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INTRODUCERE
Despre Duca ştim numai atît cît putem desprinde din însăşi cronica sa. Bunicul său Mihail Duca a fost unul din
cei peste 200 de partizani ai lui Ioan VI Cantacuzino (1347-1354), arunc·aţi în închisoare de adversarul principal al acestuia, marele duce Alexie
Apocaucos. Cînd acestC1. la o inspecţie în închisoare, a fost ucis la 11 i11:
nie 1345 1), ,a doua zi ,deţinuţii au fost măcelăriţi, numa,i şase din trie ei
au scăpat cu fuga din Constantinopole şi între aceştia şi Mihail Duca,
bunicul cronicarului nostru, care s-a aşezat cu locuinţa la Efes în Asia Mică
sub stăpînfrea emirului turc Isa, feciorul lui Aidin ; acesta îl apreciază mult
pentru marea lui învăţătură şi pentru ştiinţa lui în ale medicinei 2 ). E probabil că şi pe nepot să-l fi chemat tot Mihail Duca, deoarece ni s-a păstrat
o cronică mai tîrzie epirotă care, copiind începutul cronicii lui Duca, îşi
dă titlul de Iot0Qi.a rl]i; 'HrcEi.Qo'U Mtxa'1Â. vErtoru roii ~ovxoi; Istoria Epirului de Mihail nepot al lui Duca. 3 )
Familia Duca trebuie să se fi mutat de sub stăpînirea turcească din
Efes mai spre nord sub stăpînirea unor domni italieni, căci Duca ne spune
că-şi avea casa la Focea Nouă 4 ), unde pe la 1421 îndeplinea funcţia de
diac la curtea podestatului genovez Giovanni Adorno, scriindu-i scrisorile 5 ) pe care acesta i le trimetea noului sultan Murad li. Ca Duca să fi
fost în stare a îndeplini un serviciu de secretar pe la 1421, trebuie să se
fi născut cel puţin pe la 1400, dacă nu chiar ceva mai înainte. De la Focea
Nouă, Duca a trecut în serviciul domnilor Gattilusio Paleolog din insula
Via fa
lui Duca.

0

ivbexun1 bi:: ~v 'louv[ou Nichifor Gregoras, Istoria bizantină, ed. Bonn, voi.
II, 731. 18.
2)
vz. V 4-5; cp. Gregoras, op. cit., II, 729-740 (XIV 10) şi Ioan Cantacuzino, Istoria, ed. Bonn, vol. I I, 543-545.
3 ) F. C. H. L. Pouqueville, Voyage dans la Grece, tome 5, p. 200; cp. şi K. I<rumbacher, Gecf1ichte der byzantinischen Litteratur, ed. a 2-a, Miinchen, 1897, p. 394 şi
V. Grecu, I storirnl bizantin Duca, p. 593.
1)

~)

xxv, 5

5\

X.'\V. 8
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Lesbos-Mitiline, pentru care a îndeplinit mai multe misiuni diplomatice de
încredere pe lingă sultanul Mahomed II şi pe lingă alţi mari dregători
turci. Jn toamna anului 1452, Duca e la curtea sultanului Mahomed II la
Didimotich 1) ; în vara anului 1455 e trimis cu multe daruri de două ori la
amiralul turc Chamza care, la dus şi întors, e în trecere pe la Lesbos
Mitiline 2 ) ; în acelaşi an duce tributul la Adrianopole 3 ) şi însoţeşte pe
noul domn din Lesbos la sultanul Mahomed II care, de frica ciumii, s~
retrăsese la Zlatiţa în Bulgaria, între Sofia şi Filipopole. Noul domn este
îmbrăcat cu caftan domnesc, ţesut cu fir de aur, iar însoţitorii lui, între
care şi Duc a, cu caftane de mătase 4 ). După un drum de treisprezece zile,
abia ajuns acasă la Mitiline, Duca este trimis din nou la Constantinopole,
ca să apere, dar fără succes, în fata vizirilor pe domnul Lesbosului de o
cerere nedreaptă a unui amiral turc 5 ). Jn anul următor 1456, Duca e din
nou cu tributul datorat la Adrianopole, unde răscumpără prizonieri latini 6 ). Cronica lui Duca se încheie cu cucerirea insulei Lesbos de Mahomed II în 1462. Dar Duca trebuie să mai li trăit cîtva timp şi după 1462,
căci el ne mai istoriseşte şi sfîrşitul tragic al celui din urmă domn Gat'tilusio Paleolog din Lesbos care, deşi s-a fost turcit, totuşi mai pe urmă a
fost sugrumat 7 ). Jn ani rotunzi, viaţa lui Duca o putem pune între 1400
şi 1470, sau chiar cîţiva ani înainte de aceste date 8 ).
nuca şi unirea
bisericilor.

ln timpul său era foarte actuală chestiunea unirii biseri·
cilor şi, după cum se poate vedea din cronica sa, Duca a
fost un sincer şi convins aderent a•l unirii bisericilor 9 ). Jn sensul acesta
îl va fi influenţat şi faptul că a trăit ca mare dregător sub o stăpînire ~atină şi că în această unire va fi văzut şi un mare ajutor pentru poporul
său în contra primejdiei tot mai apăsătoare din partea turcilor.
Tot din cronica lui se poate vedea că Duca, deşi înalt demnitar la curtea unui domn latin, totuşi a fost un foarte bun
patriot bizantin IO) şi, deşi născut şi trăiind sub stăpînirea străoină a avut,
ca şi bunicul său, o mare învăţătură bisericească şi profană în greceşte;
Duca patriot
şi mare învăţat.

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

XXXV, 2.
XLIII, 5 şi 10.
XLIV, I.
XLIV, 2.
XLIV, 7.
XLV, 7.
XLV, 23.

) Mai greu s-ar putea face vreo încheiere asupra timpului vieţii lui Duca din
ştirea ce ne-o dă că „sînt de atunci şi pînă acum aproape vreo 180 ani", de cînd s-a
încheiat o înţelegere între genovezii din Focea ~ouă şi emirul Sarchan, căruia să-i
plătească un tribut în schimbul păcii ; vz. XXV, 6.
•

8

9)

10 )

XXXI, I.
IX, 2.
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cunoştea

bine literatura antică şi a citit mai ales istoricii antici, ca şi pe
cei bizantini. El trebuie să fi cunoscut şi istorici bizantini ale căror
scrieri ni s-au pierdut 1). Din foliul cum îşi expune Duca 'istori,a, se cunoaşte că a fost influenţat de istoricii antici şi bizantini mai vechi 2). Din
istoria bizantină a lui Nlic'hifor Gregorns a trecut un pasaj întreg aproape
textual în cronica sa, aşa încît nu numai a citit-o, ci şi a folosit-o· la com~
punerea cronicii sale 3 ). Pe lîngă greceşte el ştia şi turceşte, căci citează
fraze turceşti 4 ) ; ca mare dregător al unui domn genovez, trebuiie să fi
şti'llt şi italieneşte; şi poate şi ceva l·aHneşte, căci pare a fi citit 5 ) scrlsoarea mitropolitului latin din Lesbos, Leonard din Chios, în care se de~
crie cucerirea Constantinopolei din 1453.
1

Duca este mult apreciat ca istoric, dar cred că şi mai mult
face să fie preţuit ca literat. Scrisul său este simplu şi
firesc, dar totodată colorat şi viu; adînc simţit şi dramatic. Dintre toţi
scriitorii contemporani care au descris-o, Duca ne-a lăsat cea mai frumoasă şi mai mişcătoare 1descriere a căderdi Constantinopolei :d1in 1453 6 ).
Duca ştie bine limba curată bizantină şi ca orice scriitor bizantin are şi el
ambiţia şi se sileşte să scrie în această limbă, dar talentu-i remarcabil de
bun scriitor îi smulge nu o dată fraza nimerită şi cuvîntul potrivit care
merge la inimă, fie acestea forme şi cuvinte din graiul zilnic al poporului
sau chiar şi neologisme. Şi pe această cale cred că se explică dublicitatea
de limbă ce-o întîlnim în cronica lui Duca în care, alături de limba curată
literară anticizantă, e folosită şi limba populară vie de toate zilele. lnvăţă
tura lui Duca pe1 de o parte, talentu-i literar pe de altă parte au făcut ca în
cronica lui să apară această ·duiblicitate de limbă 7 ).
Ca istoric, Duca este obiectiv şi conştiincios. In călătoriile sale diplomaHce, a căutiat. .să oulea1gă ştiri şi ide la turci 8 ) şi de la creştini 9 ).
Ştirile lui se dovedesc sigure, mai ales asupra locurilor şi timpurilor mai
Duca istoric
şi literat.

X, 4 şi XI, 2.
IX, 3.
') XVII, 3.
') vz. p. 164, 6: 234, 25; 322, 5 şi 13; vz. şi G. Moravcsik, I, 126.
") XXXVI, 2; XXXVIII. 7, 15, 21, XXXXIX, 2, 13, 19; XLI, 2.
") vz. V. Grecu, Istoricul bizantin Duca, p. 608-609. Partea din cronica lui Duca
privitoare la cucerirea Constantinopolei a fost tradusă în ruseşte de A. A. Stepanov,
Vizantijskie is1ori1ki Duka i Frandzi o padenii K.onstantinopolja. Vizantijskij Vremennik ·
7 (1953) p. 385-430.
') vz. V. Grecu op. cit„ p. 610-611.
') vz. XXXIX, 14.
0
XXXVI, 2.
)
1

2

)

)
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apropiate de el, asupra celor mai îndepărtate dă uneori greş, după izvoa,..
rele ce le-a avut .11a înidemînă 1 ).
Dintre cei patru scriitori şi istorici contemporani bizantini : Duca.
Sfranţes, Chalcocondil şi Critobul care scriu după căderea Constantinopolei, lui Duca cred că i se cuvine pe bună dreptate locul întîi şi ca istoric
şi ca iscriitor 2 ).
Duca a început sa-ş1 scrie cronica sub impresia cucenrn
Constantinopolei şi, terminînd cu descrierea acestei mari
nenorocm ce a dat peste neamul său, a continuat-o mai mult în formă de
cronică anuală, înregistrînd an de an pînă la 1462 evenimentele mai însemnate, îndeosebi cele din regiunea sa, adică din insulele egee şi de pe
coasta Asiei Mici de sub stăpîniri latine.
La începutul cronicii sale, Duca trebuie să fi pus şi el, ca şi toţi ceilalţi
cronicari bizantini, nelipsita precuvîntare, în care să arate însemnătatea şi
'
folosul istoriei şi de ce şi cum înţelege el să-şi scrie opera istorică. Nu putem crede că numai Duca să fi făcut abatere de la acest obicei moştenit
din antichitate şi păzit cu o stăruitoare consecvenţă de toţi istoricii bizantini. Prima foaie din cronica lui Duca trebuie să fi căzut şi cu ea ni s-a
pierdut nu numai numele autorului, ci şi precuvîntarea lui.
Aşa cum ni s-a păstrat, cronica lui Duca are un început cu totul particular şi neîntîlnit, a cărui autenticitate aproape îţi dă de bănuit. Cronica
începe cu o foarte scurtă şi seacă înşirare, după obiceiul cronografelor, de
mari epoci de ani de la Adam pînă la Alexie Comnen, apoi înşiră împăraţii
bizantini pină la Ioan V Paleolog, arătînd numai, sub care din ei, care teritorii bizantine au fost cucerite de turci. Se poate deci spune că cronica
lui Duca începe cu domnia împăratului Ioan V Paleolog, adică 1341. Dar
şi de la 1341 pînă în preajma căderii lui Baiazid I Fulgerul în 1402, cronica
lui Duca esle mai mult un rezumat destul de scurt şi pe sărite din Istoria
t1:1rco-bizantină şi nu e lipsit de unele scăderi şi greşeli. Tncepînd însă cu
descrierea luptei de la Ancara din 1402 şi pînă la cucerirea insulei Lesbos
de turci în 1462, cronica lui Duca este o cuprinzătoare şi bine informată
istorie turco-bizantină cu însemnate incursiuni în istoria sîrbă, ungară,
romînă, genoyeză şi veneţiană, aşa încît devine un izvor istoric narativ
de mina întîia şi de mare preţ pentru acest răstimp.
Unele mici nepotriviri ce le observăm în compoziţia cronicii lui Duca,
n-am putea spune ·dacă .sînt din vina lui Duca sau a vreunui copist. Astfel
bunăoară se face o tri~itere, că· un prinţ turc Orchan să mai fi fost amintit
Cronica
lui Duca.

'

-------,,-,..;·.. „.

') XI, 2 şi XXXII, I.
') vz. V. Grecu, op. cit., 613-615.
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o dată înainte, 1 ) ceea ce se spune şi despre o soră a lui Mahomed II 2 ), dar
locurile la care se fac aceste trimiteri, nu se găsesc nicăi1 eri în cronica lui
Duca. Tot o nepotrivire este şi aceea privitoare la aceiaşi ostatici pe care
sultanul Musulman i-a dat împăratului Manuil II Paleolog şi despre care
s·e spune că au fost .doi 3 ), iar mai încolo, trei 4 ). O repetiţie supărătoare e,
dnd ni se istorisesc de două orii 5 ) aceleaşi lucruri ,despre ori.ginea şi rău
tatea unui trădător, fără ca a doua oară să se facă măcar o trimitere la
locul întîi, precum de altfel o face Duca de atîtea ori. Poate că Duca n-a
.apucat să-şi mai revadă cronica şi să şi-o pună la punct? !
Romînii în
Dar cronica lui Duce nu este numai un izvor de mina întîi
Cronica lui Duca. pentru istoria turco-bizantină din secolul XIV şi XV, ci şi

un izvor însemnat pentru istoria romînă din mai bine de jumătatea întîi
a secolului al XV-lea. Duca în cronica sa ne dă mai întîi o serie de ştiri
-privitoare !"a trecutul nostru, ţinute în termeni generali. In seraiul sultanrilor turci 6 ) şi în corpul 1ieniceresc 7 ) au ajuns şi copii ide romîni. Sultanii
aveau respect de puterea Ţării RomîneşN 8 ) şi apreciau faptul că au fost
stare să înfrîngă pe romîni 9 ) .Ori de cîte ori se întrmpla o schimbare
de sultani sau vreo biruinţă mare şi Duca semnalează veniri şi trimiteri de
soli, aminteşte nu o dată şi ide !Soli romîni 10 ). Sultanul Miurad II anunţă
şi domnului Ţării 1 Romîneşti urcar.ea sa pe fron 11'). O .dată Duca ne ·dă şi
numele domnului romîn Dan care la 1426 trimite soli la sultanul Murad II,
.ajuns la mare putere după înlăturarea puternicului şi neastîmpăratului
emir Ţineit (Gilneyt) <le la Smirna; şi Murad încheie şi cu domnul romîn
p.ace şi prietenie 12 ).
Dar în cronica lui Duca aflăm cu privire la trecutul nostru nu numai
ştiri de acestea oarecum generale, ci şi ştiri referindu-se la anumite evenimente de toată importanţ<l. Astfel Duca ne dă însemnate ştiri despre
amestecul lui Mircea cel Bătrîn în luptele pentru domnie între urmaşii lui
Baiazid I Fulgerul, cînd domnul romîn îşi are şi susţine candidaţii săi la

·în

1

xxxm. 12.
XXXIV, 10.
") XVIII, 2.
') XX, 4.
") XXII, 7 şi XXVIII, I.
1

2

,

)

)

X~ 2.

8••#0,..,....
·~

·~ li

') XXIII. 8.
~
~ ' •l.f,I
") vz. XXII, 3 şi 9; XXVIII, 8 şi XXXII, 4.-'Yc~ ŞIN,
") XXIII, 2 şi 7.
·f. T.t11„ __
10
)
XX, 2; XXVIII, 10 şi XXXIII, 12.
-„~.
11
)
XXVIII, 10.
1
2) XXIX, 3.

tJA
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tronul turcesc, întîi pe Musa 1), iar după încetarea domniei acestuia, pe
Mustafa 2 ) care căzînd de la domnie, cearcă din nou să fugă în Ţara Romînească 3 ) _ Preţioase şi bogate sînt ştirile ce ni le dă Duca despre. legă
turile dintre domnul romîn Vlad Dracul şi sultanul Murad II, cum s-a
prezentat la sultan cu o mare suită şi a fost primit cu multă cinste şi
daruri scumpe 4 ), cum l-a însoţit pe Murad II în expediţia acestuia în
Transilvania, în 1438 şi cum sultanul nu avea încredere în domnul romîn 5 ) ~
şi de aceea e aruncat în închisoare la Galipoli, de unde i se dă drumul.
după ce lasă sultanului ostatici pe fiii săi încă nevîrstnici 6 ), pe care mai
ttrziu îi primeşte înapoi 7 ) ." Nu aşa de pe larg şi cu atîtea amănunte ca
Laonic Chalcocondil 8 ), dar şi Duca în cronica sa 9 ) ne descrie expediţia
fără de izbîndă a lui i\i\ahomed II în contra lui Vlad Ţepeş din vara anului
1.462. Istorisirea lui e puternică şi impresionantă şi mai ales după istorisirea lui Duca a intrat acest eveniment în istoriografia romînească_
Multe şi însemnate sînt ştirile în cronica lui Duca în legătură cu
eroul romîn luptător în contra turcilor care a fost Iancu de Hunedoara 10 ).
Aceste ştiri privitoare la trecutul nostru sînt mai mult în legătură
cu istoria turcească ; dar Duca ne dă şi ştiri în legătură cu istoria bizantine, e drept că mai puţine, însă cu atît mai de preţ. Un pasaj întreg se
ocupă de certurile ide ·domnie între unii din urmaşii lui Mircea cel Bătrîn 11 ).
Potrivit acestor ştiri e probabil că Dan, nepotul de frate al lui Mircea cel
Bătrîn, şi nu este exclus că şi Vlad Dracul, fecior din flori al lui Mirceap
să fi ajuns o dată la domnie şi cu ajutor bizantin, aricit de mic ar fi fost
acesta. Sigur este însă că feciori de domni şi de boieri romîni ocupau
funcţii militare la curtea împărătească bizantină, că luptau alături de
bizantini în contra turcilor şi că împăraţii bizantini nu erau cu totul străini
de orice amestec în luptele de domnie din Ţara Romînească.
Din alte locuri se pot scoate în chip indirect ştiri de preţ privitoare la
romîni. Astfel din locul în care Duca aminteşte de încoronarea craiului
Serbiei ca despot, se poate deduce că şi Mircea cel Bătrîn a primit acest
titlul de la împăratul biz·ant~n 12 ) ; din locul în care se vorbeşte de modul de
')
')
')
')
')
')
'l
'l
')

XIX, 1-6.
XXII. 3 şi XXIV, 5.
XXVII. 7.
XXX, 10.
XXX, 2.
XXX, 5.
XXXII, I.
vz. Lavonic Chalcocondil. Traducere de \'. Grecu. Bucureşti 1958, p. 282-290.
XLV, 20---22.
10
)
XXX,
2; XXXII, I; XXXIV, I; XXXVIII, 12 şi XLV, 6.
11
)
XXIX. 6-8.
·
.
") XXX, 1 nota şi V. Grecu, op. cit., p. 658-659.
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succesiune în domnie la turci, se poate conchide că şi modul de succesiune
la domnie în trecutul nostru s-a înrădăcinat la noi printr-o influentă de
or·igine .turcească 1'). Tot aşia se pare că stăpînirea .domnului Ţării Romîneşti pe la 1421 pătrundea departe în dreapta Dunării 2 ).
Cronica lui Duca a fost editată pentru prima dată în acel
faimos Corpus Byzantinae ,Historiae, corpul istoriei bizantine, care a început să apară la Paris sub auspiciile regelui-soare Ludovic
XIV şi ale sfetnicilor lui, în 1645 şi a continuat pînă în 1711; acolo a
apărut sub titlul : „Ducae Michaelis Ducae nepotis Historia Byzantinct res
in imperio Graeco gestas complectens a Ioanne Palaeologo a•d Mehemetem II. Accesit Chronicon breve, quo Gr~corum, Venetorum e.t Turcorum
aliquot gesta continentur. E Bibliotheca regia nune primum in lucem edita.
versione Latina et notis illustrata studio et opera lsmaelis Bullialdi. Parisi is e typogr aphia regia 1649".
Ediţia lui Bullialdus a fost retipărită în 1729 întocmai ca volum al
6-lea din Corpus Historiae Byzantinae, apărut la Veneţia între 1729 şi 1733.
Tot ediţia lui Bullialdus a fost reprodusă şi de I. P. Migne, Patrologia, Series Graeca, voi. 157, Paris, 1866, coloana 749-1166.
Şi în sfîrşit, cronica lui Duca a mai fost tipărită în „Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, editio emendatior et copiosior, consilia B. G.
Niebuhrii C. F. instituta•, auctoritale Academiae Litterarum regiae Borus·
sicae continuata", sub titlul „Ducae Michaelis Ducae nepotis Historitt
Byzantina recognovit et interprete Italico addito supplavit Immanuel Bekkerus". Bonnae impensis, Ed. Weberi, 1834.
La aparenţă s-ar putea crede deci că cronica lui Duca a avut parte
pînă acum de patru ediţii, totuşi, fără nici o teamă de vreo obiecţiune, nu
poate fi \'orba dec1t numai de o singură ediţie şi anume cea dintîi de la
Paris din 1649, căci celelalte trei care au urmat, nu sînt decît simple retipăriri ale ediţiei lui Bullialdus, unele chiar cu dedicaţia şi prefaţa, cu
rezumatul, traducerea şi notele, toate latineşti, ce le-a scris acelaşi prim
editor. Nici unul din editorii următori n-a mai căutat să vadă manuscrisele,_ ci s-au mulţumit cu textul editat de Is. Bullialdus din manuscrisul P.
Im. Bekker, ultimul care l-a retipărit, face uneori chiar îndreptări şi le
trece în aparatul critic, dar ele se dovedesc de prisos, căci în manuscris
textul e corect şi greşelile nu sînt ale manuscrisului, ci ale lui Bullialdus.
In ediţia lui Bullialdus, Bekker a găsit, - poate numai simple greşeli de
Ediţii.

1
2

)
)

XXI II, 7
XXIV, I

şi
şi

/bid., p. 659-660.
lbid., p. 660. Mai vezi

şi

XLV 16.
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tipar, - un articol 6, unde te-ai aştepta la un pronume relativ o;,
p. l 50, 2 ed. Bonn ; un pronume interogativ ito<JT);, unde ai aştepta
adjediYul rcaoT);. p. 160, 9 ; un genetiv µETaA.A.o" unde ai aştepta un
acuzati\·
µhaHov, 164,4. Altă dată Bullialdus omite prepoziţia Y.ata
p. 176,13, ed. Bonn; altă dată predicatul fiv p. 292, 3; altă dată a citit
iiv µaxai.pa era „cuţit" în loc de Ev µa;:aip<;t
(a murit) „de cuţit", 228,19.
Şi Bekker face îndreptările şi _conjecturile cuvenite şi le însemnează în
aparatul critic ; şi astfei pune în seama manuscrisului scăderi pe care
acesta nu le are, pentru că în manuscris toate aceste forme se găsesc huile
şi corecte şi nu era nernie de nici o îndreptare şi de nici o înregistrare
în aparatul critic, dacă Bekker ar fi recurs la manuscris. Şi cazuri de
acestea ar putea fi sporite mult. Căci ediţia lui Bullialdus nu este lipsită
de multe scăderi foarte supărătoare, care apoi toate au fost repetate de
ediţiile sau mai bine zis retipăririle următoare. Bullialdus citeşte greşit
narpo; rmn'w xui 23,'3 ed. Bonn pentru rreo; rcareo; P f. 29v=P· 45,20 din
ediţia de fata; c'iµapria; 24,5 pentru ovoµ[a; p 219r =47,15;
25,11 pentru oi; 291 v = 49,9; c'.c10 3o, 2 pentru µi;:p1 293r ~ 55,6; U~A."-llE 3o, 21
pentru Urit.u-llEt p 293\" = 55,23; Ev 33,3 pentru Elt' p 294 ,. = 57 ,28; ae;aµEvo; 39,5 pentru &pţaµho" 296'. ~ 65,9; µHmva 1 ) p. 42,21 pentru uit.ava
297'" = 69,26; Y.ui 49,4 pentru rl 299r = 77,16; 'Pwµa[wv 51,8 pentru 'Pwµavwv 299'" ~. 79,25; avaitauo{h1n 69,19 pentru ovaJtaul'>T)îE 304v = 101,9;
im' mhoii 71,2 pentru i•;;r' autov 305r = 101,31; To\Jpxouµavo\J 88,3 pentru
Toupxoµcivou 309v = 123,3; Et•f1brnrcin1 100,16 ap. crit. pentru oft5rntutT)
313r = 137,18; roUL 109,21 ap. Crit. pentru a{ 315'. =-147,19; OtXOboµELV xaOT(>OV 115,19 pentru otY.obo1..niv Y.ilotpou 317'. =-· 155,3-4; hLboi: 116,23 pentru
bihEL 317'" = 155,25: ou 09Eydh'1onm 141,17 ceea ce nu are aici un înţeles,
pentru ot'• xoeriyri-lt~onm 327r ~ 183,21-22 ceea ce dă un înţeles foarte satisfă
cător; Eu<p11~1[ţovro; 142,6 pentru cp1µ[ţovH; 327r =-~ 183,31; ou 149,10 pentru Y.ai 330' - 191,30; dn1-ltij 158,14 pentru EU-ltii 333'" 203,3; µrnxELpiţETm
167,17 pentru µETa)'.ELQLO"llTCil 337' ~- 213,18; rij; O;({IT); 181,10 pentru rai:;
ox-am;, 340'' =- · 229,3; a3eoi.oa; 181.23 pentru a-ltpoiţfl 341' =c 229,12; E-xBaoa;
206,18 pentru d<J(3aoa; 347r = 259,4; hddwro 1) p. 224,24 pentru hETt:1.dwro 352' = 281,14; rra~n1noµa11hov 298,2, ed. Paris p. 167 D propunînd
conjectura rraprinµaoµhov pentru itaQT)TT)µa<Jµivov 377r care e = rrae11ro1µaoµhov 375,2 de la rraQErn1 1 1aţw, dind un înţeles foarte potrivit şi bun;
şi exemple de acestea ar putea fi aduse încă foarte multe. Tn ediţia lui

w;

1 ) St. B.
Psaltes, Grammatik der byzantinischen Chroniken, Gottingen, 1913.
p. 188 şi 207 citează din cronica lui Duca aceste exemple ca forme drept neobişnuite,
dar ele se dovedesc deci inexistente.
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Bullialdus nu lipsesc mei nume proprii redate greşit, ca Aaxuv~v p. 132,8
ed. Bonn şi «l>tA.av-&ewrctvtvov 207,15 pentru Aaxavăv P 323v = 173,2 şi
«l>tA.av-&ewmvov P 347v = 259,24; greşeli pe care celelalte ediţii le repetă în·
tocmai. Dar şi mai multe cuvinte în rînd au fost sărite de Bullialdus nu
o dată. Astfel, chiar în rîndul intîi după civ-&Qw1rnu p. 10,l, ed. Bonn au
fost sărite cuvintele .rou JtÂacr1%vror; rcaga -&wu P 288r ~ 29,2; după A.aA.ouv
213,11 «care grăieşte» au fost trecute cu vederea cuvintele xai EvEQyouv P
349r = 267,9-10 «şi care lucreaza»; după µa{}~µacrtv 213,20 «în învăţăturile»
Bullialdus a sărit cuvintele ăxeor; mrcatl>Euµho; xal. h rni:r; XQtcrnavwv µa{}~µacrtv P 349v = 267,17-18 «foarte învăţat şi în învăţăturile creştinilor»;
după ]'[UAljV 295,l «poartă» a Sărit CUVintele Ol!V rcEVtaXOmot; UCfJYJ'XE eţrUf.clT
TWV r~v m'.Ji,riv P 375r = 371,6
«CU cinci sute, a lăsat paza porţii». Prin
omisiuni ca acestea două din urmă se strică însuşi fondul ştirilor date
de Duca, în primul caz cu privire la pregătirea şi marea învăţătura a
mitropolitului Marcu al Efesului, conducătorul bizantinilor antiunionişti
în sinodul de la Florenţa, în cazul ai doilea cu privire la retragerea marelui duce Luca Notara de la Poarta împărătească pe care o apăra, cînd
turcii au pătruns în Constantinopole.
Dar în ediţia lui Bullialdus sînt şi greşeli care ar putea da prilej la
concluzii însemnate, dar cu totul eronate. Astfel bunăoară în textul crcrnicii lui Duca, publicat de Bullialdus, citim că efemerul sultan Mustafa
din anul 1421, intrînd în palatele răposatului său frate, sultanul Mahomed I (1413-1421) „a găsit comori nenumărate şi altă gătire peste mă
sură, veşminte şi pietre scumpe, femei frumoase şi băieţi tineri, frumoşi
la faţă şi cu deosebire chipeşi la trup şi tot celălalt material din Ţara
Romîneasca micrav ăAA.riv uA.riv BA.axta.r;· şi şedea trăind în îmbuibări ş1 1mbătîndu-se zi de zi şi petrecînd în desfrînări". 1 ) Cuvîntul BA.ax[ar;. „Ţara
Romînească" din ediţia lui Bullialdus, p. 88 A, care l-a dat şi în traducerea latină aliaque Walachiae spolia „şi altă pradă din Ţara Romînească".
a trecut şi în ediţia de la Veneţia, p. 70 şi în Patrologia greacă a lui Migne.
157, col. 944 A şi în ediţia lui Bekker din Bonn, p. 157, 19 ; şî atunci acest
cuvînt BA.axtar;
te-ar putea îndemna şi ademeni să conchizi că Ţara
Romînească era obligată pe atunci să dea pentru seraiul sultanilor de la
Adrianopole persoane şi lucruri deosebite, incit Duca, istoric bine informat
asupra împrejurărilor de la curtea sultanilor contemporani cu dînsul, s-a
văzut îndemnat s-o sublinieze în mod deosebit şi izolat şi nu în legătură
cu alte popoare creştine, precum o face de atîtea ori. Dar concluzia ar fi
şi eronată şi lipsită de orice temei, căci în manuscrise nu e BA.ax[a~. ci se
1) vz.

xxv.

2.
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găseşte scris limpede

(3A.auia~

deci rcâoav ăAAl]v uAlJV (3Aax.Eia; P f. 333'',
vezi fig, 5 rînd 4 de sus; şi P1 f. 189r, vezi fig. 6 r. 2 de sus
j3Â.axiac;
prin urmare şi „tot celălalt material pentru o viaţă în plăceri' (p. 200,23)
căci

aceasta înseamnă (31.axEia;, şi nu din Ţara Romînescă.

greşeală, între atîtea altele, arată îndeajuns cîtă nevoie e de o ediţie critică a cronicii lui Duca.
Pentru înfăptuirea ei, la drept vorbind, nu avem decît un singur manuscris şi o veche traducere italo-veneţiană. Manuscrisul e codicele grec
nr. 1310 din Biblioteca Naţională din Paris pe care-l numim cu sigla P.
Acesta e un manuscris de hîrtie, format mic, scris îndesat şi cuprinde în
total 444 de foi ; e un codice miscelaneu de cuprins variat religios, apoi
literar, filozofic, istoric, ştiinţific şi altele. Pe foile 28SC-39Jr e cuprinsă
cronica lui Duca; pe pagina de mai înainte, adică f. 287v se ailă înaintea
cronicu lui Duca lista împăraţilor Egiptului de la Alexandru Machedon
pînă la Cleopatra şi din împăraţii romani Iuliu Cezar şi August (vezi
fig. I).
Acest fapt te-ar putea face aproape să crezi că şi înşirarea seacă de
mari epoci de ani, în felul cronografelor, e cu totul poate străină de însăşi
cronica lui Duca, din care prima foaie fiind căzută, vreun copist va fi
adăugat şi potrivit drept început al cronicii acea înşirare seacă de epoci.
Şi atunci, primul capitol din cronica lui Duca poate că ar trebui închis
în paranteze dreptunghiulare, indicîndu-se astfel, că nu-i aparţine lui Duca.
După cronica lui Duca urmează în P f. 392-399 parodia homerică
Batrachomyomachia, adică Războiul broaştelor cu şoarecii. Foile din manuscrisul P au fost numerotate mai Urzi·u cu cifre arahe. lncă înainte de
această numerotare, între foile 288 şi 289 au căzut foi, pentru că, deşi după
f. 288 urmează f. 289, între aceste două foi lipseşte întreg textul de la
o x.al (p. 33,15) pînă la tyxemi1; (p. 39,25). Pe lingă această lipsă,
întîmplată prin pierderea de foi chiar din P, mai sînt arătate două lipsuri
printr-un loc mic lăsat nescris chiar în rînd. Unul e pe f. 289r, unde e
vorba de cucerirea oraşului Filadelfia în Asia Mică de Baiazid I Fulgerul,
iar celălalt pe f. 389'._ Prima lacună, pricinuită prin vreo stricăciune a foii,
pare să cuprindă numai o frîntură de propoz'iţie (vz. p. 41,4), a doua e
însă de un cuprins mai mare. După căderea Constantinopolei, Duca
scriindu-şi istoria în formă de cronică anuală, înşiră pe rînd anii şi evenimentele întîmplate în acei ani, unele mai pe scurt, altele, mai apropiate
de locurile sale, mai pe larg. Dar anii 6967 şi 6968, adică 1459 şi 1460
lipsesc; de la 6966 (vz. p. 423,25) se sare la 6969 (vz. p. 427, 11 ). Această
lipsă trebuie să se fi produs tot pe cale mecanică prin pierdere de foi din

Manuscrisele

Această singură

P şi P,.
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manuscrisul dup~ care a fost copiat P sau dintr-un manuscris mai wchi
la care se reduce şi P, căci anii 6967 şi 6968 n-au putut fi săriţi. de însuşi Duca, deoarece numărul anului 6968 nu este înregistrat, dar eYenimente din acel an sînt arătate 1).
Iniţialele în P lipsesc uneori ; se vede că în arhetip.ul său au fost
scrise cu roşu şi copistul lui P n-a ma•i apucat să le adauge toate şi el
cu roşu. P mai are pe margine note, uneori ca nişte titluri indicînd cuprinsul pasajului respectiv, alteori aceste note marginale par să arate mai
degrabă impresia cititorului sau adaugă chiar oarecare precizări. Duca
înregistrînd moartea împăratului Ioan V Paleolog, nu arată anul morţii. 2 )
nota marginală însă adaugă : ixmµi){}ri 6 (3aot1E\J; 'lwavvri; E.v np ETH .;wY{}'
lvb .tb' „a murit împăratul Ioan în anul 6899 indidionul 14''. Notele acestea nu
urmează în mod consecvent; la început mai dese, se fac tot mai rare, pînă
la urmă dispar aproape cu totul. Nu le-a mai copiat copistul lui P sau nu
le-a mai găsit în arhetipul său, nu avem de unde şti ; sau poate însuşi
copistul lui P e autorul lor şi a găsit de cuviinţă să scrie numai atîtea
cîte ni le-a lăsat? !
Textul cronicii în P este scris continuativ; actuala împărţire în capitole a făcut-o Ism. Bullialdus, primul editor al cronicii lui Duca, şi o păs
trăm şi noi, ca şi ceilalţi editori, din motive practice· pentru a se jnlesni
trimiterile şi pentru o mai bună evidenţă. Dar penfru că chiar în aceste
scopuri s-ar fi impus, ca această împărţire să fi fost făcută în mai mul te
capitole decît cele 45 ale lui Bullialdus, am crezut că facem bine, introducînd în cadrul acestor capitole o subîmpărţire în paragrafe~ iar la traducerea romînească să pun şi oarecare titluri pe margine.
încă înainte de a se fi pierdut din P cele două foi dintre foile 288 şi
289 şi fără să fie copiate notele de pe margine, cronica lui Duca a mai fost
copiată o dată chiar din manuscrisul P. Şi această copie se păstrează tot
în Biblioteca Naţională din Paris sub cota cod. Graec. 1766 şi o vom numi
cu P 1• Şi P 1 ca şi arhetipul său P este un codice de hirtie, format mic, dar
e scris mai rar şi mai citeţ. Foile căzute din P ne sînt păstrate în P1
f. 22v-2sv. Şi P 1 e un codice miscelaneu aproape de acelaşi cuprins
divers ca şi P şi înaintea cronicii lui Duca se găseşte aceeaşi listă a împăraţilor egipteni de la Alexandru Machedon pînă la Cleopatra şi a lui
Iuliu Cezar şi August. Cronica lui Duca urmează în P1 pe foile 19r pînă
la 4Q9v şi este fără nici o îndoială o copie fidelă chiar din P. în textul
cronicii din amîndouă manuscrisele sînt exact aceleaşi lipsuri, P1 mai
'l. vz. XLV, l O nota :
2)

şi-i

voi da datoria.

