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INFORMAŢII CUPRINSE ÎN IZVOARELE BIZANTINE
REFERITOARE LA SITUAŢIA TERITORIILOR ROMÂNEŞTI
NORD-DUNĂRENE ÎN ULTIMA TREIME A SECOLULUI AL X-LEA
ION BICA•
În perioada dintre anii 969-970, sub conducerea cneazului Sviatoslav, ruşii
teritoriul de la Dunărea de Jos, supun pe bulgari şi apoi, invadează Thracia,
punând astfel în pericol posesiunile bizantine din Peninsula Balcanică. Beneficiind de o
perioadă de linişte şi având la dispoziţie toate forţele militare (terestre şi navale), în
primăvara anului 971 1, împăratul Ion Tzimiskes (969-976) porneşte în unnărirea
puternicului inamic, expediţia organizată fiind considerată una dintre cele mai strll.lucite
campanii militare din istoria Bizanţului. După ce în aprilie ocupă Preslavul Mare,
capitala statului bulgar, bizantinii cuceresc şi alte localităţi (Pliska, Dineia),
îndreptându-se, în cele din urmă, către Dristra (Dorostolon, astăzi Silistra, în Bulgaria),
oraş dunărean între zidurile căruia se refugiase cneazul kievean. La sfhşitul lunii iulie,
după un asediu îndelungat, annata imperială respinge ultima încercare de rupere a
încercuirii, Sviatoslav fiind obligat să capituleze şi să încheie pace cu bizantinii 2• După
ocupă

• Facultatea de Teologie, Universitatea din Piteşti
1
Data începerii cxpeditiei bizantine împotriva lui Sviatoslav a fost fixată diferit de istorici. Unii dintre aceştia
(G. Schlumberger, D. Anastasievici, H. Mihliescu) s-au oprit asupra anului 972, însa cei mai mulţi (H.
Grc!goire, C GOllner, Fr. Dolger, P. Karichkovsky, G. Ostrogorsky, D. Obolensky) s-au pronunţat pentru anul
971 (G. Ostrogorsky, Htstorie de l'Etat byzantln, traduction ftam;:aise de J. Gouillard, enrichie de nombreuses
additions p!ir l'auteur prc!face de Paul Lemerle, Paris, 1967, p. 319-320, cu bibliografia de la nota 2; H.
Grc!gorie, la derni~re campagne de Jean Tzimlsk~s contre Ies russes, în „Byzantion", XII, 1937, p. 267-276;
idem, The Amorlans and the Macedonlans (842-1025) în The Cmbridge Medieval History, voi. IV, „The
Byzantine Empire", Part I, „Byzantium and its Neighbours", edited by J. M. Hussey, Cambridge, 1966, p.
160, cu bibliografia de la nota l; D. Obolensky, The Empire and its Neighbours (565-1081), ln „ibidem", p.
514, cu bibliografia de la nota 4; Marin Cojoc, Leon-Diaconul-Izvor de Istorie byzanllnlJ fn sud-estul
Europei, în ,,Mitropolia Olteniei" XLI, 1989, 5, p. 10-12).
2
Pentru destnşurarea evenimentelor din Peninsula Balcanica, ln perioada aprilie-iulie 971, vezi: Leonis
Diaconis Caloensis, Hlsloriae librl decem, c recensione C. B. Hasii, Bonn, 1828, p. 129-159; Leon Diaconus,
Războiul byzantlno-rus fnrre Ioan Tzlmlskes şi Sviatoslav la Sllistra, traducere de C. Brll.tescu, în ,,Analele
Dobrogei", I, 1920, 2, p. 282-309; Fonte.s hlstorlae Daco-romanae, voi. li. „De la anul 300 p4nA la anul
1000", publicate de Haralambie Mihaiescu, Gheorghe Ştefan, Radu H4ncu, Vladimir Iliescu, Virgil C.
Popescu, Bucureşti, 1970, p. 681-697 (FHDR, li, mei departe); Georgius Cedrenus, Hlstoriarum
compendium, tomus alter, Bonn, 1839 (Corpus Scriptorum Hlsloriae Byzanlinae, editio emendatior et
copiosior, consilio B. G. Niebuchrii, C. F. lnstituta, Auctoritate Academiae Littererum regiae Borusciae), p.
