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Expeditie militară a Bizanţului din 1 166 in geneza
cu loarului Dunăre - Curbura Carpaţilor

nuează până la anulare pc cele cu bizantinii. Astfel, între
1 1 59 şi 1 1 86 se instaurează la Dunărea de Jos o perioadă de
linişte, cel puţin din partea acestora, fapt ce "se citeşte" în
revirimentul economic produs în �nutul dintre Dunăre şi
Mare.

Secolul al XII-lea, în aria ce ne interesează, a stat o
vreme ( 1 09 1 - 1 1 59) sub semnul deplinei l ibertă� de mişca
re a cumanilor, care şi-au făcut apariţia în spaţiul dintre cur
bura Carpaţilor şi Dunăre încă de la sfârşitul veacului prece
dent! , împingându-i pe pecenegi pe malul drept. Mişcările
lor ţinteau în primul rând bogatele �nuturi de la sud de
Dunăre, întrucât cele de pe malul stâng, aşa cum putem
înţelege din cronicarii bizantini şi ruşi, le stăpâneau deja.
Practic aici, între malul stâng şi zona de dealuri, s-au aşezat
"sălaşele" lor ce înlocuiau treptat pe cele ale pecenegilor.

O altă sursă - episcopul Otto von Freising - se
adaugă la jumătatea veacului al XII-lea documentelor pri
vitoare la spaţiul imediat exterior curburii Carpaţilor. Enu
merând vecinii regatului ungar înaltul pretat afirmă " unter

aquilonem et item orientem Pecenatorum et Falonum max
imarn venationurn copiarn habente, sed vomere ac rastro
pene experte carnpania " IO. Aşadar, deşi bogată în vânat, în

La scurt timp după înfrângerca decisivă a pece
negilor, la Lebunion, în primăvara anului 1 09 1 , cumanii,
aliaţii de atunci ai bizantinilor, vor întreprinde sub comanda
lui Kopulci o expediţie în Transilvania şi Ungaria. Drumul
acestora a trecut prin sudul Moldovei şi prin pasurile Carpa
ţilor Orientali2, deci oarecum în imediata apropiere a nord
estului Câmpiei M untene.

intinsa ţară a pecenegilor şi cumanilor nu se practica şi agri
cultura.

Anul 1 1 66 prilejuieşte o nouă acţiune militară de
anvergură a oştilor imperiale greceşti contra ungurilor, în
rândul cărora vor fi înrolati un număr de vlahi. Ioannes
Kinnamos, relatând operaţillilile, ce survin doar la doi ani
( 1 1 64) după episodul prinderii de către vlahii nord-dunăreni
a lui .'\ndronic Comnenos I l , ne aduce la cunoştinţă un fapt
petrecut probabil în zona noastră de interes - aria Brăilei:
" ... iar împăratul..., dorind mai curând să le dovedească
(hunilor=ungurilor n.n.) forţa romeilor iată ce plănuia. Pe
Alexie, pe care-l logodise cu fiica sa, îl trimitea la Istru cu
armate multe, comandate de el, care era protostator, pentru
ca să-i facă pe huni să creadă că vor fi atacaţi iarăşi din
locurile obişnuite; iar lui Leon, numit şi Vatatzes, care
aducea altă oaste numeroasă din altă parte, ba chiar şi o
mare mulţime de vlahi, despre care se spune că sunt colonii
de demult ai celor din Italia, îi poruncea să năvălească în ţara
huni lor dinspre ţinuturile de lângă Pontul zis Euxin, de unde
nimeni, niciodată nu a năvălit asupra lor. Alexie şi cealaltă
armată a romeilor, ajungând deci la Istru, stâmeau groaza
hunilor, făcându-i să creadă că-I vor trece în curând, iar
Vatatzes, năpustindu-se de unde am spus, nimicea totul rară
cruţare şi călca în picioare tot ce întâlnea în trecerea sa. Şi a
săv� it mare măcel de oameni şi a făcut nu puţini pri
zomeri. Pe deasupra a mânat de acolo şi cirezi de vite, de cai
şi de altele, de tot felul şi apoi a venit la împărat. Iar acesta
dorind să le dea <hunilor> şi o a doua lovitură a mai trimis
împotriva lor încă o armată, poruncindu-i să atace de unde
va de sus pe hunii care locuiau în vecinătatea Tauroscitiei.
Această oaste era condusă de Andronic Lampardas şi' de
Nichifor Petraloiphas şi de alţi mulţi. Tar în fnmtea tuturor se
afla Ioan r>uc:.as
Ace�tia. după ce o.u pnrcurs neîntfu zial
nişte întinderi mari şi greu ele atacat �i au străbătut o regiune
cu dcsăvârşire pustie de oameni, năviîlcsc în ţara hmlil01�

