 1 1 6
Saratos, Scyth. 108
Sarias, Scyth. 108
-sarios (Belisarios) 108
Sarysis (Sibylla, Phryg.) 154
Scirtus, illyr., servus 24
Scolasticus dux 133
Sebastianus, 99 ; [1] praef. Aegypti 63 ;
[2] dux 1 10, 1 1 1
Secundinus, episc. Sicil. 153
Senator, miles (a. 546) 130
Senecio, bucellarius, Romanus 1 12
P. SEPTIMIVS SEVERVS aug. 30
Septimius, [ 7 ] - Mucapor cent. leg. 27 ;
[2] - Mucatra tribunus 27
Sergius, [ 7 ] - Bessus,
[2] - Edessenus

1 19, 124 ; [3] 140
Servandus (a. 546) 130
Seutha (Aegypt.) 27

S e u t h a s 27
S e u t h e s miles (a. 557) 131
Seuthi (Aegypt.)

27

Severianus, FI. Valeri Severi fii. 55

·

1 78

lndices

Severus, [ 1 ] Flavius Valerius - caes. 5 4 55 ; [ 2 ] martyr 60 ; [3] LIVIVS - 80 ;
[4] Atheniensis 70
Sigizan, Hunn., dux 83
Silvanus (Germ.) 66, 1 1 9
Silvester, papa Romae 1 19
Silvutis, Germ., mii. (a. 546) 130
Simmas (Simuth) , Hunn. 1 1 1 , l 12, 1 1 4
Simplicia Ursa 59
Sinduit, Germ . , dux 130
Sisifrid, Goth„ Asisii praef. 127
S i s o m a r c e 83
S i I a, Dentheletorum rex 107
S i t a l c e s 107
S i t t a (s) , [ 1 ) 107 ; [2] v . Tzitta ? [3]
decanus Martyropol. 1 5 1

Sizabulos, v . Istămi
Smaragdus, exarchus Romae 157
Solomon, dux l 14, 1 16, 124, 1 3 1
Solumuth, armiger Ioh. Trog!. 130
Sophia, Aelia - aug. 122, 143, 146, 147

S p a r t a c u s 24
Stephanus, [1] miles (a. 546) 130 ; [2]
Caesar. Palest. 140
Stotzas, sedit. dux Afric. l 16 - l 18, 125
Sulla (Sylla), Cornelius - 24
SVLPICIA DRYANTILLA, Regaliani uxor

35
Sunicas, Hunn. 1 l l - 1 12
Suntas, Suntus 120
Svartvas, Herul. 135
Sylla, Ratiarensis (V saec.) 77
Sym.machus, praef. quaestor Afr. l l 7
Synodios (saec. IV) 70
Tabelliu s (Raveno.) 152
TACITVS aug. 4 1
Tafaran, Maur. 1 3 1
Tanala, Germ., miles (a. 546) 130
Tangila, Germ. (a. 561) 131
Tarah, Hunn., miles (a. 546) 130 ; v. Tarr
Tarasicodissa, v. Zenon Tarasis, Isaur. 130
Tarrach, Hunn. (VI saec.) 88 ; v. Tarah

T a r s a 134
T a r u l a, [1] servus 24 ; [2] villicus 24 ;
[3] libertus 24, 25
Tala, praepos. leg. IV Flav. et VII Claud.
58
T a t a z a 58
Tautiomosis vicus 68
Tautomedes, dux Daciae Rip. 68
Tautomeres 68
TEIA. Ostrogoth. rex 136
T e r e n s, Claudius - archon Athen. 26,
34
Terentius, dux 109, l 15, l 1 6
T e r e s 20, [ 1 ] servus 24, 25 ; [2] C. Iu
lius - Thracarch. 26, 163 ; [3] legatus
Thraciae 58
Teut-, Tiut- thr., illyr. 68
Teutumerus, Aur. - 68
Thamarchus 83