398-402 (Skylitzcs- Kedrenos, Il, mai departe), Fontes hlstorlae Daco-romanae, voi. III, „Scriitori byzantini
(sec. XI-XIV)", publicate de Al. Elian şi N. S. Tanaşoca, Bucureşti, 1975, p. 137-143 (FDHR, 111, mai
departe); Gustave Schulberger, L'~popee byzantlne a la.fin du dl:ci~m sticle, voi, 11, „Les jeunes annees de
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victoria obţinuta împotriva alianţei kieveano-bulgare, Bizanţul îşi reinstaleazl
autoritatea sa asupra teritoriilor de la Dunlrea de Jos, acestea fiind supuse regimului
administrativ-militar al themelor3.
În timpul luptelor de la Dorostolon, cu puţin înainte de asediul final, cronica
bizantina intitulat! Skylitzes-Kedrenos4 ne informează despre prezentarea în faţa
împăratului Ioan Tzimiskes a unor soli veniţi din Konstanteia şi din alte cetăţi ridicate
dincolo de Dunăre: „Kal npom'!Â.0ov ailTiil nptapE1c; tK Kmvcnavtdw; Kal 'tOOV UUmv
qipouplmv •mv Jttpav {bp1µtvmv •oii latpou aµVTjertlav KaKmv al•ouµEvot Kal fo1rtouc;
trxs1pu;;oV'tE<; auv toi; axupmuacrlv'' „(Şi au venit la dânsul din Konstanteia şi din alte
fortăreţe ridicate dincolo de Istru soli, care cereau iertare pentru faptele rele s!vârşite,
3
predându-se cu acele fortlreţe)" .
Localizarea cetăţii menţionata în cronica bizantinA cu denumirea de
Konstanteia (Kmvatav'tda) continua să reprezinte şi ast!zi un subiect controversat în
rândul istoricilor. o grufare a acestora - Eugen Stănescu6 , Petre Diaconu', Emilian
Popescu8, Oana Damian - consideră el textul se referă la aşezarea Constantia de pe
litoralul Mirii Negre (fosta metropola romano-bizantini Tomis, actualul oraş
Constanţa) - menţionat! cu acest nume, tn secolul al X-lea, de împlratul cArturar

Basile li tueur de Bulgarcs", Paris, 1896, p. 109-178; Ion Barnea - Ştefan Şteflncscu, Din i&torla Dobrogei,
voi. 111, „Bizantini, romAni şi bulgari la Dunlrca de Jos", Bucureşti, 1971, p. 71-76 (DID, III, mai departe);
Marin Cojoc, op. cit„ p. 16-17.
1
N. Oikonomid~. RecMrche.r mr l'hi1tolre du Ba&-Danube aux X'-Xf .rlick1: La Me1opotamle ,a
L'Occldent, în „Rcvue des ~tudes Sud-Est ~nesK (RESEE, mai departe), 111, 1965, 1-2, p. 59-72;
idem, Les lt.rtes de pnseance des IX' el X' slic/11, 1ntroduction, texte, traduction et commentaire, Paris, 1972,
p. 262-263, 268-269; Gh. Manucu-Adamcşteanu, ContrlbuJtt arheologice şi munlsmattce la Istoria Dobrogei
în perioada 969-1204, voi. I, tezll de doctorat;Bucurcşti, 1998, p. 148-157; Oana Anca Damian, Btzanţul la
Duntlrea de Jos in secolele Vll-X, tezA de doctorat, Bucureşti, 1998, p. 243-254; Ion Bice, Thema Pari.sirian
(Paradounavon) în istoriografia bizantină şi romântl, teza de doctorat, Cluj-Napoca, 200 I, p. 60-65.
4
Gcorgios Kedrcnos, contemporan cu lmpllratul Alexios 1 Comnenul (I 081-1111) a scris o cronici
universali tuvowu; linopul>v (Compendiu de istorii). fn aceastl lucrare ele face o prezentare a evenimentelor
pAnll ln momentul lnscllunlrii basileului Isaac I Comnenul, adicll plnll în anul 1057. Pentru perioada anilor
811-1057, Kedrenos copiazll aproape literll cu literll opera istorica a lui Ioan Skylitzes, care a activat tn 8
doua jumlltate a secolului al Xi-lea (Karl Krumbacher, Geschlchte der byzanttnlschen Utteratur vo"
Justinian bis zum Ende de.s ostriJmtschen RelcM1 (527-1453), zweite Autlage, Monchen, 1897, p. 268-368;
Gyula Moravcsik, Byzantlnohlrcla, voi. I, ,,Die byzantinischen Qellen der Geschichtc der TUrkvOlker"
zweite Durchgearbeitete Autlage, Berlin, 1958, p. 273-275).