XIII, 4.
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adăugind încă multe altele prin greşeala de transcriere, aşa-numită haploarafie, cînd copistul sare de la un cuvînt la altul egal din rîndurile urmă

toare. Apoi P 1 mai face o mulţime de greşeli mărunte ce se explică chiar
prin scriitura lui P care, fiind chiar în acel loc neclară, făcea posibile
areşelile din P 1. Astfel de ex. P f. 295 1 rînd 9 de jos scrie
µaxLµ-OraroL
;u litera µ aşa incit poate f! citită_. uşor AL ( yezi fig_. 2 r.. 4) şi
copistul lui P 1 f. 48r rînd 4 de JOS, cop11nd repede ş1 mecanic, a ŞI transcris nonsensul },lflztµ6rnrnL (vezi fig. 3 r. 4). Exemple de acestea de transcriere greşită mecanică ar putea fi aduse încă multe.
Amîndouă manuscrisele, şi P şi P1, nu sînt datate, dar după scriitură,
p este datat de obicei în secolul XV, iar copia sa P1 în secolul XVII. După
o examinare însă mai atentă paleografică, eu unul cred că vîrsta amînduror
codice va trebui scăzută cu aproape cîte un secol întreg, aşa încît pe P
l-aş aşeza spre mijlocul secolului al XVI-iea, iar pe P1, copia lui, la începutul celui de-al XVIII-iea.
Un fragment de tot mic din cronica lui Duca se mai păstrează şi într-un codice grec din Biblioteca Vaticană de sub nr. 1408 f. 154r, care să
fie din secolul al XVI-iea 1).
Neputînd încăpea nici o îndoială că P1 e o copie fide-lă a lui P, la stabilirea textului cronicii lui Duca într-o nouă ediţie critică P1 nu mai poate
veni în vedere decît doar pentru locurile greu de citit sau stricate din P,
ca să se vadă cum le-a înţeles copistul lui P 1• Oarecare valoare mai are
P1 şi pentru păstrarea textului de pe foile pierdute din P. De altfel în chip
firesc, deosebirile de text dintre P 1 şi P, cauzate din nebăgare de seamă
sau din neştiinţa copistului, n-au fost trecute în aparatul critic, spre a nu-I
încărca în chip inutil.
Din manuscrisul arhetip din care provine P, trebuie să fi căzut prima
foaie, căci din cronica lui Duca nu ni s-a păstrat precuvîntarea cu numele
autorului şi eventual cu titlul cronicii. Dar nu numai acest început ne lipseşte, ci, aşa cum ni s-a păstrat textul cronicii, ne lipseşte şi sfîrşitul ei,
istorisirea întrerupîndu-se şi în P şi în P 1 în mijlocul frazei care rămînc
neterminată : 'OQwvtE; o~v ot hro; ... Atunci cei dinăuntru văzînd„. (vz.
fig. 7 şi fig. 8 ), aşa că nu numai prima foaie, ci şi ultima trebuie să fi
căzut. Căderile acestea de foi nu s-au putut întimpla în P, căci acesta fiind
un codice miscelaneu, cronica lui Duca nu este nici prima nici ultima bucată dintr-insul.
vz. G: Morav~sik, I, .P· 127. J?-1 Moravcsik, ciiruia îi mulţumesc, a avut bună
a-m1 comunica variantele dm cod. nt. 1408 şi că acest frag_ment cuprinde
rmdunle 2 drn y[vETaL pînă la 17 Â.unwvns fxcO(IT)aav de Ia pag. 37.
, •

1

)
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veche traducere Dar dacă începutul cronicii lui Duca ne-a rămas pma

italiană.

acuma nedescoperit, sfîrşitul în schimb ni s-a păstrat (vz.
p. 43.5,15 urm.) intr-o veche traducere italo-veneţiană, făcută, se crede prin
secolul XVI sau chiar XV. Aceasta a fost descoperită de istoricul L. Ranke
în Biblioteca Marciană din Veneţia şi e publicată de Im. Bekker în ediţia
din Bonn a lui Duca la p. 349-512. Traducerea ne păstrează nu numai
sfîrşitul cronicii lui Duca, dar ne completează şi mica lacună, în legătură
cu cucerirea oraşului Filadelfia de Baiazid I, cu cuvintele „destituta de ogni
speranza de secorso (p. 356,7 de jos ed. Bonn : „pierzînd orice nădejde de
ajutor" (vz. şi mai jos p. 40,5 ). în schimb pe lingă celelalte lipsuri ce
le-am semnalat în textul grecesc din P, vechea traducere italiană, aşa cum
e publicată, mai are încă o mare lipsă, sărind întreg textul de la p. 283, 2930: KaA.c<TOV autou~pînă la p.307,13: zo.AaaovTE~ ta iat[a din ediţia de faţă
(vz. şi ed. Bonn, p. 465). Această lipsă sfîrşindu-se în mijlocul îrazei, se
\'ede că s-a produs printr-o pierdere de foi din vreun manuscris italian,
dacă nu chiar din manuscrisul din Veneţia.
Traducătorul trebuie să fi fost un dalmatin supus veneţian. Faţă de
republica Veneţiei se arată cu mult devotament şi mare admiraţie, ba chiar
cu vădită părtinire, adăugind atribute de laudă la adresa ei şi făcînd chiar
modificări în favoarea ei. Dar el întrebuinţează şi termeni iugoslavi 1) ~i
trebuie să fi avut ştire şi de izvoare sîrbeşti. Lupta de la Cosovo din 1389
o descrie mai pe larg şi cu ştiri mai bogate ca în cronica lui Duca 2 ). Şi, de
ailtfel, el mai adaugă şi ştiri de la sine. Traducerea e făcută în mod liber ;
uneori amplifică şi adaugă, alte ori prescurtează ~i omite ; cîteodată se
întîmplă să nu înţeleagă şi să traducă greşit 3 ).
Cu toate aceste scăderi, vechea traducere italiană fiind făcută după
un manuscris -grecesc pe care nu-l mai avem, ea îl înlocuieşte în oarecare
măsură pe acesta şi de aceea la stabilirea textului cronicii lui Duca într-o
nouă ediţie critică trebuie să fie luată în seamă şi en. Am şi numit-o cu
sigla I.
în Biblioteca Academiei R. P. R. 4 ) se află un codice grec
nr. 4, copiat de la 21 octombrie pînă la 13 noiembrie 1765,
după cum arată o însemnare la sfîrşit la p. 352 a manuscrisului. De la
început şi pînă la p. 115 rînd 11 de sus, acest codice e un rezumat în neo·
Un vechi rezumat neogrecesc.

1) vz. Duca, ed. Bonn, p. 394, 431
2) vz. ibid., p. 352-355.

şi

455.

vz. V. Grecu, Istoricul bizantin Duca, p. 626-628.
Vezi C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Biblioteca Academiei Romîne,
Bucureşti, 1909, p. 7-8, unde însă codicele e apreciat greşit; vz. V. Grecu, op. cit .•
p. 628-630.
3)
4)

2- 5217
https://biblioteca-digitala.ro

DUCAS : ISTORIA TURCO-BIZANTINA

18
greceşte

al cronicu lui Duca şi anume începînd cu domnia efemerului împărat Ioan VII Paleolog, lăsat în domnie de unchiul său Manuil II Paleolog, cînd acesta în iarna anului 1399 a plecat departe în apus, căutînd ajutoare în contra turcilor. Codicele are note marginale şi rezumatorul, după
ce termină de rezumat din cronica lui Duca, pe care o rezumă pînă la
capăt, arată într-o astfel de notă marginală că acum continuă să rezume
din Chalcocondil Ex. rnli Xai.%0Y..ovb{1},ou (cod. grec 4, p. 115) şi după ce a
sfîrşit cu Chalcocondil, arată iarăşi într-o notă marginală că mai departe
rezumă h t~; lcrto(ll.ai; ·.iwavvou ~aye[bou (cod. gr. 4, p. 121 : „din istoria
lui Ioan Sagridis). Aceste note te îndeamnă să crezi că rezumatului din
cod. gr. nr. 4 îi lipseşte începutul, căci tot o notă marginală trebuie să fi
arătat că rezumatul se face şi din Duca; şi probabil că s-a şi făcut de la
începutul cronicii, pentru că începutul chiar cu neînsemnatul Ioan VII Paleolog e cu totul arbitrar şi nemotivat. Cît despre Ioan Sagridis, acesta
nu poate fi decît Giovanni Sagredo care a publicat în 1677 la Veneţia o
istorie turcească sub titlul Memorie istoriche dei monarchi ottomani de
1300-1646, memorii ce au fost traduse în neogreceşte de marele comis
Nicolae Caragea 1 ). Rezumatul e făcut pc larg; dar pe ici-colo cite un
loc e rezumat şi mai pe scurt, ba chiar sărit cu totul. Ceea ce e mai important de constatat însă, este faptul că, în ce priveşte cronica lui Duca,
rezumatul este făcut chiar după textul publicat de Ism. Bullialdus în 1649;
căci are lipsuri şi greşeli ce provin chiar din această ediţie. Astfel stînd
lucrurile cod. grec 4 nu poate avea nici o valoare pentru pregătirea unei
ediţii critice a cronicii lui Duca, totuşi pentru interpretare poate fi de
oarecare folos 2).
Pentru o nouă ediţie critică avînd deci la dispoziţie numai
un singur manuscris P şi în oarecare măsură vechea traducere italiană, s-ar putea crede că pregătirea acestei ediţii e o lucrare
destul de uşoară. E drept că, neavînd multe manuscrise de colaţionat, ră
mti scutit de această muncă migăloasă şi care cere timp aşa de mult.
ln schimb ai alt neajuns poate şi mai mare la stabilirea textului care e
o munca mult mai grea şi de răspundere mai mare şi în cursul căreia un
număr mai mare chiar de grupe de manuscrise îţi este de mare ajutor,
o

nouă

ediţie

critică.

1 ) I. I. Bj6rnst6hl, Briefe. Deutsche Ausgabe, Leipzig-Rostock, 1783, citat după
C. I. I<aradja, Die alte ;umiinische Buchdruckerkunst; extras din „Geschichte der Buchdruckerkunst", Demeter-Verlag, 1940, 1p. 8 şi 11, n. 14.
") vz. V. Grecu, op. cit„ p. 653-655. Numai din punct de vedere bibliografic face
să amintim că cronica lui Duca a fost tradusă în franţuzeşte, foarte liber şi deseori
aproximativ, în Histoire de Constantinople, depuis le regne de l'Ancien Justin jusqu"d
la fin de l'empire, traduite sur Ies originaux grecs de Monsieur Cousin, tome VIII,
Paris, 1685, p. 211-428. Traducerea s-a făcut după ediţia lui Bullialdus.
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mai ales cînd ţi se ivesc cazuri de nedumerire. Şi textul din P dă deseori prilej la nedumeriri. în P citim de ex. la acuzativ singular forma
populară {}uyatEQav (P,f. 314v, 320r, 347v), yuvaîxav (P 308r),1) dar de multe ori şi formele antice {}uyatEQa şi yuvaîxa. Apoi mai citim în P la ac.
sing. ă/..uoov P 367v pentru a/..uoLv «lanţ»; apoi Bo&vta~ 97v ca nominativ
singular masculin; ovra~ ca nom. pl urai ma se.: ovrai; aeyuewvrirnL «fiind
robi cumpăraţi cu bani» P 300r, pe lîngă atîtea alte cazuri, unde participiul prezent îşi are formele regulate antice. După aceea întîlnim şi construcţii sintactice ca ~aOLAEU~ ... EtL ovto~ ... &rcfaw'XE (P 2ggr împăratul ...
pe cînd era încă ... a dat) şi h 'X.a<JTQ<fl nv(, Nu~tq:imov lrrovoµatoµEvov
(348v «într-o cetate, numită Nimfeon), fără acordul gramatical cuvenit.
Genovezii din Galata sînt numiţi OL tOU ra/..ata p 313r, dar şi tOU ra/..aTOU 313v, 355r, Substantivul vau~ «corabie» e declinat în mod regulat după declinarea a 3-a, dar nu o dată e trecut şi la declinarea l-a (de-ex.
viim 334v; viim~ dat. plur. h tQLÎJQEOL xai. vÎJE~ 33W, cu E pentru m, Bullialdus dînd viiucrL, Bekker, ed. Bonn 165,6 îndreptînd în vriuoi.); ba o dată dăm chiar peste l.µrroeuux viia Eo'µtv 297r («corăbii :de negustori sîntem»,2) plural neutru. Apoi întîlnim lvt6~ cu dativul (P 320r şi 32JY), dar
şi cu genetivul (P 321 v); prepoziţia cm6 de mai multe ori cu acuzativul
(P 368v, 370r, 388r şi aiurea), dar şi cu genetivul (316r, 390v şi aiurea);
daoav (338v) cu augment deci, dar şi focrav (382r) fără augment. Prepoziţia El.~ apare în P pe a cincea parte sub formă ionică l~, de mai multe ori însă sub formă obişnuită nouă atică Et~. Să păstrezi inconsecvenţa, căci poate proveni forte bine şi de la însuşi autorul, sau să o uniformizezi, căci şi copiştii pot să o fi pricinuit în largă măsură, e foarte
greu de hotărît. Din cazurile de inconsecvenţă de limbă înşirate mai
sus, am păstrat formele {}uyatEQav şi {}uyatEQa, yuvaîxa şi yuvai:xav, am
păstrat genetivul absolut construit mai liber BaoLĂtu~ „. En ovto~ ... an:Ellwxt, am păstrat construcţia variată a lui ht6;, considerînd că a primit
înţelesul de h. Am păstrat construcţia lui cm6 cu acuzativul, ca o concesie făcută limbii populare; am păstrat inconsecvenţa întrebuinţării augmentului şi a reduplicaţiei; am păstrat pe l; şi pe tl.~, precum e în manuscris. Am păstrat Bo&vtai;. şi hcovoµat6µtvov ca acuzative absolute, căci
am observat că sînt forte obişnuite în limba lui Duca; Bo&vta; ar mai
putea fi acum şi forma neogrecească invariabilă a participiului prezent.
Am păstrat declinarea lui vaii; şi după declinarea a 3-a şi 1-a, dar lµrcoQL'Xa vfyl aş îndrepta în EiµrcoQL'X.al vfjm, căci lµrroQL'X.a vfta. nu poate fi nici
Pentru aflarea locurilor în textul de faţă cu toate formele neobi~nuite ce le
amintim, să se vadă indicele gramatical, precum şi i·ndicele .de nume.
2) vz. mai jos .p. 69,7.
1)
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neutru la plural, mei feminin la singular, spre a putea fi păstrat; Bekker,
ed. Bonn, p. 41, 18 propune o conjectură i.-'~1;-roQ01 'l.atu v~a «negustori cu
corabia», care e însă puţin silită. Cazuri de inconsecvenţă de limbă în
cronica lui Duca s-ar mai putea semnala forte multe din codicele P; aici
ne-ar prinde bine măcar două, dacă nu chiar mai multe grupe de manuscrise, spre a putea astfel desprinde oarecare indicaţii, _cînd să păstrăm
această inconsecvenţă ca o urmare a tendinţei lui Ducas de a face concesii limhii vii. ca un scriitor de talent ce era, şi cînd totuşi să o îndreptăm,
întrucît el este şi un bun cunoscător al limbii antice şi se sileşte să scrie
şi într-o limba hizantină curat literară anticizantă. Neavînd la dispoziţie
mai multe grupe de manuscrise, ca să ne fie de ajutor, a trehuit să examinăm fiecare caz în parte, să ne orientăm după faptul, cit de deseori se
întîlneşte cutare sau cutare formă, să ţinem seama cînd era cazul, şi de
felul de a scrie al istoricilor bizantini în general şi al lui Duca în special, dar fireşte că nu ne-am putut dezbăra cu totul, oricît ne-am fi silit,
nici de judecata noastră subiectivă. De aceea în general, ca întotdeauna,
dar în special la cercetări de limbă, va trebui să se recurgă mereu şi la
aparatul critic de sub linie, care de astă dată are avantajul de a nu fi atît
de încărcat şi, credem că este destul de clar.
L8 alcătuirea aparatului critic, din punct de vedere

tehnic, am căutat să ţinem seamă cit mai mult de indicaţiile şi îndemnurile cuprinse în broşura publicată de «Union Academique
lnternationale: Emploi des signes critiques, disposition de l'apparat dans
Ies editions savantes des textes grecs et !atins, conseils et recomandations
par J. Bidez et A. B. Drachamann, ed. nouv. par. A. Delatte et A. Severyns, Bruxelles Paris, 1938». Tendinţa mi.a fost cît mai conservativă; şi
dacă am îndreptat ceva cîtuşi de puţin, am ţinut s-o înregistrez neapărat
in aparatul critic. Greşelile de ortografie şi accent însă nu le-am înregistrat. Şi manu~crisul P are astfel de greşeli destul de multe. Scrie de ex.
Ev touto tti) lfQOv~µan, schimbă pe E şi m, pe o şi w, pe ucu B: aid}EvtiBE•, axi(3l] ş.a.; greşelile aşa-numite itacisme sînt din cele mai fantastice:
xuvLXlJ pentru xolv1xL şi multe altele; L subscriptum nu-l pune niciodată.
Multe sînt greşelite de accent şi spirit: ~v de ex. în loc de lîv- In cuvintele compuse deseori '.accentuează ambele părţi: xata(fJEQH. Greşelile de
acestfel au fost îndreptate de noi fără să le trecem în aparatul critic, decît
numai rare ori, cînd ar fi putut avea vreo însemnătate morfologică sau semantică. Am îndreptat accentuarea genetivului plural la declinarea 1-a care,
se ştie, e un perispomenon, cu accentul circumflex pe ultima, dar îndreptările le-am notat în aparatul critic, deoarece am observat o puternică
Aparatul
critic.
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tendinţă

în P de a-l face paroxitonon, accentuîndu-1 de multe ori cu accentul pe penultima astfel yoJvtwv, brnrrO-rwv, rrol.ltwv, oaTQUltWV, v110Lotwv,
m.
'
's..'
,
,
,
T ougzoltEQOWV
'
'
1•
•r
'
'l'WY.ULWV,
ouuvwv,
Egycnwv,
oy,aq;wv,
TEXVLtWV,
MTQWV, a„uµLtwv, ral.atwv, rEVOlJLTltJ\', ~xu{}wv ş.a.m.d. Tot aşa am notat în aparat accentuarea făcută uneori în P otÎ]{}Ewv, TEt)'.EWV, pe care le-am îndreptat în
on13iwv, tEt)'.Ewv, dar am lăsat neschimbat în text şi h{lQEWv, TQlllQEWv,
btlJQEw;. tQlllQEW;, deoarece forme de acestea, în analogie după rroi..u;, se

mai întîlnesc şi la scriitori bizantini atît de c\asicomani ca Georgios Pachymeres, Istoria, ed. Bonn, r, p. 397,16; II, 70,ll şi 14; 578,21; 579,11
şi Ioan Cantacuzino, Istor/a, ed. Bonn, I, 374, l2; 45g,5 şi 507,4. De asemenea n-am îndreptat accentuarea din yuvmxabd.cpo; P 303'. în yuvmxabdqo;, precum înregistrează dicţionarele.
Cu totul inconsecvent şi arbitrar scrie pe v ECfEhuonxov şi tot aşa
arbitrar face eliziunea, scriind de ex. cînd b' cînd bi·, cînd &H' cînd U.Ha
înainte de vocală, ş.a. In amîndouă cazurile am lăsat neschimbată această inconsecvenţă, căci o întîlnim şi 'la alţi istorici bizantini. Tot aşa
n-am unificat varietatea de scriere de ex. ca yÂciitta şi yi..waoa, {}ai..atta
şi {}a/,aooa, µaytorwg ş_i µatotwQ, xovtootaui..o; şi xovootaiii..o;.
Aceleaşi

riate

şi

nume proprii sînt scrise într-o ortografie din cele mai vaîn forme felurite; bunăoară: "Ayyugu, şi "AyxuQa, <l>gayyta şi

<l>gayx(u, <l>gayyot şi <l>gayxot, 'Iayyo; şi 'Iayxoi; Arnnagto; şi AEonagti;,
~avouj3Ew; şi

cisc);

~avou(:ho;

la genet. sing.;

cl>gavtţÎ]oxw şi <l>ganţlioxo;

<1>/,wQEvtţta şi cf>/,wgEvttu (Florenţa). 'Ai..~ şi 'Ai..[,

(Fran-

Aiiboui..ăx şi Aii-

bou/.a;, 'EooEi; şi 'Eoi;, 'Hhg[µ şi "Ii..tgtµ, '0{}~1av şi 'Otµav, Kagaµav şi
Kagaµcivo;, MEXfµh şi MEXE~tET şi MazoiiµET şi Maxouµh şi MoxaµET şi
Moxaµh (M1homed, sultanii şi nume de ~persoane); MwaµEb şi Mwuµd>
(.Mohamed profetul); Mwofi; şi Mouolj; (Musa); Mwgat şi Mogat şi Mougat (J\\urad); Muhţ11; şi M(i..tţm; (Mircea); Nruvo; şi NMvo; (Dan); TE~tÎJQ şi
TaµÎ]g (Timur-Lenk); TţtvEl]T şi Tţ11vEÎ]T şi TţuvEÎ]T şi Tţ11vaÎ]t şi TţtvaÎ]t11;
(Ţineit Guneyt); Xai..~/„ şi Xai..Î]/.11i; şi Xai..[i..11; şi Xai..li.. (Chalil); KooµÎ]btov şi
Kooµtbtov, KarnÂavwv şi KatEÂavwv. Să purced la o unificare ortografică şi

de formă în scrierea atît de variată a numelor proprii, fenomen obişnuit de
altfel la istoricii bizantini, cred că ar fi fost o imixtiune prea mare în tradiţia
textului. Şi atunci n-am schimbat decît acolo, unde ar putea fi vorba
eventual de greşeli de itacism. Astfel Mui..Tţ 11 ; şi MO„tţa; 1-am scris numai cu t, nu şi cu u, 'Ai..t şi Xai..(i.. cu 1, nu şi cu 11· TţtvEÎlT tot numai
cu 1 în silaba întîia, nu cu 11 şi ti, Kooµ(b1ov numai cu t în antepenultima, fără să mai încarc aparatul critic cu aceste schimbări.
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Pentru o mai bună claritate, aparatul critic, am avut tendinţa· să-l
fac pozitiv, aidică să înregistrez şi lectura pusă în text; unde însă
nu putea fi nici o îndoială la mijloc, l-am adoptat pe cel negativ, spre
a cruţa loc.
Editorul ediţiei din Bonn, Im. Bekker, precum am arătat, nu s-a folosit în ediţia sa de manuscris, ci numai de textul editat de Is. Bullialdus în
ediţia din Paris 1649. De aceea în aparatul critic din ediţia de faţă, unde
e arătată vreo lectură de a lui Bullialdus şi nu e amintit şi Bekker, să se
ştie că şi Bekker se ţine de lectura lui Bullialdus şi nu de cea din manuscris ; iar cînd Bekker în ediţia sa din Bonn face în aparatul critic vreo
trimitere la P, să se ştie că aceste trimiteri în realitate sînt la textul din
ediţia lui Bullialdus şi nu din P.
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SIGLE. PRESCURTARI. SEMNE.

=

Codex Parisinus 1310 ff. 288-391 ; sec. XVI.
Codex Parisinus 1766 ff. 19-410; încep. sec. XVIII.
Vechea traducere italiană (edi(ia Bonn, împreună cu

Duca,

p.

349-512).
Buii

= Ducae Micl1ael,is Ducae nepotis Historia Byzantina„. nune primum
in lucem edita„. ope;a lsmaelis Bu.Jl.ialdi, Paris, 1649.
Ducae Michael1is Ducae nepotis Historia Byzantina. Recognovit et
inter.prete ltalo addito supplevit Immanuel Bekkerus Bonnae, 1834
(= Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae: Duca ed. Bonn).
F.C.H.L. Pouqueville, Voyage dans la Grece, lome V. Paris, 1821,

Bek

Puqu

p. 200-210.
G. Sfran\es col. = rEropytou
l:qipavtţi'J
X(loVLXO\I
µL>cpov
(Cron:ca mică a lui
Gheorghe Sfranţes) puhlicată în Migne Patrologia, series Graeca,
Paris, 1866, \'ol. 156, col. 1025-1080.
G. Sf'rantes
Georgii Phrantzae, Chronicon edidit I. B. Papadopulos, voi. I. Lipsiae
in aed. Teubneri, 1935.
G. Sfran\es
Georgius Phrantzes, loannes Cannanus Ioannes Anagnostes ex recensione Immanuelis Bekkeri, Bonnae, 1838. (Sfranţes şi Frantes e
acelaşi cronicar; numai că cronica de sub numele Franţes a fost
mult interpolată).
Fragm~nta his~oricorum Graecorum voi. V pars priai. Critobuli lmCritobul
bniotae Hbri 5 etc. ed. Carolus Miiller, Pa!'is, 1870, p. 40-161.
L. Chalc
- Laonioi Chalcocandylae Historiarum demonstrationes ad fidem codicum recenisuit etc. Eugenius Dark6; tom. 1-11 Budapestini,

1922-1927.
G. Moravcsik
Charitonides

< )
! I

t

ad
om

vz.
cp.

Byzantinoturcica I. Die byzantinisohen Quellen der Gcschichtc der
Tiirkvolker, Budapest, 1942; II Sprachreste der Tiirkvolker in den
byzantinisahen Quellen, Budapest, 1943.
= Ch. Ch. Gharitonides,
EL~ M1xa1'])„ ~ot•XCl.V
apărut în
nA.Unwv
IV (1952) p. 99-101.
Aceste paranteze închid cuvinte ce din greşală au căzut din text şi
trebuie adăugate;
închid cu·vinte ce au intrat greşit în text şi trebuie deci scoase.
arată locul din text transmis stricat ce n-a putut fi îndreptat.
=

adaugă

=

omite
vezi
compară

Numerele de marg·ine însoţite de litera b arată pagina din ed·itia
de la Bonn.
La trimiteri, primul număr arată pagina, cel de al doilea rîndul.
La Critobul trimiterile se fac la cărţi, capitole şi paragrafe, nu la
pa·gini.
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I \"umărul anilor de

(;1

cel dintii om

pină

I. De la .-\dam, cel dintii om

5

10

15

in zilele noastre]

făcut

de dumnezeu,

pină

la

Epoci mari
i\ce, in timpul căruia a fost potopul, au fost zece generaţii:
de ani de la
Adam pină la
înliia, cea făcută de dumnezeu, a lui Adam; iar după 230
Alexie I Comnen.

de ani, a 2-a cea a lui Sit, făcut de Adam ; iar după Sit
:205 ani, a 3-a, cea a lui Enos din Sit ; iar după Enos 190 ele ani, a 4-a,
cea a lui Cainan clin Enos ; iar după Cainan 170 de ani, a 5-a, cea a lui
Maielei) din Cainan ; iar după Maleleil 165 de ani, a 6-a, cea a lui Iared
d'.n .\\a~eleil; :·ar după Iarnd 162 de ani, a 7-a, cea a lui Enoh din Iared;
iar după Enoh 165 de ani, a 8-a, cea a lui Matusala din Enoh; iar după
Matusala 167 de ani, a 9-a, cca a lui Lameh din Matusala; iar după Lameh 188 de ani, a 10-a, cea a lui Noe. Şi Noe era de 600 de ani şi s-a
făcut potop de apă asupra pămîntului, aşa că de la Adam pînă la potop
se numără ani 2242.
2. De asemenea şi de la potop pînă la AHaam, ze.:e generaţii, ani o
mie o sută douăzeci şi unu. Şi Avraam era de şaptezeci şi cinci de ani,
cînd s-a mutat în pămîntul Canaan din Mesopotamia ; şi acolo stînd 25 de
ani, a făcut pe Isaac. Iar Isaac a avut doi băieţi : Isav şi Iacob. Iar cînd
Titlul nepotrivit: Numărul„. noastre P: om. I : Numărul anilor de la facerea lumii
pînă la domnia lui Ioan, feciorul lui Andronic Poleolog, în care s-a făcut şi ,cu·
ceri rea Janinei de sfrbi. Po:.iqu. /I 2 făcut de Dumnezeu P I : om.· Pouqu.
I I:
'Aedtµoi...
yEvEăi;
Numărul.„ .. noastre e un titlu cu totul nepotrivit
pentru cronica lui Duca ; apoi numărarea anilor nici nu e făcută pînă în timpul lui
Duca. De aceea cred că acest titlu nu-i aparţine.
Şi primul c-apitol în întregime dă de bănuit. Din cronica lui Duca. s-a pie_rd~.t
începutul cu precuvîntarea obişnuită, arătînd numele autorului şi eventual titlul scriem,
dacă Duca îi va fi dat vreunul. Şi se prea poate ca vreun cititor copist, văzînd această
lipsă, să fi adăugat din vreun codice miscelaneu această înşirare seacă de nume -şi
.ani şi să o fi pus drept început, da.r vădit nepotrivit, al cronicii lui Duca, făcîndu-i
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['AQL{)µoi Eniw &rro TOU a-ou av{)QWllOU EW; tfJ; 11µETEQa; YEVEu;J

JOI>·

I. ,Arro ,AMµ, TOU JtQWTOU av{)gwn:ou TOU rrAacr{)hrn; rragu 8rnu, EW;
NwE, f:c~' ov o 'l.ataxAucrµo; ytyovE, yEvrni bha yEyovacrv JtQwni. 11 xai naQa
8rnu, rnu 'AMµ- µETa bf, crA' En1, B-a, 11 tou kÎJ{) naga rnu 'AMµ- ~tEta bE:
tov ki'j{) aE' EnJ, "(TJ, 1'1 rnu 'Evw; b. rnu kfJ{) · µETa bE tov 'Evw; Q~' EnJ. 1)-TJ, 5
11 tou Ka'lvav Ex toii 'Evw; · µna bE tov Ka"lvav Qo' EHJ, E-TJ, 11 tou MaAEAE~A
Ex toii Kai:vav· µm:l BE Tov MaAEÎ..EÎ)Â. QţE' EH). ;-TJ, ll Toii 'IaQEf> Ex Toii MW.EÂE~Â.· µETa f>f, Tov 'IaQE~ Q~B' Etl], ţ-TJ,

fi

rnu 'Evwx Ex toii 'iaQEf> · µEu:l BE tov
'Evwx Q~E' ETY], l'l-TJ, 1'1 rnu Ma{)oucr<iĂa Ex tou 'Evwx · µna f>f, Tov Ma{)ouoaA~
Qţţ' EtrJ, {}-TJ, 11 toii AaµEx Ex tou Ma{}ouoaÂ.a · µna M tov AaµEx Qn:ll' Etl], L-T) 1o·

ll tOU NwE. No)E

l)f, ~V

hwv

x'

xai

o -x.amxJ..ucrµo;

TOU ubmo; EYEvETO EllL TÎ);

yf);, c'oon aQt{}µEi:<J'3m &rro 'AMµ Ew; rnu xamxÂ.uoµou Etl] ,BcrµB'.
2. 'Oµotw; xai &rro tou mmxÂ.uoµoii Ew; 'ABQ<laµ yEvmi f>txa, Etl] xtÂ.m
ixaTov El'.xooL EV. 'ABQaaµ BE ~v hwv iBboµ~xovm nhtE, otE µETOL'Xl]OEv El;
yf)v Xavaav EX TÎ); ME<ronotaµi.a;· xaxEi: f>LmQtipa; Etl] xE' EtExE Tov 'foaax. 15
"ETExE M 'foaa'l. naî5a; Mo · 'Hcraii ·Afli 'Iax.wj3. 1EvoµEvo; f>f, 'Ia-x.WB XQ6vwv

1 Titulum inaptum U(lL{}µol ... yEvEc'i~ P : om. I : a(lL{}µol 'tWV &no x'tlaEw~ x6aµou
hwv ftfx(lL 'tÎJ~ ~aatA.Ela; 'lwavvou uloii 'Avb(lovixou 'toii fiaÂmoMyou, Ev fi xal ÎJ CiJ..waL~
EyEyovEL 'tWV 'lwavvivwv uno 'tWV ~E(l~wv Pouqu li Fortasse totum fere caput primum
ut a Ducae Historia aliemum secludendum est li 2 'toii nJ..aa{}tV'to; na(lu tlEoii PI:
om. Pouqu li 3 &v P:
Pouqu 1110 'tOV om P 1114 µnoixl]oEv P: µE't~lXlJO"E Bek.

ov

o legătură fie la sfîrşitul capitolului întîi, fie la începutul capitolului al doilea. Lucrul
pare cu atît mai probabil, cu cît şi în codicele miscelaneu P care ne-a păstrat cronica
lui Duca, chiar înaintea cronicii se mai găseşte o astfel de înşirare seacă de nume
ale împăraţilor eleni ai Egiptului şi de la romani, Iuliu Cezar şi August. Vezi
fig-ura I.
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ANII DE LA ADAM PIN.li. LA ALEXIE I COMNEN

12-5

Iacob a fost de 130 de ani, a coborît în Egipt dimpreună cu cei 12 feciori
ai lui şi cu nepoţii lui, 75 la număr. Şi a locuit Avraam cu neamul lui în
pămîntul Canaan patru sute treizeci şi trei de ani şi înmulţindu-se s-a
socotit douăsprezece seminţii şi populaţia s-a socotit şase sute de mii
coborîtori din cei 12 feciori ai lui Iacob, ale căror nume sînt următoarele :
Rubim, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Neftalim, Gad, Aser, Dan,
Iosif şi Veniamin.
3. Şi urmaşii lui Levi sînt Moise şi Aaron; şi unul a început să exercite funcţia de preot, iar Moise a trecut la conducere; acesta în al optzecilea an al vieţii, calcă Marea Roşie şi scoate poporul din Egipt. Acest
Moise a fost în floarea vîrstei în timpurile lui Inachos care a împărăţit cel
dintîi ; astfel iudeii sînt mai vechi ca elenii.
4. Şi stînd ei în pustie patruzeci de ani şi conduşi fi:nd de Iisus Navi
douăzeci şi cinci de ani şi de judecători patru sute cincizeci şi patru de
ani pînă la domnia lui Sau!, care a fost la ei cel dintîi împărat, în timpul
căruia, în cel dintîi an al domniei lui, se naşte marele David, aşa că de
la Avraam pînă la David se adună paisprezece generaţii, ani 1024 ; şi de
la David pînă la pribegia babiloneană paisprezece generaţii, ani 609 ; şi
de la pribegia babileoneană pînă la Hristos generaţii paisprezece, ani 504.
Socotind la un loc anii după cum urmează, o să aflăm de la cel dintîi
om Adam pînă la Hristos 5 500 de ani.
5. De la întruparea lui dumnezeu pînă la Marele Constantin ani 318.
De la domnia Marelui Constantin pînă la domnia lui Iustinian împă
ratul ani 210 ; în timpul lui s-a clădit marea biserică, ridicată de el întru
numele înţelepciunii lui dumnezeu.
De la domnia lui Iustinian pînă la domnia lui Constantin şi a Irinei,
maica lui, ani 260.
4 şase sute de mii I: (cp. Ieşirea 12, 37; Numerii I, 46;
lui Const. Manasses v. 1059) : şase milioane P Pouqu.

şi

Cronograful

3: Inachos e cel mai vechi împărat legendar la eleni. Cronografele creştine
cilutau să arate că cultura biblică ebraică, prin vechimea ei, e superioară culturii
antice elene: de aici provine tendinta cronografelor bizantine de a sincroniza evenimentele biblice cu evenimentele din mitologia şi istoria antică.
4 : 5500 ani: Eug. Darko, Die letzten Geschichtschreiber von Byzanz, in „Ungarische Rundschau", 2 (1913), p. 390 spune că Duca face o greşeală socotil)d de
la facrrea lumii pînă la naşterea Domnului 5 500 în loc de 5 508. Dar numar~rea
de 5 500 nu e nici o greşeală, ci un sistem cronologic stabilit în chip savant şi ~paraţ
cu îndirjire de Gheorghe Sincelul în cronograful său (vz. ed. Bonn. p. 4, 8) ŞI apo!
urmat de continuatorul său Teofan Mărturisitorul în faimosul său cronograf, aşa ca
la anii indicaţi de Teofan după era creştină de la facerea lumii trebui~ ~ereu. ~dău
gaţi 8 ani. Sistemul cronologic de 5 500 se întîlneşte şi la alţi cronograf1 b1zant1m (de
ex. Nichifor Patriarhul, ed. Carol de Boor, p. 92, 5).
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Qf...' xat"'i'JA{h:v di; A'iyumov aµa toi:i; tW uioi:i; auwu xal toi:; Exy6voti; atrroii

11 b

1

tov aQLilµov OE Ila(>ci>'Xl'ICJE ae •ABQaaµ CJ'Uv tQ> CJJCE(>µan autoii di; yflv Xavaav
Etl) tEtQax6crta t(>taxovta t(>La xal rcf...l)'3vv-3ev di; bwBExaqiu/...ov H.oytcr'3'1) xal
•

nÂTj-3oi; di; E~axocrl.ai; XtÂtabai; xantjJlJ<ptcr'3lJ Ex tfuv t(3' uiwv tou 'IaxwB. ©v Ta
ov6µata taUta. 'Pouj3[µ, ~uµEwv, AEUL, 'Io Mai;, ''.foaxaQ, ZaBouÂwv, NE<p-3a-

5

f...Elµ, raa, 'ACJÎJ(>, !:lav, 'IwcrÎ)<p xal BEvtaµfiv.
3. Kal Tou µev A Eul &rc6yovot Mwfol\i; xal. 'AaQwv · xal. o µev to tEQanuELv ll(>~UTO, o bE MwfoTji; J"C(>Oi; TO ăQXELV µE-3L<J"tat0. o; Ev tql oybol)XO<JtQ> EtEl
tlii; ţwlii; auTOU rcatEL tÎJV 'EQu'3QaV 8a/...acrcrav x.al E~UYEL TOV /...aov E~ Alyumou.
O~toi; o MwfoTji; 1)xµa<TEv Ev wi:i; xm(>oî:i; 'Ivaxou rcQwtou BacrtÂEfoavto; · o1hwi;
UQXatOtE(>Ot 'EA/...fivwv 'Ioubai:ot.
4. !:ltat(>LtjJaVTEi; M Ev tfi E(>~µl{l Etr) tECJCJaQU'XOVta xal urco 'll)CJOU tOU
Nauli O(>XOµEvot Etl) E'ixoCJt J"CEvtE ;ml. urco tWV 'XQl'tWV Etl) tEtQax6crta J"CEV'tÎJ'XOVta tfoCJa(>a µEX(>L Tlii; Bmn/...dai; ~aouA, TOU J"C(>W'tO\J rea(>' autoi:i; xataCJtavrni;
Bacrtf...Ewi;, E<p' cT> EV tQ> JCQWtl{l EtEL tlii; Ba<TtAEtai; a-uTou o µEyai; 'tL'XtETat /~aBta, cOOtE cruva'3QOLSECJ-3at arco 'ABQaUµ EWi; !:laBta YEVEUL BExatfoCJaQEi;, Etl)
,axa' xal arco !:lcxBta EWi; tfli; µETOt'XECJlai; Ba{3u/...wvoi; YEVEUL BEx.atfoCJaQEi;, Etl)
x.fr' xai arco tl)i; µnotxrnl.ai; BaBuf...wvoi; Ewi; tOU Xeunou YEVEClL f>ExatfoCJCJaQEi;, Etl) qib'.
'Qµou 'l<ata Tai; 'tWV XQOV(l)V &xo/...ou-3iai; cruµtjJl)<pLCJavrEi; EUQWµEv arco tOU
j[(>WtO\J 'AMµ EWi; TOU XQLCJTOU Etl) ,E<p'.
5. 'Arco M tlii; hcraQxou olxovoµl.ai; Ewi; mii MEyW..ou Kwvcrmvrtvou
Etl) 'ttl)'.
'Arco be tlii; {3<xcrtf...Eiai; Toii Mqa/...ou Koovcrmv'ttvou Ewi; tiji; Ba<Ttf...EtcI;
"Ioucrnvtavou 'tOU BacrtAEOO; ET'l) crt'. Ev tQ> ( XQOVC(l} autou cpxoboµfi'3'1) to µeya
TEµEvoi; 'tO Ere' ov6µan Tiji; to'U 8EOu &yia; ~oqiia; rcae' aUTOU CJ'XE\JaCJ-3Ev.
'Arco be Ti'ji; Bacrtf...Eiai; 'Ioucrnvtavou Eooi; Tfli; BmnÂEtai; Koovcrmvtt vou xai
ElQÎ)Vl)t; tl)i; µl)t(>O; aUTOU Etl) crr.
2 :ca1;1wx11ae P I aihou Pouqu: om. P 114 t!;axoa[ai; seicento I: (cf. Exod. 12, 37,
Numeri 1, 46; Konst. Manasses, ~uvo11ni; u. 1059): t!;axLal(LA.lai; P Pouqu I xan'lj!ricpla'311
P: t'ljJ11cpiait11 Pouqu 118 MwiiaTji; P: om. Pouqu li 14 -roii Pouqu: om. P li 15 cŢl P: ou
Pouqu. li 16, 17 et 18 yeveai; 6exa-rfoaa1;1ai; Pouqu.1120 6µou Buii: Jn summa I: µou PI
EUQWµEv P: EUQO~lEV Bek li 25 x1;16vqi Bek: tempo I : om. p I autoii X(>OVql Puqu.
5:

Numărul

diferiţilor împăraţi
adevărul istoric nu

anilor de domnie a

bizantini nu e tocmai exact,
sînt prea mari. - Constan·
Iustinian cel Mare 527-565. Biserica sf. Sofia a
la 537. - Constantin VI 780-797. - Irina 797-802.

ci aproximativ, dar deosebirile de

tin cel Mare 324-337. fost zidită de la 532 pînă
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De la domnia Irinei

pînă

I 5-ll 3

la domnia lui Alexie Comnen ani

De la Alexie I
Comncn la Ioan V 295. Iar Alexie a domnit ;mi 37 şi Juni 4 şi jumătate;
Paleolog. Cuceriri Ioan, fiul lui, ani 24, luni 8; Manuil, fiul lui Ioan, ani 37
turceşti.