Mai târziu, în 1 1 14, pe la Vi din, deci mult în amonte
de zona noastră, cumanii trec Dunărea într-o expediţie de
jaf, repede încheiată graţie intervenţiei energice a lui Alex
ios Comnenos. Solda�i de elită, trimişi să-i urmărească pe
nomazii ce trecuseră în grabă pe malul stâng, îi hărţuiesc
către est până ce cumanii trec pc plute un afluent al Dunării,
socotit a fi Oltul de către cei mai multi istoriciJ. Deci
cumanii se retrag la bazele lor, în Muntenia, ceea ce ni-i
arată iarăşi relativ aproape de aria Brăilei.
Prin urmare, dacă în prima jumătate a veacului al
XII-lea Muntenia - inclusiv coltul de nord-est - se afla sub
controlul cumanilor, ţinutul ' dintre Dunăre şi mare,
Paristrionul sau Paradunavonul, ca zonă stăpânită de bizan
tini, continuă să fie o realitate subliniată de majoritatea
cercetătorilor români4. Această concluzie are la bază atât
mărturiile bizantine, cât şi dovezile arheologice acumulate
până în prezent5. Vom consemna de asemenea, pentru prima
jumătate a veacului al XII-lea, în sprijinul afirmaţiilor de
mai sus relatările cronicarilor Nicetas Choniates şi Ioannes
Kinnamos, privind expediţiile navale pe Dunăre iniţiate de
împăratul Ioan al II-lea Comnenos în 1 1 266 şi, respectiv, de
Manuel I Comnenos în 1 1 567.
Aceste raporturi politice, ne dau cât de cât posibili
tatea de a evalua, fie şi incomplet, realită�le etnice suge
rând uneori elemente de ordin demografic. Rămânând oare
cum constante până la sfârşitul celui de-al şaselea deceniu al

secolului al XII-IeaR, apreciem că harta etnică a regiunii
Dunl!.n 1 de Jos, in care se înscrie şi aria brăilcană, cuprindea
pe l;înell cumaui, ;;i pc români, ce vor fi at.estaţi de aici
înainte inclusiv uc i;�vonrclc hlcr<ire.

...

tnccpiiuu cu anul 1 1 5� . . . sci(ii ", în vocabulmul
arhai7rult al cronicarilor conslanlinopolilani, - deci cumanii
- i'şi vor ,deplasa centml de greutate mult spre est, căln.;
Nistn.1Q. r" ael!sle condiţii, con llictele lor cu mşii dimi-

unde clm1 p�:ste sate nurn�ronsc şi 1\larte populate; nu pus
m;înn pc mul lli pradă �i au ncis mul(i oameni, iar pc cei mai
mulţi i-au rohit"1 2.

În eeea ce 11c rri veşte. socotim că avem de a face cu
cea mai veche �Lire scrisă referitoare la un t:VL'll i ment politie,
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dar mai ales militar, în care este implicată regiunea circum

În sf'arşit, atacurile atât de eficace ale constantinop
olitanilor ridică încă două aspecte.

scrisă viitoarei aşezări medievale a Brăilei.