'
'Skylllzes-Kedrenos, li, p. 401~ FHDR, m, p. 16-17.
6
E. Stlnescu, Byzance el le.s Pay1 roumains, in Acle.r du XW' Congr~.s lntemational de.r 'tude.s byztmtirie.s
(Bucare.sl, 6-12 seplembre, 197 J}, publi~ pac Ies soins de M. Berza et E. Stlnescu, Bucarcst, 1975, voi. I, p.
398, considera cil 1n realitate textul ar 11 tlcut menţiune despre doull ambasade: una de la Constanţa (Tomis)
fi alta din stinge Dunlrii.
P. Diaconu, Les Pechenigues aux Bas-Danube, Bucarest, 1970, p. 24, nota 40; idem, Les rlves du Danube a
la lumlere de quelques pa.rsage.'I de la cronlque du Slc)1/ttzes, tn „RESEE", XIV, 1976, 2, p. 315; idem,
R11alittlli politice la Dunm-ea de Jm: români, bizantini, bulgari, pecenegi, tn „Revista de istorie", 34, 1981, 6,
p. 1125; idem, Cdmpla Romdnll şi Btzanţul 1n 1ecolul al X-lea, tn ,,lstrosK, V, 1987, p. 218.
I Emilian Popescu, Constanllnlana. viile evlche de la Scythle Mlneure. Un probllme de geographle
hl.slorlque, în Chrisllanllw daco-romana. Florlleglum 1tudlorum, Bucarest, 1994, p. 282; idem, Le
chrlltlanl1me .rur le lerl/otre de la Roumanle au temps de /'evangelisatton des ru.rses, estratt da ..Nuovi studi
storici", 17, 1992, p. 179, unde are o alta plrerc: „Cctte Konstan~ia pourrait etre la viile Tomis (auj.
Constanta) ou mtmc Constantiniana Daphm! 8. l'cmbouchurc de l'Argeş, dans Ic Danube".
Y Oana Anca Damian, op. cil„ p. 239.
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Constantin Porfirogenetul 10 - pe când Ştefan Pascu 11, Ion Bamea 12 , V Ta.pkovaZairnova13, Nicolas Oikonomidis 14 , Marin Cojoc 15 , Corina Nicolescu 16 , Ilie Cătrinoiu 17 ,
Traian Valentin Poncea 18 opteazA pentru Constantiniana Daphne, cetate construită de
Constantin cel Mare şi refăcuta. din temelii de Justinian I, localizată ipotetic pe malul
stâng al Dunlrii, cel mai probabil la vărsarea râului Argeş în Dunăre 19 •
Având în vedere cli acumullrile informaţionale din ultimele decenii nu sunt
suficiente pentru a susţine ideea venirii unei ambasade la Dorostolo din Constantia
(Constanţa de astazi.)2°, credem că textul cronicii Skylitzes Kedrenos, aşa cum este
formulat, face referire mai degrabă la cetatea Constantinia Daphne de pe malul stâng al
Dunării decât la Constanţa din zilele noastre, anticul Tomis.
În ceea ce priveşte „cetăţile ridicate dincolo de Istru" (ta <ppoup1a tcl>v x~pav
lOpiµ~cov toll lcrtpou), nedispunând de repere topografice sigur istoriografia presupune
că acestea reprezintă fortificaţii nord-dunărene consolidate cu plimânt şi lemn sau chiar
21
piatră, situate cel mai probabil în Câmpia Munteană şi în zona colinară subcarpaticli .
10
Constantine Porphyrogenitus, De admin/strado lmperlo, greek text edideby Gy. Moravcsik, english
translation by R.H. Jenkins, Budapesta, 1949, p. 62; FHDR, 11, p. 660-661.
11 Şt. Pascu, Cristalizarea relaţiilor feudale şi apariţia primelorformaţiuni politice pe teritoriul ţdri1 noastre
în secolul al X-lea tnceputul secolului al Xl-lea, ln Istoria României, voi. 2, Bucureşti, 1962, p. 51; idem,
Voievodatul Transilvaniei, voi. I, ediţia a li, Cluj, 1972, p. 55.