5

10
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25

şi

luni 9; Alexie, fiul lui /\\anuil, şi Andronic ucigaşul lui
Alexie. ani 3, aşa că toţi anii de domnie a Comnenilor sînt ani 101, luni 9.
6. Iar după Andronic a domnit Isaac ..\ngel ani 9, luni 8; A'.exie Angel,
fratele lui Isaac, ani 9; Duca Murţuflu luni 2, aşa că de la zidirea lumii
pînă la domnia lui Duca, în care a şi fost cucerilă Constantinopolea de
latini în aprilie 12 într~o zi de luni din săptămîna a 6-a a postului celui
mare, sînt ani 6712.
II. După cucerirea Constantinopolei a domnit Teodor Lascaris în
Nicea ani 18; Ioan Duca Vataţis, ginerele lui Teodor Lascaris, în Magnezia de lingă Sipilos, ani 33; Teodor Lascaris, fiul lui, ani 4 ; Ioan Lascaris ,încă înainte de încoronare orbit de Mihail Paleolog şi scos din domnie, (ani 3 1 ; în cel de-al treilea an al lui au fost scoşi şi latinii din Constantinopole şi a intrat din răsărit, deţinînd domnia, Mihail Paleolog.
2. Pînă la domnia acestuia, Asia Mică, Paflagonia, Misia ca şi Bitinia,
Frigia Mare. Frigia Capatiani, Caria şi o pJrte din Cilicia, Lidia întreagă
erau sub stăpînirea bizantinilor. Iar turcii adndu-şi sălaşele în Licaonia,
stăpîneau părţile de dincolo, adică Licaoni;i, Capadocia, Galatia, Pamfilia, Armenia, Elenopont, Pisidia, Licia, Siria rupestră şi celelalte.
3. Şi a domnit Mihail ani 24 ; după Mihail, feciorul său Andronic Paleolog ani -1:3; in timpul domniei lui a fost cucerită capitala Asiei, Efes şi
ţinutul C;iriei de Mandahia ; şi Lidia de Atin pînă la Smirna ; şi Magnesia pînă la Pergam cu întreg ţinutul Magedon, de Sarchan ; Frigia toată
- - -- - - - - - - - -

25 cu I :

şi

pină

-------------------

la P1.

Alexie I Comnen 1081-1118. Ioan II Cornnen 1118-1143. Manuil I Comnen 1143-1180. Alexie II Comnen 1180-1183. Andronic I Comnen 11831185. Isaac II Angel 1185-1195. Alexie III Angel 1195-1203. - Alexie V
Duca Mur\uflu, adică Sprincenatul, sfîrşitul lui ianuaf'lie 13 martie 1204 (vz.
Ist. lui Niclr. Choniat, ed. Bonn, p. 755, 21).
·
6: Data atit de precisă a cuceririi Constantinopolei de latinii cruciadei a IV-a
este ~coaoă întocmai din Istnria lui Nichita Choniat: ~v (>wbexa-rl] µf:v -roii 'Al'tQLAlou
µ11v6;, OEuttga bi -ri'); [x-rri; E~Ooµcibo; -roov V1]0TELoov ed. Bonn p. 753,11 (era doispre;ere al lunii aprilie, luni din săptămina a 6-a din postul cel mare).
II I : Teodor I Lasca1is 1204-1222. Ioan III Duca Vatajes 1222-1254. Teodor li Lascaris 1254-1258 - Ioan IV Lascaris 1258-1261. - în cel de-al treilea
an: adică 1261.
2 : Elenopont: provincie creată în sec. IV la ţărmul de nord al Mării Negre,
înainte vreme făcind parte din provincia Pontus.
3: Mihail VIII Paleolog 1258 (de .fiapt) 1261 (şi formal) - 1282. - ani 43:
de fapt 46, căci Andronic li Pal. 1282-1328. - în timpul... de-ai turcilor: cp. ls·
toria lui Gheorghe Pahimer, XI (V) 9, ed. Bonn, p. 388, 13-389, 4; Nichifor Gregoras, Istoria bizantină, ed. Bonn, p. 214, 12-215, 2 şi 384, 10-13; L. Chalc., I,
p. 12, 20-13, 6 ş.i G. Sfranţes, I, p. 82, 1-12. - Mandahia (Mendesi.as-Men1·eşe)
1300-1309; vz. G. Moravcsik, II, p. 165; unde se arată şi toată literatura. -
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'Ano fle tl\i; !kxcnÂELai; EtQ~Vl]t; Eoot; ti'ji; BacrtÂEÎ<xt; 'Ai.Eţlou Tou Koµvrivoii
ETl] f>taxoom EvEV~i<.OVTa rcEvTE.
'EBaotÂEUE bE 'Ai.Eţtoi; ETll Aţ-a 'XaL 1µÎ)va; b' xaL ~µ1ou· 'Iooc'.tvvri;, o
\!toi; aurnii, ETYJ xb' µf)va; ri'. Mavoul\Â, o ufo; 'Iooc'.tvvou ET'Y} Âţ-a µl)vai; !{}'.
1
1 ~ '
'A11.tstot;,
!. 't
"
M'UVOUf]11.,
' 1 xm' 'A VUQOVLY.O;,
s. '
'
'A 11.El,;LOU,
"ET'Y}
"
o• Uto;
o• cpovn1;
y ' ' WOtE
dvm Ta :rcc'.tvrn hri -rl'j; BaotAEta; n7JV KoµvrivoJv hri Qa' µl'jva; W.

6. ME1a bE 1ov 'AvbQc>Vtxov EBaoLÂEOOEv 'fomlr.to; o "AyyE/10; ETll {}' ~ti'j
va; ll'· 'AAEţ10; o "AyyEÂo;, clbEAcpo; 'foamdou, rn1 {}'· L\ouY.a; o Mo{1Q1ţou
t:pÂo; µYjva;
lOOTE Eivm arco 'XTÎ\O'EW; 'X.Ocrµou EW; 1Yj; BaolÂEla; L\ouY.a, Ev ~
xaL €c'.t/,w ll Kwvornvnvou:rcoÂ1; llaQa n7n• Ami vwv, I! Tf] ,;~'tB', 'ArrQtÂLlp 1W
fiµEQ(ţ bEUTEQ<ţ -rl'j; ;- 11 ; €Bboµc'.tbo; tfov VYJO'tELoov.

5

w,

li. METU bE n1v Ti'j; TI6t1EW; aÂWOLV EBaolhuoE 8EobwQo; i\aoY.aQt; Ev
l\l1xa:[1ţ ~t'YJ 1ri' · 'fwc'.tvvri; L\ofrxac: o BaTaTţl']; ·1..at yaµBQo; 8rnf><.0Qou Toii Aa·
ox.aQL EllL '3uymQL h Tfl Mdyvrio[1ţ 1fl f.v Lt1Ct•A<tl, ETl'J /,y' · 8E6boogo; Aaox.alJl'.-;, 6 ulo; auwu, ET'fl b'. 'Iooc'.tvvri; Ac'.tox.aQt; o "I.UL llQO TOU oncp-3l'jvm tucpÂoo'3EI; :rcaQa Toii MtxaiiA Toii TiaAmoA6you Y.a[ Eţwo{)d; Ti'j; BaotA.da; ( hri y') · ev
tei> y- 00 autoii ETEL Eţwo'3î]oav xaL of Amivot TÎ); TioAEw; xat EÎai'jA-3E Bao1AE11wv
h t~ charnÂf); MixaiiA o TiaAmo/Jiyo;.
2. MEXQL tf)i; BootÂEta; toutou fi MtY.QU 'Acr[a, TimpÂayovla, Muota, ~
xaL Bt-3uv[a, <l>euy(a MEyaÂl], <l>Quy[a Ka:rcanavi), KaQla xa[ µEQo; KtÂtY.[a;,
Aub(a mfoa lJllO Pooµa[ou; TEÂOUOO.t ~oav. Ot bE: Tou(>Y.OL eyxatOlXOL Auxaovl<xi;
OVTE; ta EltEL "I.ELva iwxov' llTOL Auxaoviav' Kmmaboxtav' raAmtav' TiaµcpuÂtav'
'Ae,µnilav, ·EÂEvo:rcovrnv, Tito1blav, Auxiav, KoiAriv, L'UQtav "1.aL ETEQa.

3. 'EBooO..rnoE OE MtxatiA. ETI] Y.b'. µna oE: TOV MtYaiiA o ufo; autoii
"Avf>QOVtxo; o TiaA.moA6yo; ET'Y} µy'· Ev T<{'l XQOVC!;) Ti'jt; (3aiJtÂda; aurnii EUAW µl]t(>OJtOALt; tfji; 'Aol<x; "Ecprno; ;ml, fi EJtaQXLa KaQIJa; JtaQa toii Mavtaxta · xal
fi Auf>ta JtaQa toii 'Atiiv liXQL LµuQvri; · xaL 11 Mayvriota µf;(QL TIEgyaµou µEta naol']; tf); MayEf>oov enaexia; rraea Toii LaQxc'.tv· <l>euyia m:ioa rraea mii
3 xa( t]µtau scripsi: ijµi Buii: c;" P li 6 µij,·ac; i't' Buii: i't'" P: om. I li 7 EBaaiAEuaEv
Pouqu: om. P 1115 o xai - p. 39 u, 25 tyx(>aTÎ]c; duo folia exciderunt ex P 1116 ET'IJ y•
adidi: om. P 1 JPouquli16-17ita(>a„. f.v T<'i> P 1 : t!;wai'.lî] Tije; BamÂE!ac; ita(>a Mi:xm)Â Tov
IlaÂmoÂ6you. 'Ev T<'i> Pouqu: Zuani Laschari, el qual avanti la sua coronatione fo excecato
da Michaele Paleologo et fo cacciato da l'imperlo. Imperante Michael Paleologo, net terzo
anno I 1120 xaita'ttavi] P 1 : Ilaxa'ttavi] Pouqu 1121 TEÂoiiaat ~aav Pouqu: TEÂciJv ~v P 1 li
25 XQ6VC[J tempo I : Ent P 1 Pouqu li 27 µETa Pouqu: con J: xai P,.

Atin: e Aidin 1300-1333; vz. ibid., ·P· 64. -

Magedon: vz. G. Pahimer, IV, 27,
ed. Bonn, I, p. 311, 7; cp. şi III, 21, ·ed. B., I, 220, 6. - Sarchan: 1300-1345 vz.
KEQµtaG. Moravcsik, II, p. 230. - Carmian: mort la 1264; vz. ibid., p. 142 s.v.
v6c;.
Nu acesta deci a putut să facă cuc~DiJ'i 1în ~imp1:11 . do~~·iei. lui . ~ndro_ni<;
II Paleolog (1282-1328). Dar Duca are obiceiul ca ş1 alţi 1~tonc1 b1zantm1, ob1:::~1
luat de la turci, de a numi pe urmaşii acestor sultani selgiuc1zi tot cu numele pn·
mului întemeietor al sultanatului respectiv, deşi ei aveau alte nume. Aici e vorba
3- 5217
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de Carmian, cealaltă Frigie Mare, începînd de la oraşul Asos pînă în
Elespont, de Carasi ; Bitinia· toată şi o parte din Paflagonia de Osman ;
aceştia au fost sultani dtt-ai turcilor.
4. Dar împreună cu acel Andronic a domnit Mihail, fiul lui. Iar după
Mihail a domnit Andronic numit cel Tînăr, ani 13, iar după Andronic Ioan
Paleolog, fiul lui, tînăr fiind şi povăţuit de domnul Ioan Cantacuzino.
5. In timpul aceluia au început turcii să treacă peste Elespont, din
Asia Omur, fecior al lui Atin, sultan de al turcilor, care stăpînea Smicna,
Efes şi părţile din jur, iar din Prusa Orchan, fecior al numitului Osman.
Trecînd ca nişte oameni prădalnici, stricau tot Chersonesul şi marginea
de la mare a Traciei ; neavînd cine să le stea împotrivă sau să se ridice
în contra lor, străbăteau jefuind fără nici o frică pînă la Didimotich şi
spre capitala împărătească pînă la Silivria. cu gîndul să cucerească întreaga Tracie. ln timpul domniei numitului lo<!n. fiind încă un copilandru,
a fost cucerită insula Chios <le genovezi şi celelalte insule Cicla<le .de f.rîncii
veniti din Navara şi tot Peloponesul afară de ţinutul Spartei şi afară de
.1\\onem\·JsiJ ; şi Foceia Nouă şi Veche din Ionia de genovezi.
III. ln acelaşi an murise şi sus-numitul Orchan, sultanul·
turcilor, lăsîndu-şi domnia fiului său Murad ; acesta făcîndu-se stăpîn deplin pe oraşele din Tracia, a împresurat şi ocupat Adrianopole şi toată Tesalia, afară de Tesalonic. Cum avea sub mina lui aproape
întreg pămîntul bizantinilor, a ajuns şi la Tribali ; şi nimicind multe cetăţi
şi sate de ale lor, pe locuitori îi făcea robi şi-i trimitea prin strîmtoarea de
la Chersones în partea cealaltă. Văzînd deci acestea craiul de atunci al
Serbiei Lazar, feciorul craiului Serbiei Ştefan, şi-a adunat toată oastea de
Lupta de la
Cosovo 13sg,

::o

25

4 lmpreună - 5 Tinăr Pouqu: După Andronic a domnit Mihail, feciorul lui, ani...
Mihail a domnit Andronic numit cel Bătrîn P1 I li 8 nepot lui Atin Pouqu Bull:
om P1 I li 9 fecio; Buii : nepot P1 I.

După

de un urmaş de-al lui Carmian din timpul lui Andronic II Pal. şi anume de pe
la 1300. - Frigie Mare poate e de îndreptat în Mică, deoarece Frigia ce se întindea spre coasta Mării de Marmara se chema în antichitate Frigia Mică faţă de
Frigia centrală, cea Mare. Carasi: pe la 1300 şi ceva ; vz. G. Moravcsik, II,
p. 138. Osman: Olhman 1288--1326, vz. ibid., p. 185, e întemeietorul dinastiei
sultanilor osmanlîi.
4. : după Mihail: de fapt după Andronic II Paleolo~ cel Bătrîn care, pînă la
1320, a domnit împreună cu fiul său Mihail IX Paleolog; iar, după moartea acestuia
din 1320, a mai rămas împărat încă opt ani pînă în 1328; şi abia după aceea a urmat
nepotul său Andronic III Paleolog cel Tînăr, 1328-1341. - Ioan V Paleolog 13411391. - Ioan VI Cantacuzino 1347-1354 împreună cu Ioan V Pal.
5: din Asia: sub Asia, Duca întelege de multe ori numai provincia antică romană Asia şi îndeosebi lonia de pe ţărmul de apus al Asiei Mici cu centrul la Efes ;
vz. Asia din Indice. - Omur: 1340--1391 vz. G. Moravcs.ik, II, p. 187 s. v.'OµaQTJ; 3,
care. e un nepot al lui Atin, adică Aidin 1300-1333, deşi Duca îi spune fecior vz.
VII, l ; cp. şi II, 3: Carmian. - Orchan 1326--1362. - numitului Ioan: Ioan V Pa:eolog,
insulele Ciclade ş.a.m.d. pare să fie un anacronism ; c.p. W. Miller, The hist. Doukas
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Kagµuiv· ETEQU Cl>guy[a Îl Mi::yaÂlJ agxoµEvl] arco 'Aaaou JtOÂEOO~ ăxgt 'X.ClL <EAAîj<J3t0VtOU Jtaga rou Kagao~. Bt-3uv(a miaa ;mi. µiQo; rwv IlmpÂayovoov JtUQa
mii '0-3µav· ot ~rnv agxlJyoi. Tougxoov.
4. ~uv a~ bE tei> 'Avbgo'VlX(t> EBaaLÂEUOE Mtxa~Â o uîo; auroii. MEta
bf. rov MtxaiJi.. EBaatAEuaEv 'Avbgovtxo; o ircovoµaţoµEvo; vni>ngo; Etl] ty' · µEta bE TOV 'Avbgovtxov 'looavvl]; o Ila:Â.moAOyo;, o uîo; autov, vfo; oov xai. JtatbayooyouµEvo; Jtaga xug(·ou 'Iooavvou roii Kavmxouţî]voii.
5. 'Ev tei> auroii XQOV(t> l)ţagvto OL TougxoL 3tEQ{iv TOV <EAA~OllOVTOV EX
µEv ti); 'Aota; ·oµoiig, fayovo; 'A rÎ)v, aexlJyo; Tougxoov, brnrcoţoov ~µugvav,
"EcpEaov xai. ra nigtţ, ix bE Ilgofol]; 'Ogxav, Exyovo; roii (>i)-3ivro; '0-3µav.
IlEQWvtE; yoiiv ÂUO·t'Qtx0 TQOll(t> inog-3ouv XEQQOVlJOOv mfoav ;mi. JtagaAwv 8g~xri;. µÎ] EXOVTE; tOV av-3LataµEvov 1\ avtaL(>OVOO. acpoBoo; ăxgt ~tbuµotdxou xai.
ngo; tÎJV BaatÂEUoUOav ăxQL ~l]AuBQia; XUTErQEXOV, w; tÎJV mfoav 8g~X'YJV imo
XEL(><l 3tOL~(J"OVtE;. 'Ev i:ifi BaatÂ.E~ yoiiv roii Ql]'3Evto; 'looavvou ~TL µE(gaxo; ovro;,
EUÂOO Xto; vi)<Jo; Jtaga tWv rEvouh&v xai. a[ Âomai. KuxMbm VÎjCJOL JtOQcl TWV
ârro Nauaga; âcptxoµivoov Cl>gayxoov xai. ITi::AoJtovvl]CJo; mfoa JtA~v Aaxfl)mµovoov
xai. MovEµBaata;· ml at xatt' 'Ioovfav Cl>wxmm Jtaga twv rEvoui:toov.
III. 'Ev M tei> aui:0 EtEL EtE'3V~XEL xai. o 3tQOQQl]'3Ei.; 'Ogxciv, o CtQXlJYO;
TWV Tougxoov, 'X.ClmALJtOOV tÎJV Î)yE.µovtav aurou tei> ut0 autoii Mougcir o; EyxgarfotEgo; rwv 8gc;ixtxoov JtoÂEoov yEvoµEvo;, JtOAtogx~aa; tÎ]v 'AbgtavouJtoÂtv EaXE
xai. 8Ern:xAtav miauv 3tÂÎJV 8rnaaAovfxl];. 'Q; ol'.iv OXEMv m'iaav tÎJV 'Pooµa(oov
yi)v imo XEÎ:Qa xarixoov, xai. EL; TgtBai..Aou; âcptXETO' xai. JtOÂ.Aa tOOV autwv JtOÂLXVta '){,(lt xwµa; âcpavtcra; xai. rou; OLX~-roga; atxµaAwrou; JtOLWV EL; tÎJV JtE(>CllClV bta roii Ev XE(>(>ov~<Jct> Jtog{}µou circiµmµrrE. ~Ogwv oiiv rauta o rorE riJv
~EQBtav xgai..Euoov Auţago;, uio; ~ncpcivou rou xgaAlJ ~EgBfa;, auvaylJoxoo;
1 fi Pouqu: om P 1 I 4 ~uv - 5 vEwugoi; Pouqu: Mna M i:ov 'Avfeovtxov tj3aa0..EuME'ta bi: i:ov Mtxai]/, ij3uail.EuaEv 'AvbgovLxoi; o EltovoaEv Mtxai]A. o uloi; mhoii ETEL
~1ct~6~1Evoi; yf.gwv P 1 I li 8 xgov<i> tempo I: xuig<!J Pouqu: ETEL P, li 9 l::xyo,•oi; scripsi, \'.
VII, I I l::yyovoi; 'A i:Î)v Buii Pouqu: om. I P 1 li 9-10 ~~11'.•gvl'j;, 'Eq;foou xai i:ci:Jv Pouqu 1110
l::xyovoi; Buii: l::yyovoi; P 1 Pouqu: nevoie I 1111 i:i]v ltagăJ.1ov Pouqu 1112 civugoiivi:a Pouqu 1113 j3aa(AEuaav Pi I <hi; Buii Pouqu: [wi; P1 1114 1tOLÎ)aaal'.tm Pouqu I ovi:o; Buii: oiîi:oi;
P 1 1115 al Buii Puqu: oi P 1 I Km<A.âbm v~aoL Pi: KuxA.âbEi; Pouqu j naga "t<71v (no Pouqu:
h i:ci:Jv P 1 Buii: da Latine quali venera da I.
etc., p. 63. Frîncii din Navara sînt aşa-zisa companie catalană care a reuşit să întemeieze la Atena o republică militară ce a durat de la 1311 pînă la 1385.
III I : ln acelaşi an: e o trecere vagă şi numai aproximativă, căci mai înainte
n·a fost doar vorba de vreun anumit ·an. -a ocupat Adrianopole: în 1362; vz. G, Oslrogornky, Geschichte des byzant. Staates, Miinohen, 1952 2 , 1p. 427 şi n. 3. to.1tâ
Tesalia afară de Tesalonic: Duca, Salonicul îl consideră aşezat în Tesalia ; vezi şi
XVIII 2; XIX 9. După L. Chalc., I, p. 44, I, Murad I ar fi ocupat Salonicul prin ge·
neralul său Charatin (Chaireddin) ; dar mai vrednică de crezare e ştirea lui Duca
(XIII 6), că turcii au cucerit ~alonicul pentru întîia oară sub Baiazid I Fulgerul în
1394; vz. Ak. Nimet, Die turkische Prosopographie bei l. Chalk., Diss., Hamburg.
1933, 1p. 85, nr. 3 şi G. ·ast;ogorsky, op. cit„ p. 433, n. 2. - la tribali: adică sîrbi,
precum le spune şi Duca de obicei. - Lazăr I, 1372-1389.
https://biblioteca-digitala.ro
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sub mina lui şi se încaieră cu asupritorul şi din amîndouă oştile cad foarte
mulţi. Apoi se întîmplă ceva nou şi o ispravă cu iscusită şiretenie mai
presus de orice cuvînt. Un bărbat dintre nobili, un sîrb tînăr, viteaz şi îndrăzneţ ca nimeni altul de pe atunci, după cum s-a şi dovedit, smulgîndu-se
5
din linia de bătaie a creştinilor, pică în mijlocul rîndurilor turceşti ca
dezertor. Şi fireşte, turcii îl apucă pe acesta, el însă îi spune sultanului pe
nume, zicînd : „Vreau să-l văd pe acesta şi să-i şoptesc cîteva vorbe, încît
să biruie acest război, căci pentru aceasta am dezertat" ; şi ei i-l arată pe
sultan. Iar Mur ad fâcîndu-i semn cu mina să vie spre el, tînărul se repede
10
şi, venind aproape. îl raneşte de moarte cu un pumnal în inimă ; şi el e
tăiat bucăţele ele baltagiii şi ostaşii de gardă ai lui Murad.
2. Atunci turcii \"ăz;nd întîmplarea nouă şi nea$teptată şi neputînd
răbda ce nenorocire li s-a întîmplat dintr-o dată înaintea ochilor, iau v
hotărîre la repezeală mult înţeleaptă. Au ridicat în mijlocul rîndurilor oş
tirii un cort şi l-au aşezat înăuntru pe Murad pe jumătate mort; iar ei~
15
primejdiile cele multe, întru nimică socotindu-le, au pornit asupra rtndurilor de luptă ca nişte cîini turbaţi. Sîrbii însă nu ştiau de lovitura ce-a
dat-o pentru ei acel tinăr strălucit şi că pe turci i-a făcut să-şi piardă sultanul, ci ei erau cuprinşi de multă deznădejde, aşa că acel vrednic căpitan
20
s-a prăpădit fără folo5ul aşteptat ; şi ei s-au împotrivit turcilor cu inima
plină de teamă, pînă ce războiul a luat sfîrşit. Şi Lazar e prins şi cu
<linsul foarte mulţi din mai marii lui, pe care i-au dus în cortul, unde ză
cea Murad, trăgînd acum de moarte, şi-i măcelăresc cu desăvîrşire dimpreună cu Lazar pe toţi cei de sub mîna lui ; şi cu ei moare şi Murad şi
25
amîndoi şi-au dat sfîrşitul.
3. Aripa dreaptă nu băgase nimic de seamă ce se petrecea şi nici cea
stingă, căci la coada oştirii s-au săvîrşit acestea. Şi era comandantul aripii
drepte, Savuţi, cel dintîi din feciorii lui Murad, iar al celei stingi cel de-al
doilea, Baiazid, aprig şi energic ca nimeni altul ; pe acesta chemîndu-1 cei
30
mai înalţi sfetnici ai lui Murad, pe care în limba lor îi numesc viziri, îi
descoperă cele întîmplate şi-i arată leşul părintelui. Iar el, pe obraz nearătîndu-i-se nici urmă de jale sau plîns, îl chiamă pe fratele său Savuţi,
fireşte ca din partea tatălui, rSpre a se chibziui asupra unui lucru mai adînc.
Savuţi neştiind însă nimic despre drama petrecută, vine de bună voie ca ln
3.j
tatăl său şi este prins, fără să vrea, de frate-său şi orbit de lumina ochilor.
28, 32, 34 Savuti P1 BuB : Soliman I.
I şi 2: Mult mai pe larg şi cu amănunte noi este descrisă lupta de la Cosova
în 1, p. 352-355. Cp. şi L. Chalc., I, p. 49-52.
3: Savuţi: Saugi; după L. Chalc., I, p. 53, să fi fost Iagup (lakup), alt fecior
de-al lui Murad I, şi a fost sugrumat ; după G. Sfranţes, I, p. 86, 5 a fost Musulman, adică Soliman ca şi în I.
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mioav riiv im' autou buvaµtv 01JµrcAE'X.ETat ni> tuguvvq.> 'X.a.L t; ciµcpoi:v twv buvU;µf:wv rctnrnuot TCAEL<Jtot. Eha. ytvETaL n 'X.mvov 'X.ai iJrcE:g Myov tEX,VOVQYl)µa.
'Avfw n:; tWV hMţwv, ~ie{3o:; vfo:;, avbgEi:o:; 'X.UL TOAµl)QO:; w:; oubd:; ă},'Ao:;
Twv totE, Y.a{}ci.J:; arcEbdx.-a11, &Jroorcao{}Ei:; Ei<. T)i:; cpuAayyo:; rwv x.ewnavwv El:;
µfoov t)i:; TCUQUTaţEw:; TWV ToUQY.WV w; autO~lOAo:; j'[lJtîEL. Kal. biita. UQ- 5
rcaoavw; OL ToUQXOL TOUTOV, auro:; M TOV llYEµova ovoµaoTl. xaAwv 'X.UL „BouÂoµm TOUTOV LbEtV 'X.al Myou:; nva:; VJtO'\jJL{}lJQLOat, w; EYXQUtli:; ynifo{}m TO\JTO'\J°t TOU rco'AEµou, EVE'X.a yag TOUTO\J aur6µoA.o:; EAl]AU{}Etv," dmbv, tov llYEµova
bEt'X.VUo\JOl. ·o MouQUî M bta tÎJi; XELQOI;' BEty1µmtoai; TOUTOV wi; JtQOr; autov
EA.'3Ei:v, o vfo:; ogµ~oar; 'X.UL rcAlJOLOV f'A{}ci.iv ;lcptMq.> Y.ata xagbta:; 'XalQlaV Mbwot Io
:n:A.riy~v· xal cdrror; rcaQa n7Jv rcEAExucp6gwv 'X.al unaomotwv wu MouQaT µEAlJMv 'X.<lratiµvErm.
16b

2. TOTE OL ToUQXOl TO rcaQ' EA.rciba 'X.ULVOV '3rnoaµEvot ;ml otov 'X.aXOV au'3WQOV tn' chjnv ETCLJtE<JOV µii EvEyxaµEVOL, {3ouA.11v EUouvomov {30'\JAEUoVîat µaÂa.
X<Xl oocptonx~v. 'Ev µfoq.> tÎJr; rcaQurâţEw:; 0Y.11v~v mn11y6n:; Ei'.ow tov fiµt{}avii
MouQUT tE'3~xaOtV' a.utol. M wr; ouMvu Tour; rcoA.Aou:; 'X.tvbUvou:; UTCWOUVtE:;, E'ioW
tOOv TCUQUtaţE(l)V wr; 'X.UVEr; A'\JTIWVTEI;' EX,WQlj<TUV. Ol bE: ~EQ{30t &yvoouvtEi; 'tliv
El:; UUTou:; YEVl]'3EtoUV rcaea TOU 'X.UAOU VEo'\J EXELVO'\J EUoTOX,iaV 'X.Ul 'tliv EL:; 'tOUi;'
TouQXO'\J:; TOU ÎjyEµovo:; ţljµtav, OJJ.a µ0.Â.Aov MEYVWXOTE:;, wr; o xaA.O:; E'X.ELVO:;
O't(>ffîljyo:; ătEQ 'X.EQbour; TOU rceooboxouµivou &rcwAETO, bEtAO'X.aebtwr; 'XU'XELVOL
iTQor; wu:; ToUQX.O\Ji;' UVTELX,OV, EW:; oii rf:Ao:; o rc6i,Eµo:; E'lAlj<pE. ~uAAaµ{3avETat
oiiv o AO.ţaQo:; 'X.UL <JUV a.ur0 TWV µEyLOîUVWV OL TCAELoîOL, ou:; circaya.yovTE:; Ev
tfi O'X.lJVfl, fi EXELTO o Mougat î]bl'] ta Âoto-am j'[VEWV, <JUV r0 Aaţagq.> navtar;
i:our; im' ClUTOV ăeblJV 'X.atfocpu;a.v· 'X.Ul O"UV uutoi::; 'X.Ul Mouear, ăµcpw tf:Aor;
€biţavro.

15

20

25

3. To bEţtov 'X.EQar; µ~mo 'twv rcearrnµhwv a1o{}6µEv6v n, &A.A.' outE ro
Ct(>LOTEQOV, Ev M TU ougay~ rama trceax-311oav. THv bi o E;aex.or; tOU bE~LOU
xiemo:; ~uBourtw:;, o TCQwtoi; rwv uLwv MouQaT, wu bE: aQtOTEQoli o bE.uTEQo:;
o 'l«X.L flaytat~T, bEtvo:; 'X.ai beaoT~QLO:; wr; oubELi;' TWV ăHwv, ov 'X.Ul µETa.'X.aAEoavtEi; OL TÎJI;' {3ouA.iii; tţox.wtaTOl TOU MoueaT, ou:; xai {3Ettel]fl.a:; 'X.ara rliv au30
TWv yA.wnav xaAoliotv, &vaxaAl1rcwuot Ta yEvoµEva. xat To rcnoµa ro rcaretxov I7b
€µcpavtţoucnv. ·o M ouM oxl)µa o1µwyi'j:; 1i Y.Aau-Oµoli EV tai::; rcagEtai:i; &vacpaVEv µEtaXaÂEÎTat ~a{3ouTţtov tOV abEA<pOV w:; bÎJ'3EV Ex TOU TCUTQO;, 'i'.va OY.E'l!JWVTa( n Ba{ţuTEQOV. 'Avayvoouvto:; bE: rnu ~a{3outţ[ou ro bQăµa, Exoov EQX.Etm t:l>:;
2 unEQi.6yov P 1 113 liHoi; P 1 : liHwv cod. Vat. 1480118 EAllAtr6ELv cod. Vat 1408:
Hrii..Mllv Bull: Hui..Î)it'llv P 1 : EÎ..Î)Î..uita Bek 1111 ni..'l')yÎ)v P 1 i;~v nAllYÎJv Bull 1113 i;o P,:
om. cod. Vat. 1408 1116 'tEitÎ)xaow P 1 : TEitEtxaaL Buii 1117 ExWQllO"av Bek: E;(WQEO"av P,
Buii li 28, 33 et 34 ~a~o1hţtoi;, -ov, -ou P 1 Buii: Solmano I li 33 axftj1ovi;m P, Buii li 34
Toii P 1 : om. Buii.
https://biblioteca-digitala.ro
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4. Şi sultan al turcilor este proclamat Baiazid, bărbat aprig şi repede
la lucrurile războiului, luptător în contra creştinilor ca nimeni altul din
vremea sa, în religia arabilor ucenic înfocat al lui Mohamed, păzind pînă
la ultimul punct poruncile lui nelegiuite, neadormit şi priveghind nopţile
în sfaturi şi planuri în contra oilor cuvîntătoare ale lui Hristos.
IV. Acesta luînd domnia după căderea lui Lazar şi a lui Murad precum s-a arătat mai sus, mai întîi pe sîrbi i-a făcut birnici şi tributari, luînd
şi ostatici şi obligîndu-i, c-a feciorul acelui Lazar, Ştefan, pe care Serbia
după nenorocirea aceea l-a ales crai, să fie cu oastea lui, unde petrece
Baiazid, spre a pleca şi el în război cu dînsul, şi pe sora sa Maria, fata lui
Lazar, fecioară frumoasă în floarea vîrstei, să i-o dea în căsătorie şi talanţi de argint îndeajuns din minele Serbiei.
astfel sîrbii fiind supuşi turdlor, Baiazid şi-a adunat
din oştile Traciei ·şi Tesaliei şi pleacă în
partea cealaltă spre răsărit; şi trecînd strîmtoarea ce e
Intre Galipoli şi Lampsac, cu multă oaste de turci şi bizantini ce erau s-:.i.iJ
mina lui, năvăleşte asupra oraşului Cotiaion, capitala Frigiei şi a cucerit
şi oraşul şi pe Carmian, sultanul Frigiei, 1-a prins. Baiazid ocupat fiind
cu lucrurile din Frigia, l-a trimis pe Carmian la Brusa ; dar el scăpînd
cu fuga, a plecat la perşi. Iar Baiazid trecînd prin Frigia, a coborît de la
Laodicea la Efes şi s-a făcut stăpîn pe Ionia ; şi prinzînd pe Iese, nepot
al lui Atin şi sultan al Ioniei, l-a trimis în surghiun la Nicea în Bitinia ~
şi acolo şi-a petrecut el restul vieţii. Toate oştile însă trecîndu-le peste
Meandru, a luat fără nici o ciocnire toată Caria şi Li ci a şi sultclnul acestora Eliez a plecat fugar la perşi.
3. Apoi luînd calea întoarsă cu toate oştile, ajunge în Lidia la Sardes, capitala Lidiei, co\Jorînd drumul din Tmolos, cel mai mare munte al
Lidiei. Şi mergînd pe drumul spre Mag11esia care e aşezată la poalele
muntelui Sipilos, i-a eşit întru întîmpinare Chidir, sultanul Lidiei şi al
oraşelor eolice, nepotul lui Sarchan şi i s-a predat. El însă, după ce l-a
făcut părtaş de oarecare cinste, pentru că Chidir îi era cumnat, ţinînd pe
sora sa, îl trimite pe acesta la Brusa, dar peste puţin timp l-a şi ucis prin
Cuceririle
lui Baiazid I
in Asia Mică.

2.

Şi

toată călărimea

4: Baiazid I llderim (Fulgerul). 1389-1403.
IV I : Ştefan, crai al Serbiei de la 1389 pînă la 1427.
2: Carmian: evident că un urmaş de..al lui Carmian, amintit la II 3, fie că
s-a chemat aşa sau a.Jtfel; vz. II 3. - la perşi, a,dică la tatarii mongoli .ai lui TimurLenk care, după înfrîng~rea lui Baiazid la Ancara în 1402, i-a pus îna·poi 'În domniile
Io; pe sultanii izgoniţi de Baiazid, vz. XVIII, 3. - lese. nepot: acest Iese este feciorui
lui Ese, la care s-a refugiat bunicul lui Duca iîn 1345, vz. V, 5. - Eliez: 1390-1421
vz. G. Moravcsik II, p. 115 s. v. 'EA.u\ţ'l~·
3. Chidir: 1388-1410; vz. G. Moravcsik, II, p. 288 s.v. Xn~Q%

•
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JtQoi; TOV JtaTEQa 'Xai ă'XWV OUÂMxµBavEtat JtaQcX TOU abEÂcpoii 'Xai rnui; ocp-&aÂµoui; E;oQunEtm.
4. Kai UQX'Y)Yoi; TWV TouQ'XWV o IlaytaţliT &vabEL'XVUTat, &vii!? f>EtvO-; xai.
1CEQL îcX JtOÂEµtxa EQY<l Y!?~YOQOi;, XQtOnavoµaxoi; wi; oubdi; TWV î{,(lî' auTOV, Ev
tli t&v 'AQaBwv -&QrioxEi«;:t µa{)rin1i; toii MwaµEb {)EQµotarni;, cpuÂuTTwv tai;
a{)foµoui; auTOU EvToAai; liXQl xai TÎ]i; UaîUtî)i; onyµi'ji;, ăyQun:voi; xai btavuxnQEUWV EV TE BouAf1'ii; xai µrixavouQyimi; 'XaTa t&v toii XQtOToii Âoytxt"ov TC(>OBatwv.
IV. O~rni; TÎlV ÎjyEµov[av avabuoaµEvoi; nQWTOV µh ~EQBoui; µETu îllV
TCTOJOLV AaţaQOU xai TOU MouQâT, w; Myoi; cp-&aoni; Eb~ÂWOEV, fotoTEAEti; xai
{m:ocpOQOUi; 3tE3tOlî)'XEV, oµ~(>OUi; TE xai. (J"'UV{)~i<.Cti; ÂaBwv, wi; o TOU AaţâQOU E'XELvou uioi; ~TEcpavoi;, ov xai XQCtÂ'Y)v ÎJ ~EQBla µETa Tiiv ouµcpoQav Exdv11v XEXELQorovrixEv, EL'Y) ouv TU GTQUîl~ aurnii, 03t0L btayEL o Ilaytaţ~r, ~'XEtvoi; OUVE'XOTQaTEUE0'-3-at xai tliv abEÂcpÎ)v auTOU MaQLaV, TÎlV t'OU AaţaQOU {}uyatEQaV, di;
yaµov E'XbWOElV autc'i'>, 3taQ'3Evov ofoav 'Xai TQU<pEQUV, xai. UQYUQOU îUÂavta lxava
EY.. rwv µETaÂÂwv ~EQBlai;.
2. Kai ouTw µh ~EQBot to'ii; TouQxoti; uJtoon:ovbot yEyovoni;, o Ilaytasli•
mfoav tl)v tn:mxliv Twv 0Q«;:tXtxwv xai 0ETtaĂt'Xwv buvâµEwv ouvayrioxwi; bd
îÎ)V 3tEQaiav TÎlV 3tQOi; f{l) TÎ)V 3tOQEla.V 3tOLEL xai bta.Bai; tOV 3tOQ{}µov tOV Ev µfo({l
KaAA.touJtoAEwi; 'Xai Aaµ1!Jaxou µEta n:olloii ouµµaxtxou TouQxwv tE xai 'Pwµa[wv twv uJto ;(EtQa bei To KotuaELOV &vatQE;(Et, µ'Y)tQ6:rcoA.tv ti'ji; <l>Quy[ai;, 'X.al
î~V TE 3tOALV EÎAE xai TOV KaQµtav TOV UQX'Y)YOV ri)i; <l>Quytai;. rEvoµEvoi; bf.
Ev Toi:;· JtQayµam •i'Ji; <l>guy[ai; o Ilaytaţl)T Tov KaQµtavov iv tfJ IlQoi'.iou E;Emµ'l!JEv· o b' &n:obQaoa.i; Eli; IlEQoai; E~EcpuyEv. 'O f>E Ilayt0.ţlit Tiiv <l>Quywv
btaj3ai; 'Xai &n:o Aaobt'XEl.a.i; Eli; "Ecprnov 'XanÂ-&wv EY'XQatÎ)i; TÎ]i; 'Iwv[ai; EYEVETo
xai. TOV 'Irnat, €yyovov îOU 'AT~V, UQX'Y)YOV ovta tfţi; 'Iwv.Lai; xarnoxwv EV î'ÎJ
xata Bt-&uviav NtxatQ: E;W(>LOEV" 'XU'XEL TO AOL3tOV TÎ]i; ţwfii; aurnu btEBl(3aoEv.
Tai; bE buvaµEti; ml.o-ai; btaBtBacrai; Tov MaiavbQov xai KaQ[av Jtăoav xai Aux[av &1!Jocpritl. Af1Bwv, o toutwv aQxriyoi; EÂtEţ n:Qoi; IlEQoai; cpuyai; WXETo.
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3. Aaj3cbv bE rai; buvclµELi; n;aoai;, omo{)owwv Ev TTI AuMi;;t n:agayLVEtat,
n1v l'tOQELav an:o wu TµwÂou, îOU µq[oTOU OQOUi; ti'ji; Aubtai;, Eti; ~aQf>ELi;, µriTQOJtOAlV TÎ]i; Aubfu.i;, xaTEÂ{)wv. Kai :rcgoi; Mayvriotav tliv h ~muA.({l TÎ)v :n:ogdav :rcotouµEvoi;, E~i)A{)Ev Eli; ouvavtriotv mhou Xxrif>~Q, o aQxriyo; Aubtai; xai.
twv AloÂtbwv :n:6A.Ewv, o Eyyovoi; tou ~aQxav, xai. :rcaQEbwuv foutov. A\noi; M
µEta~oui; µEQtxfţi; nµi)i;, E:ltEL yaµBQoi; El't' abEÂcpfJ ~V o Xxrif>~(>. n:Eµn:Et îOUTOV
:rcgoi; IlQOUoav, wi; Ev ol.ty({l f>E xai. cpagµaxq:i toUtOV UTCE'XîELVEV. 'O f>E Ilayta9 ng<i>Tov Buii: ngcî)ŢotJt; P 1 li 23 Tov om. P 1
f.yyovov P: nevote I : f.xyovov Bui.