După cum se vede, textul lui Kinnamos ne arată că
în ampla desfăşurare de forţe a Imperiului constantinopoli
tan au fost luate în calcul şi folosite trei direcţii de atac
asupra ungurilor dintre care una surpriză - "pe unde nimeni,
niciodată nu a năvălit asupra lor". Această cale însă se afla
în continuarea direcţiei indicate ca venind dinspre Pontul
Euxin, deci nordul Dobrogei. Tot pe acest drum au fost
făcute şi recrutări din rândul vlahilor, arătati a fi, coborâtori
din romani 1 3. Aceasta înseamnă , după o'pinia noastră că
pentru a realiza într-adevăr elementul surpriză trecerea
armatelor biz.antino-vlahe s-a făcut pe la vadul din fata
Brăilei. De aici drumul cel mai scurt către Carpaţii de
Curbură urmau să-I străbată pe valea Buzăului, nu înainte de
a li se alătura, poate, şi alţi vlahi, dar pe malul stâng. De fapt,
planul lui Manuil Comnenos a fost acela de a retine cu tru
pele protostatorului Alexie concentrarea efortul�i militar al
ungurilor undeva la Dunăre - probabil în zona Vid in 1 4 - pen
tru a-i lovi concomitent dinspre răsărit. Aici trebuie să sub
liniem faptul că planul şi aplicarea lui se pot explica dacă
admitem că ungurii şi bizantinii erau vecini sau se aflau
oricum mult mai aproape spre vest decât distanţa ce-i sepa
ra la cealaltă direcţie (dinspre Dobrogea de nord şi Carpaţii
de Curbură).
În ceea ce priveşte presupusa greşeală a copistului
epigramei 337 din manuscrisul amintit, ea poate să conţină
şi numele Măcinulu i i S, nu numai cel al Vicinei. Pe aici şi
apoi tot pe la Brăila trupele lui Ioan Ducas vor fi trecut pen
tru a lovi din nou, mai la nord de zona de curbură, zonele
controlate în interiorul arcului carpatic de către unguri 1 6 .

Primul este cel al mult discutatului loc de prove.
menţă a elementului vlah ce se adaugă oştilor romeilor1 7.
Aşa cum am arătat mai sus, socotim că acesta a fost recru
tat din zona sud-dunăreană, dar şi din estul Munteniei (chiar
dacă într-o proporţie mult mai redusă).
Un aspect deosebit de important ridicat de episo
dul militar din 1 1 66, care relevă atât de sigur şi semnificativ
prezenţa populaţiei româneşti în stânga şi dreapta Dunării la
jumătatea secolului al XII-lea, este cel al scopului atacului
bizantin împq_triva domeniilor transilvănene ale Coroanei
arpadiene1X. Intr-adevăr, rostul unei asemenea lovituri,
dintr-o direcţie surpriză poate semnifica şi inten�a slăbirii
forţelor regatului, dar şi contracararea încercărilor de infil
trare militară a Arpadienilor la sud şi sud-est de Carpaţi19.
Cu alte cuvinte în 1 1 66 înregistrăm pentru prima dată
folosirea "culoarului'· de legătură între Carpa�i de Curbură
- de fapt Transilvania de sud-est - şi Muntenia de nord-est,
e drept, sub forma unei expedi�i militare. Acest coridor, va
căpăta la începutul secolului următor o importanţă deosebită
odată cu instalarea teutonilor în Ţara Bârsei de către regele
Andrei al II-lea ( 1 2 1 1 ). Oricum, până atunci, consemnăm
faptul categoric al controlului acestei zone de către bizanti
ni şi nu de către cumani, cel puţin până la 1 1 86. Deosebit de
important ni se pare să precizăm că, până în prezent, în vatra
istorică a oraşului Brăila, inclusiv în zona hinterlandului şi
chiar în tot nord-estul Munteniei n-au fost descoperite
dovezi arheologice de nici un fel, care să probeze pentru
secolul al XII-lea (a doua jumătate) sau al XIII-lea prezenţa
ungurilor sau a unor forţe aflate în slujba lor2o.