Theage11.es, episc., martyr 59
Theocritus, comes domest. 96, 97
Theoctistus 122
THEODAHAD, Ostrogoth. rex 1 17
THEODERICVS, (-dor-) Strabo, Goth_
80, 8 1 .
„Magnus" Ostrogoth. rex 83,
-

84, 96-98,

1 17,

133, 135, 136

THEODORA, [ 1 ] Flavia Maximiana - .
[2] aug. 105, l 13, 122, 123, 126- 128,

132, 133, 138, 139, 143
Theodorus, [1] episc. Thrax 77 ; [2] Tzirus
95, 105, 145 ; [3] Cteanus l 15 ; [ 4]
Cappadox l 1 6, l 17 ; [5] Fl. Mar. Petrus
Theodorus Valentinus Rust. Boraidcs
Germanus Iustinus ; [6] Tzanus 137 ;
[7) praef. praet. 158 ; saec. VI 162
Theodosius, [ 1 ] THEODOSIVS II aug. 77,
78, 102 ; [2] ex Thracia, Antoninae ama
sius 1 15, 120 ; [3] Mauricii aug. fii.
155 - 6, 158 ; [4] subadiuva magistri 158 ;
[5] monachus, dux (VI saec.) 161 - 162
Theodulos monachus 162
THIA MA RCUS rex Getarum 83
T h i u m p u s, Valerius - praef. leg. 11
Hercul. 58
Thorimuth (Thur-) , Goth„ Belisarii protect. 1 27, 132
Thraecida villicus 24
Thraustila, Goth., Aetii protect. 74
Thucydldes, historicus Athen. 1 4 1 , 163

T i a m a r c u s 83, v. ThiamTiberius, [ 1 ] Flavius - Constantinus aug_
II 49, 140, 145- 148 ; [2] Mauricii aug_
fil. 156
T i b o i t e s (Z i b o i t e s) 153
T i m a r c u s (Zim-) excubitor 153
T i u t- 68
TOTILA ( Badu.ila), Ostrogoth. rex 126128, 132- 136
Traianus, B elisarii protect. 1 19
TRAIANVS DECIVS aug. 20
Traianus Mucianus, dux legion.. praeses.
Raetiae 36
Trocundas, Isaur. 82
Troglita 129, v. Ioannes [8]
T s i r u 105
T s i t a, Valerius - qui et Vitalis 106
Tzazo, Vandal. 1 15
Tziro, Z(iro) 105
T z i r u s, Theodorus [2]
T z i t a 106
T z i t o 106
T z i t t a, [1] Sitta, Iustiniani aug. stipa
tor, dux 98, 103, 106- l 1 2, 1 17, 1 2 1 .
143, 144 ; [ 2 ] comes Liguriae 145 ; [3]
miles numeri Persarmen. 149, 152 ; [ 4]
Flavius - comes 158 ; [5] spatharius
158
T z i t z i s 106
ffifila (Wulfila) 1 27
Ulifus, Goth. Cypriani protect. 1 27
uligagus, Herul. 134

lnd.ices

1 79

Ulimuth, Belisarii stipator 1 10, 127
Ulior, Germ., tribunus 131
Ulitan, Germ., tribunus 130
Ulitheus, Ostrogoth. 125
Ulpius Crinitus 39, 41
C. Ulpius Tiberianus 4 1
M . VLPIVS TRAIANS aug. 42
VLPIA SEVERINA aug. 41
Upravda (nomen fict.) 90- 91
Ursa, v. Simplicia Ursicinus, peditum dux 118

Vitalis, miles (a. 546) 130 ; Valerius Tzita
qui et Vitalis 1 06
Vitalius, dux 1 2 1 , 125- 127
VITTIGES, Ostrogoth. rex 1 18- 123, 125,

Vadomarius, Alamann . 68
VALENS aug. 20, 67, 68
VALENTINIANVS aug. [ 1 ] 20, 67 ; [2]
II 67 ; [3] 7 1 , 73, 79, 80
Valentinus, [ 1 ] v . Iustinus [2], [2] equitum
dux 1 17, 127 ; [3] Pann. 69
ValeYiana, Vitaliani soror 84, 85
ValeYianus, foederat. <lux 109, 1 14, 1 15,