I Kag~uavov P1
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otravă.

5

10

Iar Baiazid a ţinut calea ce duce la Filadeliia; cac1 acest oraş ca
unul ce se ridica mult prin mărime şi era foarte populat, îşi păstrase neaiîrnarea aproape de vreo sută de ani. Şi tot răsăritul era subjugat de
turci, acest oraş însă strălucea ca o stea în mijlocul cerului întunecat de
nori. Impresurîndu-1 pe acesta... şi nemaiputînd ei din cauza lipsei de
hrană ,s-au predat. Iar el luînd toate oştile răsăritului, după ce mai înainte
a pus în provincii comandanţi şi guvernatori pe care a vrut, pleacă spre
apus. Şi după ce a trecut strîmtoarea, deoarece cetatea Galipoli era stricată de mult timp şi de catelani şi de turcii înşişi şi era năru'.tă cu desăvîrşire, a clădit din temelie alta nouă ; şi a construit o bază navală pentru
trireme şi a ridicat pentru apărare un turn foarte mare ce se înălţa de.asupra portului.
Răscoala lui
Ioan Cantacuzino.

15

20

25

30

V. In timpul de atunci împăratul Ioan trecuse de vîrst~
copilăriei şi a tinereţelor şi-şi pregătea vîrsta bărbăţiei
pentru bătrîneţe într-o toropeală cît mai mare ; şi cît a fost tînăr, s-a lăsat
povăţuit de domnul Ioan Cantacuzino, pe care l-am amintit mai sus, un
bărbat priceput şi mare luptător în ale războiului şi între oamenii de
neam mare o floare cu bun miros, precum ar putea spune careva. Fiind el
un bărbat ca acesta, şi împăratul de mai înainte Andronic îl socotea întru
toate ca pe un frate şi la moarte i-a încredinţat împărăţia împreună cu
băiatul. Ci ursita cea rea a bizantinilor a aruncat sămînţa urii şi a făcut
să se ivească pizma ; căci oamenii îi şi pizmuiesc mai mult pe cei ce se
inalţă mai mult prin virtute.
2. Drept aceea şi în timpul de atunci, împăratul Ioan fiind încă tînăr,
Cantacuzino voia să-i fie socru, dindu-i pe fie-sa Elena. Ceilalţi însă din
sfatul ţării, pizmăreţi fiind, spuneau într-una către mama împăratului, că e
obicei de demult, ca din alamani şi germani să i se aducă mireasă împă
ratului romeilor, nu însă dintre supuşi, „ca la timp de nevoie să putem
avea sprijin şi ajutor de la neamul acela". înţeleasă fiind deci şi doamna
Ana cu aceasta, pentru că şi <linsa era din Alamania şi vedea cu ochi
5

o

după

acesta printr-o jumătate de rînd rămas nescris arată o lipsă ,P : pe care
rnuintele: „picrzind orice nădejde de ajutor" I li 9 şi2 Beck: om. P.

intregeşte cit

20 ne spune că însuşi împăratul Manuil li Pa,leolog a
se predea. Ne\'oin<l însă să asculte, a fost cucerit. - „ca o stea ...
nori". Vz. Iisus, fiul lui Sirah 50, 16. - Ca/elani: e faimoasa companie catalană, angajată de Andronic li şi Mihail IX Paleolog să lupte pe bani fo contra .turcilor, luptJndu-se
însă apoi şi cu bizantinii ; vz. li, 5.
V I : ca pe un frate şi la moarte i-a încredinţat: vz. şi Nichifor Gregoras, Istoria
bizantinii, ed. Bonn, 301, 15-18; cp. şi L. Chalc., I, 21, 14-20 şi G. Sfranţes, I, 45,

la Filade/fia: L. Chalc., I, 58, 9 sfătui oraşul

să

1-8.
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ti)r TÎ)V Jt(>Or; cl>LAaf>Ef..cpua.v amiyouoav EÎXEV Obov. xai yag aUTlJ w; UJtEQEXO\JO"a
-r0 µEyefu:L '>«li rroA.Uavf>eor; ofua EJtEXQUtEL Eyywra nou roi:; g' ETEO"Lv. Kai i}
ucp~ALOr; Jtăcra fiv UJtOXELQO; Jta(>a 'TWV Tougr.wv, 1'1 bE no/,t; afrrri f>btl)V a<JtE(>Or;
EV cruvvEcpoof>u µrnoueav~µan cpatvoucra fiv. IloALOQX~cra; f>E rnurriv ... xai µÎ)
~uvuµEvoL f>ta ri)v Evf>Etav r&v TQocpwv rraQEM'3ricrav. AaBwv M rar; f>uvaµur;
mioar; rljr; EW, rcQoxaracrt~oar; h raîr; ErcaQXEtm; OQXlJYOu; xai f]yEµova;, oUr;
mhor; liBovAEto, JtQor; ta EoJtEQLa XWQEÎ. Kai f>11 tov JtOQ'3µov f>ta{3ar;, fllEL to
rl]r; Ko.AA.wurroA.Ewr; cpQovQwv JtQo rroA.A.ou 'X.mQou rraQa tE nov KmEAlivwv 'X.al
1taQ' aurwv TouQ'XWV f>tEcp'3aQµEvOV 'X.UL Et; JtaVtEA~ &q:avtoµov f1v' auto; E'X.
~a-3ewv ăAA.o 'Xmvov <VxoMµrixE 'X.UL oQµl)t~QLov EvEx.a tQL~QEWV qrnA.ax.~v· xaL
n1:ieyov fotEQµEyrnri rrQor; &vnmxearaţLv urrEgrntrixora tou A.tµhor; ci,..1xo~oµricrEv.
V ··o f>E {3acrtAEu; 'looavvrir; urrEQ{3ar; n1v µHeaxtoof>ri xaL vrnvtxÎ)v µE'3lJAL-xloocrt v xaL tÎ)v &vf>Qci>av µE-3' oorir; vaQXOtl)to; ltQo; t~v JtQrnBunx11v hotµaţno
't0 tOtE 'X.atQ0, xai yaQ vfor;
xaL rcmf>ayooy0 XQOOµEvo; xug0 'looavvn t0
1CQOQQlJ'3Evn Kavrax.outriv0, &vf>gi ouvnc{i ·wi mgi ta no/.Eµtxa µaxtµooTUt(tl
xai tWV EUYEVWV, wr; ELllOL rn;, ăv-30; Euocrµov. Totoutov yaQ ovta xai o JtQ0{3E{3mnAE\JXWr; 'Avf>QOVL'X.or; 'X.at'U Jtavta wr; af>EAcpov llYEÎTO xai TÎ)V {3acrtAElUV CJUV
"T{i> Jtmfll, TEAEUTWVtOr;, &vrnEtO. 'AAA.' 1'1 TlOV 'Pooµa(oov OUY. uya{)~ ruxri µfoor;
ivfoJtELQE xai cp-80vov &rchExE, xai yaQ cp-3ovouoL µălJ..ov roi:; µălJ..ov Ere' agEtfl
llQOlOUCJlV.

5

JO

wv

2. "0-3Ev xai xaTa rov rotE xmeov, vfor; wv EtL o {3aoLAEur; 'Iooavvrir;,
iif3ouA.no o Kavraxoutrivo; xrillrntÎ)r; a.urou yEvfo-3m EllL {)uyatQi 'EA.fvn. Ot l>E
l.oLTCoi rf)r; ouyxA.~rou cp{}ovownr;, rreor; r~v µl)tEQa rou {3aotA.Ewr;, E!; 'AA.aµa.vwv
-xai rEQµavwv wr; EX CJ\JV~-3our; µaxeou t4> {3a<JLAEÎ TWV 'Pooµatwv &yayfo{)m
vuµ<pl)V tcpa<rx.ov, ouxi 5' E'X tOU UlllJ'XOO\J, „OltOO!;' clQOOyÎ)v xai {3o~-3Etav Ev 'XatQcp
f>EoµEv(tl rcaea rou yhour; ExEtvou oxoiriµEv." - ~uyxaravrnouorir; ol'.iv Etr; rouro
2 eyyucr&a P li 4 post "tautl']v spatia vacu J lacunam indicat P: quam verbis
„destituta de ogni speranza de soccorso" supplet I 118 xai Bek: om. P li 10 fortasse
<pul.axij;.
3-4 OLXTJV ctcrrteo; f.v cruvvEqiwl>EL Ies. Sirach 50, 6.

2: Din alamani şi germani: Adică din Germania şi Franţa, căci sub E!; 'AA.a~wfilv din alamani, Duca înţelege Germania, iar sub El; f'Eeµa vwv din germani, înţelege
Frnnta ; vz. ma1i jos XI, 2 şi mai ales XIV, 5. Aceste denumiri se întîlnesc acum la
istoricii bizantini de mai înainte; astfel Cecaumenos îl numeşte pe un Petru nepot
de frate o dată
"toii j3acrtAtw; <l>euyy(a; (p. 96, IO), iar cîteva rînduri mai departe
"tOU
Ql'JYOi;
rEeµavwv
(p. 96, 14 Strategicon, ed. 8. Wassiliewsky-J.V.
Iernstedt) ; iar Ioan Cinam îi spune împăratului german Conrad o 'AJ.aµav6;, iar
regelui francez
o rEeµav6;
(ed. Bonn, p. 69, r. 9 şi IO). Jntîia soţie a lui Andronic I I I Paleolog a şi fost Irina de Braunschweig, iar cea d~-a doua A_na de „Savoia
(vz. Av. Th. Papadopulos, Versuch einer Genealogie der Palawlogen; D1ss. Munchen!
1938, p. 43). - ·era din Alamania, adică din Germania; dar Ana era fata contelui
Amadeo din Savoia, .aşa că era italiană-franceză, nicidecum germană, aşa că Duca
https://biblioteca-digitala.ro
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buni ca împăratul şi copilul ei să-şi ia şi el soţie din acelaşi sînge, Cantacuzino este dat la o parte. Şi el este desărcinat de sarcina epitropiei; şi
pleacă din Constantinopole şi se duce spre Macedonia. Şi cei cuprinşi de
pizmă găsesc cu îndemînare prilej şi plăsmuiesc în contra lui învinuire
5
de Ies-maiestate; şi împărătesei mame îi spun plăsmuirea lor ca lucru sigur şi-i dau doamnei sfatul să-l pună la încercare, spunînd: „Să se dea
ordin din partea maiestăţii tale către domesticul aşa, incit să ia unităţile
de ostaşi macedonene şi să vină în grabă la Bizanţ". Căci aceia îşi ziceau
în mintea lor : dacă va răspunde la ordinul împărătesc vor avea vînatul
10 ca şi în mină; dacă va respinge ce i s-a poruncit, vor ridica învinuirea pe
faţă şi-i vor alege urmaş pe aHul să conducă treburile obşteşti.
3. Neamurile însă şi prietenii lui Cantacuzino îi descoperă în· taină
printr-o scrisoare ce s-a pus la cale şi : „Dacă vrei să vezi soarele şi să
scapi de întuneric, preferă nesupunerea", i-au scris; „iar de ai să te supui,
15 vei avea înainte de moarte întunecarea". Cantacuzino aflînd acestea şi trecind cu dispreţ peste ordinul împărătesc, s-a ridicat pe faţă în contra lor.
Cei din capitală insă aleg eparh pe altul în locul lui, pe Alexie Apocaucos,
om de neam prost şi nebărbat, dar înzestrat cu tot felul de \'iclenii şi
aprig la strîmbătate ; pe acesta împărăteasa 1-a şi pus în demnitatea de
20
mare duce.
4. Acesta aflînd cine a anunţat pe Cantacuzino de cele întîmplate, i-a
prins pe toţi, rude şi prieteni, şi i-a încuiat în închisoarea din palatul cel
mare, peste două sute la număr, bărbaţi eroi semizei, neam coborîtor din
al de Pelops şi Aiacos. Avîndu-i pe aceştia înăuntru ca pe nişte vrăbii în
2.5
laţ, se temea ca nu cumva, începînd vreo răscoală, închisoarea să fie atacată şi prizonierii să pună mina pe putere prin grija rudelor şi a prietenilor, căci partea cea mai mare din populaţia capitalei, pe cit din senat pe
atît din poporul de rînd îl stimau pe Cantacuzino ca pe un om foarte generos şi mult binefăcător faţă de toţi. Şi atunci Apocaucos pune la cale un
30
plan viclean: ziua să fie grămadă unii cu alţii şi să stea cu toţii înăuntrul închisorii, noaptea însă împărţiţi cite doi şi cite trei, să fie ţinuţi în
si.guranţă în nişte celule. Şi dorinţa şi-a pus-o în lucrare; şi scinduri şi
lemne şi meşteri erau gata. Cînd cei din închisoare au cunoscut ce se face,
pare să confunde originea celei de-a doua soţii cu originea celei dintîi. - domesticul:
înainte vreme era general-comandant de oaste. fn sec. XIV însă, marele domestic
ajunsese una din cele mai înalte demnităţi, venind îndată după demnităţile de despot,
sevastocrator şi cezar, demnităţi rezervate de obicei membrilor familiei împărăteşti;
vz. Codin, De off iciis, ed. Bonn, p. 7, 15.
3: întuneric, întunecarea: aluzie la pedeapsa obişnuită, orbirea, ce-i aştepta în
Bizanţ pe rebelii politici. eparh: adică guvernator şi comandant militar al capitalei ; aceasta era funcţiunea, iar mare duce era demnitatea ca un fel de rang şi
titlu. - de neam prost etc.: cp. Nichifor Gregoras, ed. Bonn, I, p. 301, 12: ou ttavu
'tWV EUYEVWV ~v. ~a{h.1yvwµwv OE av~e xai Euµfixavo; xai MJ.ous auvi'teîvat OELVOS „nu
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xai. tÎji; bEO:TCOLVl]i; "Avvl]i;, wi; on xai. Eţ 'Al.aµavfuv ~V xat :rceo{}uµwi; EiXE m1Atv
EX tfuv a\mov aiµ.âtwv :n:oeqn'.ieav B<ilpm tcp Baatki xat :rcmbt, rcaQOQătat Kavmxouţî]voi;. Kai. autoi; tÎji; EJtltQO:rcÎji; tov <pOQTOV WcO<pOQtLtEtm. EţEtat tÎji; KwvOTUVTLV01J xai. :rcQoi; Maxd)oviav µE{}laTmm. Kai oi tov qi{}ovov tQE<povTEi; EUQOV
EUXEQHav xai xa{}oa[watv xar' a-Urnii nAc'.tnouatv· xai tfi BaotAiOt xat µl]tQL
TOU BaotA.Ewi; to rcMaµa wi; JCQăyµa BE(3mov cmayyEl.ouat 'l«lL Ooxlµtov TOU JCQUYµcnoi; tfl ornrcotvn auµBouA.EfovTm · „rEvl]M)TW," A.Eyovni;, „rcQoamyµa. rcaQa
T)ii; oi)i; BaatAdai; JtQoi; tov ooµfonxov, wan AaBEiv tai; tfuv MaxEMvwv 'li.ai;
xai EA{}{i:v •axu JCQO; TO Buţavnov." - 'EY.ElVOt µE:v yaQ EvEV001JV' d µf:v arcavt~OEL rcQoi; to {}fonwµa, tov {}lJQWµEvov €~oootv lo; avOQarcooov · El o' arcoQxofoEt
to JCQOata{}XEV, EUOl]Aov TÎjv Y.UTlJYOQ[av Y.arnyyEAouat xai ăA/.ov Ev rnîi; JCQcIYµaat XELQOtOv~aouatv E<pEOQov.
3. Oi bE toi> KavtaxoutlJvou :n:QoayEvEi; TE xai qi[Aot To OQaµu /.a{}Qatwi;
Ota yQacpii; orii.ouat xat· „El µE:v BouAEt Tov 1V,tov oQăv ;mt axotou; arcExrn{}m,
Ta :n:QWTE'i:a tft :rcaQaxoft vEµE," yEyQa<paatv· „Ei b' im~xoo; yhn, fţE~ţ JtQO {}avaTou tÎjv axoTW<Jtv." - Talim µa{}wv o Kavrnxout'Y}vo; xai tou {}wrcloµa.ro; xata<pQov~aai;, JCQOqJ<Xvfui; avTEaTl]. Oi OE Ti); :n:oAEw; ăl.Aov avT' auTOU 'lj!l]<pLtouO'tV ErcaQxov, 'AAEţtov TOV 'Arcoxavx.ov, ăvbQa uyEv)i TE xai ăvavOQOV, :n:AÎjv JCOtx[Aov Ev JCUV01JQYl~ xat OELVOV EV OXatOtl]TL, ov xat µEya Oolixav ll BmnAi; w<pcptXl(l)<JEV.
4. Ol'iToi; µa{}wv wu; TOV Kavtaxouţrivov arcayyElAavTa; Tcl yEvoµEva
xai ouAl.aBwv fomvTai; JCQooyEvEîi; tE xai cp[Aou;, h Tcp <pQOUQL(!;) Tou MEya/..ou
IlaAaTL01J a:n:EXAELO'E tOV UQt{}µov UJCEQ Otaxoolou;, ăvOQa; llµL{}foui; ~Qwa; xat
IlEAorc[bwv xat AlaxIBwv &rcoyova. Tournu; EXWV hoov wi; O'TQOUMa Eti; JCU)'l]V
:mi cpoBri{}d; µ~ JtOTE vEWTEQL<JavTE; avtEzwat rnu cpQOUQLOlJ 'X.ai yEywvtm ol ofoµtot E)"X.Qa.TE'i:i; Ot' EJCtaXE'lj!Ew; t&v auyyEvliJv xat cp[Awv, xai yaQ TO :n:AEfornv
TÎj; :TCOAEwi; µEQoi;, oaov ti)i; YEQ01JO'LUI; ooov TO O'UQ<pEtOV, EoEBETo Kavmxoutl]vov w; µEyaAof>WQOtatOv xat EÎ.i; UJC<lVTa; El•EQ)'EltXWTaTOV, BouAEUEîat BouÂÎjv
JCOVl]QclV' n1v µE:v ÎjµEQav EXELV UAÂ~Aot; TOV oµtAov xat 0'1JV0tU)'EtV EvTo; tOU
cpQ01JQL01J tou; anavm;, tÎ)v bf: VUxTa xaTa µEQO; ouvouo xat O'UVtQEL; ampaA[ţw{}m h olxtoxoti; noL. To bf: BouAl){}f:v El; EQyov llYEtO · ;mi. OÎJ aavif>m xat
~~Aa xai TE'X.TOvE; rcaQEOXEUatovrn. 'Q; of: TO nganoµEvov oi cpQougouµEvot Eyvw-

crt

5 EU)(.EQtav P: Eux.og[av Buii: Eiixwg(av Bek I ~acrt/.[bt scripsi; uide X I: ~amA.ij
(?) P: ~a.crtA.tcrcrn P 1 li 24 &1t6yova. P: &1t6yova.; Buii: â1toy6vou; Bek.

23 ljµd}fou; l]gwa; cfr ljgootxou; xai lj~ul}fou; apud Michaelem
µEva ed. Sp. Lambros I 212,20.

Choniates ~ooţ6-

Iocmai de neam bun, dar un om josnic şi straşnic la intrigi viclene". Cp. şi Istoria lui
toan Cantacuzino, IIJ, 14-16, în deosebi ed. Bonn, voi. II, p. 89, 1-91, 2.
4 : alde Pelops şi Aiacos: eroi legendar.i ; lui Duca îi place să paradeze cu
cunoştiinţele sa·le din mitologia antică. din senat: adică din nobilimea .formată din
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au spus în sinea lor: „Asta nu e decît pierzarea noastră vădită; căci desunii de alţii prevesteşte sugrumarea în timpul nopţii sau
înecarea în fundui mării". Acestea le spuneau şi descurajare i-a• cuprins.
Iar Apocaucos \'enind să arate planul celulelor, cum trebuie constructorii
să le fixeze, singur călare, însoţindu-l nimeni altul decît un şerb şi acesta
pe jos ca de obicei, a ajuns în uşa închisorii; şi deţinuţii de acolo privindu-! pe acesta ca pe unul care are să-i piardă pe toţi şi o să le ia sufletul,
unul din cei de frunte din neamul Raul apucînd din lemnele ce erau la
întîmplare în loc .de .sabie un leaţ dat la rindea pentru un uscior, îl loveşte
părţirea noastră

5

10

15

20

în cap pe Apocaucos. Şi acesta cade jos la pămînt de pe cal ca un ailt Satan din cer. Iar şerbul lui se încaieră cu Raul şi amîndoi stăteau luptîndu-se singuri. In timp ce aceştia erau prinşi în luptă, altul din cei închişi,
apucînd o bardă din mîinile unui meşter, îi taie capul celui căzut jos şi-l
înfige pironit într-un lemn într-o parte pe crestele zidurilor.
Bunicul eronicarului Duca.

5. Aceasta i·-a adus pe locuitorii

Bizanţului împreună

cu

împărăteasa şi cu toată oastea la o descurajare nu mică.

Ci alergînd de-a valma cu toţii, au intrat înăuntrul palatului nu fără greutate şi vărsare de sînge, ci cu multă violenţă şi i-au măcelărit pe toţi
afară de şase care s-au salvat în subsolul bisericii de la. mănăstirea numită cea Nouă ; căci pe cei mai mulţi i-au şi înjunghiat ca pentru jertfă
în mijlocul acestei biserici fără nici o sfială sau cruţare pentru altar şi
sfînta masă. Unul din cei şase s-a întîmplat să fie bunicul meu după tată:
marii dregători şi înalţii funcţionari ai statului şi ai curţii împărăteşti; •ii~ yEpoua[a~
e identic cu 'tij~ auyxÂÎ!•ou „sratul ţării" de mai sus V 2. - 1tapanx6v'twv ne-am
aştepta să stea 1tapa.uxouawv în acord cu femininul aav[l\wv. Totuşi n-am îndreptat, căci
napa tu;(onwv
poate fi
înţeles ca neutru colectiv : din lemnăria ce era acolo la
întîmplare. cade jos: Apocaucos a fost ucis la 11 iunie 1345 : tvllEKU'tTJ .;Jv 'Iouv[ou
Nic hi for Gregoras, ed. Bonn, II, 731, 18. - ca un alt Satan: aluzie la Ev. Luca, 10, 18.
5 : Biserica Nouă: dispărută acuma, a fost una din cele mai frumoase şi vestite
biserici bizantine ridicată în incinta palatului celui mare împărătesc de Vasile J
Macedoneanul (867-886). Descrierea ei ni s-a păstrat într-o predică festivă a patriarhului contemporan Fotie şi în Viaţa şi domnia lui Vasile I Maced., scrisă de
nepotul său împăratul Constantin VII Porfirogenet (913-959). Cum însă şi Nichifor
Gregoras în Istoria sa biza11tină vorbeşte de „Mănăstirea cea Nouă" 'tij~ Nea~ µoviiv
ed. Bonn, 11, 737, 16) şi Ioan Cantacuzino în Istoria sa de „biserica celor nouă cete
îngereşti" vaov •ov •wv t:vvfo TayµăTWV ed. Bonn, II, 541, I I), s-ar putea eventual crede
că e vorba de o mănăstire ce se găsea în noul cartier împărătesc Vlaherne din coltul
de nord-est al Constantinopolei (vz. V. Laurent, La „Nea Moni" de Byzance,
în
„Echos d'Orient", 32 (1933), p. 313-316). Dar şi Nichifor Gregoras precizează că
Apocaucos a fost ucis „de deţinuţii înăuntrul palatului celui vechi de la răsărit
(npo~ •wv 1\Eaµ[wv Ev'tO~ l'oii npo~ ă.vlaxovl'a 1\kLov nakaioii 1taÂa'tlou ed. Bonn, 729,
15) şi Ioan Cantacuzino, că închisoarea se găsea în palatul lui Constantin cel Mare,
unde era o clădire numită a lui Iustinian cel Mare (1\EaµWTÎ!l'Lov 1\e tv 'toi:~ j}aaLAELoL~
Toii KwvaTavT[vou •oii MEyaÂou ... oi'.xou yO.p ov•o~ hEî µEyaÂou 'louanvLavEiou 1t(loaa-
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oav, EÎrcov Ev fouroii;· .,O'IM ăJ.J..o romo rcÂ.~v rceocpav~i; 11µt:'TEQoi; oÂt:'3eoi;· ~
yae arc' OAÂ.~Âoov ~haomoti; T~V VU'X.TCOOl] TCVL yµov~v li 'Tijv Ev Bu-&0 TÎji; fuAa<J-,
olJi; xmmtovrooow rcgoµavnunm." -Taur' Ecpaoxov xat di; &'3uµi.av hirct:oov.
co b' 'Arcoxauxoi; EA'3wv rou µt:'3obt:Uo"m tai; OXf]Vai; rcooi; bt:i rciiţm roii; OQXL'TEX'toOW, µovo; Ecpmrcoi; OU'X. ăA.Aou nvo; O\JVlJCltEUoVTO; rcÂ~v ho; bouÂou xat 5
'TOULOU rct:ţorcoeoiivtoi; oo; f-30;, Evtoi; bE -riii; '3UQa; T~U cpQO\JQlO\J yt:voµt=vo; xai.
'TOUTOV OL ExEÎ 'X.UTEXOµEVOL oo; cp'30QEa XOLVOV 'X.UL '\jJUXcIQJCaya '3moaµt:vot, µi.av
"toov rcaQaruxov-roov O'avtboov cpÂlii; EvExa Â.rnruv'3t:ioav A.aBwv di; rwv ltQouxovroov ix yhou; 'PaouÂ aVti ţtcpou; rcatn xma xEcpaÂ ~; tov 'Altoxauxov.

co

bE xara yÎji; arco roii trcrcou ooi; a'lt' OUQavou ăA.Ao; ~arav rcfotrH. 'O bE bouIo
Âoi; ltAEXEtm tcî> 'PaouÂ. xai ăµq;oo µovoµaxouvni; ELotÎ)'XEOUV. Touroov b' aoxoÂ.ouµlvoov Erei Tifi xaA.n, ETEQoi; roov iy-xAf:toroov rcEÂ.t:xuv .rcaQa r&v rou -rixrovoi;
XElQOOV clQltcloai; TOV xaµat m:oovra 'X<XQ<lTOµEi xat T~V XEcpaÂ.~V Ev EvL µEQEL
TOOV rceoµaxwvoov ţuÂ<t> JtETCEQOVT]µEvf]V rceoorc~yvuoL.
5. Touto oux Eli; µt'X.QaV a{hJµi.av EvEBaAE roui; Buţavttoui; ouv ăµa tfl 23b
x.earofon xat Jtavri r~ ITTQaT0. 'Ana cpuQbfJv ăJtavrt:i; ouvbQaµovrE; ivroi; roii
:rcaÂ.atLO\J ELCTÎJÂ.'3ov o'IM axorcooi; oub' avmµunt, alla µna rcoi..Aiii; tlii; Btai;· xai.
miv-rai; 'XCX.TE<Hpaţav rcÂ~v Eţ ooo'8lvroov Ev -r0 fotoya(<t> -rou vaou -rÎji; Nfo~· mt
yaQ rou; rci..t:tovai; h µfo<t> rou vaou romou xat'rnooav oui<. alboi li cpt:tboi xel'Joclµ.Evot Toov Mmoov Evt:xa xal. rou '3uomorlJetou. 'Eţ c1v di; o rcQoi; rea-reoi; iµoi; 20

19 atb& P

I <pEtbil P.

YOQEUµivou II, 537, 22), aşa incit se pare că nu poate fi vorba decît de vestita şi cunoscuta biserică Nea cea Nouă a lui Vasile I Macedoneanul. - Măcelărirea deţinuţilor s-a
înlîmplat a doua zi după uciderea lui Apocaucos. Nichifor Gregoras, Istoria bizantină,
XI.V, 10 (ed. Bonn, voi. II 729-741) şi Ioan Cantacuzino, Istoria III 87 şi 88 (ed. Bonn
v-01. II 537, 22 - 538, 11 şi 542, 6 - 545, 22) descriu pe larg şi amănunţit construirea
celulelor şi uoider.ea lui Apocaucos. Duca se apropie mai mult de descrierea lui Nich. Gregoras pe care pare să o fi folosit în acest loc, căci nÂ.Elovas ••• · xa"tittuaa v din Duca
aduce a nav"tEs eit\Jov-to din N ich. Gregoras, II, 733, 13. Duc a adaugă însă
istorisirea cum a scăpat cu viaţa bunicul său. Aceasta, Duca o va fi ştiut-o din
tradiţi·a familială sau poate din vreo scri~e istorică necunoscută, la care Nich.
Gregoras pare să facă aluzie cu cuvintele -ra b' E:nt rtou'tots fonv cixouEL v btaQXEa'tEEOV
ă 1..J.wv bLE~16v-rcov II 740, 9: „cele ce au urmat se pot auzi de la altii care le tratează
https://biblioteca-digitala.ro
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Mihail Duca. Ei îmbrăcîndu-se în mantii de ale călugărilor din mănă
. stire, au ieşit din Constantinopole şi, trecînd în cealaltă parte, s-au împrăştiat în părţile răsăritului, unii în Bitinia, altul în altă parte, bunicul
meu însă în Asia. Şi întîlnindu-se cu Ese, feciorul lui Atin, i-a dat pe
5 faţă cine e şi ce i s-a întîmplat; căci era plin de învăţătură şi înzestrat
cu toată cealaltă ştiinţă profană şi fiind nu necunoscător în arta medicinei şi coborîtor din vechiul neam Ducas şi o verigă cu podoabe de aur
din acelaşi şirag; şi tiranul îl primeşte bine şi-i dă un feud şi-l face păr
taş cu cinste de venituri de tot felul şi încărcîndu-1 cu beneficii îl aşează
10 cu locuinţa în Efes. Şi noua lui aşezare a îmbrăţişat-o ca pe o patrie şi
pe barbarul de neam străin l-a stimat şi l-a cinstit ca pe un domn de
dumnezeu încoronat, pentru că avea în minte faptele netrebnice ale romeilor şi deoarece prevedea, cum că peste puţin timp toate părţile Tra·ciei şi pînă la Dunăre \"or cădea sub mîinile turcilor şi că peste puţin
15 timp vor apărea singuri stăpînitori, precum nu de mult s-au făcut în Frigia şi în Asia şi în părţile de mai departe, dumnezeu îngăduind să fie
aşa pentru călcările de lege ale romeilor şi ale străbunilor noştri din fruntea statului de atunci.

20

Cantacuzino
VI. Căci Ioan Cantacuzino, despre care şi cuvîntul de
se proclamă
împărat 1341.
mai înainte arătare a făcut, a aflat despre omorul nedrept
ce s-a săvîrşit faţă de neamurile şi prietenii săi; şi unii, nu puţini la număr,

au ajuns din capitală la el, fiindu-i rude lui şi de ale celor uciş.i,
sînge şi mai mulţi prin cuscrenie; şi cerniţi în haine negre s-au înfăţişat lui Cantacuzino, plîngînd şi tînguindu-se şi cu glas mare învino25 văţindu-l, că : „Pentru tine sîntem daţi morţii toată ziua şi i-am pierdut
pe ai noştri şi Iloarea romeilor s-a veştejit şi a pierit. împărăţia e ca o
suveică pe mini de femeie, torcînd şi destrămînd pe de lături firul mantiei de purpură ; domnia e în seama unui copil de la pieptul mamei ce
abia îşi poate pune în lucrare mintea şi limba la jocuri şi gîngăveli ; . pute3o rea pe mina unor bărbaţi de pe stradă şi de nimic. Dă ascultare cuvintelor noastre şi ia domnia şi încinge-ţi sabia la coapsă şi cîrmuieşte şi
povăţuieşte şi domneşte pentru adevăr şi bunătate şi dreptate !"
după

mai pe larg". - în Asia: vz. II, 5. - Ese: e Isa-Beg I, sultan al loniei asiatice, tatăl
lui Iese pe care-l goneşte din domnie Baiazid I şi-l surghiuneşte la Nicea, unde trăieşte
pînă la moarte vz. IV, 2. - din velhiul neam Ducas: din cauza acestor cuvinte s-a crezut
că cronicarul nostru ar fi coborîtor din dinastia împărătească Ducas care a domnit
în Bi~anţ între 1059 şi 1078 (Bullialdus, în Duca, ed. Bonn, p. 545 şi K. Krumbacher,
op. cti., p. 305), dar s-a obiectat cu dîept cuv·înt că această înrudire împărătească
n_u e num_'."i. deciţ să fie sigură (E. Ce~nousov, op. cit., p. 185). - pină la Dunăre ...
s1ng11n stap1nitori: acestea sint :profet ii ex eventu, proiectate în trecut, după ce evenimentele se petrecuseră acumâ.
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:m:bmo; h{ryxavEv· Mtxai)A. l\oum;. Ol. xaL ăµqna hbu{tEvtt; µovaxoov Twv ix
Tlj; µovl); isiJwav TÎJ; Koovcrrnntvou 'XaL TÎ)v rcEgu[uv btaBcl.vTE; d; 'ta µEQll Til;
Ew fHeom:lgricrav, ol. µh Eli; BdhJvtav, ~TEQo; Ullaxou, o b' iµo; rccl.rcrco; El.;
'Acrlav. KaL b~ hrnxwv n'i'> 'EoE, tcî> uf.cŢ> tou 'At~v, xaL ta i(UT' autov bljA.a
rcoL~ou;, -

'X.UL yag urcÎ\QXE rcmbda; µeoTo; xaL rcaori; ăJJ..11; TÎ\; Esw oocp[a;
&varcA.rn; xuţ laTQl'XÎJ; TEXvri; oux ăµOLgo;, yhtt TE mTuyoµEvo; t&v avE'Xu{}Ev

o

l\ouxoov 'X.U',t ni; autYj; <TELQ<i; XQ'UOOXOOµo; xgl.xo;, - bESlOUTCll TOUTOV

5

TU-

gavvo; XO.L rcgovoEi: xaL cptA.onµEimL Tov ăvbga OltllQEOLoL; Jtavto[ot; xaL EUEQyrn[m; aµi:hjm; IXUL TOUTOV Ev 'Ecpfoq> 'Xa{}totricrtv. KaL TÎ)V µtcOL'X.lUV eh; rcuTQtbu EvlJYXaAL.OUTO XUL !OV aA.AoyEVÎ\ XClL BagBugov eh; {}EoOTEl'CTOV EaEBE
xat hlµa, i:l; VOUv AaµBavoov Ta; a11acr-OaAl.a; TWV <Pooµui:oov XUL rcgoBA.E-

Io

rcoov, eh; on Ev oA.l.yq> l'CUVTU TU TÎ\; 0g~xlj; XUL µEXQL L\uvouBEw; foto XELQU;
TWV Tougxrnv l'CE<TOUvTCll XUL ClUTOXQULOQE; cpav~OOVTUL eh; Ev oAl.yq>, 'Xa{}w; x.a.t
ITQO oA.l.you Ev <l>guy[~ TE 'XClL 'Ao[~ 'X.UL TWV EITEXElVU EYEvOVto, emu rcaguxwQOUVTO; bLa ta; &voµ[a; twv TOTE noÂLTEUoµhwv 'Pooµa[wv 'XUL iiµETEQWV &no3tUITl'tWV.

24h

VI.

co

yag 'Iwavvri;

o Kavraxoutriv6;,

ov xaL cp{}aou;

o Myo;

15

ib~Aoo

OEv, µa{}wv TÎ)V YEYOVW<J'ClV Et; Wu; UUTOU ouyyEVEÎ:; TE XUL cpi.Aou; ăbLXOV Ocpay~v, 'X.UL TlVE; EX Ti)ţ noAEw; El; autov acpLxoµEVOL om oAl.yoL mv UQL{}µ6v,
ITQOOYEVEÎ:; ovtt; UUTcŢ> XUL TWV cpovE'U{}Evtwv xu-8-' aIµa 'X.ClL ES UYXL<J'tELa; ;tAElOvE;, µEAuvELµovouvn; l'CClQEa!llCTUV TcŢ> KavraxouţrivcŢ>, xAul.ovn; XUL oAocpugoµE-

20

VOl 'X.UL XUTaBowvtE; aurnu, eh;· ""Evi:xa oou -OavmouµE{}a oA.riv niv iiµEQUV 'XClL
tou; iiµn'EQO'U; UJtEBal..6µE'3a XUL '[Q ăv-Oo; TWv 'Pooµa[wv xattµugav{}-ri 'X.UL oAwAEV · ii Baotk[a f.v XEQOL yuvmxEi.m; XEQxlbo; Bl'Xriv nugu'XAW{}oucra 'X.UL nagatgaxToiioa Ti)v aAO'UQytba, fi aexÎl Ev {moµuţtq> BQEcpEL µ61..~; TOV vow 'X.UL TÎ)V
yAwnuv f.v nmyvl.ot; 'X.UL 'ljJEÂl[crµaotv EvEQYEÎ:v buvaµhq>, ii buvaotti.a EV &yoQULot; 'XUL µ11baµ1voi:; &vbeoot, :JTE[o-Orin Twv (>riµatwv iiµwv 'Xat &vnA.aBou TÎ)v
1'yyEµovlav xuL rcEglţw<rm tÎ)v (>ooµcpa[av oou Erei. tov µrigov oou i!.ClL EVTELVE 'X.UL
xaTE'Uobou xaL Buo[AEuE EvExEv &A11'3E[a; xat rceaotrito; xuL bLxmoouvri;."

20 ClUUO P: ClUTOU Bull 1123

anE~aA.l.6µE'3Cl

P.
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2. Atunci Cantacuzino gîndindu-se încă o dată la ridicările în contra
sa ale împărătesei şi ale sfatului ţării, porniţi din pizmă asupra sa fără
vreo cauză binecuvîntată şi fără cel mai mic gînd de vrăjmăşie din partea sa, pleacă urechea la sfaturile romeilor şi îmbracă pantofii roşii de
mătase şi armata îl proclamă împărat ; dumnezeu cred că a împietrit
inima lui spre aceasta, ca să dezbine împărăţia romeiior şi prin aceasta
să aducă pe turci, ca să strice tot pămîntul de sub mina roineilor şi nu
numai al romeilor, ci al tribalilor şi al misilor şi al albanezilor şi ai oricărui alt popor din apus în urma judecăţilor pe care ochiul cel neadormit
le ştie ; şi pe alte neamuri Ie-a pedepsit pentru necontenitele răzvrătiri în
contra romeilor, iar pe romei pentru prea înfricoşatele jurăminte şi blesteme de nesuferit, pe care şi Ie-au adus asupra capului lor, jurînd şi iar
jurînd că vor păzi domnia pentru feciorul lui Lascaris şi că nu se vor
alătura de loc şi că nu-i vor fi de ajutor Paleologului la răzvrătire, apoi
iar jurînd dimpotri\"ă, că-I au şi-l recunosc împărat al romeilor pe Paleolog, orbindu-l întîi pe Ioan Lascaris şi făcînd înşişi să cadă asupra lor
afurisenia, ca şi Iudeii în timpul pătimirii Domnului atrăgîndu-şi blestemul ; ei s-au şi prăpădit cu desăvîrşire, precum cuvîntul mergînd înainte _
va arăta, osîndiţi fiind la aceeaşi suferinţă a iudeilor, pentru că următori
zeloşi ai călcărilor de lege s-au făcut.
Războiul
civil 134l-l347.