N ote
1. Pentru pătrunderea cumanilor in nord-estul Munteniei vezi V. SPINEI,
Realităţi emice şi politice. p.72. care socoteşte că la data declanşării ata
cului peceneg impotri\·a Transil\'aniei din 1068, "avangărzile cumane se
găseau în apropierea arcului carpatic. Vezi şi la ANNA CoMNENA,
Alexiada, în FHDR, III. p.89. cunoscutul pasaj în care se arată că mai
târziu, la 1086, alungaţi de cumani. pecenegii trec la sud de Dunare, mai
bine zis pe malul drept. in Dobrogea după ce se înţeleg cu conducătorii
locali Tatos, Sesthlavsi Satza. Pentru situaţia politică de aici, cf. P.
DIACONU, Despre situaţia politică la Dunărea de Jos în secolul al Xli-lea,
în SClVA, 27, 3, 1976, p.293-307: idem Les Coumans, p.59-61 . Cf. de
asemenea P. S. NĂsn·REL. Valaques. Coumans el Byzantins sous le regne
de Manuel Comnene. in Byzantina. l. Thessalonik, 1969, p. l69-1 86; 1.
BARNEA, S.ŞTEFĂNESCL!. DID. lll. p. l31-166.
2. V. SriNEI, Realităţi emice şi politice. p.74.
3. 1. 8ARNEA, in DID, III. p. l 55. Incursiunea din 1 148 a călăreţilor
cumani la sud de Dunăre. retragerea lor pe malul stăng şi apoi mai de
parte, până dincolo de Olt. scoate la iveală, prin relatarea lui KINNAMOS,
Epitoma, in FHDR._ lll. p.236-237. un personaj ce-l socotim caracteristic
vremii. Este vorba de . .La=cn: bărbat defoarte mare vitejie, cz1 va::ă intre
căpeteniile lor" (ale sciţilor cumanilor n.n.). După nume, el nu poate fi
decât vlah creştin. căpetenie intre ai săi. dependent însă, de cumani.
4. Ibidem, p. l 56. P. DIACO>,;L, D_!!spre situaţia politică... , p.295; V. SPINEI,
Realităţi etnice şi politice, p. 76. In pri \·i nta întrebării de ce în secolul al
:\11-h:�a Dohrogcu u Jix;r mai li;rilii ..W 1n"""innilc cumani lor <b:âl plat
fi.lnna preba1canic� pe l:are o pune P. Oiaconu, se poate adauga la propri
ul sau lil!<.puns - poalc cU . ..1 fos1 nmi btnc npar.tl::. tk către biz:-mlini•• - şi
=

observ:.�!, ia di 4.-linspre vcsl Plllistri nnul L-:-.h.: tn.:li b'TGII
hiiţi�ului e<·.l n< două b�lţi, u HraLie• �i a lalnmiţe1.

de pcne�t chuoriLa

Dunăre": ". . lvanko Rostiskiiici Berladnik s-a dus la cumani in oraşele
de la Dunăre şi ajefuit două corăbii. luănd mu/Jă marfă şi lovind pe
pescarii de la Ha/ici ".

Vezi Letopiseţul de la Ipatie (Polnoc sobranie
ruskih letopisei, II, Sanktpetersburg. 1 845. II. p.83-84). apud P.DIACONU,
Despre situaţia politică la Dunărea de Jos in secolul al XII-lea, în SCIVA,
27, 3, 1976. p.296 şi nota 23.
9. P. S. NĂSTUREL, op.cit.. p. l81.
10. OTTONIS EPISCOPI FRJSIGENSlS et RAHEWlNI Gesta Frederici
seu rectius cronica, ed. F.-J.Schmale. Darmstadt, 1965, p. l 92, apud V.
SPINEI, Realităţi etnice şi politice. p. 77 şi nota 256.
1 1 . Din bogata literatwă consacrată episodului din 1 164, relatat de
CHONIATES, Istoria, în FHDR._ III. p.250-25 1, amintim aici E. STĂNESCU,
Les "Blacoi" de Kinnamos et Choniates et la presence militaire byzantine
au nord du Danube sous les Comnenes. in RESEE, IX, 1971, 3, p.589593 unde se oferă şi bibliografia problemei: P.DIACO\IU, Despre situaţia
politică ... , p.299-301 , pornind de la precizarea că regiunea de la nord de
Dunăre nu constituia la acea dată ( 1 164) un teritoriu controlat de
cumani ... '·ci mai degrabă de hi::muini şi că românii din cuprinsul
amintitei regiuni puleau primi oricănd. oricefel de ordine din partea
.
administra/iei constantinopolitane . . apreciază că pasajul din Nicetas
Choniates referitor la fuga şi prinderea lui Andronic Comnenos "e o
dovadă in plus că cea mai mare parte a lfoldovei se afla in a douajumă
tate a secolului al XII-lea sub jurisdic!ia Imperiului bi::antin . Este foarte
probabil , ca �i Lw-anicii s!l-�î c'\�.:J�,;ile controlul nici. in zonn Brăilei. aşa
cum "ugcrca:lli unel e �ron1ci ruSl..'\>li. Vt>Li V S�IM.I, Moh.Jovu in secolele
"