Zabergan, Hunn. 137
Zaidus, Semit„ dux Romanus 1 15
Zaunas 1 19
Z e l i c e n t h i u s, [ 1 ] legatus Cappad. 58 ;
[2) tribunus leg. II Traianae 59
Z e m a Y c h u s (Zim-), [ 1 ] Bessus, bucel
larius (a. 561) 131 ; [2] tribunus 149,
152 ; cf. Azim-, ZimZenon, Tarasicodissa, Isaur. 81 -82
Z i a m a r c e 83
Zibir miles (Numid.) 131
Z i b o i t e s ( Tib-, Bithyn.) 153
Z i m a Y c h u s 20, 81, 83, 93-96, 1 19,
[ 1 ] Iustini I aug. commilito, dux 81,
83, 93-95, 103 ;
[2) prlmicerius 83 ;
[3] consul, praef. urbi Constantinop.
139- 140 ; [4] comes, mag. milit. Orien
tis 140, 143- 144
Z i n i m a 59
Z i p a Y u s 59
Z i p e "· [1] Flavius - pr. de numero
prim(a)e Marti(a)e 69 ; [2 ) Ioh. Trogl .
protector 130- 131 ; [3] Flavius - tri
bunus 131 ; [4] bucellarius (a. 561)
131 ; [5] Marcellini fil., Martini ducis
protect. 137
Ziro 105
Z i t a, (Roma) 107
Z i t t a (s) . [1] 106 ; cf. Tzitt-, [2] mag.
milit. Ital. (a. 600) 154
Zizo (Dizo ?) 59
Zolbon, Hunn., dux 83
Z y p y r, Aurelius - , leg. II Parth. 32 ;
cf. Ziper.

1 19- 122, 1 24, 128, 134- 137

ValeYius 49, 54, [ 1 ] Galerius - , [2] FLA
VIVS - CONSTANTIVS [23], [3] FLA
VIVS - CONSTANTIVS [24], [4]
Romulus, Galerii aug. nepos 46 ; [5] 
LICINIANVS LICINIVS ; [6) - Licinia
nus Licinius iun., [7] - Thiumpus ; [8] Aulucentius ; [9] - Dinens, [10] - Lila,
[ 1 1 ] - Longinianus, cent. ord. leg. XI
Claud. 58, [12] - Rometalca, [ 13] FLA
VIVS - SEVERVS 20, 54-55 ; [14]
Valerius Mysianus 59 ; [ 15] Valerius
Tzita qui et Vitalis 156
Valeria, Diocletiani filia 47 ; Attia Valeria

25

Vanonianus, [ 1 ] comes domesticorum 65 ;
[2) Flavius - 67
Varzo, Aurel., illyr. 32
VelesaYius (Belisar-) 108
VERJNA, Leonis aug. uxor 80, 81
VETRANIO 62
Vigilantia, Iustiniani aug. soror 91, 99, 124
VilisaYius ( BelisaY-) 108
Visandus, Herul. dux 120
Vitalianus 83 - 89, 96 - 98, 1 1 0, 126, 134 ,

155

133

Vitulus, signifer (a. 546) 130
Vitus 59 (Bitus ? ) , 140
Vuilisarius (BelisaY-) 108
Widin, Goth., Veronae comes 138
Wulfila, Genn. 1 27

II I . H ISTOR IAE SCR IPTORES AEVI ANTIQ VI
Agathias 1 26, 139
„Bogomil" (Theophilus) 91
Corippus, Flavius Cresconius 129 - 131
Cyrillus Scythopolites 89
Dexippus 33
Euagrius 78, 86
Eumenius (panegyr.) 48
Eusebius (chron.) 141
Gregorius (papa Romae) 102, 152
Herodianus 28-29
Hieronymus 141
Himerius (saec. IV) 70