25

3. Luînd deci de îndată cu sine oştile ce le avea din Tracia şi refugiaţii din capitală, soseşte Ia craiul Serbiei şi
toate i Ie-a spus, toată nedreptatea ce-a suferit-o şi ruşinea şi uciderea
oamenilor din neamul său. Căci Ştef an, aşa îi era numele craiului, avea
în timpul de atunci mare putere şi faimă.
4. Căci aşa se întîmplă de obicei : cînd ceea ce-i cu putere şi greutate, cade în umilinţă, se ridică în sus ce-i uşor şi slab. Nenorocirile romeilor şi tulburările ce urmau una după alta zi de zi şi războaiele lăun
trice au făcut ca hoardele barbare să se ridice mai presus de ei. De aceea
2 : pantofii roşii: încălţămintea de culoare roşie era unul din insemnele cele
mai caracteristice ale împăraţilor bizantini ; numai ei aveau voie să poarte pantofi roşii şi să semneze cu roşu. - ol.~.a1 Tou itt:ou
Dumnezeu cred că etc. cp.
olµai Tou itt:ou n:EQalvoVToi; l:pyov .n:ă~
Nichifor Gregoras, ed. Bonn, II, 611, 13:
Âa1 n:QOWQ1aµivov „cred că Dumnezeu a dus la îndeplinire un lucru hotărît de mai
înainte de mult". - a împietrit inima: cp. Exod (Ieşirea) 9, 12; 10, 20 şi 27; 11, 10.
- Tribalilor: adică sîrbilor. - Misilor: adică bulgarilor. - din apus: adică din
Peninsula Balcanică ; în opoziţie cu din răsărit: adică din Asia Mică - le-a pedepsit: după concepţia de stat bizanHnă, numa-i împăratul bizantin era iîndrituit şi
lăsat de dumnezeu să domnească peste alte popoare. - Paleologului: e Mihail VIII
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2. T6TE o Kavtaxouţrivoi; ava/..oywaµEvoi; tai; EJtavaonloui; tlii; BaotALboi; 'X.aL tlii; ouyxAfyrou, cp{}6v({l <pEQOµEvot xm' auwu ăvrn îl voi; EuAOyou aht.ai;
xai. tlii; TUXOUOl]i; EmBou/..lii;, CJUVUJtQ'XOUEl toi:i; 'Pwµaioti; xai. aµcptEVVUtat ta
XO'X'XLVa xai. ta O'YJQLXU JtEbtAa 'XaL BaotAEui; l'ta(>U toii OT(>OîOU avayO(>EUEtm.
oIµm TOU 8rnii di; TOUTO CJ'XA'Y)(>Uvavroi; TÎJV XaQblav auroii TOU btXOCJTatlicrm
tÎJv BaCJLAELav 'Pwµatwv 'l«XL bta µfoou tOUtWV EÎ.cra'ţm wui; ToUQ'XOUi; îOU xamcp{}Ei:Qat mfoav YÎlV 'PwµaLtJJV TÎJV un:o XEÎ:(>a xai. ou µ6vov 'Pwµafwv, &/..Au
;mi. TgiBa/../..wv xai. Mucrwv xai. 'AA.(3avrn7>v i'..at n:avro; ă/../..ou bunx.ou rnvoui;
X(>tµacrtv, oii; oÎbEv o axotµrirni; ocp{}a/..µ6i;, TU µh ă/..Aa YEv'YJ nµW(>(O\I bta tai;
OUVEXEii; avTUQCJElt; xata 'Pwµa[wv, wui; bE: 'Pwµatou; bta wui; Cjl(>l'XWbEOTUtoui; OQ'X.ou; xai. acpOQLCJµoui; clCjlOQÎ)Tou;, oU; ECjlEQOV 'XUTU Y.Ecpa/..lii; UUTcJJV, oµvuvTEi; xai iţoµvuvTEi; tou cpuMţm tÎJv Bam/..dav t0 uf0 tou AacrxaQL xai. µrib'
o/..w; ouvoµa(>TELV xai. ouvavtalQElV t0 TiaAmoMyq:i ngo; an:ocrrnol.av, UVTLCJt(>Ocpw; bE. rcaALV avtoµvuvw;, wi; t' EXELV 'XUL CJTEQYElV Ba0tl.Ea nov 'Pwµa[wv tov
IlaAaLOAOyov, futotucp/..wcravn; JC(>WtOV 'Iwavvriv. TOV Aacr'XUQLV xai. ava{}Eµan
~a-aurcax{}hTEi; autot xa{}' founi:iv wi; OL 'Ioubai:oL Ev T0 'XatQ0 tOU brnrconxou
rca{}oui; imcrrcacravni; TÎJV cl(>OV. OL xai. ăQbriv arcwAovto, wi; rca(>axanoov o Myoi;
El'Y)AWCJEL, tÎJV tautorca{}ELav t&v 'Ioubaiwv 'XUTQ'X(>L{}hni; ţ'Y)AWTUL TWV l'T<l(>UVOµtwiv yEvoµEVOL.
3. EU{}Ew; oiiv rca(>aAaBwv, Cii; EÎXE, buvOµrn; 8Q~'XL'XUi; xai rnu; EX tf);
l'tOAEw; autoµ6/..ou; l't(>O; XQUA'Y)V ~EQBLa.i; lta(>ayfvnm xal tÎJV arcaoav, 1iv abtxw; unfott'Y), ţl']µtav xai. ovEtbo; xai. tÎJv ix rnu yhou; Twv oh<.dwv cp-3o(>av,
anavta xumyyd/..a;. THv YUQ Euboxtµwv o ~TE<pavoi; t0 TOTE XatQ0' OUTW YUQ
~V t0 XQUAlJ to ovoµa.
4. Kai. ya(>, w; rno;, TO oyx&bE; xat BaQU TaltELVW{}Ev, TO xoucpov xai
AEnTov El; {hpo; a'i'.QETm. At ya(> bootuxfm twv 'Pwµatwv xai. al xa-3î]µEQtvat
aA./..rnaA/..11Am taQaxai xaf OL eµcpuALOL ltOAEµot tou; Ba1:>Ba1:>oui; xai ayEAaLou;
UltEQEXOVta; aurwv

JCEltOL~'XUOLV.

"O{}Ev xat

o TWV

~EQBwv

clQXl'JYO; h6i,µ11<rEV

...
4 nfbd.a p 11 B

'AJ..~av~TCOV

p li 14 clVTOµvuvn; scripsi: &n' wµvuELV P.

Paleolog (1261-1282) care l-a detronat şi orbit pe nevîrstnicul urmaş legiuit la
domnie Ioan IV Lascaris (1258-1261 ), în numele căruia purta domnia vz. II, 1.
3: Ştefan: e marele craiu al sîrbilor Ştefan Duşan (1331-1355) care îşi luase
titlul de ~aaEÂ.Eu~ xai auToXQclTCOQ ~EQ~ta~ xa[ Pcoµavla; „împărat şi singur stăpînitor
al Serbiei şi imperiului bizantin" (vz. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen
Staates, Miinchen, 19522 , p. 416, n. 3).
https://biblioteca-digitala.ro
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VI 5-VII I
împărătească şi să

pe

greceşte

se
se traduce

împărat.

5

10

5. Auzind el cuvintele lu~ Cantacuzino, s-a umplut de bucurie şi s-a
învoit să-i dea sprijin şi ajutor, ca să se lupte în contra romeilor ; ceea ce
a şi făcut. Cei din capitală însă auzind de rebeliunea lui Cantacuzino şi
că a îmbrăcat însemnele de împărat şi că toţi locuitorii din părţile Traciei
pînă în Silivria chiar l-au proclamat împărat, s-au îndurerat foarte întru
sufletul lor şi umplîndu-se de teamă şi frică, vorbeau mereu între ei, fiecare spunînd către vecinul lui : „Oare cum se va săvîrşi aceasta? Ce a
mai sortit romeilor ursita care apleacă cumpăna spre nenorociri ?"
VII. Unul din feciorii turcului Atin cu numele Omur, c_onducătorul cetăţuilor de pe la Smirna şi al Smirnei însăşi,
civil.
după ce a luat ca urmnş domnia de la tatăl său Atin, fiind
cutezător şi cu inima îndrăzneaţă, ajungind stăpîn şi asupra porturilor, cite
le cuprinde Ionia în golfurile sale, şi asupra unor păduri bogate în lemne
bune pentru construcţia corăbiilor de transport şi a triremelor de război,
şi-a construit şi direme şi trireme piratereşti de ajuns, aproape cite a vrut,
şi echipîndu-le, strica oraşele şi insulele dimprejur : Mitiline cu întreaga
insulă Lesbos, Chios, Samos, Naxia şi toate insulele dimprejur. Aflînd el
despre dezbinarea dintre romei şi cum Ioan Cantacuzino, bărbat nobil şi
coborîtor din eroii din vechime, viteaz şi cu multă pricepere în ale războiu
lui şi cu înţelepciune în toate obiceiurile cele bune, (s-a răsculat), plănu
ieşte plan viclean. După ce şi-a pregătit o flotă de peste patruzeci de corăbii cu pînze, a ieşit din port şi a sosit la Galipoli, nechemat de nimeni
şi de acolo debarcînd, a ajuns la Didimotich. Căci s-a întîmplat să locuiască acolo soţia lui Cantacuzino cu toată casa ; căci voind el să plece în
Serbia, şi-a adunat tot aurul şi argintăria din casă şi toată cealaltă avere
şi copiii şi soţia şi i-a dus din Adrianopole la Didimotich ; şi după ce a
luat toate măsurile şi cele mai neînsemnate pentru grija acestei cetăţi,
atunci s-a dus la craiul.
Emirul Omur

i~n~~r;'~~fui

15

20

:;o

•

24 patrnzeci P : cincizeci I.
. 4. do~nnia împărătească: După concepţia de stat bizantină însuşirea titlului de
b~sile~s. ş1 avtocrator (împărat şi singur stăpînitor) de alţi domnitori decît împăraţii
b~zant~n~ era un lucru de neîngăduit. Caracteristici în privinţa aceasta sînt istoricii
b1zant11'!1 Ana qomnena şi Ioan Cinam ; poate că de la ei a împrumutat Duca această
concepţie orgolioasă bizantină, cam deplasată însă pentru timpul lui Duca.
VII I: Omur: Acesta, după Duca, nu poate fi identic cu Omur (1340-1391)
de la II, 5, precum îl arată G. Moravscik, II, 187' Oµa(.>1]~3 căci el moare în curînd
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avaflooa.<J'3m 'X.(lUTO; 'XCXL X(IUÂT]; ovoµaţrn-Om. TOUTO ya(l TO BciQ~(lOV ovoµa
i;EllT]vLtoµEvov ~aotÂEu; EQµrivd1uai.

t'a

(li)µam Kavro.xouţrivou ml :rtAÎ)Qfl; Îj~ovij; yEyovcb; ouvE'3Et'o i:ou flowm a\mp 'f3oi)'3uav xai a(looyiJv :rt(lo; UVt'UlaQcit'a;w Twv

5. 'Evrot'to'3Ei.; oiiv

·Pooµai.rov·

o xal

:rtE:rto~xEv.

Ot BE TÎ\; :rtoAEoo; µa'36vn; tÎJv futootaa(av Kavta-

5

w;

xouţT)VOU

xal t'cl :Jta(IU<JT)µa Ti); B«<HAEta; Evflu'3ivta xai :Jta(la m'iow
~aatt..Ea
avayo(IEUOµEVOV rnî; EV t'Ot; 0Q~xciiot; µE(IEO'LV oixouatv ă.xQ1.; aut'i}; ~T]ÂUBQta;,
')(at"(l)fl'UVWVtO t'ÎJV 'ljluxiJv xal 1CAÎ)QEL; flttAi.a; xai cp6Bou yEvoµEvOL (J'UVELXOVTO
XOLVOAoyouvTE;

o xa'3Ei;

:Jt(lo; TOV yEiiro•·a·

„ Tt

ăQa

EaTat to a:rtoBriaoµEvov; Tt
Io

f>E Î) 1CQO; ta xaxa (li:rtouaa t'UXlJ rnî; ·Pooµ'atot; EXAOOO'Ev;"

VII. Twv Tou 'AriJv ToliQx.ou uto; El; ·oµouQ

E:rtovoµaţoµEvo;, UQXlJYO;

2ib

twv iv Tfl ~µliQvn xoA.txvtoov ml auTi}; ~µ1'QVTJ;, xata flmfloxiJv AaBoVt"o; TÎJv
Î\YEµovtav :rtaQa t"ou :rtatQo; aut"ou 'ATÎ)v, TOÂµTJQo; wv xal '3Qcurm0.Qflto;, Ev-ru-

xwv

xai. ALµiva;, oi'.ou; Eyx.o.Arr[ţnm Î) 'Ioov[a xai. f>Quµwva; rroi.u;ui.ou; x.al 1CQO;
'X.ClTOOXEUa; <pO(lt"LXWV VTJWV xo.l µa.XQWv t'(ILÎ)(IOOV E:rtLt'T]C>Etou;, xaTEOXEUaO'EV

au-

15

TU(IXOO;, 1CQO; a; l1BouAETO, ÂUO'T(ltXa; flLÎ)QEL; t'E xa.i TQLÎ)QEL; xai E:rtEµBatvoov
auTa; E:JtOQ'3EL Ta; 1CE(llXUxÂq> :JtOAEt; ml vi)aou;· MLTUAÎ)Vl]V (JUV rccian VÎ)O'(tl
AfoBctJ, Xtov, ~âµov, Naţtav xal rcâaa; Ta; :TCEQtxuxÂctJ vi)aou;. Ma'3wv flE TÎJv
f>txoarna[.av TWV ·pooµa1oov ;mi orroo; ·rooâvvri; o KavrnxouţT)vo;, UVÎJ(l EUYEVÎ);
TE xal Twv mu.m Î)Qwoov &x6yovo;, &.vflQEîo; µaxtµwTaTo; TE rrEQl Ta rco1.Eµtxa
xal auvq·o; EV arraatv aya{}oî; 1\{}rnt (Erravfon1). BouA.iJv BotÂEUEWL :TCOVl]QUV.
~tOAOV ya(l EUî(IEJtL<Ja; TOV U(lt'3µov U1tE(l TU TEO'O"O.QUXOVTa Âalcpl] xal e;EA.'3wv
TOU Atµivo; :TC(lo; KaAALOU1COÂlV acpLXEt'O amoxUAf:ato;· xaxEHlEV E;Ei..'3wv flta ;riQ<'i; ăxQt; ~tfluµontxou acpixEt'O. "ETUXE ya(l EXElaE fltayouaa. ÎJ yuviJ TOU KavTaXO'UţTJVOU rcavotxt· WtEQxoµivou yaQ auTou iv ~EQBt~. auvaya.ywv rcâvTa -ra
iv np OLxctJ zgu<J<'i TE xal a(lyuQ<'i xal rc<'iaav ăAÂflV :TCEQouatav xai rraîM; TE xnl
yuva.îxa. ix TYj; 'Af>Qtavou El; ~Lfluµo-ruxov îlyayE · xal rcfumv ctÂ.ÂlJV TÎJV nJxoiioa.v emµEÂELav TOU rcoÂLXVlOU rraQO.OXEUâaa;, TOTE rr(lo; TOV xgâÂT)V acpLXEt'O.
3 •wv (>11µchcov P, sed cf XLIII, 2 et passim 118 .nA.Î)gL; P li 21 E1tavfo•11 addidi:
havea preso le arme contra la sua patria I: om. P 1122 'tETEOcragaxovi:a P: cinquanta I.
la Smirna în lupta cu fraţii călugări cavaleri de la Rodos VII, 3. Faptul că Duca
le spune feciori ai lui Atin, nu înseamnă decît că sînt coborîtori din Atin, dar nu
chiar feciorii lui, căci Duca are obiceiul turcesc de a întrebuinţa numele întemeietorului emiratului ca părinte al tuturor urmaşilor; deşi în cazul de fată o dată ar fi
bunic, iar altă dată tată vz. şi li, 3 Carmian; sau mai degrabă pe tatăl lui Omur
îl Rumeşte Atin, fără să se fi chemat aşa.
https://biblioteca-digitala.ro

'.20

2s

28b

52

5

10

15

20

25

30

RAZBOIUL CIVIL

1341-1347

VII 2-3

2. Omur negăsind pe cel ce-l dorea, s-a amărît foarte şi era necăjit ;
căci dorea să-l vadă şi să vorbească cu el şi să-şi jure unul altuia, că vor
fi pînă la capătul vieţii ca nişte fraţi şi ajutători unul celuilalt. Cantacuzineasa însă urindu-i bun sosit, I-a primit bine cu de toate din belşug
pentru hrană şi de toate bunătăţile, şi el a rămas trei luni, aşteptîndu-1
pe Cantacuzino ; şi ana cu sine pînă la cinci sute de turci călări şi alţii
tot pe atîţia pedeştri scoşi din triremele lui. Ceilalţi din flotă însă adunîndu-se şi urcîndu-se în vasele ce prisoseau, au jefuit tot ţărmul mării chiar
de Ia Galipoli pînă la Silivria, chipurile ca aliat al lui Cantacuzino, într-adevăr însă umblînd după pămîntul Traciei. Iar el însuşi cu cei din jurul
său a• străbătut pe uscat pînă la Redesios, prădînd şi nimicind, şi s-a
întors apoi la Didimotich. Văzînd că sosirea lui Cantacuzino întîrzie, a
voit în grabă să ia calea întoarsă, căci auzise că fraţii călugări de la
Rodos, pregătind o flotă, au sosit în portul de la Smirna şi au început
să clădească în el o cetate întru numele sfîntului Petru, pentru ca să fie
loc de salvare pentru cei fugiţi din robie. Şi atunci el încheind cu bine un
tratat de pace şi prietenie, iar Cantacuzineasa omenindu-l cu daruri cît
mai multe, l-a lăsat sa plece, după ce venise cu pradă şi robi destui ;
acestea au fost primele roade ale greşelii bizantinilor ce locuiau în Tracia
şi în toate părţile din apus. Căci cei din Bitinia şi Frigia şi cei ce locuiesc în toate provinciile de răsărit - timpul de mai înainte Ie adusese
stricăciune; aceştia au şi fost prăpădiţi de turci.
3. Omur însă venind la Smirna şi văzînd cetăţuia săvîrşită de către
fraţi, plin~ de oameni războinici şi îndemînatici, pe deplin lucrată şi ne
mai fiind nevoie de nici o altă construcţie s-a îndurerat în sufletul lui şi
cu hotărîre şi-a făcut un plan în sinea lui, sau să ia cetatea sau viaţa să
şi-o dea. Şi începînd să lupte şi iar să lupte şi să încerce şi să născo
cească maşinării de război, nu înceta zi şi noapte să dea război necurmat,
bătînd cu bolovani de departe şi săpînd galerii pe sub pămînt şi pe sub
ziduri şi folosindu-se de orice alte unelte de luptă. Şi luptîndu-se mereu
ca un al do:lea Li-e în lupte şi încă:erări ca acelea, •a ajuns atît <le departe,
2. oi <pptpLOL /raf ii călugări, cavaleri luptători în contra necredincioşilor; <pf?E{ILOL
de la fr. frere (Du Cange, Glossari11m mediae Graecitatis s.v.).
3:
Auaios
Lie: E drept că
Auaios
adică izbăvitorul de orice grijă în
calitatea lui de zeu al vinului, figurează şi între numeroasele denumiri ale zeului
antic Dionysos-Bacchos; şi E. Cernousov, op. cit., p. 176-178 şi W. Miller, op. cit.,
p. 64 şi N. Iorga, op. cit., p. 297, cred că Duca se gîndeşte aici la zeul antic. Dar
acesta n-a fost niciodată un zeu luptător şi războinic şi atributul Auaios n-are nici
un punct de atingere cu situaţia din cronica lui Duca. De aceea cronicarul nostru
care a avut o· cultură mare teologică, l-a avut aici în vedere pe uriaşul păgîn din
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2. ·o bf: 'OµoiiQ µii EuQwv tov rco-3ouµEvov EbEtvorca-3EL xat EbucrxEQatvE ·
im-3uµEt yaQ tOU LbELV mhov 'XClL oµLÂ.licrm ;cal OQi(QU; btMvm 'XClL A.aBEi:v llaQ'
autou tOU dvm Ecp' OQOU ţwii; autoov abEĂcpou; 'XClL O'UAA~JttOQa;. •tt bf: Kavta'XOU~'YJVÎl bE~twcmµEvîJ toUtOV xat cptĂocpQovw; urcobE~aµEv'YJ cruv rca<Jlfl ba1!JtAEi
ţcpotQO<p~ xat Ev arcacrtv aya-3oi:;, bL~Q'XWEV µl\va; TQEL; EXbExoµEvo; tov Kavtaxouţ11v6v, f:xwv µE-3' foutoii Ew; mvrnxoo(ou; TouQxou; trcrcEi:; xat EtEQou;

5

t6crou; rcEţou; E'X toov autou "CQL~QWV. Ol. BE: Ăotrcot tOU O'tOAOll cruva'3Qol0''3EvtE;
xat El; ta twv urcEQEX6vrwv rcA.oîwv EµBavTE; t~v rcaQaĂtov rcăcrav EAHJACttouv
autii; KaAA.wurc6AEW; ăxQL ~'YJAUBQta;, w; bii-3Ev cruµµaxoov t4> Kavtaxouţrivcî'J, tj'j a· UA'YJ'3EL~ LXV'YJACltOOV tli; 8Q~'X'YJ; yi)v. Auto; aE bta ţ'YJQăi; cruv toi:;
aUTOU 'XCltEb()ClµEV ăXQL 'PEbatcrtou xat 'XOUQOEUcra; xat &rcoÂ.foa; EotQCt<p'YJ Et;

E~

~tbuµotELXOV. 'Iawv oiiv tliv

IO

ăcptţiv tou

Kavtaxoutrivou BQabEi:av ofoav xat
BouA.ri-3d; omcrWQµrito; yEvfo-3m, -1lxolJCJE YCtQ, OTt OL ti); ·poaou <pQEQLOL

crt6A.ov xarncrxEuacra.vtE; &cptxovto iv t<i'> ĂtµEvt ti); ~µuQvri; xat llQ~avto olxoboµEi:v <pQOUQLOV Ev a:ut4>
Ere' ov6µan tOU Ciy(ou IHtQOll EVEXa OWT'YJQla; nov

w;

cpuyabwv a.lxµaA.ootwv, - ta JCQO; ELQ~V'YJV xat cptA.lav xaA.oo; f>tatE-3Et; auto;, ll
f>E Kav-raxout't'\vli ouv bwQot; on rcA.Eicrtot; cptA.oţEv~cracra arcErcEµ1!JEv, EA.-3c.Ov
µET' alxµaA.wcrta; i:xavii;, arcaQxii; ofori; rou xaQrcou ti); aµaQtta; toov 'Pwµaiwv TOOV i<.aTOL'XOUVTWV Ev 8Q~Xll xat Ev rcacrm; mi:; 'XClTU bUcrtv µEQEO'LV. 01
yaQ Bdluvot xat cl>QuyE; xat ol. iv rcaom; rii; h[m; otx.oiivTE; EJC<lQXÎav;, - rcgoJ..aBwv yag o xg6vo; 'XCltEcp{}ElQEV, - OL xat urco toov Tougxwv 'Xat'Ecp-3agricra.v.

15

29b

20

3. 'EMwv bf: o ~OµoiiQ iv ti\ ~µugvn xat tbwv to rcoAtxvwv ilb'YJ urco toov
<pQEQ(wv rcEJtAl]QCOµEvov, µEcrrov &v-3gwrccov JtOAEµtxoov xa.t EuµlJxavcov, rc/..~gri;
'XatEgyacrµhov xat µribcµtă; ăHri; Brnoori; olxoboµii;, wbuv~-3ri T~V 1!Jux~v xat
imµ6vw; lxa-&' foutov EBou/..Eooato li to cpgougtov xarncrxEi:v li t~v 1!Jux~v
arcoBaJ..fo-3at. 'AgţciµEvo; bf: µaxrn-3m xa.t &vnµaxrn-3m xat JtOAEµtxa; µîJxava;
iţEtciţELv xat E<pEUQLO''XELV, ou btEALJCE vuxta. xat Î)µEgav btEyELQCOV JtoAEµou; btci
tE &xgoBoA.Lcrµoov xat ymoguyµatcov xat tEtxoguyµcitcov xat Jtacroov ăAA.cov xa.rn<JXEuoov. "Hbri 8E: EV -roi:; tOLOUtOt; aycovtcrµacn xai JtaAaicrµacrtv WltEQ n; ăH.o;
Auai:o; avnµa.xoµEvo; Yjbuvl\'3'YJ d; tooov, w; xat T~V rcicpgov roii JCOALXVLOU bta17 cpLAo!;EvÎj<Ja<Ja Bull: <pLAo!;evfi<Jai;; P 1119 Jta<JaLi;; i:aîi;; P: mi<JL i:oii;; Bek
cfr. Î] i:iji;; 'A<Jiai;; µE(lii;; XIX 7 1123 l'tĂÎj(llJi;; P: JtAÎjQEi;; Buii.

I µEQEO'LV P:

µE(lt<JLv?

literatura hagiografică Lie
A unio i;;
pe care-l ucide sf. · Nes tor, întărit de binecuvîntarea sfîntului Dimitrie: vz. Ta '6auµai:a i:ou ă.yiou L\T]µT]•Qiou (Minunile sf. Dimitrie) în L\Lovu<Jtou i:ou b cf>ouevă 'EeµlJvda i:iji;; ţwyeacpLxiji;; •EXVTJi;; ed. A. Papadopou-
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încît a trecut cu oamenii lui şanţul cetăţuii şi a rezemat scările de ziduri;
şi ca un cîine turbat s-a năpustit el cel dintîi să se urce şi să ia el singur
trofeul biruinţei. Pronia cea de sus însă, care toate bine le conduce şi ·Ie
schimbă, văzînd cugetul lui sălbatic şi năvala lui drăcească, face ca el,
cum urcuşul îi era acum pe la mijlocul fusceilor scării, să-şi dea puţin în
sus coiful de pe faţă, ca să vadă ce a mai rămas pînă la creasta zidului ;
şi atunci o săgeată dintr-un arc greu e repezită asupra lui şi-i străpunge
fruntea la mijloc între sprîncene ; şi cade peste cap de sus în jos şi aşa în
chip năprasnic şi-a dat sufletul. Căzînd înăuntrul şanţului, tovarăşii lui de
luptă l-au apucat, după ce mulţi turci au căzut, şi l-au adus mort în cetăţuia Smirnei, care era aşezată pe vîrful muntelui ; această cetate a fost
odinioară acropolea Smirnei antice care e în ruine. Impăratul bizantin
Ioan Duca apucînd puţini ani înainte să o restaureze, sultanul turc Atin
însă, tafăl lui Omur, a luat-o de la bizantini în zilele lui Andronic cel Băirîn şi a rămas în stăpînirea lui. Şi Omur a avut un sfîrşit ca acesta.
lmpărăteasa
Ana cere ajutor
lui Orchan.

20

25

30

VIII. Cantacuzino însă încheind învoieli cu craiul şi prietenie nezdruncinată cu preţul unor cetăţi, oraşe şi ţinuturi de al nenorocitei împărăţii bizantine, care au fost
date, în loc de (unor) despoţi bizantini, unor domnitori barbari, tribali şi
sîrbi, a început şi el însuşi să străbată şi să jefuiască şi să strice toate
oraşele Traciei pînă la Silivria chiar. Cei din capitală însă gîndindu-se
ce-a făcut Omur iarna trecută, dau cu socoteala, că pe acesta Cantacuzino
l-a chemat şi că el e \'inovat de venirea lui Omur; şi ei neştiind că a
venit de sine sau că ursita cea rea a romeilor, torcind în chip potrivnic
firele sale, l-a făcut să vină şi să calce ţarinele înfloritoare ale pămîntului
bizantin, sfătuiesc sfat rău şi urgie asupra capului lor şi minie a lui dumnezeu. Ii Yîră în cap doamnei ..\na, mama împăratului Ioan, băieţandru încă,
să trimită soli la sultanul Bitiniei şi Frigiei şi încă al Paflagoniei, despre
care s-a amintit mai sus, Orchan, ca să-i ceară sprijin şi ajutor, pentru
ca să lupte în contra lui Cantacuzino, rebel fiind al împărăţiei; şi s-a învoit să-i dea o sumă mare de bani aur şi pe cîţi romei supuşi de ai" lui
Cantacuzino îi vor prinde turcii, să aibă voie să-i vîndă şi să-i negocieze
unde voiesc şi cine nu vrea să-şi vîndă prizonierii lui, să-i poa•tă trece pe
la Scutari şi să-i ducă fără nici o piedică şi să-i ia cu sine unde vreau.
17

nczdruncina'.ă

P : cu tratat Buii.

Petersbourg,
1909, p. 185. - "tţayg6~EÂo~
săgeată dintr-un
los-Keramens, St.
arc greu : vezi mai jos XXIV, I O: Tţayyga. Ioan Duca, Atin, Andronic cel Bătrin: vz. mai sus II, I şi 2.
VUI, I : tribali şi sîrbi: e, la dreptuJ vorbind, o t.autologie. - Ana e împără
teasa văduvă; vz. V, 2. - Orchan 1326-1362; vz. II, 5.
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J"CEQclOCll ouv roii; aumu ;ml 'XÂtµaxai;; Ev to ii; tELXEOl -frEivm · xal oo; ÂUOOl'J't'llQ
')(.U(l}V cOQµl'JOEV amoi;; J"CQOOtoi;; &vaBiivm xat to 'îQOJtatov autoi;; µ6voi;; AaBEiv. 'H
f>' ăvw n:QOVOLa Î} ta n:avta xaAooi;; ăyouoa. xal µEtacpEQOUcra, ogOO<ra. to '8îJQlOyvwµov auroti xat f>QaxovtEtov oQµriµa. µrnaţovro; 11611 TÎ}i;; Cx.vaBaoEw; roov Ba.-8µlbc.ov ti)i;; xi.tµaxoi;; xal &vmtETooai;; µt'XQOV TÎ]v JCEQt'XEcpaÂatav aito r)ii;; o'l!JEwi;; 30b
tOU lf>Eiv TL TO EAÂEiltOV µEXQl TOU n:Qoµaxoovoi;;, x.at BEI.oi; &cplETm rsa.YQOBEAoi;;
i«lT autoii xat n:EQWVclTal to En:tO'KUVlOV f>ta µfoou nov ocpQUWV 'Xai nbtTEl xuµBaxoi;; ăvw-8Ev 'XclT(I} xat OUT(I} Btatw; UJtEQQl];E T~V 'l!Jux~v. 'AQn:aoavTE; ()' autov Ol OUOTQattOO'tm, Evbov n:EOovrn; tl]:; tclcpQOU, ltOAAOOV l'tE(JOVTWV T'OUQ'XWV,
EcpEQOV autov VEXQOV Ev tcp n:oAtXVUp t)i:; Lµ l 1QVY):;, TO xdµEvov Ev tfl xogucpfl
lo
TOU OQOu;- on:EQ cpQOUQlOV huyxavEv UXQorroAi.:; JCOTE t)i; rraÂmă:; 'i'.ai btEcp{}aQµhri:; LµUQVl]:;. Cx.vaxmv[oa:; auto lTQOAa.{3rov oA.i.yot; fTEOtV 'Iwavv1i; o L\ouxa:;,
BaOLÂn); tfov 'Pwµa[wv, o At~v bE: UQXlJyo:; To\1Qxwv, o xai n:atÎ]Q roii 'OµoiiQ,
:JtClQU TOOV 'Pwµa[wv Ev Tai; Î)µEQm; 'A vbQOVl'X.Ol' TOU rEQOVto; EAaBE xat xaTELXE. Totoiirnv îlbri TO TEAo; o 'OµoiiQ foxEv.
15
0

·o

f>E: Kavraxousrivo; ouv{}~xa; rrot 11oa; µETa roii r.Qc'1i.11 ".tai cptAl.av ăorrovbov, µrnoA.aBovTwv xaotQuYV ;mi rroAEwv xai [rraQxtoov tli; buoruxoiii;;
BaotÂE[ai;; roov 'Pwµatwv x.a.i <Wtt ( EÎ.;) 'Pwµa[ou; brnrrora; xA11gobor11-&hrwv
Eti;; llYEµovai;; BaQBaQoui;;, TQtBaA.Aou:; TE xai LEQBou;. 11Q;arn bf. 'XataTQEXEtV
xai auro; xal Â.El]ÂClTEiv xai · cp{}dQElV ;cucm; ta; ;coAEt; t)i; 0Q~'X.1); ăXQlt; au20
tÎ]i;; L1)AUBQl.a.i;;. Oî ()f, tl):; rcoAEw; EvVOl)OClVTE; TO yEyovo; JtaQU tOU 'OµoiiQ tOV
J'TEQUOtv XEtµoova w.i oxon:oiivtE;, on Tournv o Kavraxouţrivo.; µETrnEµ'ljia.rn xal
auto; {iv_ ai'.ttoi;; tl]; hb11µ[a.; TOU 'OµoliQ, Oll'X. .EÎMTe;. on auto'X.AljtO; EAl]AU3Et
11 on ,·1 x/-w{}oooa &vncrtQocpw; ta v11µarn i'..ar. 1'1 Tt z11 niw 'Pw,µa[wv ;cgoE~Evl'J<TEV
aUTOV tOU EA'8Eiv xai xatarratl]om xwµata. d.{}a},)i 'Pwµa[wv yl];, Bou/..Îjv Bou- :31 b
/,efovrm JtoVîJQUV xai xara rl]; xEcpa/.)i; aunin' OQyÎ]v xai µ)ivtv {}f11i.a.rov. I1Qo~Evooot Tfl brnrrotvu "A vvn, tfl µl]TQL TOU Bao1/,€w; 'Iwcivvou Eîl µEl.Qaxo:;, TOU
oni/..m rrQfoBEt; el; tov Î)yeµova Tii:; B1{}uvia; xai cl>Quy[ai;; Ett bE xai tl);
TlacpÂayov[ai;;, rov ov o Âoyo; cp'8aoa; E:b~AwoEv, Tov 'OQxciv, roii altiiom aQwyiJv 1taL Bo~'8Etav,
i'.va 'l.<lta:JtOÂEµton T0 Kavrnr.ous11w'[J, &rroonhn OVTL Tfi;
30
BaotÂEta;, ouv{}EµEvl] f>owm autcp rroo6n1rn zQuo[ou rcoHoii xai oO; Eţa.vbQa
n:obloouoLv ot ToliQXOt 'Pwµa.tou; urr11r.6ou; tou KavtaY.oţrivou, Ezwotv MELav
rrwki: V Y..<xL mn:QaO'XEL V, Ev'8a BouÂOVTaL. 'Xal tou; µ ~ {}Hovta; rrwA l'jom wu; auto ii alxµai,c.Ornui;; &veµrrobl.o-tw; JtEQâV autou; urro TOU ~XOUTaQLOU r.ai uyEtV ~ai
cpEQEtv a.utou;, E'.v{}a BouAovrm.
35

V I I I.

1

w;

17 ăa1tovc'lov P: Ev0'1tovc'lov Bull li 18 Eii; addidi I xA.rwoc'lon1tthTcov scripsi: xA.'l'jgoc'loTlJ1'EvTEi; P: xA.'l'jgoc'lo1'€vTcov Bull 11 24 1tQoE1;Ev'l'JO'Ev scripsi cf. P. 57,5: 1tQo1;EV'l'JO'Ev p
altera manu corrigente 1tQoU1;EV'l'JO'Ev.
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2. Orchan prinzînd acestea cu urechea şi auzindu-le cu plăcere, căci
de mult însetoşa după o gustare ca aceasta, şi sărind într-un picior, Ie-a
spus cu multă bucurie: „Cu plăcere"; şi-i lasă pe soli să plece veseli şi
bucuroşi, neştiind nenorociţii de ei pe cine-I chiamă într-ajutor şi din ce
ierburi gătesc alifia, ca să o pună pe rana ce păcatul lor Ie-a adus-o. Aşa
dar Orchan trimite zece mii de turci la număr şi, trecînd ei peste strîmtoarea din faţa Constantinopolei, constantiriopolitanii îi primesc pe aceş
tia cu bucurie ; iar ei umblă pe zidurile oraş·ului şi pe străzi.le dinlăuntrul
şi, omeniţi fiind de împărăteasă şi de Romei, pleacă asupra lui Cantacuzino.
3. Cantacuzino însă întărind cu grijă cetăţile şi îngrijind bine de aprovizionare şi de toate cele de trebuin',ă, porneşte şi el împreună cu oştile
bizantine şi sîrbeşti ce le a\'ea cu el ; şi încăierîndu-se şi la un atac şi la
al doilea, turcii n-au putut cîştig J nimică din ale lui ; căci era omul
foarte priceput la orice fel de răzt oi, bărbăţie avînd şi cunoştinţă de arta
militară ca nimeni altul din tim1 .ul acela. Şi pe cîţi turci îi prindea, pe
toţi îi trecea prin sabie, bizanti iii însă erau dezbrăcaţi numai de haine
şi-i lăsa să plece goi acasă.
4. Şi atunci turcii lăsîndu-se de război', s-au apucat să despoa:e sate.le;
şi rînduri nenumărate de oam( ni legaţi în lanţuri îi aduceau în Constantinopole, bărbaţi şi femei, copii mici şi tineri adolescenţi, preoţi şi călugări,
toţi de-a Yalma ca oile pe straJa cea mare ca pe nişte sciţi sau avasgi de
vînzare. Şi mai grozav era că, dacă se întîmpla să nu se găsească îndată
un cumpărător, atunci bizantinii în faţa bizantinilor erau biciuiţi îngrozitor de barbari ; o, ce cruzime ! Şi cu aceasta, în viclenia lor, nu urmă
reau altceva decît ca privitorii să fie înduioşaţi şi astfel să-i răscumpere.
Iar pe cei ce nu erau răscumpăraţi, repede îi treceau peste strîmtoare şi-i
trimeteau la Brusa şi mai departe în sus, ca să fie vînduţi între turci. Şi
era de văzut o jalnică vedere! Pretutindeni plînsete, pretutindeni vaiete,
pretutindeni lacrimi pe feţele romei lor şi cine să se îndure, nu era, nici
elen nici barbar.
IX. Atunci Cantacuzino luînd în consideraţie acest fapt şi
Cantacuzino
ajutorul neputînd răbda lucrul fără de minte ce l-au făcut cei din
lui Orchan.
::apitală faţă de bizantinii de afară, plănuieşte plan rău,
dumnezeu, cred că, împietrind inima lui, pentru ca să-i înfunde cu desăvîrşire pe romei. Şi trimite soli la Orchan şi cere de la el să-i dea
ajutor ca unuia ce i s-a făcut nedreptate din partea romeilor şi ca unul
cîştigă

35

4.: sciţi sau avasgi: sub aceste nume Duca înţelege popoare de la nordul
Negre şi din Caucaz, de unde veneau pe pieţele bizantine cei mai multi robi
de vlnzare.