11
I. Bamea, DID, III, p. 74; idem, Arta creşllnd in România, 2 (secolele Vil-XIII), Bucureşti, 1981, p. 14; 1n
ultima vreme, ca urmare a apariţiei unor documente sigilografice, care ne prezintl numele a doi mitropoliţi de
Tomis (Vasile şi Aniket), de la sflrşitul secolului al X-lea şi începutul celui de al XI-iea, Ion Bamea lşi
schimbi opinia: „cunoaştem insl ci aproape toate fortlreţele (ippo(lpm) de la Dunlrea de Jos, la cere se referi
cronicarul bizantin, nu erau situate pe malul stang, ci pc malul drept al fluviului, ier despre Constantiniane
Daphne nu ştim precis nici unde se afla, nici daci mai exista ln secolul al X-lea. De aceea este de presupus ci
textul lui Skylitz.cs se referi mai degrabl la Constanţa-Tomis (I. Bamea, Noi date despre mitropolia
Tomlsulul, ln ,,Pontica", XXIV, 1991, p. 279)".
n V. Tlpcova-Zaimova, L'adminlstratlon byzantlne au Bas-Danube (fin du X'-Xf s.), tn „Etudes
Balcaniques", 9, 1973, 3, p. 99.
14
N. OikonomidCs, Recherches sur l'hlstolre „. p. 63.
15
Marin Cojoc, op. cit., p. 18.
16
Corina Nicolescu, Aspecte ale relaţiilor culturale cu Bizanţul la Dumlrea de Jos in secolele X-XIV, in
„Studii şi materiale de istorie medie''., V, 1962, p. 31.
17
Ilie Catrinoiu, /rlfluenţa bizamlnd asupra teritoriului Munteniei în secolele V/I-XIII, în lumina Izvoarelor
literare, arheologice şi numismatice, în „Biserica Ortodoxl RomAnl", Cil, 1984, 8-10, p. 634.
11
Traian Valentin Poncea, Geneza oraşului medieval romdnesc in spaţiul extracarpatic (secolele X-XIV),
~refaţl de Radu Florescu, Bucureşti, 1999, p. 89-90.
·
.
9
I. Bamea, în Din Istoria Dobrogei, li, ,,Romanii la Dunarea de Jos", Bucureşti, 1968, p. 388-389; idem,
Preocupdri ale Sfdntulul Constantin cel Mare la Dundrea de Jos, ln „Mitropolia Olteniei", XXXII, 1980,
1-2, p. JO; idem, Dafne (Constanllnlana Dap,hne), ln Enciclopedia arheologiei şi Istoriei vechi a Romdnlei,
voi. li, coordonator ştiinţific Constantin Preda, Bucureşti, 1996, p. 24; Ion Bamea, Octavian Iliescu,
Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 115-116; Emil ian Popescu, Le chrlstlanisme „. p. 417; o alta opinie,
la Petre Diaconu, fn clfutarea Daphnei, în „Pontica", 4, 1971, p. 311-317; idem, Sur l'emplacement de
l'anciene Daphne, ln „Studia Balcanica", Sofia, 10. 1975, p. 87-93.
211
Gh. Mlnucu-Aderneşteanu, Tomis - Con.itanlia - Constanta, în „Pontica", XXIV, 1971, p. J 17.
21
La aceastA concluzie s-a ajuns datorita faptului ci în nici una din aşezlrile de pe malul stang al Dunlrii nu
s-au descoperit materiale arheologice din secolul al X-lea, iar aşezlrile din CAmpia Munteana de tip Dridu nu
prezintl sisteme de fortificaţii (Petre Diaconu, Despre pecenegii de la Dundrea de jos fn secolul al X-lea, în
„Studii. RevistA de istorie", 18, 1965, S, p. 1126; idem, Rolul cetlfţli din insula Plfcuiul lui Soare fn cadrul
situaţiei politice a Dobrogei la efârşltul secolului al X-lea, în „Pontica", li, 1969, p. 395-396; idem, Les rives
du Danube a la lumiere „. p. 315; idem, Câmpia Română şi Blzanţul .„ p. 217-218; cf. N. BAnescu, Des
duchjs byzantins de Parlstrlon (Paradounavon) el de Bulgarle, Bucerest, 1946, p. 46; ŞI. J:>ascu,
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La Slon Gud. Prahova) au fost glsite unnele unor aşezări tntlrite cu puternice ziduri de
cărlmidl şi piatră din secolele IX-XII, alcătuind un sistem de fortificaţii de-a lungul
unuia dintre cele mai imgonante drumuri de lega teritoriul Munteniei de ţinuturile
situate dincolo de Carpaţi 2• Cercetând fortificaţiile de la Slon, Maria Comşa a ajuns la
concluzia că acestea au reprezentat, în secolele IX-X, reşedinţa unuia dintre primele
cnezate româneşti din nordul Munteniei23 • Prezenţa voievodatului de la Slon implic!