Innocentius I (papa Rom.) 77
Ioannes Antiochenus 92, 156
Ioannes Chrysostomus 77
Iordanes 28, 84
Lactantius (saec. IV) 4 1 - 47, 49
Malalas 86
Manasses 78
Marcellinus comes 74, 88, 141 - 142
Mauricius 103
Menander (histor.) 139, 144
Michael Syrus 147
Orosius 70

lndices

1 80

Paulus Diaconus 147
Priscus Rhetor 75 - 78
Procopius Caesariensis 93, 97, 99, 100,
106, 1 1 1, 1 12, 1 18, 120, 123- 124, 163164
Renatus Frigeridus 72

Rufus (saec. VI -VII), v. Mauricius, 103
Symmachus 28
Tacitus (Cornelius) 23
„Theophilus", v. „Bogomil"
Zacharias Rhetor 85, 86, 92

I V. AVCTORES MEDI AE ET RECENTI OR I S AETATI S
(cf. Bibliogr. p. 10-1 7)
Ahrens, K. 1 10
Alemanni, N. 84, 99, 100
Alf5ldi, A. 28, 4 1 -44, 5 1
Altheim, F . 28-29
Andlov, F. 95
Andreotti, R. 50, 57
Bang, M. 28
Bariliic, F. 92, 156
B aronius, C. 91
Bauer, A. 30, 94
Baynes, N. 48, 147
Behrens, W. 48
.Bellezza, A. 28
Benjamin, C. 5 1 , 100
Bersanetti, G.M. 80
Ile§evliev, V. 19, 22, 58, 68, 77, 85, 100,
109, 149, 152, 1 6 1 - 164
Bidez, J. 64
Bodor, A. 24
Borries, E. 64
Brătianu, G. I. 45
Bryce, J. 91
Budimir, M. 93
Bulic, F. 27
Bury, J. B. 79, 83, 85, 9 1 , 96, 109, 1 13,
1 14, 1 16, 1 17, 121, 1 24, 125, 129, 132,
1 35 - 137, 139, 140
Cagnat, R. 23, 131
Calderini, A. 3 1
Cantemir, D. 3 5
Caspar, E. 85, 87, 153
Christ, W. 76
Cichorius, C. 25
Coen, A. 52
Cohn, H. 153
Colias, G. 150
Collart, P. 26, 32
Comşa, M. 155
Daicoviciu, C. 41 - 43
Da.merau, P. 36-37, 47, 48
Decev (Detschew) , D. 22, 34, 40, 53, 5 8 60, 68, 7 0 , 72, 83, 8 5 , 86, 95, 1 0 1 ,
106- 108, 1 19, 1 2 1 , 128, 134, 139, 158,
163
Delahaye, H. 60
Delaurier, E. 99. 147