Mării
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2. Taiita EvCOttcr-3Ei; o 'Oxeav xal l)bEco; uxofoa;, EbhjJî] YclQ tÎJV TOLaUtl]V rrgo rroA.Aoii yEiiow, xal {}agaaHw; rrribiiaa; xal µna rroA.Alj; l)bovlj; to·
„Mna X<lQă;" llQOOElllWV, rrEµrrEL tou; llQEaBH; ayaAAoµhou; xal xatgovta;·
oux ElMTE; ol. ă-3At0L rtva µnaxaÂoiivtm EL; BoÎJ'8ELav xal rro[av Botavriv Ex{}J..tBoucrtv, i'.va ltOtÎJO'COOtV EµrrÂa<Jt(>OV EL:; T~V voaov, ~V Îl aµagd,a. autwv lt(>OEţEvl]OE.
LTELÂa; oiiv Tougxou; TOV agt'8µov XlÂtaba:; Mw o 'Ogxav xat, TOV ltOQ'8ov btaBavtE; tlj; IloÂEco;, MxovTat TOUtou; µna xagă; OL IloÂLTat. xal Ţel tÎ}; ltOÂEco; tdxri xal ta; Evbov ayuta; xararratÎjcravTE; xal cptÂoţEvlJ'8EvtE; rraeu t~;
brnitotvri; x.al TWV 'Pcoµatcov EţLacrt xara TOU Kavtaxousrivou.
3. ·o bE Kavtaxousrivo; aacpaÂtwcra; TU <p(>OU(>ta xal ţ(!)OTQocpta; xal Tcl
ltQO:; TÎJV XQELUV UltCX.VTCl xa/.w; EJ'UUEÂl]OUµEvo;, E:ţEtOL xal auto; µEtU TWV oliv
aunp 'Pcoµai:xwv xal LEQBtxwv otgarrnµatcov· 'l«ll auµitA.axEt; xat ltQWTlJV xal
f>EUTEQ<lV ELaBoÂÎjv, oux dxov of ToliQi<.Ot 'X.fQbăvat TL TWV autoii, {iv YUQ o UVÎJQ
1CEQL TU rcavta JCOÂEµLXWtato;, aÂx.ÎJV EXCOV x.at TE;(Vl]V ltOAEµcov w; oooEi; TWV
ăUcov TOU TOTE XltlQOU. "O<Jot µEv TWV Tougxwv l1vbgarroMţovto, µaxdga; autou; itagavaÂcoµa EltEltOLEL, OOOL M TWV 'Pcoµatcov, µovov Tot; hMµaatv autou;
acpEÂoiivtE;, yuµvou; acptEaav o'i'.xabE ltOQEurn{}aL.

4. Ol. flE ToiiQXOL TO ltOÂEµEÎV ăcphTE;, TO OXUÂEUELV tu; xwµa; xaTEtQExov xat Bit ogµa{}o\J; &vagt'3µÎjTou; Eţ UAU<1ECOV &v'8Qwltou; auµitHţavtE; El; TÎJV
Kwvatavttvou ăvbga; TE 'Xat yuva'lxa;, '3riMsovm vÎjma xat E<pÎJBou; vfou;, iEQEÎ; xat µovaxou;, arravrn:; cpugbl]V w; rceoBata, Ev TU ÂECO<pOQ(!) w; Lx.u{}ai; 11
'ABaayou; amµitoÂOUVTE; Ex6µ1ţov. Kat TO BELVOTEQOV, on, EL EtU;(E, µ1) rragaxeliµa oux EUQLOXETO o ayogaţcov, Ev mi:; O\j!Eat TWV 'Pwµalwv bEtvw; OL 'Pcoµai:ot ltO.QU TWV Bae{3agcov, w T}i; acritA.ayxvlo.;, Eµcx.«HLsovto, Olm ăÂÂo TO ltO.VOUQYEUOµEvov îl on x.aµcp{}EvTE; <lUTou; EţwvÎjaoum. Tou; M µit EţcovouµEvou; rragrn-3\J; tov itog'6µov btaBa<TavtE;, h tfi Ilgofon x.at avcotEQW toutou;
nitEitEµitov Ev toi:; Tougxot; mitgafu]aoµhou;. Kal ll" Lf>Ei:v {}foµa EÂEELvov· Ilavmxou XÂau{}µot, itavmxou Obugµot, itavmxou Mxgua fit' O\jJE<Jt TWV ·pcoµatwv
xal o EÂEWV oux llV OuT' „EÂÂl]V OVTE BagBaeo;.

IX. Ton: o Kavmxousrivo; EL; voiiv A.aBwv to yEyovo; xat µÎ\ <pEQcov tÎJv
ătorcov ltQăţLv,

llV u{}eaµco; µETEXELQLO"avto ol tl'j; IJol.Eco; ltQO; tou; E:ţco 'Pcoµatou;, BouÂÎJV BouÂEUETat ltOVl]QUV, 8rnii crllll]QUVOVTO;, oIµm, TÎJV xaeMav autoii btu to xatarcovna'8ljvm ăeBriv Tou; 'Pcoµa[ou;. Kal atELÂa; itQfoBEL; El;

4 oux Bull: olx P li 5 au-cci>v scripsi: auwui; P: au-coîi; Bull: fortasse au-coui; pro
dativo neoellenico I nQoE;Evriae p: 1tQOOt;Evriae P1 1119 avaQL~µÎj-coui; bis p li ~2 cl1t1lµ1toA.ouvni; Bull: ăneµTtoAoiiv-cai; P li 23 -caîi; Buii l'oîi; P.
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ce a fost pus epitrop-regent al împărăţiei de decedatul împărat Andronic
şi romeii din pizmă l-au gonit din epitropie şi i-au măcelărit rudele şi
pe el l-au făcut fugar. Dacă deci o să-l asculte şi o să-i întindă o mînă
de ajutor, are să-i dea pe fie-sa de soţie cu m-ulte comori drept zestre
şi o să-l aibă ca pe un fiu şi o să-şi plece urechea la toate dorinţele lui.
Atunci Orchan auzind, fără să se aştepte, pe soli vorbindu-i de contracte de căsătorie şi punîndu-i în vedere comori nesfîrşite, i-a lăsat
gura apă, întocmai ca şi un taur însetat în arşiţa verii care, bind dintr-un iaz plin cu apă foarte rece, nu se mai satură de undele apei, aşa
şi acesta la auzul acestor cuvinte sub imboldul desfrînării particulare
barbarilor ; - căci şi este această naţie neînfrînată şi strechiată ca nici
unul dintre neamuri, desf rînată mai mult ca toate seminţiile şi nesăturată
în ,destrăbalări ; şi aşa e ansă de patima desfrîului că şi împotriva firi·i
şi pc alăturea de fire nu încetează să aibă relaţii fără nici o ruşine şi
fără măsură cu parte bărbătească şi femeiască şi cu animalele neouvîntătoare; şi, pe deasupra naţia asta fără ruşine şi sălbatică de pune mina
pe o grecoaică sau italiancă sau vreo altă femeie de neam str 1 ăin. fie
roabă sau refugiată, o îmbrăţişează ca pe o Afrodită sau Semele; de
femeia, însă de acelaşi neam şi limbă simţesc un dezgust ca de o ursoaică
sau scroafă ; - tot aşa şi amintitul sultan Orc han, cînd a auzit de legă·
tura în căsătorie cu fata, căci era frumoasă Li statură şi foarte plăcută la
faţă şi, cînd a auzit de grămada de zestre şi de darurile dina•intea nunţii
trimise de Cantacuzino, a spus cu uşurinţă: da. Şi dînd solilor toată
cinstea, i-a trimis acasă, jurîndu-şi unul altuia, că de acuma îna•inte va
fi ginerele lui Cantacuzino şi că va fi gata fără preget la tot sprijinul şi
ajutorul ca un fiu faţă de tată, numai dacă-i va trimite fără întîrziere înaintea primăverii pe viitoarea mireasă împreună cu zestrea; căci această
spurcată logodnă s-a întîmplat să se facă în luna ianuarie a· anului de
atunci. Şi dimpreună cu solii au fost trimişi pentru Cantacuzino ca la
cinci mii de turci, bărbaţi foarte luptători şi aprigi la curaj şi pierzanie
bizantinilor, încît i-ai fi putut asemăna tJ.tnor cîini cu ·dinţii ascuţiţi sau cu
chipurile morţii.
2. Cantacuzino primindu-i ca de obicei cu mubtă dragoste şi cu daruri cit mai multe şi săturîndu-i de făgăduieli, se pregătea să pornească
asupra Bizanţului, avînd cu sine ceata de turci şi tot pe alîţia sau poate
şi mai mulţi sîrbi şi bizantini, cîţi putea să aibă Tracia atunci. Şi după
ce a pregătit cele cuvenite pentru zestre şi a trimis lui Orchan pe fie-sa
1

IX I : 8Eoii axÂ.lJ()UVOV't'O~ Tfiv xai;:>blav vz. VI. 2. - decedatul împărat Andronic III Paleolog cel Tînăr 1328-1341, vz. V I. - pe fie-sa: Teodora, vz. Ioan
Cantacuzino, ed. Bonn, voi. I I. p. 588, 3. - întocmai ca şi un taur ş.a.m.d. e o asemă
nare homerică, dovedind că Duca 1-'<I oiti.t pe Homer. - Afrodita, zei\a iubinii şi a fru·
muse\ii feminine; Semele, de care Zeus ândrăgostindu-se, h1 făcut pe Dionysos-Bacchos.
Lui Duca îi 'place să-şi arate cunoşt1nţele din mitologia antică ; vz. şi V. 4. -
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tov 'O(>xav aLtEL rea(>' auwu Bo~'6uav wi; ni>txouµEvoi; urco tWV 'Pwµatwv xal.
wi; E1CLT(>Orcoi; oov tÎ)i; BaotÂdai; TOU arcotxoµEvou BmnUwi; 'AvO(>OVLXOU xal. oi.
'Pwµai:ot cp'6ov~aavn:i; lţewoav autov tÎJ; imt(>orc11i; xal. xatfocpa.~av toui; autoii
ouyyEVELt; XclXELVOV cpuyaBa J'[EJ'[Oll)XUV. EL oiiv avnÂăBl)t<lL autov xal. XEL(>a
(3o1)'6Etai; O(>Eţn, EXEL Bofrvm aUTCÎJ tÎjv {}uyatE(><X. autoii Eti; yuvai:xa µna 'XO.L
rcoÂÂoov {hicraU(>WV XUQlV Jt(>OlxOt; xal. EXELV autov wi; utov xal. fotaXOUElV aut<!>
Ele; rcavta. tel {}EÂ~µata autoii. TotE o "OQxav nxofo~ Tou; 1CQEaBH; JtaQ' EÂ:rc[,..
Ba yaµtxwv <JUV<lÂÂayµaTWV cp{}qyoµevouc; cptovac; xal. {}l)CJUUQWV clrcElQWV ayyEAtac;, XEX1)VW; OUT(J)CJL wc; Bou:; Bt'ljJWV Ev. 'K<llJcr(J)Vl {}€Qou; Ev Mxxq.> rcÂ.~Q1)c; uBarn; ivuxQota:tou rcivwv µÎj XOQEvvuµEvo; TWv vaµaTwv, outw xal. o-Dtoc; hwno{}d;, urco TÎ); BaQB«QU<.Î); axoÂ.aotac; - xal. YcXQ OXQUT1)TOV TO rnvoi; auto IKUL
OLO'TQOµavE; wc; oubE EV tWV JtUVTWV yEVWV, axoÂa<JTOV fotE(> reaera:; cpuAai; xai.
OO<OQEO'TOV acrwnmc;, rncroutov ya(> :TCUQOVTm, on xm 'K<lT<l cpucnv x.m 3ta(>a
cpfotv Ev {hiAdmc;, Ev ăQQEO'lV, Ev &Myot; ţc{lot; aOEoo; x.al. U'X.QClTcJ)c; µ1yvuµEVOV
ou ltClUET<ll. x.al. talim to avmbEc; x.al. altaV{}QWltOV rnvoi;, EL .EÂÂ.1)VLBa Î\ 'I îClÂÎjv 11 ăUriv nva ETEQOYEVÎJ ltQOO'ÂaBritaL 11 <lL)JµCtÂ.WTOV 11 auToµoÂov, wi; 'AcpQOBi.T1)V TlVcl 11 ~EµEÂ.l)V &orcaţovTm, TÎ]V oµoyEVÎJ BE x.al. auToyÂWTOV wi; ăQ'X.TOV 11 umva ~BEÂlrrrOVTEt;' - &xofoai; TOLVUV o Ql){}Elc; UQX11YO; 'OQxav tÎJV
rc(>oi; yaµov T~ x.oQl)i; crnvacpHav, ~v yaQ wQata TCÎJ EiBH xat TÎJv o11JLv oux ăxa,...
Qtc;, xal. TOV riic; :TCQOl'X.Ot; oyxov xal. Ta <JTaÂ{}EvtCl :TCClQCT TOU Kavtaxouţrivou
ltQoyaµtai:a BwQ~µam, cruvEvEU<JEv . EmoÂ.wi;. Kal. cptÂ.onµ~cra; Tou:; ltQEaBH; aJtEnEµ1IJEv, OQXOu; Bou; x.al. Âa(3wv, wc; UltO 't'OU YE xal. ELt; TO eţii; EaTm yaµBQo;
Tou Kavmxouţrivou xat El; ml.crav aQwy~v xal. Bo~{}Hav w:; ul.oe; JtQoc; rcaTEQa
aoxvw; hotµao{}~crHm, µovov TÎjv µEÂ.Â.ovuµ<p1)V auv rfl <pEQVU cruvtoµw; ltQO
tou foQo:; EL µETaJtiµ11JH · huxE yaQ auTri l'l µmQa µ v110TEl.a iv 'la.vvouaQLCJl µrivt
yEvfo{}m Toii TOTE xQovou. Kal. cr\Jv rnurntc; foTaA{}ricrav ol; l'tEvtE ztÂ.ta8Ec; ToiiQxot TCÎJ Kavmxouţ11vcp, ăv8QEc; µaz1µc0TatOt x.al. oţEi:; El:; {}uµov xal TW\I 'Pwµatwv cp{}oQE'ic;, clic; EtXU<JOL n; aurou; di; xuva; 'X.UQ;(ClQobovra; 11 XCxQWVîClc;.
2. 'AltoOE~aµEvoc; O~\I auTou; o Kavmxouţl'jvoi; XaTa TÎjv <Juv~{}ri cptÂ.O<pQO<JUVl]V µEra bwQW\I OTt ltÂ.ELO'TWV xal UltOO'XEcrEWV xaraXOQEcrac; aurou;, EtOLµaţEto T~v JtQoc; To Buţavnov JtaQ~Eu~v EXWV µdf oouTou To crti:cpo; Twv TouQxwv xal ETEQou:; Tocrouc; 11 xal JtÂ.Eio~ ~EQBou; xal 'Pwµaiou;, ooou; ~ 8Qcţxl']
TOTE EXELV 118uvato. Kal. b~ ET01µaaa:; ra TÎ)t; ltQotxo; xal Jt~µ1jm; n1v -OuyatEQa
'

I
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1tÂÎJ(>E~? P: 1tÂÎ)(>EL Bulllll211:av-rwv Buii:
yaµ~Qo~ praebet yauQo~ P li 28 ElxaaEL P li

f!/

\

\

I

\

;i;aawv Pll18umva P: umvav Bekll
29 xa-ra Bek : xal P.

luna ianuarie a anului de atunci: 1346. - x.aQwv-ra~
adică chipuri personificînd moartea, lacome să ia viaţa oamenilor. Charon, moartea personificată, joacă
un rol atît de însemnat în legendele şi poezia populară neogrecească.
2: după ce a pregătit ş.a.m.d.: Ioan Cantacuzino în Istoria sa ed. Bonn, II, p.
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IX 2-3

1341-1347

cu toată cinstea, fala şi mărirea şi cu multă strălucire, însuşi a început
să se ocupe de război şi să pustiia~că şi să ardă toate satele şi oraşele,
începînd de la Silivria pînă la însăşi Constantinopolea. Şi pe nenorociţii
de bizantini, pe care îi prindeau sîrbii, îi trimiteau în Serbia, pe care
însă turcii, îi treceau peste strîmtoare şi-i duceau la Brusa şi în cele·
!alte oraşe ca robi de război. Şi era de văzut o jalnică vedere : Cine
robeau? bizantinii ! Cine erau robiţi ? bizantinii ! Cine trăgea sabia?
Bizantinii ! Cine murea de sabie? Bizantinii ! Ale cui erau trupurile
moarte? Ale bizantinilor ! Cine aducătorii de moarte? Bizantinii ! O, ce
nenorocire groaznică !
3. Ajungînd Cantacuzino cu acea oaste, despre care am vorbit, pînă
chiar la porţile Constantinopolei, după ce a ucis mulţi romei şi pe cei
mai mulţi i-a luat ca prizonieri de război şi după ce toate de jur-împrejur le-a lăsat pustiite şi nimicite, cerea predarea capitalei cu astfel
de cuvinte : „Oameni buni, eu n-am venit să fac vreo nedreptate sau
după ce aş fi făcut-o cuiva, ci după ce mi s-a făcut şi mi se face mie
nedreptate. Sînt regent al împărăţiei romeilor pus de. decedatul împărat
Andronic. Iar acel tînăr urmaş la domnie îmi e împărat şi ca un fiu
adoptiv; căci aşa mi l-a încredinţat tatăl său în faţa lui dumnezeu. Ce
rău am facut, dacă vreau să mi-l iau ginere? Nu ştiţi că tatăl lui mă
privea şi mă socotea şi mă avea drag ca pe un frate adevărat şi adeseori împărăţia şi pe ac'ela însuşi mi-l încredinţa şi domnia o împărţea
cu mine? Nu sînt cel mai de frunte între oamenii cu vază, între cei mai
nobili şi mai străluciţi, între cei ce se mîndresc cu avere, şi cel mai viteaz la dus războaie ? De ce vă purtaţi cu dispreţ faţă de mine ? Ş(
încă unii ce sînt de neam de jos, şi amestecătură de ·barbari ! Cetăţeni
ai capitalei, pentru ce am venit încoace? Nu să fac cuiva vreo nedreptate, ci mai degrabă să fac dreptate. Şi pe cei ce au greşit, îi iert de
greşelile lor, iar celor ce au fost nedreptăţiţi le voi întoarce din vistieriile mele şi linişte şi pace voi aduce în statul romeilor. De altminteri,
eu voi răzbuna orice şi, din porunca lui dumnezeu, voi răsplăti fărăde
legile voastre ! Deschideţi porţile! Mă jur pe Domnul Hristos şi pe prea
a tot curata Maica lui, nu mă voi arăta ca duşman, ci ca prieten".
30 De altminteri P :

Dacă

toituşi

ve\i sta

neînduplecaţi

587-588 descrie frumos şi dramatic ceremonialul cu
Orchan.- o jalnică vedere ş.a.m.d.: Citind aceste ultime
spune că Duca n-ar căuta să scrie într-un stil frumos
altele din cronica sa dovedesc că Duca ştie să scrie
simţit.

şi

îndărătnici.

I.

care a trimis pe fiica
rînduri din § 2, nu s-ar
retoric. Şi acest loc ca
nu numai frumos, ci şi

sa la
putea
atîtea
adînc

.
3 : Oameni buni ş.a.m.d.: Vorbirile directe erau un mijloc de expunere a evenimentelor istorice în istoriografia antică, din care a trecut şi în istoriografia bizan-

https://biblioteca-digitala.ro

X 2-3

DUCAS : ISTORIA TURCO-BIZANTINA

61

auwu î{il 'Ogxav auv rcaou nµfl 'X.UL JtEQLCJlUVEl<;ţ. 'X.UL Mţu ;mi. rco/J.fl îTI ÂuµllQOT'YJîl, UUîOi; cli; llOÂEµov llOXOÂEtîO 'X.UL biirn &gţaµEvoi; arco ~lJA'UBQLUi; Al]Ltuv ;mi. XUlHV mioui; xwµui; xat rc6Âui; ăxgti; ClUTÎJi; lloÂEooi; .. Kui. îoui; f>uoi:uXEti; ·pooµutoui;, oui; µEv ~EQBot iJxµuÂWTE'UOV, di; ~EQBLuv arcEmµrcov, oui;
f>E Tougxot, i:ov rcog{}µov f>taBlBatovtEi; Eli; Ilgoliauv xui. Tai; Âomai; rcoÂELi; floguuÂwTOui; lrc6µrcEuov. Kui. fiv Uktv {}foµu EÂEuv6v· i:tvci; OL ulxµa/..oottţovrEi;;
•pooµui:ov Ttvci; OL ulxµuÂoonţ6µEvot; ·Pooµui:ov TilvEi; OL orcu{}tţovtEi;; 'Pwµui:ov T[ vei; orcu{}tţ6µEvot; 'Pwµafot. T[ VCDV Tcl VE'X.QU owµmu; ·Pwµu[wv. T[ vei;
OL vExgwouv1Ei;; ·pooµui:ov "Q ouviii; auµcpogai; ·
3. 'E;\{}6vTOi; bE -rou Kuvrnxouţî]vou ouv uu-rcp tcp OTQUT(t>, orcEQ ELQlJXUµEv, ăxgt mi. -rwv ll'UÂwv TÎJi; KoovoTavti.vou, noA.Aoui; twv ·pwµutoov cp-6-Etgai;
'X.UL f>oguuĂwto'Ui; rcÂELOTO'Ui; xtti. rcavrn Ta llEQlţ Ev EQl]µl~ xai. &cpuvtoµcp •')(UTQOT~O'ui;, Et~rEL îÎlV JtOALV AEyoov wi;· „Oux. af>t'X.~O(l)V nva 1) &f>tx~oui; H.~Â.'\J{}u,
cb ăvf>gci;, UAÂ' wi; Mtxî]{}Ei.i; Y.Ut &f>txouµn•oi;. 'Erct-rQorc6i; Elµt -rfii; BacnÂEtui;
·Pooµuioov nuga TOU arcotxoµhou BuotÂEooi; 'A vf>govixou. ·o VEoi; autoi; xai. f>taf>oxoi; tÎJi; BuotÂELUi; Eµoi; fon Bu0tÂEui; 'X.UL u[oi; XUTU -6-fotv• ourooi; yaQ µot UVE&r)x.Ev o rcu1iie auTOu hwmov TOu {}rnu. Tt mxov ErcQUţu, El BouÂoµm AuBEiv
aUîOV yaµBg6v; Ouî<. o'Lf>utE, Ot'l o rcmiie amou wi; &f>cÂcpov yv~OLOV xui. EWQU
xui. EllQOOEXE xui. EcptÂu xui. •iiv Ba<rlÂEluv rcoÂÂ<ixti; wi; EXEivov uutov xui. avEtWu 'X.Qt auvEµEQttE TamlJv µct' Eµou; Oux clµi. rwv hMţoov, 1wv EuyEvwraroov,
twv JtEQtcpuvwv, "tW'V Ev JT.Â.omcv xuuxoµEvoov o imEgoxoi;, TWv Ev Ot(>UTlJYlUu;
o aÂxtµwtutoi;; Tt µE XUTa<pQOVELtE; Ifoi. -raum, yhoi; TÎJi; XCtt(I) -ruxlJi; 'XUt µtţoBuQBUQOV tuyxavovtEi;. ~la Tl TOUTO ~Â'8ov, c1 noÂi:-rm; Oux. &f>t'X.~O(l)V nva,
aÂÂa µaÂÂoV f>txmwooov. Kui. îOUi; µEv EllTat')(.OîUi; acpLî]µt Tcl rcugumwµum, TOUi;
f>' af>txî]-6-Evtui; f>txmwooo EX 'îWv Eµwv '3î]OU\JQWV xui. ELQlJVUlUV xataOtUOLV
ELOCx~(I) Ev rfl îWV ·pooµutoov llOALîEL~. El f>' oiiv, EYW îO miv E'X.f>t'X.~0(1) xai. avrurcof>wooo 8rnu XEÂEUovroi; µot f>ta tai; &voµl.ai; uµ&v. 'Avo[~utE µot (-rai;) rcul..ui;·
oµvuµt tOV bEOJtOTl]V Xgunov xui. riiv JtUV'\JllEQUYVOV ClUTOU µl]tEQU, oux cbi; EX'3Q6i;, aU' wi; cpt/..oi; cpav~croµm."

2 &.Q;aµevo; Bull: &Q;aµhw p li 19-20 aVE'ti'6EL sripst: &.vh'l'j~E p: avE't({l'l'J
Bull 11 26 post ouv add. vorete stare duri et pertinaci I li 27 'ta; add.Bek: om. P.
tină aşa că această cuvîntare a lui Cantacuzino nu e o cuvîntare istorică reală, ci
o c~mpoziţie literară a lui Duca, voind să arate că, prin vorbe trimise ca acestea,
Cantacuzino trebuie mai întîi să fi încercat să obţină trecerea de bunăvoie a Constantinopolei de partea sa.
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4. Ce; din capitală însă nu i-au dat de loc nici un răspuns cît de mic,
ci-I întîmpină cu dispreţ şi oamenii de jos din popor îl împroşcau de pe
crestele zidurilor cu ocară şi cu vorbe necinstite, batjocorindu-l şi pe el
şi pe soţia lui. Şi pe fiica sa Elena, pe care în curînd timpul avea să o
facă doamnă şi stăpînă a lor, ei o terfeleau ca pe o tîrfă. Atunci Cantacuzino văzînd că prin cuvinte şi îndemnuri nu era chip de loc să-i supună,
a apucat pe altă cale şi prin acţiuni războinice şi cu ajutorul oamenilor
devotaţi lui ce se aflau înăuntru, intră în Constantinopole; şi la vederea
lui toţi se adună alergînd şi-l aclamă şi-l slăvesc ca împărat.
X. Impărăteasa Ana însă s-a închis înăuntrul palatului împreună cu fiul
ei şi cu puţini ostaşi şi nu voia să se dea, ci striga şi nu contenea să
spună : „Sufăr o mare nedreptate !" Oamenii lui Cantacuzino însă voiau
să sară şi să intre înăuntru şi în învălmăşeală să zvînture totul de sus
în jos şi de jos în văzduh, ci Cantacuzino îi oprea. Ostaşii lui însă amintind de bîrfelile şi insultele oamenilor de jos ce le-au revărsat asupra persoanei lui, erau supăraţi pe el. El însă cu cuvinte convingătoare căuta
să mulcomească mulţimea. Atunci cei din palat văzînd că sînt în pericol
de moarte, s-au predat.
2. Şi Cantacuzino intrînd în palat, a mers pînă în camerele cele mai dinăuntru ; pe împărăteasa a găsit-o şezînd
împreună cu fiul ei, neabătută de loc, nici să se clatine
cîtuşi de puţin în minia de care era minată în contra lui Cantacuzino, ci
sta jos fără să tremure şi cu totul fără nici o teamă. Cantacuzino însă
:ipropiindu-se cu creştetul descoperit a sărutat mina tînărului, apoi închinîndu-se după obicei şi la mama şi doamna tînărului, le-a făcut urări de
impăraţi ai romeilor. Atunci toată oastea văzînd bunătatea lui nemărgi
nită şi că nu poartă nici o ură de răzbunare asupra duşmanilor săi, a izbucnit în urări de· împărat şi în cuvinte de slavă. Iar pe turci după ce i-a
omenit, cum se cunnea, cu daruri foarte multe, i-a trimis acasă, arătîn
riu-se mulţumitor sultanului şi ginerului său Orchan ; cetăţenilor capitalei
însă le-a dat multe dovezi de iubire şi a impărţit foarte multe recompense.
3. Şi pe împărăteasa luînd-o cu vorbe bune şi dulci şi cu ij-ifăptuiri
pline de grijă pentru dînsa, a înduplecat-o să dea urmare şi să-i ia pe
fie-sa Elena mireasă pentru Ioan Paleolog, fiul ei şi al împăratului Andronic Paleolog, despre care s-a vorbit mai sus. Şi se fac pregătiri de nuntă
şi se împodobeşte biserica binecuvîntatei stăpînei noastre Născătoare de
dumnezeu din Vlaherne ; şi slujba cununiei şi încoronarea se fac dintr-o
Domnia lui
Ioan VI Cantac uzino
1347-1354.

X 3: biserica„. din Vlaherne: nu în sf. Sofia, cac1 era stricată de cutremur
(vz. Nichifor Gregoras, Istoria bizantină, XV, 2 şi 11). Bisercia Maicii Domnului din
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w:;

4. Ol. bE TlJ:; 1COÂ.Eoo:; TO 1CaQU1CO.V 01COXQLOW µJi MvTE:;,
ETU)(EV, &AM
xamcpQOVOUvTE:;, ilBQEL:; xal aTlµou:; Myou:; ol. TOU M1µou xuooiot EX Tciw 1CQOµaxwvwv XaTE)(EOV atrrov TE AotbOQO'UvTE:; xal 'fÎlV auTOU oul;uyov· 'XUL 'fÎlV '3uya- 37b
îEQaV CEÂ.EV'l']V, fiv
Ev OÂ.Ly(fl bfo1Cotvav xal 'XUQLUV atrrwv o xeovo:; EµEUE XEL(.lOTOVf}oa~. aurol w:; µaxMba bui yÂ.WTTl):; 'X<lTEoUQOV. TOTE o Kavraxoul;11vo:;
5
oewv, on bui bl]µl}yoetwv xal vou{}Enxwv Mywv oux ~v ro 1CaQU1Cav XELQWOao{}m,
niv ă/..J..11v E<pEQE xal bli bui 1COÂ.Eµtxfuv xal bui rwv hro:; EUQIJO"Xoµhwv olxEtwv
aut<{l ELoEtOtV Ev Ttfi IloÂ.EL. xat 1CUVtE:; OUVEQQEOV E1CL til {}i~ aurou EU<p'l']µouvTE; xal.
BamMa boţal;ovrE:;.

w:;

w:;

X. CH bE Baot/..I.:; "A vva f'.vbov TOU na/..atfou iyxÂ.Et<J{}Efoa ouv r<{l \Jl<{l au•li:; Y.al. o/..tyot:; areanwrrm:; oux EvEblbou, WJ..a xaTEBoa xal „ i)btxl]µm" Â.Eyouaa
oux inauEto. Ot bE tou Kavrnxoul;11vou iBouÂ.ovTO µh Elon11bY]am xal. ivto:;
if..{}Ei:v xal. araxrw:; Ta ăvw xaµal. xal. Ta xarw El:; TOV &.iea Â.txµi'Jom, &./..A' o
Kavmxoul;î]VO:; EXWAUE. Ot M aeanci.ltat &.vaµtµV~'1XOVTE:; ra:; &.boÂ.EO)(Lac; xat
TWV Bavau<rwv ta:; ilBeEL:;, Cic; i'.CLTEXEOV EJl:L neoawnov auroii, l)YUVU'X.TOUV xcn' auTOU. Auto:; M bta J.Oywv m-Bavci.lv 'XaTE1CQUUVE tOV O)(AOV. ToTE OL TOU n:a/..atfou
iMvtE:;, on xtvbuvEuou<rt tou '3-avEi:v, :JtO.QEboaav 00.urou:;.
2. Kal. ELOEÂ.-Boov E.v t<{l rraÂatLqJ futi1/..{}Ev Ew:; Tei.iv ivborarwv olxtoxwv ·
E-0QE rJiv bfonmvav ouv t<{l ut<{l aUTY]c; xa{}El;oµEVl}V, µJi cpeovrnraa'I']:; ro xa{}o/..ou
µl)bf naeaaa/..rn-8E[a11c; To otovouv Tf\c; µ~vtboc;, i):; EJtE<pEQETO xara To'li Kavmxoul;11vou, &/..A' EXU'8l)to aTQEµouaa xat µli cpoB11'3Efoa TO xa-30/..ou. ·o M Kavra'X.OU!;11vo:; avaxrnaÂ.U~tµEvn tii 'XOQUcpfl Jl:QOOEyyiaa:; xaTEcpLÂ.Et tliv XELQCl TOU vfou,
dta wc; moc; llQOO"XUVÎ)oac; xal. TÎ)v µl}TEQ<l 'XOL bfon:otvav TOU vfou, El)cp~µl)O"EV
autou:; w_c; BaatÂ.Ei:c; TWV ·pwµatwv. Ton; arrav TO CTTQUTEUµa lf>Ov rliv ăxeav
auwu aya-86111m xal. tliv El:; TOU:; ix{}eou:; avEţtxaxtav Eucp~fl'l']O"E xal iMţaaE.
Tou:; M TOUQXOU:; cptÂ.oţEv~aac;, w:; f:JîQEJl:E, (JUV bweotc; JtÂ.E(O'Totc; MEJtEµ'ljJE, xaQt ta:; oµoÂ.oy&v np ll'fEµovt xai. yaµBe0 <lUTOU T<{l 'OQxav, Touc; M JîOALTa:; cptÂ.oTl)O"taLc; xal. yEQa n:Â.Efora bwe~aac;.
3. Kal niv bmrcoiv11v '8-EQan:Eu<m:; iv i)bfoµaat Mywv xal. neoBJ..rnnxai:;
llQa;rn1v, EnEUJE Ta.UTl}V 'X.atan:Et{}i'J TOU A.aBEiV Ele; v\iµcp11v T~V auwu '3uyaTEQ<l
CEAEvl)V Ele; TOV auTi'J:; \llOV 'IwaVVl)V TOV IIa/..moMyov xal. \JLOV TOU Baatf..Eoo:;
'A vbQovtxou roii Ila/-moMyou, rov ov JtQocp{}ciaac; o /..6yoc; Eb~/..woE. ·Erotµal;ovrnt TOLVUV yaµot xal o vao:; Tf\c; EUÂ.Oyl)µEvl)c; OE<J"Jl:O~Vl}:; ftµ&v 8EOTOXOU o Ev
Bi.azEQVat:; hotµal;ETa.t' xal. lEQOTEAECITlat xal. OTE'lj!Etc; oµou ytvovTat xal. cp~µl)
17 xLvbuvEfouaL Buii: l<Lvbuv€~waL P li 27-28 fortasse cpLA.oi:naiEc; ace. neoell. li 29 i:i]v
brn;i;olvriv Bull: i:i') brn;i;o[vri P li 30 EnELO"E P: enolrioe Buii.

Vlaherne, ridicată de Iustin II (565-578), frumoasă şi vestită odinioară, azi e dispărută. Vlaherne era cartierul din capătul de nord-vest al Constantinopolei, spre
fundul Cornulu\ de Aur, devenit din secolul al 11-lea cartier al curlii împărăteşti.
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X 3-S.

dată şi

s

sînt întimpinaţi din toată inima cu urarea : „Bine credinciosul împărat şi singur stăpînitor al romeilor Ioan Paleolog şi Elena bine credincioasa Augusta întru mulţi ani !" De asemenea şi Ioan Cantacuzino, socrul împăratului, a fost încoronat şi el cu soţia lui şi proclamat împărat
al romeilor şi fiul său Matei despot. Şi la masa cea mare se putea vedea
un şirag de împăraţi şi împărătese, de despoţi şi domniţe ca şi cercul celor doispreze zei din anticita te.
4. împăratul Ioan era pe la mijlocul virstei de june, iar împărăteasa
Elena avea 13 ani. Rămînînd grea. a născut împăratului un fiu; pe primul
născut, băiat căruia i-a dat numele Andronic. Apropiindu-se însă de
timpul sprevîrstniciei, a început să ducă o viaţă destrăbălată cu felurite
înnoiri, nu în mînuirea săbiilor şi a lăncilor, ci în desfrînări şi în destră
bălări ; şi acestea răneau şi făceau să pornească fum iute din inimile multora. Cantacuzino însă nu dădea somn ochilor nici aţipire tîmplelor. Iar
turcii de cum au văzut şi au cunoscut din anul trecut intrările şi ieşirile
din Tracia, nu conteneau să treacă unii de la Sestos la Abidos, alţii de la
Lampsac în bărci de tot mici şi să prade Chersonesul. Cantacuzino însă
nu înceta să aibă grijă de cetăţile dinspre Serbia.
5. Atunci şi Suleiman, unul din feciorii lui Orchan, trecînd de la Lampsac cu oaste foarte multă, a început să prade Chersonesul. Despotul Matei Cantacuzino întîlnindu-se cu el undeva pe la Examilion în Chersones,
a pornit război şi pe mulţi din turci i-a ucis şi pe însuşi Suleiman.
0

JO

15

20

16 De la Abidos la Sestos I

!I

17 Cantacuzino -

18 Serbi·a om. I.

4 : să ducă o uia(ă destrăbălată: Rezumatul de istorie ce-l face Duca asupra
războiului civil dintre Ioan VI Cantacuzino şi Ana, împărăteasa văduvă, mama minorului Ioan V Paleolog, nu se deosebeşte de descrierea largă şi amănunţită a acestui
război din cartea a III-a a Istoriei lui Ioan Cantacuzino. In judecarea aspră însă a
tînămlui împărat Ioan V Pa·leolog deosebirea e fund·amentală (vz. şi XII 2). Nic.hifor
Gregoras în Istoria sa bizantină şi Ioan Cantacuzino în Istoria sa sau mai binezis
în Memoriile sale nu au decît cuvinte bune pentru caracterizarea tînărului împărat.
Ioan Cantacuzino subliniază chiar însuşirile lui de ostaş şi că suportă bărbăteşte
ostenelile militare (vz. ed. Bonn, voi. III, p. 53, 6-12). Din felul cum scrie Duca
despre acest război civil, el trebuie să fi avut la îndemînă o descriere prielnică lui
Ioan Cantacuzino, însă pornită în contra lui Ioan V Paleolog. - intrările şi ieşirile din
Tracia: De la Sestos 1-:i Abidos ar fi ieşire, iar de Ia Lampsac intrare.
5 ·. pe însuşi Suleiman: Ioan Cantacuzino, ed. Bonn, voi. III, p. 278-280 ne
spune dimpotrivă că Suleiman, profitînd de stricarea zidurilor pe urma unui cutremur, a ocupat Galipoli şi că a mai întreprins după aceea o expediţie în Asia Mică
(ibid„ III, 284, 3). Iar L. Chalc„ I, p. 29 scrie că, întorcîndu-se dintr-o expediţie în
contra sîrbilor, a murit de boală şi că a cerut să fie înmormîntat în Istmul de la
Chersones, unde i-a murit de mai înainte un băiat. - Examilion: Vechea traducere
italiană scriind „de Isthmon Coryntio chiamato Exemile" şi „per l'Eximili vastando
la Morea" (vz. Duca, ed. Bonn, p. 368), face confuzie cu Examilion, zidul de închidere a istmului de la Corint. Aici însă e vorba de o cetăţuie din Ch.ersonesul tracic
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EU3taQ(>110.laoTO;. ". Iwavvou TOU EUoEBEOTUTOU j3amA.fw; xat auTOXQUTOQO; 'Pooµaimv TOU IlaÂ.moMyou xat 'EUv11i;

TYJ~

EUoEj3EOTUTl]i; auyolioTlj; rcoÂ.J-0 Tcl h11 ·"

'Oµoîwi; xat o Kavmxouţ11voi; 'Iwavv11i; xai rcEv'3EQOi; TOU BaotÂ.Ewi; xat au-co;
O'TE<p{}di; ouv -cfi ouţ{rycp j3cwtÂ.Eu; 'Pwµa[wv UVl]YOQEt•fio xat MaT'3ai:oi;, o uîoi;
aUTOU, f>Eorc6Tl]i;. Ifot iiv lf>Eiv Ev Tfl rcavf>mof? EXELVll owa'3ov BaatAEWV xai
j3aatA.t5wv' 5EOrcOTWV xat f>rn:rcot VctlV' (;); TO rcaÂ.m f>wf>Ex<i-&EOv.