24
posibilitatea existenţei altor fonnaţiuni protoromâne în zona carpatică şi subcarpatică .
Aceste aşezări fortificate, conduse de şefi locali feudali -mărturii ale unei pronunţate
stratificlri sociale2'- aparţineau populaţiei locale protoromâne26 • Ele au o importanţi
deosebită, reprezentând atât o dovada incontestabilă a continuităţii elementului
autohton27 , cât şi a permanentelor legl1turi (comerciale, politice, culturale) dintre
locuitorii de pe cele două maluri ale Dunării 28 •
Aceeaşi cronic!, Skylitzes-Kearenos, ne informeazl că împăratul i-a primit cu
bunlvoinţ! pe reprezentanţii cetăţilor nord-dunărene, poruncind să fie trimise
garnizoane pentru a lua În Stăpânire fortificaţiile: „od~ 1tpoo11V0><; ~E~ă.!J.6V~ {1nton:\).E
toiu; xapal:r1'lfoµ&vouc; t6. q1poupla Kal cnpan.â.v cmox.p<OOav E~ tT\v aut<ilv qnU..a.ICl'Jv"
(Primindu-i cu bunăvoinţa tm~Aratul a trimis oameni s! preia fortăreţele şi oaste
îndestulătoare pentru paza lor) 9 • Infonnaţia scoate în evidenţă extinderea autoritlţii
bizantine, în timpul împăratului Ioan Tzimiskes, asupra unei părţi importante din stânga
Dunării, în Câmpia Munteana.30 •

Cristalizarea reia/ii/or feudale „. p. Sl; Alcx1111dni Andronic, Români, bulgari, nql şi bl%0nllnl la Dunitna
de Jos la 8fârşitul secolului al X-lea, ln ,,Memoria Antiquitas", I, 1969, p. 212; Barbu CAmpina, Problema
apariţiei statelor feudale romdneşll, ln ,,Scrieri istorice", voi. I, îngrijit de [)amaschin Mioc şi Eugen
Stanescu, Bucureşti, 1973, p. 31-32; M. SAmpetru, La nglon du Ba.r-Danube au X' slkle ds notre ere, tn
,,Dacia N.S.", XVIll, 1974, p. 260; 1Uzv1111 Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la lnceputurile culturii
medievale romdneşll (secolele X-XIV), Bucurqti, 1974, p. 49; Ştefan OltcllllU, Societatea carpatodanubiano-ponllclJ in secolele JV-XJ. Structuri d1m()-(lconomlce şi social politice, Bucureşti, 1997, p. 253;
Oma Anca Damian, op. cit., p. 239, 240; Traillll Valentin Poncca, op. cil., p. 90.
12 Maria Comşa, CercetlJrlle de la Slon şi Importanţa lor pentnl studlulfonndrll relaţiilor feudale la sud de
Carpaţi, ln „Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al judeţului Prahova", Ploieşti, li, 1969, p. 21-29;
idem, Un cnJtat rowmaln de X'-Xlf slecle.s d Slon-Prahova. Etudes pre//mina/re1, în „Dacia N. S.", XXII,
1978, p. 303-317.
21
Idem, Un cnezat roumain .„ p. 315.
1
• Ibidem, p. 317.
2
' Ştefan Olteanu, op. cit., p. 253, cf. Barbu Clrnpina, op. cil„ p. 32, consideri ci informaţia rcprezintA 1n
~i:ul ~rcctlrii institu\iilor feudale romlncşti o dovadl pentru „generalizarea procesului de tlurire a acestor
mst1tu.t11 1~ v~acul. al X-lea pc tot teritoriul locuit de poporul romln, dacii ţinem scama de con\el(tul
lmprcJurllrilor 1stoncc Jn care se lnscreazl evenimentul".