Dessau , H. 37, 47 -48, 122
Detschew, v. Decev
Diculescu, C . C. 84, 132, 135, 145
Diehl, Ch. 9 1 , 105, 1 26
Dindorf, L. 34, 139 ; W. 163
Dob6, A. 25, 67
Dobson, B . 36
Domaszewski, A.v. 31, 36
Dragomir, S. 91
Drinov, M. 9 1 , 1 64
Diibner, F. 70
Duicev, I. 164
Ebel, H. 108
Ebersolt, J. 78
Egger, R. 32
Ehwald, P. 152
Ensslin, W. 28, 29, 4 1 , 43-45, 62, 64,
76, 78, 79, 85, 97, 137, 148, 164
Evans, J.E. 92
Fiebiger, O. 106, 107, 145
Finlay, G. 91
Florescu, G. 105, 106
Fol, A. 25
Fomi, G. 23, 26
Forstemann, E. 108, 134
Forster, R. 64
Frick, C. 46
Furtwil.ngler, A. 32
Gaertringen, F. Hiller, 27
Gelzer, H. 79, 86, 91, 96, 158
Georgiev, V. 165
Gerland, E. 52, 100
Gerov, B. 36
Geyer, F. 162
Gibbon, E. 90
Gildemeister, J. 162
Glodariu, I. 150
Grecu, V. 77, 9 1 , 94
Gregoire, H. 41, 45, 51, 53
Grimm, J. I 08
Groag, E. 26, 34, 38 -40
Groh, K. 100, 142
Grosse, R. 35, 77, 1 5 1 , 152
Gsell, S. 1 3 1
Guldenpenning, A. 7 0 , 78
Gy6ni, M. 150
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lndices
Ilahn, L . 1 02, 147
Hartmann, L. M. 109, 1 1 3- 1 1 5, 1 17, 123,
1 25, 1 26, 132, 135 - 137, 1 4 1 , 145, 15215-t
Haury, J. 1 18, 163
Henze, W . 35, 36, 38, 48
Hertlein, F. K. 65
Hertzberg, G. F. 79, 9 1 , 1 02, 1 47
Hiller, v. Gaertringen
Hoffmann, G. 1 1 0
Hohl, E . 28 - 33
Hol<lcr, A. 1 0 8
Hol l , K . 162
Homo, L. 38
Honigmann, E. 76
Horedt, K. 139
Instinsky, H. lJ . 38
Irmscher, J. 165
Jaffe, C. 152- 154
]anin, R. 162
Jarret, M . G. 25
Jeftic, 1\1. 92
Jire cek, C. I. 19, 43, 77, 90, 91, 93, 94,
99, 1 00, 103, 108, 142, 145, 150, 1 56
Jokl, N. 94, 163
Jugie, M. 9 1
] ung , ] . 4 4 , 9 1
Kallenberg, H. 100
Karolides, P. 104
Kazarov, G. I. 26, 49, 99, 100
Keil, B . 25
Kiepert, H. 92

Kirchner, J. 26
Kock, T. 57
Kornemann, E. 9 1 , 147
Kotula, T. 57
K6gel, P. 108
Kraft, K. 23
Krahe, H. 94
Kretschmer, P. 134
Krueger, P. 59
Krumbacher, K . 89 - 9 1 , 94, 147
Kriiger, G. l lO
Kuhn, E. 1 62
Kuranc, I. 76
Labriolle, P. 64
Lambertz, M. 158
Lambrechts, P. 26
Lampe, F. 152, 154
Lange, K . 28, 32
Larsov, F. 63
Leclercq, H. 48, 50, 5 1 , 64, 105, 148, 156
Liebenam, W. 23
Littmann, E. 107
Loofs, F. 85, 87, 89
Lot, F. 97, 1 00
Ludewig, J. P. 90
Lugli, G. 32
Lupaş, I. 9 1

Maltretus, C . 100
Mandic, N. 92
Mansi, D. 77, 87 - 89, 162

Marini,

A.

1 52

Marnavic, J. T. (Morlacus ?) 9 1
Maspero, J. 84

Mateescu, G. G. 19, 24 - 26, 28, 34, 36, 40,
53, 58, 68, 70, 83, 86, 9 1 , 95, 100, 106,
1 08, 1 09, 1 19, 1 2 1 , 136, 1 63
Maurice, J. 48
Mayer, A. 163
Mendel, G. 158
Mihailov , G. 1 0 7
Mihăescu, H. 103, 1 63
Miller, K. 85
Miltner, F. 97
Mişulin, A. V. 24
Mladenov, S. 1 65
M6csy, A. 49
Mommsen, Th. 24, 28, 39, 49, 59, 7 1 - 73,
8 1 , 82, 84 - 88, 92, 1 0 1 , 133, 1 5 1 , 156
Mordmann, J. 76
Much, R. 84, 1 08
Muralt, E. 95, 1 1 0, 158
Mutafciev, P. 94
Miillenhoff, K. 108
Miiller, A. 1 09
Miinzer, F. 24
Nagl , A. 1 05, 1 I O, 126
Nandriş, G. 1 64
Năsturel, P.S. 1 5 0
Nestle, E. 1 62
Niebuhr, B. G. 33
Novak, G. 92