5. O l ista a descoperirilor sigilogratlce. dar mai ales nurnisn 1uti'e la 1.
13ARNh\, in D I O , fi. p. 1 5(> ş i 31 1-114. Mai nou 1� E . OilcKL"Nnm
I'AilN'J\'f.'o\N1 1, Moneda 1\saneşnlor in 4.:untexn1 l ciT4.:ulu\i•:i mone1:-1rc din
�nna (iurilor Oun1lrn, în Răscoala şi statul As1!.neşlilnr. Culegere de sluJii,
Rncureşli. I 'JX'), p l l 4- 1 �2. nnta 1 (pcnlru uiulioerafia WlUl J.";coperiri
tnonetarc <.hn secol ul al X n-Icu). iJetn. Două tc:tClure- ele moncUe bizan
ka clcs�;ull'Orit� Îll nordul Dobrogei, in RSNR. 70lilll! din St'rnlnl

.
al XII

74, 1 97(•- 1 Y!!U, 1 24-12!!, p .26.
6. Cuu'" "'"'· lstori:• . in F H OR . !IL p.l4n-247.
KlNN,MOS, Epitoma, în FHDR . III. p.236-2:17.
H. c�lnd Sl'! înrcgistrca7...o�'i men\Îllll�l din cronica niSCi..L.'lCă de la l put ic
privind fuga l ui lvanco Rostislavici Bcrladtllk "in oraşele de lân�li

7.

.

X I-XIV, Chi�iniiu, 1 994. p. 1 7 7- 1 XO ŞI notele 330 �i 33 1 .
1 ' · K i N NA.\1l>o, Ep i ln ma, in 1- I WR, ffi. p.2J!!-24 1 .
1 t A . 1\RML\Rli� I I- J..e , Romilnltare.:-� rnnu'UJilor. lston:.t tmd illci, Bucureşti,
197::!, p.24-.25, considc1a ca este prim"' do,·•ulă despre cnn:;�LiiniJl I'Ol11Un
itllţii la Tmn:inii din nordul r>unănL
1 4. Mai nmlţi ccrcctiiton au �ntarcut şi un a lt text pnv1tor In aceste
sltiilu�..: ile oper.-�tii mihto.re alt: lui Manuil Comncno� �i a generalilor :;U.i.
F'k vnrha de o <'Pit,'rnrnă atlată in Codcxul nr.524 al Bibliolccii Marci
ene din Veneţia, pe cacc � puhlical-o S. T _ ., \lriiOS, !'-cos F.llinom ·uimon,
H, 1 9 1 L p. 1 7H- I 'l\l, nr.J37. preluată ş1 conll:nlaUi de GY. MoKAVCSTK, P. S.
liGii...,
NA;; 11 •<• · •. op.cit., f\ 1 77- 1 S 1 Si P. D1 u 11'\1 . Ot:�plc
unde se rcin pr.1ctic �•cclu.c;.i
p.302 JOJ� id"-"11 1, Les Cnuma.ns.
cu
pu!ICI uc v.,.,ierc din lucrat('O pre<.:edentă. Conclmi:o lni 1'.
la ncpotrivirca ce apare intre textul l ui Kitu1an1os �i cpigrn1na
amintita, (cf. Epib�Uille nnnnirnc, in Fl lDR. l l l . p.544-545, unde se d1!.