4. ';'Hv yaQ o B<wtÂ.Eui; 'Jwavv11; Tfi l'iJ„1.xtc;;t µrna~wv Ecp11Bo;, 11 f>f, BaaiJ.t;
'EAEvl] ty- 0 v ho; ăyouoa. "Eyxuoi; f>f, yEvoµh11 ETEXE n[> BaatÂ.Ei ulov :rtQWTO'tOxov ă(>(>Eva, ov xat 'AvbeovLxov brwv6µmrE. 'Aeţa.µEvou 5E 1tQOCTXWQt:='lv El; Tov
TYJ~ &cpl]ALxt6Tl]TO; XQ6vov, &rna-3-aÂ.Eiv 1iQ~aTo xat VEWTEQtţnv, oux E.v alxµai:i;

5
39b

10

ML B6Qaatv, &AA'3 Ev xot1aoiat~ 'X-OL &O'EAyELat~ xat 1aUTa 5a'X.voUoat~ 'Xal xanvOv

l>Qt.µU &rcomµrcofom; arco 'XaQbLa; :rcoH(0v. 'O M Kanmwuţ11vo; OUY. f,f>[Bou
urcvov Toi:; BA.EcpaQOli; Ot•bE toi; 'XQOTacpoL; vuornyµ6v. , AJ.../.: (;); EÎbov '-<.ai Eµa-3-ov
Tov rcaQEÂ.l]Â.u-&6m XQ6vov ot ToiJQXOL Ta rYi; 8e~x11; daObt.a xai E.ţ65ta, ou f>teÂEmov 1'CEQctlVTE; ol µEv E'X Ll]OTOU rceo; "ABubov, ol l)f, Ex Aaţt'\jJU'XOU Ol•V &:x.atloti; rcavu a,µLXQOi;, EÂ.El]Achouv XEQQOVVl]O'OV. ·o fir KrxvrnY.ollţl]VO; ou f>tEAEl:rtE

15

rceoaixulv Tu cpeouew Ta n:eo; r~v LEQBtav.
5. TotE xai LOUAEl]µav, EL; TcJJV UtctlV TOU 'Oexuv, ;tEQUOa; un6 A~µtjJa
n:Adorn EÂ.El]Â<iTEL XEQQOVl)oov. 'O 5E Bwrc6T11; MaT-3-ai:o; o
KavTaxouţ11voi; ouvavTÎ)aai; auTci> 1'CEQL rcou TO EV XE(>(>ovfiocp 'EţaµiAtov, ouvarcTEL rcoÂ.Eµov xai :rcoÂ.Âou; TWV Touexwv c'oÂ.E<Tf xai m'•rov TOV ~OUAEllµav.
xou ouv

aTQan~

4 ă.vriyo(>EU'to P li 6 l'>E-crito'twv, bEcr7to1vcov P li 11 xonacr[aL~ sripsi: xoiT<.<crcrL P li 12
bQuµl P: bQtµuv Bek I xaQbla~ ace. plur. scripsi: xaQbim; fortasse pro xaQbiE~ ace. pl.
neoei. P li 15 da Habido a Sexto I li 16 'O bt-17 ~EQ~[av om. J.

(vz. şi XXIV 2). Gheorghe Pahimer în Istor.ia sa ne spune că turcii cuceresc în Traci a
i:o
'E!;aµiA.tov
<p(>ou(>Lov
oihco
ÂEyoµEvov
ed. Bonn voi. II, p. 587, 5 : „cetatea aşa-numită Exami1ion". Tot a.şa şi Ioan Cantacuzino ne istoriseşte că i se predau
mai multe oraşe şi cetăţi, Galipoli însă şi Examilion (KaA.AwuitoÂL~ xai 'E!;aµ(ÂLov
ed. Bonn, voi. II, p. 476, 10) i se împotrivesc. Cp. şi nota lui Du Cange la Chronicon
Paschrale, ed. Bonn, p. 589. Gheorghe Sfranţes îi spune tot Exami1ldon şi zidului dinspre
uscat al Constantinopolei. Oastea lui Mahomed II tăbărăşte „ca nisipul mării de-a
lungul zidului dinspre uscat (Ka'ta 'tO 'E!;aµlA.1ov 'ti'j~ xtQcrou p. 237, 11) de la o
mare la alta". Sau poate cuvintele „de la o mare la alta" ar indica mai degrabă că
autorul cronicei, din car.e cronka lui G. Sfranţes a fost interpolată, se gîndeşte nu
chiar la zidul Constantinopolei, ci la aşa-zisul zidul cel lung pe care-l ridicase, la
40 km la vest de oraş, împăratul Anastasie I (491-518), cam pe unde vine Ceatalgea
turcească de azi, ca un zid de apărare al hinterlandului Constantinopolei în contra
invaziilor barbare de la nord. Cp. A. A. Vasiliev, Histoire de l'Empire byzantin, Paris,
1932, t. I, p. 141, precum şi nota lui Du Cange µaxQov ntxo~ 'to ÂEy6µEvov 'Avacr'tacriou
„zidul cel lung aşa-numit al lui Anastasie" din Chronicon Paschale, ed. Bonn, p. 44:l.

6-5217
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PALEOLOG 1341-1391

însă văzînd

XI 1-4

statul romeilor ajuns la strîm-

Domnia lui
Ioan v. Paleolog toare, iar pe ginerele său şi coleg de domnie Ioan petre1341-1391·
cînd în destrăbălare şi beţie, era foarte necăjit; şi într-una
5

1o

I:=i

20

25

din zile i-a făcut pe faţă şi fără nici un înconjur aspre mustrări; atunci
dînsul a plecat din Constantinopole cu două trireme şi a ajuns în Italia.
Cantacu1ino rămas singur impăr::it, pe cit ii era puterea, s-a împotrivit
duşm;in;lor, cind turcilor, cînd sirbilor. Şi turcii deseori sărind, stricau
Chersonesu l.
2. împăratul Ioan însă, după ce a stat timp de doi ani în Italia şi
Franţa şi şi-a adunat mulţi bani de pe la italieni şi francezi drept contri·
buţii benevole pentru apărarea Constantinopolei, s-a întors înapoi şi, ve·
nind în insula Tenedos, căci era locuită atunci şi aparţinea romeilor, era
Jpăsat de grija, cum îl va primi socrul său, împăratul.
3. Tot atunci un nobil genovez a luat-o la drum cu două trireme din
Genua spre Elespont; deoarece statul romeilor se zdruncinase şi ajunsese la deplină destrămare, s-a pornit şi el din Genua, să ia în stăpînire
vreo parte din cetăţile Chersonesului, precum unii au luat Chios şi alţii
alte locuri, genovezi şi veneţieni. Şi în cale întîlnindu-se cu împăratul şi
intrînd în vorbă, împăratul şi-a descoperit gîndul şi l-a găsit pe om gata
să-l asculte şi să-i dea orice fel de ajutor. Şi l-a încredinţat cu jurămînt
că-şi pune viaţa pentru <linsul şi că o să scoată Constantinopolea din
mina lui Cantacuzino, cu ajutorul lui dumnezeu, şi-l va pune pe el singur împărat al romeilor înăuntru şi afară de oraş. Numele acestuia era
Francisc Gateluzi. Jmpăratul însă i-a spus: „Dacă aceasta cu ajutorul
lui dumnezeu se va face şi tu-mi vei fi de ajutor să-mi iau împărăţia, mi
te voi face cumnat, dindu-ţi pe soru-mea Maria de soţie".
4. Acceptînd amîndoi promisiunile, au străbătut Elespontul, cum trebuia, şi plutind prin faţa Constantinopolei în timp de noapte, au ajuns
la poarta cea mică, numită a Maicii Domnului Odighitria. Şi suflînd dinXI 2 ~ rq1µav[u Fran ta şi rEQµa•·wv francezi, vz. V 2. - în Italia şi Franţa:
Duca face confuzie cu întîmplări din călătoria făcută cu 30 de ani mai pe urmă de
Manuil II Paleolog (vz. XIV 5; cp. „Echos d'Orient", 38 (1939), p. 339, n. 1). Ioan
V Paleolog n-a ajuns decît pînă la Veneţia ; despre această călătorie vz. pe larg în
O. Halecki, Un empcreur de Byzance a Rome 20 ans de travail pour l'union des
eglisrs et pour la defense de l'rmpire d'Orient 1355-1375, Warschau, 1930 şi A. A. Vasiliev, li viaggio di Giovanni V Pa/eologo in fia/ia e l'unione di Roma del 1369 în
„Studi bizantini e neollenici III", (1931), p. 153-192. - cum îl va primi socrul
său: Călătoria lui Ioan V Paleolog a avut Joc în 1369 şi Duca o pune greşit încă
in timpul domniei lui Ioan V Cantacuzino, care de la 1354 nu mai era împărat, ci
călugăr cu numele Ioasaf. Aceeaşi greşeală o întîlnim şi la Laonic Chalcocondil, l,
p. 46, ~-47, 18; aceasta e o dovadă că şi Duca şi Chalcocondil s-au folosit de un
izvor comun, n2cunoscut nouă şi care nu ni s-a păstrat. Să se fi folosit unul de
celălalt, e greu de crezut, căci amîndoi sînt contemporani şi scriu în local.ită\i diferite, departe una dr alta ; şi apoi fiecare mai are amănuntele sale deosebite despre
această călătorie (vz. V. Grecu, I storic11/ bizantin Duca, p. 605-606). Aceeaşi gre-
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XI. 'O bE Kavmxouţrivo; oQtov E.v on:vc{> Ta Twv 'Pwiwtwv ltQayµam Tuyxavovm, TOV bE yaµ{)QOV airrou ital ouµ{3aotAEUoVTa ,Iwavvriv EV Oltata.A.u 'X.UL
µHtu buiyovta, EbUOXEQatVE" 'X.aL µt{ţ TWV Î)µEQWv xatovELbiicrac; a.UTOV aVU'X.EXaA.uµµev~ ltQO<JWlt~, Eţf\A-0-E TÎJc; IloAEWc; OUV buol TQLÎ]QEOL 'X.UL Etc; '1lraA.lav acp[itETO. 'O bE BaotAEuc; KaVTaxouţrivoc; µ6voc; anoA.rnp'8dc; Bacrt4uc;, ooov fi buvaµte;, UVtEita-0-LOT<lTO Tote; Ul"CEVaVTLotc;, nii µEv ToUQXOtc;, ren M ~EQBotc;. ~uxvW,,t;
oiiv ol. ToiiQxot ltlJbonrrEc; EltOQ-0-ouv XEQQ6vrioov.

40b

5

2. 'O M Ba,otA.Euc; 'Iwavvric; bthri XQOVOV EV Tii 'I TaAl((t xat rEQµavLQ b1aBtBaoac; 'X.aL rcoAA.ouc; Ei<. TWV 'I TaAWV 'XCXL rEQµavwv '8rioaUQOUc; EYXOAltWOaµEvo;
XUQLV EUEQyrntac; EvExa TÎJc; 116A.Ewc; JtaQacpuA.m<.l)c;, EoTQacpri xal Ev TTI Ti:vEb<~
vljo~ EA-0-oov, ~v yaQ TOTE otxouµhri xal Toov 'Pwµatwv UltÎJQXEV, Ev <pQOVTtbt bE
~V, nwc; aUTOV o ltEV-0-EQOc; itUL Ba<JLAEuc; unoM~ETat.

3. Ton Ele; TWV EUYEVWV rtvouLTî)c; ouv f>Uo TQllJQEOl ltAEuouc; Ex rEvouac;
:TCQoc; _<EAA.ljol"COVTOV, El"CEL Tcl TOOV 'Pwµa.twv TE'3QaU<JTO xat Etc; l"CUVTEAÎ\ acpavwµov
xa-0-El!<JTÎ]XEL Tcl ltQayµata, WQµî)OE xal auTo; Ex rEvouac; TOU A.aBEiv µiQoc; Tl
TWV XEQQOVÎJOOU cpQOUQtwv TOU brnn6ţELv, w; ErEQOl Xfov 'Xal ăJJ.ot ID.A.ou; TOnouc;, rEVOULTaL ;ml BEVETOL Kat xara :TCaQobov E.vrux.oov tcp BaotAEL xal A6youc;
<TUVaQUVTEc; xal tÎJV yvwµriv o BaotAEuc; avawA.Utjmc; aut<{>, EDQE TOV ăvbQa. xatarcEL-0-ii xal Ele; :rravtol.av Bolj'8Etav ETOtµov. Kal motwoac; a.-uTov oQxotc;, woTE
tÎjv '!JUXÎJV auTOu '3Ei:vm UltEQ auTou ital tÎjv 116A.tv E~ăQm EX X,EtQoc; Kavmxouţrivou, E>rnu ouvEQYOiivTOc;, 'Xal auTov µ6vov BaotA.fo 'Pwµatwv xaraorÎj<JEt f.vtoc;
xal Ex.toc; tfic; JtOAEooc;. <l>QaVTţÎ\OitOc; ~v ODTOc; o ranA.ouţoc; rÎjv Ercoovuµtav. '0
M BaotA.Euc;· „Et rouTO E>rnu <TuvEQyouvroc; yEv110Erm ;ml e~w oE Bori-frov E.v rfl
Ema.vaAÎjljJEL ri'Jţ Eµi\c; {3ao~A.fta;, yaµBeov OE rco1ÎjOOf_lat flt' abEAcpfl tTI f.µiJ
MaQt<ţ."

IO

I;)

20
41 b

25

4. ~tEQţavrEc; oiiv aµcpoTEQOl tac; foto<JX,EoELc; ETE~lOV TOV 'EAA.Îj.Ol"COVTOV, wc;
EX.Qi'\v, xo.l bli nA.EfoavtEc; ăvnxQu IJ6A.Ew; bta ri'Jc; vuxTo; €cp'3aoav f.v TTI µtxQ~
rcuA.n rfl EltOvoµaţoµhn rljc; 'ObîJYîJTQ.fac;. Kal UVEµou ocpobQoD ltVEUOVtoc; VOTOU
4 buoi P, sed vide v. 13 li 10 itugacpu/.uxi']; scripsi: :cugac1 ui.uxÎ)v P 1113
'Jf Buii: croL P.

bi'.10

P, sed

vide v. 4 li 23

e şi în G. Sfrantes, I, 52, 5, unde pare sa fie interpolată din L. Chalc. 4: poarta Odighitria: e poarta Maicii Domnului care te duce pe drumul cel
hun, fie că acea poartă era împodobită cu o icoană a Maicii Domnului Odighitria,
fie că prin această poartă se ajungea mai de-a dreptul la o biseri:ă sau" mănă~tir~
închinată Maicii Domnului buna călăuzitoare la drum, care, pare ca se gasea lmga
zidul dinspre Marea de Marmara în partea de răsărit, cam pe la mijlocul zidului.
Ioan Cantacuzino însă ne spune că Ioan V Paleolog, fireşte nu cînd s-a întors din
Italia, a intrat prin portul cu Şapte scări, i'.yhETo vux't'o; h~ov 't'ou Ev 'ErnaoxaÂ<tl
vEcog[ou ed. Bonn, voi. III, p. 284, 21 : „a ajuns noaptea înăuntrul şantierului naval
din portul cu Şapte scări". Acest port Heptascalon se afla pe ţărmul de sud al
Constantinopolei ; vz. M. I s. N ( omidis). X<iQ't'T]; 't'O.TWYQa<pLxo; xui ugxaio},oyLxo; 't'ft;
µEoatcovLxft; KcovornvnvoU1t6A.Eco; Stambul, 1937.
şeală
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spre miazăzi un vînt foarte tare, lui Francisc i-a venit în cap un şiretlic.
Jn triremele lui erau multe vase pentru untdelemn; căci avea o mică
încărcătură de untdelemn luată din Italia, pe care îl şi vînduse, şi ulcioarele mari le ducea goale cu el. Şi a poruncit vîslaşilor şi au luat cite
doi un ulcior şi-l sf ărîmau de zidul oraşului şi se producea o pocnitură
mare ; şi n-au încetat să izbească şi să scoată strigăte, pînă ce paznicii
auzindu-i, au sărit din somn. Intrebîndu-i ce înseamnă zgomotul, cei de
pe trireme au răspuns că : „Sîntem corăbii de negustori şi avem mult
untdelemn, parte pentru Marea Neagră, parte chiar pentru reşedinţa împărătească şi abătînd din cale, iată că o corabie a fost sfărîmată. Daţi-ne
o mină de ajutor şi tot ce a rămas din încărcătură, vom împărţi frăţeşt@,
numai să scăpăm cu viaţă". Căci marea avea o înfăţişare tot mai săl
batică şi scuipa valuri spumoase. Atunci cei dinăuntru deschizînd porţile şi ieşind afară ca douăzeci la număr, cei de pe băncile de vîslit stînd
înarmaţi ca Ia 500, au intrat şi au ucis pe paznicii ce se aflau în turn.
Apoi lăsînd trir·emel€ goale, au intrat înăuntrul oraşiului ca la două mii
de oameni cu toate armele şi cu toată pregătirea lor de luptă. împăratul
însă cum a intrat, a trimis de îndată din cei mai de aproape ai săi pe Ia
locuinţele Paleologilor şi ale prietenilor din părinţi şi şi-a anunţat sosirea. Şi cu toţii au alergat, căci era noapte. Iar Francisc urcîndu-se într-un turn şi punînd în el o pază puternică de scutieri şi lăncieri, I-a dus
acolo pe împărat, înconjurîndu-l de ostaşi bine înarmaţi, latini şi bizantini. El însuşi alerga sus pe zid împreună cu o gairdă foarte mare, în
timp ce strigau cu glas mare: „Intru mulţi ani, împăratul Ioan Paleolog!" - Şi a început a se crăpa de ziuă şi poporul prinzînd cu urechea
strigătul, a început să alerge la ipodrom; f ăcîndu-se dimineaţa, foarte
mulţi, şi oameni de ai palatului şi din popor, veneau cu grămada. Impă
ratul Cantarnzino însă în grabă a intrat în mănăstirea Maicii Domnului
Perivleptos, îşi tunde părul şi îmbracă haină neagră de călugăr; şi-i face
cunoscut ginerului şi împăratului, că intrarea în palatul împărătesc i-a
fost pregătită. Şi împăratul coborînd din turnul, unde s-a fost întărit, a
început a merge pe strada ce duce la palat, însoţit de toţi italienii şi de
conducătorul lor Francisc şi de toată populaţia capitalei, cîţi îl urmau
pe el şi din nobili şi din popor. Atunci şi împărăteasa ieşind împăratului
întru întimpinare împreună cu Andronic, copilaş fiind încă, s-au îmbră
ţişat cu drag unul pe altul şi veseli au intrat în palat.
mănăstirea...
Perivleptos: adică a Maicii Domnului care poate fi văzută din
toate părţile, prea vestită şi strălucHă ; era aşezată spre colţul de sud-vest al Constantinopolei. Azi pe locul ei se ridică biserica armenească Sulu-monastir; vz. M. ls.
N (omidis) Xatn'l]c; tonoYQaqmcoc; etc.şi R. Janin,
Le Monastere
de la Theotocos
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O <l>gavtţlioxo; <rocptţnm :rcavougy[av tLvU. 'Ev )'el(> Taie; TQtÎ)QEOtV auwu Î)oav
V.moMxa &yyt:ia :rcoA.M · ~v yag rxoov &:rco 'haJ..i.ac; µLxgov cpogt(ov EAatou, oxai
ne:rcgaxEv, xat tac; A.atvac; "X.Evac; EcpEQE. KEAEUoac; oitv touc; EQEtac;, auvBuo n'1v
µfo.v Ba<miţovm; EV T<ÎJ toLXql tii; :rcoAEoo; ouvd}lutov 'X.al fixo; oux oA.l.yo; Et~QXETO · 'X.ClL ou BdAEL:rcov xgofovnc; xai Bo~v &n:onA.ouvtE;, !:'.wc; OL cpt'.1A.a'X.Ec; &xofovtEc; EJtÎ)Brioav rţun:vol. 'EgootÎ)oavn:c; bE t'Lc; o {}gouc;, OL tOH' tQtÎ)QEOOV UJtE'XQLVaVTO, on' "'Eµn:oQL'XaL viiat foµEv qJEQOVtEc; EÂ.mov JtOAU, Tcl µEv Ev Tll Ilovnxfl
E>aMioon, Tcl BE EV auTl\ Tfi Baotl..Euofon. 'X.ClL Jta(>ELXÎ)oavu;, LBou to EV tWV
Vl}WV OUVEftA[$l}. rEvfo{}oo oiiv &gooyl1 ne; E~ uµfov :rcgoc; ~µac; xat Jtavta tOV
'Y.UTaAEL<p{}Evm cp6gtov wc; &BEAcpoi BmµEQLOOµEfta µ6vov µ11 BA.aBEvtEc; ta owµata." - 'Hv yag l} -8-aA.ao<Ta n:eoc; to &yguoTEgov ogoxm. xai xA.uBoovtxov o[dov
an:on:-rfouoa. ToTE OL Evtoc; Tele; Wgac; &votţavnc; xat EţEA.ftovtEc; wc; ELxOOt tOV
&gd}µov, oî n:agaxaftÎ)µEVOt EVOJCAOL EX tWV Xatf(>)'WV wc; cp' Elonrnav xat toui;
EUQEftiv-rac; EV Tcî> rrUQYq> cpUA.axac; xatfocpaţav · xai Tac; tQtÎ)QELc; xEvac; &cphnc;
Etoiil..-8-ov Evtoc; Tiii; :rc6A.Eooc; wc; Btoxi.Awt ouv n:aon TTI fotAf>{}11x11 ')((ll n:agaTaţEt.
'O Be Ba<TtÂEuc; ELOEÂ-8-oov xat :rcagEu{}\J OtE.tÂac; tcilv OL'XELOOV autou Ev toic; otxiiµaot TOOV IlaÂa.t0A6ywv xat twv JtatQL'X.cOV autoii cptA.oov, EoÎ)µavE t~v autou ăcptI;w· xat :rcăvTEc;: E'3Eov, ~V yag . vuţ.
fle <l>gavtţi\oxoc; UVEA{}oov di; EVCX l:'OOV
:n:ugyoov 'XCXL oxuecixrac; ClUTOV ouv unaomomic; xat A.oyxayoii;, avEBi.BaoE tOV Ba.OtAEa :rtE(>lcpQa'ţac; autov Ami.vot; xat 'Pooµaiotc; onA.i.rmc;. 'O fl' auto; ETQEXEV
E:rravoo tou tEtxouc; ouv :rrl..Etorotc; Bogucpogotc;, Boii>vmc; µEyaA.ocpwvwi;· „IloAA.a Ta
Etl} roii Ilai.moMyou Ba<TtÂEooc; 'lwavvou." - "Hg'ţato fle ÂuxauyilţEtv 'Xai o Biiµoc; horno-3dc; t~v Bo~v ETQEXEV Etc; tov [:rcn6Bgoµov· :rcgootac; BE yEvoµhric; xai
OL to-U :rra.A.artou xat rou flÎ)µou :rrA.Eiotot ooogriMv ouvELoigxovto. 'O Be BaotAEuc;
Kavraxouţrivo; h ouvtoµq> Tfi µovn ril~ IlE(Hi{3AE:rrrou ELO'EA-froov xdQETm r~v x6µriv xai. aµcptEvVUtat tel µEA.ava xat t0 BaoLAEL xat yaµBg0 µ11vuEt t~V toii :rraÎ.atlOU lh' autov hotµa.<J{}Eioav E'iooflov. Kai o Bn<HAEuc; 'XaTEA-3wv &rco toii oxu(>wµatoc; t~V 3tQO; TO :rraMnov oof>E'UE ouv 3Tiiot toii; 'hai.oii; xat Tcî> UQXYJY<î>
aut&v <l>gavrţr,oxq> xai rcavti Tcî> :rrA1j-3Et tiic; n:6A.Ewc;, ooov T<OV EUYEVOOV xat
ooov twv tou BÎ)µou &x6A.ou-Oov. ToTE xat ll f>fonotva :rrgoiircavTÎ)oaoa Tcî> BaiotA."ci
<JUV t0 ,Avf>QOVLXql BQEcpUAAl(!) ovn i'..ctTîjOJtaţovto MAÎ)Aotc; Y..ctL &yaÂoµEVOL EtoljA.ftov Ele; TO :rraMnov.

5

42b

15

·o

4 auvf'IH,o. wv P li 7 Eµrro(ltxo.i vi'jo.L scripst: irmo(lu<r{ vi'jo. P : EflltoQoL xo. i:a vi'jo.
Bek li 21 f3owvi:o.i; P li 31 cH.A.l]A.01i; P: &Hl]/..oui; Buii.

PerirJleptos

a

Constantinopole, în „Bulletin de la Section historique Acad. Roum.",
această mănăstire poate că numai s-a călugărit, căci
Cantacuzino însuşi ne spune că un timp a stat în mănăstirea Sf. Gheorghe din
Mangane
(·rfi i:wv Mo.yyawv µovn ed. Bonn, voi. III, p. 308, 19) ; despre
această mănăstire vz. XLI I, 9.

t. 26 (1945). p. 193-201- Tn
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5. I ar împăratul Cantacuzino a părăsit dintr-o dată şi man rea şi
domnia şi desfătarea cea lumească şi a cerut de la împăratul să-i dea
hrisov să plece din Constantinopole şi să meargă în Sfîntul Munte, să-şi
ducă viaţa de călugăr într-una din mănăstiri ; ceea ce a şi făcut şi acol(}
ducîndu-şi viaţa cu bine destul timp, a repauzat în pace. Cam tot atunci
s-au săvîrşit din viaţă şi Orchan, lăsînd domnia fiului său Murad.
XII. împăratul Ioan trecînd de 25 de ani şi ajungînd la vîrsta băr
băţiei, a mai făcut, după Andronic, doi feciori : pe Manuil şi pe Teodor. Şi
Andronic întrecea pe toţi semenii lui în tăria corpului şi în statură şi prin
frumuseţe covîrşincl pe mulţi. Murad avea şi el feciori pe Savuţi care 3
mai fost amintit ; şi pe Cuntuzi şi pe Baia zid; Cuntuzi era de o vîrst1
cu Andronic şi, a\'Înrl o dată cu el o întîlnire şi petrecînd la o veselie împreună, au scăpat vorba că, prinzîndu-se amîndoi cu jură1Ţ1înt, vor face
rebeliune şi Cuntuzi va pune mina pe Murad, iar Andronic pe tatăl său
Ioan şi în viitor vor fi ca nişte fraţi şi Andronic o să se facă împărat.
iar Cuntuzi sultan. Acestea ajungînd. la urechile lui Murad şi, după cercetări amănunţite, aflind că vorbele au fost spuse cu adevărat, îi scoate
ochii fiului său Cunt11zi ; şi trimete împăratului Ioan scrisuri, în care
arată orbirea feciorului şi cauza orbirii şi-i spune că părtaş la vină este
şi Andronic, feciorul lui, şi dacă nu va face şi el la fel lui Andronic, va
porni război neîmpăcat în contra lt~i.
2. Atunci împăratul Ioan, fie că nu avea nici o putere şi nu se putea
înduşmăni cu /\\urad, fie că nu prea ştia ce face, căci de cele mai
multe ori era uşuratic şi nu se preocupa stăruitor de alte lucruri, decît
ele femei frumoase şi chipeşe, pe a cui şi cum s-o ademenească, iar în
celelalte lucruri, oricum ar veni din întîmplare şi le va duce la capăt
roata norocului, aşa le lua şi le primea, - l-a orbit şi el pe Andronic
şi nu numai pe el, ci şi pe fiul lui, Ioan, copil mic fiind şi abia gîngurind.
Şi în locul lui îl încoronează întru împărat al romeilor pe cel de-al doilea
din fec:orii lui, pe /\\anuil ; pe al treilea însă, pe Teodor, îl pune des1

J.'i

20

25

30

5: în Sf intui Munte: Ioan Cantacuzino, ca monah loasaf s-a retras (vz.
Memoriile sale, ed. Bonn, voi. III, p. 308, 21) după vreun an în mănăstirea Vatopedi
din Muntele Atos, unde se mai păstrează şi astăzi frumoase foliante copiate caligrafic de învătatul împărat-călugăr. - s-a săvirşit din viaţă şi Orchan: aici cronologia lui Duca e numai aproximativă, căci Orchan a lăsat domnia fiului său
Murad I în 1359, iar Ioan Cantacuzino a murit în 1383 (vz. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinische11 Staates. ed. a 2-a, p. 423) Ia Mislra (lingă Sparta) în
Peloponez, unde feciorii lui s·au menţinut despoti şi după abdicarea tatălui lor.
XII I : a mai fost amintit II I, 3. - vor face rebeliune: despre răzvrătirea
acestui Andronic IV Pa lcolog, întîmplată în 1373, vz. şi „Echos d'Orient", 38 ( 1939),
p. 334 urm. L. Chalc., I, 36, 20-42, 4 vorbind despre această· rebeliune, îl numeşte
l:aouţii~
Saugi, căruia tatăl său .'v\urad îi scoate ochii, iar lui Andronic i se
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0.cpd:; xat Mţav XUt Bam/..dav 11.Ul
TQUcpÎjv TÎJV î«lTa xooµov EţÎ)TEL ltQQCt TOU BcwLAEoo:; /..Oyov tOU EţEA{)Ei:v tlj:; IloAEoo:;
'XQt EJ..{)Ei:v EV Tcp 'Aytcp "OQEL 'X.Qt µovaom Ev hl. Twv µovaotrt(>twv· o 'X.Qt ltEnotrixE 'XclXEL btQBl!{3aoa:; XQOVOV îxav6v 'X.aÂw:; EV ELQÎ)vn clVfltQUo<HO. TotE 'X.Qt
o 'Oexav Eyyu:; EltAÎ)QOOOE TO tlj:; ţoolj:; QUtOU tiAo:;, TÎJV 1\yEµov[av xaTaAlltWV
tcp uîcp auToti Mooeat.

5. 'O bE BaoLAEu:;

Kavrnxouţrivo:; arraţ,

,")

XII. 'O bf, BQOLAfu:; 'Iwuvvri:; UltfQBu:; tu Y.E ElrJ XQl tÎJV avb(>t[iav ,'1/..tx[av hbu:; ErrotrioEv uîou:; µnu tov 'Avbe6vtxov bfo · MQvoulj/.. xat 8Eob(J)QOV.
'O b' 'AvbQOVLXO:; UJtEQELXE :rtavm:; rnu:; OUVrJAIXLWTQ:; EV tE (>wµn OW~tmo; '/-Ul
Ev 1lALXl~ xat xaHEL f>LacpEQWV :rtoAf..01'.J:;. 'O bE MwQUt XQL m".no:; EXWV ut01'1; TOV
TE ~Ql3outţLOv tov ltQOQQrJ{)hrn xai Kouvrnuţ11v xat IlayLQţ{lT, o b€ Kouvrnt'1ţri:;
tOÎ)Atxo:; wv ouv tc{l 'AvbQOVLX<p xut XUTU XatQOV cruvwv QUT<{J xat OUVl'UcpQatVOµEvo:; EQQi{}rJ f..Oyo:;, w:; oµ6mxvrn; ăµcpw ilvmgoi.av ELO:rtQaţovTm XQL, o µEv Kouvwuţri:; TOV Mweat, o b' 'AvbeovLxo:; TOV 'Iooavvriv, TOV ltUTEQQ QUTOU, btQXHQLOOVtaL xat foovTm af>EAcpot d:; TO Eţlj:; xat o µEv ,Avbe6v1xo:; tÎJV j3acr1f..E[uv, o bE
Kouvtouţri:; TÎJV Î)yt:µov[av avabfţrtmL. ·Evoono{}Ei:; bf, ta.Uta o MwQUt 'X.UL f,ţi:
taoa:; UXQLBw:; 'XQL µa{)wv TU AQArt{)ivm af..ri{)lj, f,ţo(>UtTEL tou:; ocp{}Q/..µoti:; TOU
ULOU QUtoU Kouvtouţiou ;ml, oTi/../..n :rt(>o:; TOV BQotf..fo 'looavvriv YQQcpa:; 511/..ouou:;
tÎJV Tucp/.<aow TOU 'ULOU QUtOU xat TÎJV QLTWV TÎ]:; TlJCflAWoEW:; X.:LL ouvainov brif..wv
TOV 'Avb(>OVLXOV xut 'ULOV .autoii• XQL EL µ1) xat auto; TU oµoLa f>QMEl n{> 'Avf>Qov[xcp, EYEQEi: µaxriv ă<r:rtovbov xcn' auTou.

2. ToTE o BaoLAEu:; 'Iwavvri:; 1) f>La tÎ]v &buvaµiav l)v EÎXE, µlj cpiQwv EXilQwbw:; btaxEio-Om TctJ MoueaT, l). b1a TÎjv fotiQriatv r~:; yvwoEw:;, - fiv yaQ to:;
E:rtlJtOAU xoucpo:; 'X.Qt µÎj :rtOAU:rtQUyµovwv Ev ăAAot:; TU :rtQayµma :rtÂ.Îjv Ev yuvmţ!v
WQC1Îat:; 'X.Qt i«lAQt:; Tcp Ei'.bH 'itat tLvo:; Y.Ut rcw:; :rtayLbEUoTI autÎ)v, Ev b~ rceayµaOlV EtEQOt:;, w:; Ef..-fioL XUTU TUXrJV XUL 'X.ataTQOXaf>riv &rco(>(>EUo'EL, OUTW xat Ef)EY.ETO 'X.Ul avtEMµBavE, - hucpf..wOEV oiiv XUl aui:o:; TOV 'AvbQOVIXOV X<ll ou µ6vov
autov, &Ha XUt TOV 'UlOV UUTOU 'Iooavvriv, vÎ)mov OVTU xul. µ6/..L:; 'lVEf..Hţovm.
'AVt' UUtoU f>E OTEcpEL TOV f>EUtEQOV tWV 'ULWV UUTOU d:; BucrLAEa 'Pwµu[wv, TOV
Muvoul)/..- tov f>E TQtrnv, TOV xat 8E6bWQOV, brnrc6tl)V AaxFbmµov[u:; xa{}[orrimv.

5 tyx.ui; P li 12 loN1.txo; Buii : loo}.tx.oi; P 1113-14 KouVTouţl']i; scripsi: Tţaouoioi;,
sed Kounouţioi; supra fineam P: KouvTOuţ10:; P, Bull 1116 U.vaM!;1itaL p: uvabt!;ETUL
Bek.
toarnă .în ochi oţet fierbinte. După G. Sfranţes, I, 55-56 feciorul lui Murad se cheamă
Musa Celebi (Mwaiji; Tţd.n:ij~) şi Murad îi taie capul.
https://biblioteca-digitala.ro
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pot în Lacedemonia. Iar pe orbul Andronic cu băiatul Ioan şi cu soţia îi
ţine încuiaţi în turnul lui Anemas.
3. Stînd ei timp de doi ani încuiaţi în închisoare, au fugit din turn
cu ajutorul latinilor din Galata; şi genovezii primindu-l pe acesta, încep
lupta cu constantinopolitanii, avînd pretext pe Andronic. Şi războindu-se
destule zile tatăl cu feciorul şi feciorul cu tatăl, - aşa de departe a
ajuns neomenia romeilor şi vrajba faţă de dumnezeu în urma călcării de
odinioară a celor mai înfricoşătoare jurăminte ! Andronic intră în Constantinopole şi se proclamă împărat al romeilor, iar pe tatăl său şi pe
fraţii săi Manuil şi Teodor îi ţine încuiaţi în acelaşi turn, în care a stat
şi el ca în tartar, precum i-a ţinut Zeus pe tatăl său Cronos şi pe fraţii
săi Pluton şi Poseidon; şi el singur a început să poarte domnia.
4. Şi stînd şi ei doi ani în turn au fugit prin lucrarea unui făcător
de rele care avea numele de Angel, iar după poreclă i se spunea diavol şi,
purtînd pe amestecate numele· cu porecla, se chiema Diavolangel. El
scoţîndu-i deci din turn cu meşteşugul fie al îngerului fie al dracului,
i-a pus într-o barcă şi i-a trecut dincolo la Scutari. împăratul Andronic
însă aflînd de fuga tatălui şi a fraţilor săi, n-a vrut ca bizantinii să aibă
de suferit mai departe nenorociri şi el să fie vinovat de aceste rele, şi-l
cheamă înapoi pe tatăl şi pe fraţii săi, dindu-le asigurări întărite cu jurămînt, şi-i aduce în Constantinopole; şi pe tatăl său îl urcă pe tronul
împărăţiei şi cade la picioarele lui şi-i cere iert~re de vina greşelilor; şi
el îl iartă. Căci Andronic îşi avea un ochi deschis, iar Ioan fiu-său pe
amîndoi, clipind din ochi şi uitîndu-se încrucişat. Atunci împăratul simţind mare durere din cauza suferinţei ce le-a făcut-o, s-a înduioşat şi i-a
trimis împreună cu fiul şi cu soţia să locuiască la Silivria, dăruindu-i
acest oraş şi Daneion şi Heracleia, Redestos şi Panidos. Iar lui Manuil
îi pune coroana pe cap şi-l proclamă împărat al romeilor.
5. Cit despre Francisc Gateluzi1, pe care cuvîntul de mai înainte l-a
arătat ca prieten bun şi de mare credinţă, împăratul îi dă pe sora sa de
soţie şi ca zestre insula Lesbos ; şi după ce au făcut nuntă, s-au ridicat de acolo şi au locuit în Mitiline. Şi pînă acuma n-au lipsit urmaşi din
neamul lor să domnească peste această insulă.
2 : turnul lui Anemas: era un turn cu o închisoare vestită pe care cronicarii
bizantini o amintesc nu o dată; să se fi numit astfel după un emir arab de prin
sec. 10 care a fost închis acolo. Turnul era aşezat în zidul cel mare dinspre uscat
înspre capătul său către fundul Cornului de Aur; vz. M. ls. N(omidis)
Xae'tll<;
Toov XE(>aaicov TEl:XOOV 'tÎ)c; µrna1cov1xij; K-m'il..Ewc;, lstambul, 1938.
3: Zeus pe tatăl său: După mitologia antică, Zeus l-a răsturnat pe Cronos şi
l-a închis în Tartar, cu fratii săi însă a împărţit domnia, Poseidon luînd domnia
mărilor, iar Pluton peste lumea cealaltă. Duca face o mică modificare, ca să o potrivească cu situaţia descrisă.
3 - 4 : Cp. Laonic Chalcocondil, I, 46, 3-47, 22 şi 55, ~8. 8, precum şi
G. Sfran\es, I 56, 24---61, 23.
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Tov bE rucpA.Ov 'Av~Q6vtxov µna rnu rrmMi; 'Iwavvou xai r~; yuvmx'o; EyxAf:toroui; Ev rcl> ltUQYCJ? rou 'AvEµCi xa-8Et{ryvootv.
3. ~lETlO.V bE EV q;uÂaxfl Ey'X.AHoroL yEvoµEVOl ouvbQoµ fi TWV rou raÎ,aTCi
Amlvwv &rro wu ltUQYOU Eţfrpuyov· xai. OL rEvoui:rm TOUTOV OE~aµEvot î)Q'ţavTO
&vnµaxrn-3m roi:i; IloAlrm;, JtQOCJWn:Eiov 'X.Ei<.T~µEvot rov 'AvbQ6v1xov. Kai. rroÂE'
c
r
\
'
,·
e \
'
c ,
,
,
_
µricravTEi; l'}µE(>CXi; L'X.avai; nnr11Q ltQOt; 'ULOV ?«XL 'Utoi; ltQO; rrarEQU, - rouTo Tî\<;
'Pwµatwv &rrav'8Qwrrlai; 'X.Ctt T~<; lîQP; 8Eov EX'3Qa; bta r&v cpQtxwbrnraTwv OQxwv yEvoµEvri; rraQaBaoEw; j[OTE · - Ei'.CJELotv h rfl IT6l-u 'A vbQ6vtxo; xai BaO"LÂ.Eui; ·Pwµa.kov uvayOQEUET<Xl, TOV bE J[UTEQU Cl.UTOU mi. rou; abEAcpou; Ma.VO'UÎJA 'X.ai. 8EobWQOV EY'XAElcrTO'U; o ltUQYO<;, ov aut'P; EÎXEV ro; raQTaQOV, ro; o
ZEiii; TOV rraTEQa 'X.al. KQOVOV xai. Tou; abEAcpoui; Ill..ourwva xai Iloonbwva hbov
'X<lTELXE. xai. auroi; rfti; B<WtAf:lai; CxVTEltOlEÎTO.
4. ~LETLav oi'.iv xai. auroi. EV rcl> JtuQycp iiyxÂEtorot yEvoµEvot &m~fiQaoav
<J'UVEQYEt~ nvo; UAUO'TOQOi;, ovoµu µh aUHp "AyyEÂo;, tfl bE EltWVuµL~ btaBoÂoi; 'K<lL, µl.ybriv cpEQWV ouv Tl\ EltWVU~lL<;t TO ovo:µa, E'XUAEÎTO ~wBoAayyEÂo;.
Auro; TOLVlJV ixBaAOOV arro TOU rruQyou ElTf ayyEAou E'lTE balµovo; TEX"tl· ErtEQ<lOEV aurou; iµBal..oov EV &xattcp llEQUV El; TO ~·1.0UTCXQlOV. ·o flf, BmnÂEu; 'AvbQOVLxoi; µa-8cbv n'iv cpuyÎJv TOU ltUTQO; xai. TWV abEAq:wv autou OU'X. fiMAl]OEV
EL<; µaxeav yEvfo-3m TU booT'Ux~µam "Pooµawti;, oub' auro; EÎvm TWV xaxwv
ai'.noi;, alla µETuxaMÎ:TCll TOV J[<l.TEQCX xai wui; uf>EAcpou; boui; nforw; EvOQXOUt;
xai. El.oayEL TOULOU; Ev Tfl IToAEL. xai uva.BtBul;H -i,Ov ltCltEQCl EV roi:; r~i; Ba.crtl..dai; '3wxoV; xui. rrtrrrn urro rou; rr6ba; aurou xai. l;riTEî Âuotv r&v EyxÂ.riµaToov· xat auro; &cptricrtv. 'l'Hv YcIQ AvbQOVl'X.O<; TOV ~va TWv ocp{)aAµ&v auroii
EX,WV UVEcpyµhov, o bE ',Iwavvri:;. o 'Uto:; a\'1rou, 'XCXL wui; Mo, O'XUQflaµv;nwv w.i.
naeaBl..~'\jl '8EooQwv. TorE o f)uotAEu; xaµq:{}Ei; xui bi T<:i yqovon m'dlH ocpof>eooi; Â.urrri-6Ei; tmµ'\jJEv uurov ot1v rc{l rcmbt Y.al. rfl yuvmxi. olxEi:v Ev ~11'-uBQL\t
f>coeftcrai; a.utc{J rnurriv 'X.UL ~UVELOV 'X.UL 'HQa'X.AElav 'PEflm<rtOV TE xai. Ilavtflov.
Tov aE MuvouÎ)Â. OTECJJEL TUlVLOti; xai. BaotÂ.Ea avayOQEUEL <Pcoµul;wv.
5. Tov <>E: <l>QUVtl;ljoY.OV rarEÂoul;ov, ov o A6yo; w; cptAOV 'X.u/,ov 'X.UL mcrr6TaTOV Ef>~/,woE llQOl,aBwv' b[.b(l)<Jl TÎ)V UUTOU abEAcpÎ)v o BaOLAEu; El; yuvai:xa
'l«lL ELi; J[QOÎ:XU TÎ)V V~CJOV Af:oBov. 'XUl rnu; yaµou; TEÂ.iO'avrEi; crn:~eav ExEÎ:'6Ev
xat Ev MtT'UÂ.~vn xaui>itlJO'ClV. MEXQl TOU VUv xaru btaf>oxi)v EX TOU yhou; aurwv
TÎ)v vf\crov rn{miv 'X:UQLEUovTE; ou'X. EÂEl'ljJCXV.
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15 <pEQWV scripsi: cpiQoVTE: P I bwBoi.ayyEl.o; Buii: OLaBoi.ouyyd.oc; P: OLaBoi.oc;
ăyyd.or;, p 1 li 16 ExBaHoiv P 1117 hBaHwv P li 27 Tici.vibov Buii: ;H/.vubo; P li 28 TmvioL<;
Bult: tatvLOi P.