Ostrogo rsky, G. 92
Palanque, J. R. 5 1
Pall, F. 9 1
Panciera, S. 32
Paparregopulos, C. 92, 103- 104
Pargoire, J. 1 0 1
Partsch, J . 1 29
Patsch, C. 43, 44, 62, 67 - 69, 94
Pârvan, V. 85, 86, 1 19
Perin, J. 72
Petrovici, E. 1 65
Pflaum, H. G. 57
Pflugk-Hartung, J. 1 14
Phillppide, A. 19, 28, 29, 84, 85, 88, 9 1 ,

9 3 , 9 5 , 99, 102, 1 03, 1 08, 109, 1 12, 1 19,
122, 1 28, 147, 1 50, 162, 1 63
Piganiol, A. 5 1
Pippidi, D. M . 103
Pokomy, J. 93, 94
Popescu-Spineni, I. 91
Preisigke, F. 27, 1 07, 158
Radoil!ic, N. 91
Radonic, J. 88
Ranke, L. 91
Reichenkron, G. 103
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Reisch, E. 53
Ritterling, E. 25, 3 1 , 58, 59
Robert, L. 1 58
Roesler, R. 83, 9 1 , 95, 99, 1 64
Romanski, S. 1 64
Rosetti, A. 1 5 0
Rossi, G. B . 67, 1 07
Roth, K. 79, 9 1 , 95
Rubin, B. 90
Russu, I. I. 22, 29, 1 6 1 , 1 66

Stech, B. 49
Stein, A. 26, 28, 33 - 36, 40, 58 ; E. 49,
70, 7 1 , 78, 79, 82, 85, 9L 93, 95, 100,
1 05, 1 08, 1 1 4, 1 22, 1 26, 1 39, 1 42 - 1 48
Sti.ickelberg, E. A. 32, 33
Sundwall, J. 85, 87, 1 26
� afarik, P. ]. 9 1 , 1 64
Şiadbei, I. 103
Ştefan, G. 92
Szâdeczky-Kardoss, S. 76

Salama, P. 57
Saria, B. 34
Scala, R. 92, 94, 99, 1 03
Schanz, M. 1 29, 1 4 1 , 142
Schiller, H. 28
Schissel, O. 64
Schmidt, K. F. W. 108 ; L. 44, 70, 72,
85, 89, 97, 106, 107, 1 1 8, 134, 1 45, 1 5 1
Schnabel, P. 38
Schonfeld, M. 28, 29, 84, 1 06, 1 08, 1 20, 122,
1 25, 1 27, 130, 1 34, 145, 1 49, 1 5 1 , 155
Schroder, E. 1 08
Schulze, W. 1 53
Schwarz, E. 85
Seeck, O. 37, 43, 47 - 5 1 , 53, 57, 66, 7 1 , 72,
75
Sieglin, W. 49
Sievers, G. R. 79
Skok, P. 9 1 - 93, 1 63
Skutsch, F. 1 29
Snellmann, W. I. I 02
Solari, A. 65
Spamer, O. 9 1
Sporschill, J . 90
Staedler, E. 24
Stahlin, F. 5 1, 76

Tanaşoca, N. Ş. 103
Thomae (Thomasson) , B. 34
Tomaschek, W. 1 9, 26, 34, 59, 68, 85, 86,
9 1 , 92, 95, 99, 100, 1 06 - 1 10, I 1 9, 1 2 1 ,
134, 1 6 1 - 1 63
Tudor, D. 24, 43, 6 1
Usener, H. 1 62
Vasiliev, A . A. 78, 85, 9 1 , 95, 1 03, 1 47, 156
Vasmer, M. 164
Velkov, V. 59
Vogt, J. 5 1
Vulic, J . 9 1 , 92 ; N. 92
Vulpe, R. 32, 37, 44, 72, 85
Wagner, W. 23
Wessely, M. 1 58
Wietersheim, E. 28, 108
Wilkes, J. 27
Wolff, H. 49
Wrede, F. 1 06
Wuthnow, H. 1 07
Zeiller, ]. 92
Zeuss, J. C. 1 08
Zlatarski, V. N. 164
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