26 Ion Barnca, Byzance, Kiev el /'Orient sur le Bas-Darwbe du X'-Xlf s/ecles, ln „Nouvcllcs Etucics
d'Historire", Bucarcst, 195 5, p. 173; idem, DID, lll, p. 74; Corina Nicolescu, Moştenirea artei bizantine Tn
~omânl~, B~c~rcşti, 1971, p. 32; M. SAmpctru, op. cit., p. 260.
C. Daicov1c1u, Originea poporului romdn dupa cele mal noi cercett!Jrl, tn Unit11te şi continuitate fn /3torla
poporului romdn, sub redacţia prof. univ. D. Bcrciu, Bucureşti, 1968, p. 91, semnalcazl, ln cadrul culturii
protoromlne Bucov (din care face pw şi aşezarea de ta Slon). plstrarea vechiului tip de locuinţe (bordeie
sau casc), cu vctrt de foc deschise, de tradiţie dacicii şi daco-romani.
11
1. Barnca, DJD, lll, p. 74; Alcx1111dru Andronic, op. cit., p. 212.
2
v Slcyllne.r-Kedreno.r, li, p. 401; FHDR, lll, p. 140-141.
111
N. Bllncseu, op. cit., p. 46; P. Diaconu, Rolul celillll din Insula Pilcu/ul lui Soare „. p. 395; idem, Cdm.pia
Romdnd şi Btzanţu/, „. p. 217; N. Oikonomodh, op.cil., p. 63.
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Un alt izvor, cunoscut sub denumirea de „Taktikon-ul Escurial" (lista de
înt!ietate a funcţionarilor bi:zantini, datată în anii 971-876/979, descor.rită în
biblioteca Escurial, de lingi Madrid), publicat de la Nicolas Oikonomidis 1, aduce
amlnunte interesante în această probleml. ln cuprinsul sau, documentul face menţiune
despre existenţa unei theme (circumscripţie administrativ-militara, în secolele VII-XI,
în care întreaga putere -civilă şi militară- era încredinţată strategului) cu denumirea de
Mesopotamia Apusului -o(trtpaî1Tfo~) Mt:a01tO'taµ~ ni~ .Mae~32 -, themă localizată
de bizantinologul grec Nicolas Oikonomidis la Dunărea de Jos 33 • Printre ipotezele
propuse de acesta se aflli şi regiunea din st!nga Dunlrii (Câmpia Munteană), care este
străbătuta de mai multe râuri (Argeş, Ialomiţa, Buzau)34 • Mai mult, în ultima vreme,
istoricul şi arheologul Petre Diaconu este de parere că aceasta localizare trebuie
considerată o certitudine: „Astăzi e un lucru pe deplin stabilit că prin Mesopotamia
Apusului era designată regiunea din st!nga fluviului, inclusiv Câmpia Dunării
încorporată Bizanţului în 971 " 35 • Acest aspect pare a fi adeverit de faptul că, în mai
toate aşezlrile din CAmpia Dunarii cercetate pânl în prezent, apar fragmente de amfore
piriforme modelate în atelierele bizantine sau alte obiecte (mărgele) tipice regiunilor
pontice36 • Regiunea ocupată de bizantini în stânga Dunării, în vara anului 971, a rămas
sub controlul administraţiei constantinopolitane pentru o perioadll scurtă de timp, cel
mai probabil.fana la moartea împlratului Ioan Tzimiskes (976) sau la puţin timp dupl
aceasta dată3 •
Informaţia oferită de cronica Skylitzes-Kedrenos prezintă o deosebită
importanţă pentru istoria poporului român, într-o perioadă mai puţin cunoscută. Din
textul prezentat mai sus reiese el, în a doua jumătate a secolului al X-lea, în teritoriile
româneşti situate la nord de Dunlre existau fortificaţii (q>podpla, axup<l>µcrra), care
aparţineau populaţiei locale (protoromâne), conduse de şefi feudali locali.
Existenţa unei asemenea realitlţi infirmă teoriile fanteziste referitoare la
extinderea dominaţiei primului ţarat bulgar la nord de Dunlre, în secolele IX-X .
......:...:..
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