pnvire

.
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�ilu�ti� poli
Diaconu

Expediţia militară a Bizantului din 1 1 66 în geneza culoarului ...
textul epigramei 33 7), este unnătoarea: .. Cuvântul Vidin din cuprinsul
epigramei ar trebui amendat, in sensul că dintr-o greşeală de copist
cuvântul Vicin (Vicina) a devenit Vidin ", situaţie în care nu se mai poate

explica în ce fel Ioan Ducas îi atacă pc unguri în Transilvania prin părţile
apropiate de Tauroscitia . . . Trecind Dunărea pe la Vicina armata lui

Doukas putea, intr-adevă1: ataca Transilvania prin părtile care se
invecinau cu Tawnscrthia ", după un marş prin .. Bărăganul din sud-estul
Munteniei " pentru a ajunge în Moldova de Sus, iar de aici în Ardeal (P.

DIACONU, op.cit., p.302-303).
Să observăm totuşi că între cele două texte ar putea să nu
existe contrazicere, dacă prin părţile Taurosciţici trebuie să înţelegem ceea
ce însuşi P. DIAlUNll, op.cit., p.298, ne spune a fi corect: "... Cinnamu.1· se

.fiJ!oseşte de aceastăp expresie şi in situatiile când vrea sâ indice intreg
spatiu/ nord-dunărean şi nord-pontic de la sud şi est de muntii Cwpati "

(s.n.). Altfel spus şi în faţa Vidinului teritoriul pU11a aceeaşi denumire
generală - Taurosciţia. Inadvertenţa intervine numai când Kinnamos
specifică expres că Ducas avea ordin "să atace de undeva de sus pe lumii

care locuiau În vecina/a/ea Taumscitiei (.�.n.J deci dini]Jre exh·emitatea
n01dică a acestei zone de coniac/ ".
1 5. Cf. C.C.GIURESl'U, Istoria românilor, I, Bucureşti, 1 938, p.332, unde
se identifica Dcinul din cronica de la Ipatie cu Măcinul. Aici, probabil, în
1 1 60, kievenii i-au ajuns pe bârladnici care jef'uiscră Olcsia. Să mai
reţinem că N. IoRGA, H istoire des Roumains ct de la romanite orientale,
III, Bucureşti, 1 937, p. I O I , considera că Lcon Vatatzes a trecut şi el prin
Moldova în cursul loviturii din 1 1 66.
1 6. Valea Trotuşului şi a Oituzului ar corespunde elementelor amintite de
Kinnamos: "dupâ ce au parcurs neintâr::iat nişte intinderi mari şi greu

de atacat şi au străbâtut o regiune cu desăvârşire pustie de oameni,
năvâlesc În ţara hunilor " etc. Să observăm că zona de deplasare după
trecerea Dunării - pe valea Siretului până la confluenţa cu Trotuşul era
mult mai puţin populată. Cf. în acest sens V. SPINf'l, Realit<'iţi etnice şi
politice... , p. l 76, fig.4, unde Harta descoperirilor de aşezări ale populaţiei
locale din zona centrală şi me1idională a spaţiului cuprins între Carpaţi şi
Prut din secolele XI-XII (Cultura Răducăneni ) sugerează o asemenea
ipoteză, ce se cere, fireşte, confinnată cu noi argumente.
1 7. S-a susţinut încă de mult exclusiva provenienţa sud-dU11ărcană. Cf. R.
RoESLER, Romăenischc Studien, Leipzig, 1 87 1 , p.85; B. P. HAşDEU,
Istoria critică a românilor, 1, Bucureşti, 1 875, p. l 4; 1. BANESCU, Cele mai
vechi ştiri bizantine asupra românilor de la Dunarea de Jos, în AliN,
1 92 1 - 1 922, p. l 53- 1 54 (unde e şi bibliografia de până atunci);
B.T.CĂMPINA, L'influence byzantine sur le Bas-Danube a la lumiere des
recherches recentes effectuees en Roumanie, în RRH, 1, 1 , 1 962, p. l 6,
nota 4; C.DAICOVICIU, Romanitatea scitică de la Dunărea de Jos, în

AMN, 8, 1 97 1 , p. l 93, nota 4; 1 .81\RNEA, în DID, III, p. l 60- 1 6 1 şi
notele, P. S. NAsruREI., op.cit., p. l 79 ( .. De /oule evidence ces Va/aque.1·
ne pouvaient eh-e enroles que dans les.fivntiel-es de / 'Empil-e. . . ") şi nota
42, unde considera că .. les Valaques de 1 'armee commandee par Batatzes

representaient, toute.1· pmporrions gwdees, un corps alpin, avant la let
tre 1 ". De asemenea, s-a avansat ideea recrutării vlahilor doar de pe malul

stâng al fluviului. Cf. W. ToMASl 'HEK, Zur walachischen Frage, în
Zeitschrift fur der oestcreichischcn Gymnasien, XXVII, 1 876, p.344 (ii
situa în nordul Deltei, a gurilor Dunării); D.ONCIUL, Originile
Principatelor Române, în Scrieri istorice, 1, Bucureşti, 1 968, p.597 şi nota
32. ( "Aceşti mmâni de /ângâ Marea Neagră erau de bună seamâ din

partea ră�ârileană a Ţârii Româneşti, de unde s-afăcul atacul asupra
Ardealului dinspre sud-est "); N. IORl A Histoire des Roumains et de la

romanite orientale, I I I , Bucureşti, 1 937, p. 1 02; P P. PANAITESCU, Introdu
cere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1 969, p.257 ( "Ei nu erau

v/ahi din imperiu, căci despre aceştia n-arfi avut nevoie crrmicaml să
arate originea lor, de 11/'f.de şi când au veni!... '); P. DIACONU, Despre situ
aţia politică ... , p.304 ( "In ceea ce ne priveşte, astăzi credem câ cmpul
mmânilor din armata lui Vatatzes em compus de locuitori de la sud, dar
şi de la nordul Dunârii ". Se renunţă la punctul de vedere opus enunţat în

Bizanţul la Dunărea de Jos, în Ramuri (almanah), Craiova, 1967, p. l 571 58).
1 8. V. SPINEI, Realităţi etnice şi politice, p.78-79.
1 9. Ibidem.
20. Reluând studiul asupra tezaurului de la Deduleşti, E. OBERLĂNDER
TiRNOVEANU, Tezaurul de la Deduleşti reconsiderat - Observaţii asupra
descoperirilor monetare din estul Munteniei în secolul al X III-lea, în
Istros, VI, 1 992, p.92, sugerează faptul că unul din factorii disturbatori, ce
ar fi putut cauza îngroparea tezaurului în cauză , . 1-ar.fi putul constitui

acţiunile militw-e int1-eprinse de wvalerii teutoni in spaţiul extracmpatic.
Se ştie că ei erau solid implantati in zonele de peste mtmţi, Încă inainte
de 1223 ". Este amintită apoi ,.situatia şi mai gravă... generală de sfărâ
mai-ea echilibrului de.for(e din cadml uniunii tribale cumane după
infi·ângerea lor de către şahul Horemzului, dar mai ales după dezash11i
de la Kalka din 1223 suferit din partea mongolilor ". Sunt amintite de
asemenea, . . indiciile " potrivit cărora . . sub p1-esiunea vecinilor lor nord
pontici, triburile cumane şi vecinii lor mmâni din sudul Moldovei şi al
Basarabiei, purtătoare ale culturii Râducăneni, au .fost obligate să se
deplaseze spre Carpaţi şi Dunăre ". Prin urmare, autorul citat nu se

opreşte asupra unui moment anume, ci enumeră câteva evenimente ce ar
li putut determina ascunderea tezaurului în preajma anului 1 230 sau mai
înainte, marcată oricum de un exod de populaţie cumană, dar şi româ
nească, în zona hinterlandului Brăilei.

Abstract
The military expedition of the Byzantine Empire from 1166 concerning
the genesis of the passage Danube - Carpathians Mountains curvature
!fin the lirst halfof the XII'" century Wallachia - including its north-eastem comer - was under Cummain domination, the region between Danube
and the Black Sea, Paristrion or Paradunavon, as self-possessed region of the Byzantium, eontinues to be a reality stressed by the majority of the Romanian
researches.
In 1 1 66, it was attested for the first time the using of the linking "passage" between the Carpathians Mountains Curvature - actually the
south-eastem Wallachia, in the context of a military expedition.
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