5: µExQL toii viiv pină acuma: Cuvintele aceste.a dovede~c .că Duca a în.ceput
să-şi scrie cronica înr.ă înainte de cucerirea Lesbosului de turci m 1462, eveniment
cu care şi-o încheie.
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6. Deoarece cuvîntul istorisirii, din cauza greşelilor lui Cantacuzino,
ne-a întors de la Baiazid la bunicul său Orchan şi, reţinîndu-ne, a ajuns
la capăt, să începem iarăşi acelaşi drum şi să revenim de-a dreptul la
faptele lui Baiazid sau mai bine-zis la nenorocirile romeilor, şi să ve·
dem istorisirea pînă unde se sileşte să ajungă.

ce Baiazid a desfiinţat toate domniile cele multe de pe
Asiei Mici, adică şi a Bitiniei şi a Frigiei şi a Misiei şi
a Cariei şi s-a făcut singur domn, atunci şi-a aţintit mintea şi şi-a pus
ochiul pe Constantinopole. Şi mai întîi trimiţînd soli la împărat, i-a ce10
rut să-i dea tribut şi să-i trimită să-l însoţească în război pe unul din
feciorii lui cu I 00 de ostaşi. împăratul neavînd nici un ajutor de la nici
unul clin regii sau conducătorii vreunui stat, fie cu constituţie aristocra·
tiră sau democraticâ, s-a învoit la aceasta; şi împăratul Manuil cu o
sută de ostaşi bizantini deplin înarmaţi a fost trimis o dată şi de două
15 ori de tatăl său împăratul Ioan să slujească lui Baiazid, plecînd împreună în război, cînd a pornit în contra turcilor din Pamfilia.
XII I.

După

faţa pămîntului

20

25

30

2. Baiazid a oprit apoi trimiterea de cereale ce se primeau în fiecare
an din Asia pentru aprovizionarea insulelor, şi anume Lesbos, Chios,
Lemnos, Rodos şi celeJ;dte. Mai pregătind şi o flotă, trimite în Chios şaizeci de corăbii de război, dă foc oraşului şi nimiceşte satele dimprejur
şi pustieşte insulele Cidade şi Eubeia şi părţile Atenei.
3. împăratul însă văzînd pornirea neascunsă şi fără de omenie a tiranului, a început să zidească într-o parte a Constantinopolei, numită
Poarta de Aur, construind pe una din laturile porţii două turnuri; şi le-a
ridicat din blocuri de marmură albă, nu lucrate de meşteri pietrari, nici
din material pe cheltuială proprie, ci adunîndu-1 din alte monumente prea
frumoase, după ce a dărîmat biserica Tuturor Sfinţilor, zidită de înţe
leptul şi marele împărat, domnul Leon, şi biserica celor Patruzeci de
Sfinţi, o clădire frumoasă şi ea a împăratului J\\auriciu, şi ceea ce a mai
rămas din biserica sfîntului Mochie pe care a ridicat-o marele împărat
Constantin. Şi a despărţit o parte din oraş de la Poarta de Aur pînă la
marginea mării dinspre miazăzi şi a construit şi un loc de refugiu, spre
a se adăposti la timp de nevoie.
6 : de la Baiazid la bunicul său Orchan, vz. mai sus IV, 3 şi V, 2.
XIII 3: Leon VI Filozoful 886-912. - Mauriciu 582-602. - Constantin cel
Mare 324-337. - Poarta de Aur a fost cea mai măreaţă poartă în zidul cel mare
dinspre uscat; azi e înnădită; se află înspre capătul zidului către Marea de Mar·
mara. Pe locul cetăţuii dărîmate a lui Ioan V Paleolog, Mahomed II a ridicat fai·
moasa cetate cu 7 turnuri : ledi-cule. - biserica Tuturor Sfinţilor... celor Patruzeci
de Sf inf i... sfintului Mocl1ie : Şi biserica sfîntului Mochie, care fusese părăsită după
încercarea unui atentat în ea neizbutit asupra împăratului Leon VI Filozoful, era
destul de departe de locul cetăjuii ridicate, totuşi ea se afla încă afară de zidul
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6. 'End b' o Myor; ~µiir; &vanoMţwv futo Tou IIaymţljT Elr; Tov namrov
Ul'TOU TOV 'Oexav EVEXa TWV alnaµaTWV TOU Kavraxouţ11vou avaxmT[aa.r; xaT~VTljOE, cpEQE JtOAlV TÎ]V aurl]v (n'.iµ11v &QţOµEVOl nQo:; TU TOU Ilaymţljr EU-3UOQOµi1awµEv, µaUov OE nQor; Ta Twv 'Pwµa[cuv buaTux11µma, xui H>wiu:v n'1v Ol~'/l)<Jlv ClXQl nou XaTaVTlioat <JJtOUbclţn.

XI II. 'Emi M

o

5

Ilaymţljr rar; no},uaQx[u; miou; E~li!?EV fx. nQOOWJtO\J

rii; 'Aolan6o; yli:;, xai BL-3uv[a:; xai <l>Quy[a;, Muofo; Uyw xui KaQia;, xal.

47b

µoVUQXl]r; E)'EvETO, TOTE XaTa Tytr; I16AEW:; xal. TOV vouv xal. TOV ocp{}af-µov faTll<JE.
xai xma µh TO 7CQWTOV niµ'!Jar; U7COXQl<JLUQLOU; El; BaotHa lJT~OUTO Cf!OQOU;
bLMvm xal. h EţnEbtnp Eva rwv uîwv auTou niµnnv auv OTQanwTm:; !?'. 'O b~
BaaLAEur; µÎ] E:XWV Bo~-3ELav EX nvo; TWV (>11yabwv 11 TWV UQl<JTO'XQUTOUVTWV 11 TCrJV
611µoxQarnuv1wv, Elr; Tourn xarhEuoEv· xal, µ[av xat BEuriQav o BamAEu:; l\fovou11A ouv EXUTOV OTQUTLWTat:; o:rcALtm:; 'Pwµa[o1r; EnE.µcp-311 JtUQcl TOU JtUTQO:; aurou
'I(J)avvou rnu BaaLAEw:; EL:; ii:rcouQytav ouo1QaTEt1wv rqi Ilaytaţi11, orE nQo; Ila~1CfUA[1av xma TouQxwv E:XWQEL.

15

Exw},uaE TÎ]v xaT' fro:; Aaµ~3avoµiv11v Eţ 'Aoiu;
El:; ra:; vfiaou:;, AfoBov Aiyw, Xiov, Aijµvov, 'P65ov xal. Ta:; Eţlir;. Kal. b11 oroÂov hoiµa<ra:; niµnu Ev X[cp µaxQa:; vi'\ar; Eţ~xovm xal. JtUQL TÎ]v noAlv E~tm:rcQc}
xal. ta:; JtEQlţ xwµa:; acpav[ţu xal. Ta:; KuxMBa:; v~oou:; xal. n1v EuBotav XUL
ra rwv 'A fl11vwv µiQlJ.

20

2. Tl]v M

3.

IO

01 rnnoµn[av

·o

OE BaotAEui; OQWV TOU T\JQCVVOU TO Ul"CEQlY.Ulumov xal. au-3abf;,
El:; Ev µiQo:; tli:; II6Af:w:;, ro AEyoµEvov XQuodav II\11-11v, ·,mrn.oxEuaoa; nuQyou:; Mo Ev tcp '3ariQcp rwv ,µEQciJv rii:; nuf-11:;, AEux0 imQµciQcp ouVY)Qµoo~Evu) olxoboµ~oa:; aurnu:; ou bta At'3oţ6wv oubE Otel OLXELWV avaAwµc'.nwv,
?1AAa bt' ETEQWV &va-311µatwv xaUtaTWV, xanciţw; TOV vaov T-0\1 E:it' ovoµan :rcavtwv
rci'Jv &ytwv xna-3ivra naQa XUQOU Afovro:;, tou aocpou xal. µEyaAou Ba0tHw:-,
;ml, tOV vaov tcOV &ytwv t'E<J<JUQUXOVta, xaAc)); otxoboµ11'3ivta xal. autov naQU
TOU BaatAEw:; MaUQlXLOU, ;ml, ta 7CUQUÂ.ELrc6µEva tOU vaou TOU uy(ou Mwxtott,
ov av~yEIQEV o µiya:; ~a<JlAEu:; KwvotavTi:vo:;. 'ExwQl<JEV oi'.iv µEQo:; Tli:; :rcoAEw;
&no Tli.:; XQuada:; Ilu1i.11:; Ew:; Tou alytaAou Tou rrQo µrn11µBQlav, xaraoxEUuoa:;
xai OQµljt~QlOV, EXWV auto JtQo; xaracpuy~v Ev \l,atQcp.
'i)Qţaro xT[ţnv

5 noii p: TOU Buii li 13 611:1..t TULS 'Pwµcdots Buii : od[ -ras 'Pwµa[ous p li 18 f~l1tllC(IOÎ
P, sed v. p. 91,151/ 21 aM6.6ts P /123 •0 fta-rE(ll.[l Buii: •fi i'.la-ri(la P li 25 -rov 2 scripsi:
ni:Jv P li 27 -rov vQ.ov scripsi: t"Oii vaoii P li 29 EXW(l'l']atv P.
lui Constantin cel Mare, lîngă ultimul sfert dinspre sud al acestui zid. Biserica Tuturor Sfinţilor era însă mult mai departe, ea fiind aşezată în apropierea bisericii
Sfinţilor Apostoli (vz. T. Preger, Scriptores originam Constantinopolitarum, Leip7:ig,
1907, III, I, p. 2-4) pe locul căreia azi se înalţă moschea lui Mahomed II Cuceritorul. Şi mai departe era aşezată biserica celor Pat~uzeci de Sfint.i, care se găsea _între
ipodrom şi forul lui Constantin, cam unde e azi Prefectura din Istambul, precizare
comunicată de părintele R. Janin, pentru care îi aduc mulţumirile mele.
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4. Cînd cetăţuia a fost terminată, Baiazid a voit să plece în război
asupra turcilor aşezaţi în părţile de pe la Perge în Pamfilia; şi chemîndu-1 pe împăratul, acesta trimite ca de obicei pe feciorul său împăratul
Manuil cu cei o sută de ostaşi. După întoarcerea din război, cînd Manuil
era încă în Brusa, Baiazid îi anunţă împăratului Ioan, sau să strice cetăţuia de la Poarta de Aur, pe care a ridicat-o de iznoavă, şi s-o lase
ruină, sau el, scoţîndu-i de îndată ochii feciorului său Manuil, i-l va
trimite orbit. Impăratul Ioan văzînd acea pornire violentă atît de mare
şi neavînd ce face, căci zăcea în pat bolnav de picioare, aşa-zicînd, pe jumătate mort din cauza prea marii îmbuihări la mîncare şi băutură şi la
plăceri, nemaiavînd nici pe altul în locul lui .Manuil să-l încoroneze şi
să-l lase împărat, dă jos zidurile cetăţuii şi prin arătări vădite îi anunţă
tiranului că a fost împlinit ce a cerut. Dar la auzul acestei cereri amare
şi prevestitoare de nenorociri, fiind încă şi foarte suferind, împăratul şi-a
dat obştescul sfîrşit.
Urcarea pe tron 5. împăratul Manuil însă aflînd
a lui Manuil li
Paleolog
său, a plecat fugind noaptea şi,
1391-1425.
nopole şi împlinind după obicei

20
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despre moartea tatălui
ajungînd în Constanticomîndul tatălui său,
şedea îngrijat dinspre tiran, ce vrea oare de la el şi de la Constantinopole. Sultanul însă aflînd de moartea împăratului şi de fuga lui Ma„
nuil, era necăjit şi supărat şi era furios asupra oamenilor lui de casă,
cum de a scăpat şi nimeni nu l-a cunoscut. Căci vroia să-l ucidă, dacă
se întîmpla să fie în mîinile lui. Atunci trimite soli la împăratul Manuil,
şi-i ~re ca înăuntrul Constantinopolei să fie şi să ră.mînă unul din judecăltorii şi cunoscător'.i lui de legi, pe care ei îl numesc cadiu ; căci
spunea că nu e cu dreptate ca musulmanii care pleacă pentru afaceri de
negustorie la Constantinopole, pentru niscai chestiuni şi neînţelegeri, să
stea, musulmani fiind, în judecata ghiaurilor, ci „pe mulsulman trebuie
să-l judece un musulman", şi ailte vorbe asemănătoare pline pe încărcate de nedreptăţi şi învinuiri deşarte. Şi în sfîrşit: „Dacă nu vrei să
faci şi să-mi dai cîte îţi ordon, încuie porţile Constantinopol ei şi domneşte înăuntrul ei! Toate ce-s afară de oraş, sînt ale mele".
6. Şi atunci asupritorul a trecut din Bitinia în Tracia şi a stricat
oraşele Constantinopolei şi pe locu:tori, de la Panîdos pînă la însăşi
22

Căci

-

23 lui P : om. I.

5 : dinspre tiran: adică asupritor şi uzurpator al pămîntului bizantin de odi; vz. XXI, 4: Toii "tUQavvou uzurpatorului şi XXXIV, 8: cruzimea tiranului:
6 : Ta Tft; IloÂEco; ăo"t'IJ oraşele Constantinopolei: adică oraşele care se mai
aflau în stăpînirea bizantină de pe ţărmul eu.ropean al Mării de Marmara, începînd

nioară
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4. 'Anaeno-6ivto; oi'.iv tou noA.txvtou, o Ilaymţ~t 11BouA.iJ{}ri EXOtQatEiiO"m mta Touexwv 'XE1ţtivwv h toi:; µiQEOt t'oi:; -xata IIieyriv tfi; IIa.µcpuA.ta;·
"Xai fi~ xaAioa; tov BaotA.fo, niµ.rcEt mta to 01'.rvri-6Ec; tov u[ov xai BaotA.Ea Mavo~A. ouv 10i:; Exarov organwrm;. Kai µEra t~v En:avoflov µrivuu r0 Baot4i:
'Iwavvn, EV t'fi IIeouon ovto; tOU MavouÎJÂ, 11 to tii; Xeuoda; n:oA.Lxvtov, o &viJYELQEV E'X vfou, xaMom xai EQElJîlOV acpEÎ:Vat îl ta; tOU Mavou~Â TOU ulou au-

5

TOU -xoea; E!;oeu!;a; taxiw; Ele; mhov niµ'\jJEL tEtucpA.wµivov. 'O oi'.iv BaotÂEu;
'Iwavvri; oewv t~v rnoautriv fluvaotEwv 'X<li µ~ EXWV, o n fleaon, {iv yae "Xataxotto; xat &A.ywv Tou; :n:Oba;, Î)µt'6av~; wc; ELJtElV un:o :7tOAAÎjc; &<'111cpay(a; xat
noA.unoo[a; xai twv fi8una'6rni.lv, µ~ EXWV ETEQOV aVtt tou Mavou~Â oti'\jJm xai

10

xataAmEi:v BaolAfo, BclÂAEt To <pQOUQtov xatw "Xai µrivuu tcî> tueavvcp fit' hagyGJv futofld!;Ewv, on to -xEÂiouo.frEv j[fQac; E'tArJcpEv. 'O bE BaotĂEuc; &xoOO-a; ro
:n:L'XQOV xat &rraLCJLOV µiJvuµa, ETL ovro; Ev oowm; owµatwv, &niflwxE TO XQEWV.

49b

5. ·o bE BaotAEu; Mavou~A µa-3wv TOV .fravatov tOU rrateo; autou Sui vu'Xto; cpuya; c!:'>XEtO 'X<lL 8~ xmaA.aBwv t~V II6A.tv xat to niv-60; tOU :7taTQO; autoii
wc; E-60; 1tA'YJQWCJac;, EXU{)'YJTO µEQtµvwv 1tEQL TOU TUQclVVOU, TL ăga ffot!AETUL xat'
auwu -xai ita.tcl tÎ}; IloÂEwc;. ·o M îUQavvo; ,ua{)wv îOV '6avatov TOU Bm:rtA.iw; xa(
t~v cpuy~v tou MavouiJ.A, ~vuito xat fluoxigmvE 'X<li xma twv olxdwv EµatvEro,

1.5

nw; fltiflea xai oufld; autov Eyvw. "HBouAEtO yaQ '3avatwom aut6v, EL Ev XEQoiv EtUXEV oov. T6tE <JtEÂAEt n:Qoc; rov BaotAia

Mavou~A

cbtoxetota(>Î.Ou; srit00v,

o-

20

BouAE:tat tOU EÎvm xai fltaµEvELV Evto; tfi; IloAEwc; Eva tci'Yv autou XQltWV xal.
voµtµaQLOOV, ov autoi xaÂOUCJt xabi'\v, om Ei„m Mxmov Aiyoov Tou; MouoouÂ-

tl

µcivou; Ev lµnoei.at; aoxoA.ouµivou; 'X.al Ev tfl KoootavtLvou anEQXOµivou; flta nvwv uno{)foEOOV 'X<li aµcptBo.Atwv Jta(>Lotao{}m tou; MouoouÂµavou; Ev 'X.QltrJQlct>
xaf3ouetbwv, "&AM tov MouoouÂµavov flEi MouoouA.µavo; xei:vm", 'l«lL EtEQa naeanAÎJ<Tta yiµovta <pOQTOUc; ruhxLa; xat ouxocpav1La;. TiÂo;. "El ou Bou4t notfiCJat -xai floiivat µot, ooa OOL :7tQOOtcltt(J), XAEÎO'OV ta; '6ueac; ri\c; IloÂEooc; xai

25

Ba-

CJLAEUE EV µfocp autfj;· ta flE EXto; auri\c; Eµa 1CclVta Elotv."

6. Ton

o îUQavvo;

1tEQclCJ<lc; cbto Bdh.JvLa;

Ei,; 8Q~X'YJV

navta TU tfj; I16-

AEwc; MtfJ xatfoxa'\jJE xat tou; olxouvta; µEtOlXt<JEV &no IIo.vlbou
8 llguaEL P li 13 ov'toi; P: wv Bull
QLllwv P li 30 µnci>xtaEv Buii.

de la Panidos mai la sud de Redestos

li

19-20 "H~ouÂ.E'to...

şi •pînă

la

însăşi

ăxetc;

wv P : om. I

Constantinopolea. -
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Constantinopolea, i-a strămutat. A cucerit şi Tesalonicul şi satele de
după Tesalonic. In Peloponez trimite pe comandantul Avranez şi pradă
toată Lacedemonia şi Ahaia. Jn oraşele aşezate înspre Mare·a Neagră
trimite pe Turachan şi le preface în pustiu ; într-un cuvînt toate sînt
nimicite şi localităţile au rămas nelocuite.
7. Iar în ConstanLnopolea nu era nici cine să secere nici cine să
treiere!, ci era apăsată de foamete mare de să-şi dea sufletul. Căci asupritorul nu a început cu război în contra ei şi n-a adus asupra ei nici
maşinării de război să distrugă întăriturile şi zidurile, nici tunuri să
bată oraşul de departe nici alte arme ceva, ci numai oameni peste z~ci
de mii, stînd de departe de jur-împrejur şi păz~nd drumurile, ca nimic
să nu iasă sau să intre în oraş. Şi s-a făcut foamete mare înăuntru în
Constantinopole din lipsă de pîine, vin, untdelemn şi celelalte produse.
Fiind lipsă de lemne pentru coacerea pîinii şi gătirea celorlalte mîncan
ce le fac oamenii din bucătărie, au stri'cat casele rele şi au ars bîrnele.
8. împăratul Manuil nemaiştiind ce să facă şi neavînd
nici dintr-o parte vreun ajutor, scrie papei, regelui FrînLiei, craiului Ungariei, anunţîndu-le blocada şi strimtorarea în ca(re se
află Constantinopolea ; şi dacă nu va veni în grabă vreun ajutor şi sprijin, se predă în mîinile duşmanilor legii creştineşti. La auzul acestor
cuvinte, conducătorii ţărilor din apus lăsîndu-se îndoiţi şi înarmîndu-se
pentru combaterea duşmanilor crucii, au venit la începutul primăverii
în Ungaria regele Flandrei şi foarte mulţi din englezi şi mai marii Frînciei şi din Italia nu puţ:ni. Şi pe la răsă.ritul constelaţiei caniculare
şi-au ridicat corturile pe malurile Dunării, avînd cu ei pe craiul Ungariei
Sigismund, care era şi i se spunea împărat al romanilor. Şi trecînd în
partea cealaltă la N:rcopole şi pregătindu-se bine, se găteau în contra lui
Baiazid. Acesta însă, aflînd, destule zile înainte, despre adunarea neamurilor din ţările Apusului îndepărtat, şi-a adunat şi el toată armata
la un loc din răsărit şi apus şi pe aceia care stăteau de pază în jurul
Constantinopolei şi a pornit de-CI dreptul în contra lor. Şi trecînd de Filipopole şi de munţii ce: foarte mari, a ajuns în livezile dinspre Sofia
Lupta de la
Nicopole 1396.

20

25

::o

şi Tesalo11icul: în 1394: vz. III, I. - Auranez: (Evrenos) numit de Duca şi Evrenez
XXXIII, 10; vz. Akdes Nimet, Die turkische Prosopographie bei L. Chalc., p. 39, nr. 13.Turachan: vz. ibid., p. 74, nr. 70. L. Chak., II, 172, 10-175, 17 şi G. Sfranţes, 385, 2
amintesc o expedi(ie de-a lui Turachan în Peloponez din 1455, aşa incit gre~ ar _Putea
fi aceeaşi persoană trimisă şi de Baiazid I pe la 1394 în contra oraşelor bizantine de
la Marra Neagră.
8: <l>guyy[a;, <l>guyxwv, <l>guyyoL~ am tradus cu Frînciei, frîncilor, căci sub acest~
dL'llllllli:-i Uuca înţelege şi faan\a şi Germania şi francezi şi germani; vz .. V,. 2, XI, 2 şi
XIV, 5. - 'P<tJftU vwv 7/ romanilor: e interesantă deosE'birea ce·o face a1c1 Duca tntre
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I16AEw;. EIAE xai 8EOoaAovLxriv xai Ta µna T~v 8EOaaAovh<.riv x.weLa. El; I1EAorc6vv11aov bE rciµrcH 'ABeaviţT)v aex11yov xai AETJAaTEi ;căaav AaxEbmµoviav
xai 'AxaLav. 'Ev bE mi:; ;coAEOL mi'; ;ceo; EuţEtvov II6vrov xEtµhm; JtEµrrEL
Tougaxav11v xai EQT)µL\{ EQ~µwaEV (lUTa;· xai arrÂ.oo; ELJCElV TU JCUVTa 11cpavia-811
xai yEy6vaatv ăotxa.

7. 'H OE I16At; oux. EÎ;(EV OUîE îOV '8EQlţovm OUTE îOV aAowvrn, &A.A.a t<î>
µqf-8EL TOU Â.tµou EaîEVO;(WQELTO x.ai amBaAÂ.ETO niv '4JUX.ll"· Ou yaQ EltOAEµEL
rnut11v o n'.1Qavvo;, ouM (}t'4JrnaA.'ţw; ouM tHx.rnaAţEt; oub' ax.eoBoA.wµou; oM'
ăÂ.Â.o îl îWV µrixavtx&v UVTrn~yayEv, a.A.A&. µ6vov av-8ewrrou; UltfQ µuetou; x.a-&r]µhou; Y.ux.Â.cµ µax.eWEv xai JtQO<JEx.ovw; Ta; btE'ţ6bou; Tou ~u·1 [ °ţEgx.rn-8m 11
ElOEQXEO{)xxi Tt Ev auTfi. 'EyEVEtO o~v Â.tµo; laxueo; hbov ti); IloÂ.Ew; MO tf atTOU, oivou, tA.aiou xai hEQWV ElBwv. Ileo; bE X.QEUxv ăQTOU xai rcaa11; ăAA.11; xarnaxEui);, 11v urrouQyooot µayELQwv rcai.f>E;, hbda; ol\a11; ţuA.wv, Y..atEQQtmov
'
't
,
„
\ uoxou;
\ xatEY..aLOv.
,
Tou;
Esmmou;
otxou;
xm' ta;
8. ~o bE BaatÂ.Eu; Mavou~Â. arcoQl)aa; mi µl']bEµl.av Bo~-8ELav o~aav l'ţa
navto;, YQUcpEL JtQO; rcarmav, JtQO; TOV ()~ya <l>gayyta;, JCQO; tOV 'XQUAîJV OliyYQia;, µrivuwv tov arcoxAnaµov xai t~v anvox.wgiav tl); IloÂ.Ew; · xai El µ1'1 taxo; cp-8aaEL OQWY~ n; x.ai Bo~{}fta, JtaQ<Xbibornt El; X.EÎQa; EX.'3QWV ti); tWV X.QLonavwv JClOtEw;. Kaµcp'8EvtE; oiiv Eltt toutot; Toi; Abyot; Ol TWV EaltfQLWV agx11yoi xai rrgo; t~v avnrcaQamţ1v twv tx.{}Qfuv roii arnuQoli xa-8orcÂ.iaavtE; fournu;, -flA.-8ooav El; OliyyQLav foQo; &Q'ţaµhou o tf ()~ţ <l>tAavbQa; x.ai fit twv 'I yyÂ.~vwv rcÎ1fiOTOt xai ti\; <l>Qayy(a; Ol µqwTăvE; xai Ex tWV 'lrnÂ.wv oux oAtyot.
Kai b~ 1CQO; ni; EJttTOAa; tOU Kuvo; Elll'j'ţav ta; ax11va; rraga ta; ox.{}a~ TOU
~avouBEw;, E;(OVtE; µEt' autwv îOV X.QUÂ.l']V OtiyygLa; LtytaµottVbov, o; xal BaOtAEtJ; TWV "Pwµavwv urcfiQXE TE x.al EAEyEto. Kai b1'1 JtEQlUJaVîE; î~V mgatav EV
N txorroÂ.EL Y.ai xaÂw; ETOt.µaa{}htE; xma rnu Ilaywt1'1r lorrA.ttovTo. 'O M Ilaymt~r
rrQO txava; 1'1µiQa; µa{}chv î~V ă{)QOLO'LV tWV YEVWV TWV arco 00-rcEeLwv xai cruva{}go[aa; Y.ai m'no; arcavta îOV <JtQatOV aurou avatoAYi; TE Y.UL MaEw; xai autou; tou; qiuA<iaaovrn; t~v I16Atv, xata rrQ6awrrov 11AauvE. Kai JtEQa<Ja; niv <l>t,,
,,
,_<li
'
i. A'
,
'
11.mrrou 'Xat' TU, OQl']
Ta' UrrEQµEyEul'j
î«lt' EV
Tot;
11.lpUOt
'X<XT<XVTl]<Ja;
Tot;
JCQo;
..:.o-

50b

5

10

~

~

15 e!; fotavTo; Bull

~

11

25 'Pwµcivwv P:

'Pw~w[wv

Buii i! 30 Toi; Â.t(3ciaL ... Tot; P.

împăratul

roman de
apus şi
între al
bizantinilor Pw~ialwv romeilor; această
deosebire o găsim acum în secolul al 10-lea la Constantin VII Porfirogenit în Cartea
Jd de lnvăţătură (De administrando imperio) ed. Bonn, P- 125, 19; 160, 4 şi 162, 8,
sau Moravcsik-Jenkins, 29, 5 ; 33, 4 şi 35, 3. la Nicopole: deSJ."fe această luptă,
despre ca•e Duca pare să creadă că a avut loc la Nicopole mai în interiorul Bulgariei,
între Sofia şi Dunăre, cp. L. Chalc., I, 69, 15-71, 3 care aminteşte şi de romîni în
această expediţie; şi G. Sfranţes, I, 63, 3-65, 7. i..1(36-aL „livezile" am aştepta să fie
feminin; dar articolul e repetat de două ori la neutru, Duca gîndindu-se la
Â.l~aOL
„livadă" şi declinîndu-1 arhaic după oeclinarea a treia în loc de-a doua, fără să-i
schimb~ genul.
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acolo îi aştepta. In ziua următoare şi-au făcut apariţia şi creştinii şi,
stînd în linii strînse, au dat un atac compact şi au spart fntîi centrul
frontului i·namic, luptîndu-se ou multă tărie şi tăind pe cei ce li se împotriveau, pînă au pătruns ch:1ar la coada oştirii inamice. Şi împreună
întorcîndu-se, iarăşi le făceau toate foarte bine, încît şi prăştiaşii şi arcaşii turcilor se părea că nu mai pot face acuma nimic. Cavalerii din
Flandra însă cum au Yăzut că războiul în contra turc:Jor ia o desfăşu
rare prielnică şi că o apucă la iugă, alergau şi ei de-a valma din urmă
şi, trecînd prin tabăra turcilor şi umplînd cu valuri de ~înge mlaştinile
din cîmpie, au început a se întoarce în tabăra lor.
9. Dar turc·ii cu sultanul Baiazid, acei care se chiamă Poartă, ca
un fel de uşă la palatul curtii, toţi robi luaţi de pe la diferite neamuri ce
se numără între creştini, fiind peste zece mii şi ascunşi într-un desiş, ca
să nu fie yăzuţi, nă\·ălesc într·un gînd la cel dintîi strigăt de atac în
contra frîncilor şi a ungurilor şi luîndu-i în cerc şi încăierîndu-se, pe
unii îi trec prin sabie, iar pe alţii îi pun pe fugă. Iar cînd cavalerii din
Flandra se întorceau şi au \'ăzut fuga ungurilor şi pe turci scoţînd răc
nete de război şi rnnplînd Yăzduhul ·de .glasul lor şi aler.gînd ,d;n urmă,
deodată alţi turci, cu strigăt zguduitor şi sunet de trompete, au mai căzut asupra frîncilor şi pe unii îi gonesc, pe alţii îi aruncă jos de pe cai
şi pe ceilalţi ce li se împotrivesc, îi măcelăresc ; şi pe cei ce au rămas,
i-au fugărit pînă la Dunăre şi foarte mulţi din ei s-au aruncat în apă şi
s-au înecat. Şi au prins de vii oamen; mari, pe ducele de Flandra şi Eurgunrlia şi pe alţi francezi, baroni prea înalţi; pe aceştia i-a trimis la
Brusa în închisoare şi i-a vîndut pentru bani mulţi, chezaş dind ei pe
Domnul Mit:linei, feciorul sus-zisului Francisc Gateluzi.
XIV. Ingîmf at de o izbîndă ca aceasta şi semeţindu-se
foarte, trimite soli la împăratul Manuil şi-i cere Constantinopolea, el însă nici nu i-a răspuns. Partea cea mai
mare însă din locuitorii Constantinopolei, siliţi de foamete se simţeau
înfrînţi şi vroiau mai bine să predea oraşul. Ci aducîndu-şi aminte de
isprăvile turcilor în Asia Mică, de stricarea oraşelor, de pustiirea sfin·
telor locaşuri, de încercărle de fiecare clipă şi de denunţurile mincinoase
spre a te face să-ţi la~i legea creştinească, iarăşi îşi întorceau gîndul,
spunînd: „Să nu pierdem curajul ! Să ne punem nădejdea în dumnezeu!
Plecarea lui
Manuil li Paleolog în apus;
dec. 1399.

30

35

9: un:l(> µugiou; ov-rai; xa(. . . xEx(>uµµivoui; fiind peste zece mii şi ascun~i:
Bullialdus a schimbat acuzativele în nominative
llvtEi; şi xEx(>uµµlvot,
dar nu e
nevoie, acuzativele putind depinde de un:Eg
sau putînd fi chiar acuzative absolute,
atît de obişnuite la Duca, într-o construcjie foarte liberă. - xal"a
l"WV
«l>QO.yxwv
in contra frincilor; v. 8.
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rro111oaµEvot rrgonov ro µmov

ouvaomo~wv

i'>tE:(>(>11'ţav TÎJ; n'iJV :rroAEµiwv cpa'Aayyo;, 'Aiav Et,Qwono:; &ywv1ţ6µEvot xat xarn-

'ti.QitTOVTE:; TOV:; av{hcrn:X~lEvOU;, Eol; bt l]Î,aCTCLV "I.Ul f; Ul'TllV TllV Tti'JV rrol-f µtWV
Ol1Qayiav. Kai CJUOTQEljJavTE; aii{l1; rravt' l!bgwv TU "1.QUTlOTa,

w;

U;TQU"l.TOU; 1)511

5

<pal,vrn{)m w1\; Twv Tot1Qxwv ocpEvi'>ov11rn; Tf r.ai t0~6rai;. 'Q; i'>E ot ri1; c]l'Aav''nar
;-s;_
'
'1
s;. 1: '
'
T OUQ"l.OU;
'
,
_Q
'
'
'
ul:." ':>
EtuOV
TOV
:rro11.Eµov
uEi,,l(IJ;
rrgo;
tou;
CLVTl'XaulOTU~lfVO\' "I.al, TU
rcgo; cpuy1)v OQµwµEvot, xai UUTOt z"l1b11v

omo{}Ev EtQE;(OV xai ta; '1C1QFµ[fo/,u;

n7nr To"l1gxwv btaBavtf; xai alµar6cpugrn ta
E't;"

,
ta;

, '.lUT(IJV

A

"'.I

'

.iCUQE~l(JO/\.U;

r

1Ei,~tata

.1:2b

roii m:Mou f:gyaoaµEvot

,

U.iCEOTQHpov.

10

9. Ot f>E TouQXOt ouv T0 ugziJY0 Tiayta~{]T, o'Ln.vE; TI6grn r.a/,i:i:rat oîov
{h'1ga TOU :rraAati.ou TÎJ; au'A11:;, ovTE; UQYUQWVl]TOl rruvn; ·1.al f"I. bwq:ogwv yEvfov
TWV UJTUQL{)µouµhwv Ev )'.QLCJnavoi:;, iirrEQ µug[ou; ovra; xai EV /,6;nln Tl\'L 'X.Exguµµhou; fila TO avt1:rro:rrrnv, ouµq:QO\'l]OCL\'TE; UlltoBod TE 'XCLta TlOV Wgayxwv
Y..al TOJV OuyyQWV OQµÎ}cravTE; xai "I.atu xux/,ov :tfQtE'A{)6vTf; r.ai
Tou; ~lEv EQYOV a:rrEcpmvov ţtcpou;, tot•;

fit: q:uyaba; broiouv.

OU~tµ.[~avTE;,

~TQUC('EVTE;

1.1

ClE Ol

TOJV <l>gavMA(J)V xai tMvtf; n)v rgom)v n7Jv OliyyQWV xai rnu; TotlQ'X.Ou; UA!l'Au'Sovra; xai d; mga q:wva; :rrE~movrn; r.a1 r.at6m v TQEzovta;, f';a[cpvri; O.Hot
cruv [3ofl rnQazwbEt ;mi oa'A:rrt yywv 11x.fl ErcELcrmo6vrE; tor; Wgayyot;, tou; µh
„ S.' „_
Eutwţav,

"'"'.11.
s;..' ''A 1
,
u11.11.ou;
UE
E1JU/\.OV 'XUHO

xarfoq:aţav,

xatabtw~avH;

Ţ(!)\I

„

'
e
,
'
„ (}
,
l:t;t(l)V "I.Ul' rnu;
ETEQOU;
tou;
UV\
lOTU~lEVOU;

tou; /,omou; uzgt

-90

1avo"l1j)E(J);, lTlv ol :tl,Ei:crtot Ev

t0 lTOT~µ0 EQQl'ljJaV fournu:; 'XUL urrrnv[y11oav. 'Eţwyg11oav O~\' ţ(7JVrn; µtywrăva:;, tov bofrx.a TWV <l>QavM'Awv xa1 l\faEQyovla; r.a1 ETEgou; <l>gavtţE~tba; 'l.at
ullJ11'Aotarnu; µrcagovvlba:;, oU; m~µllJa; f.v tfl Tigofon &rcf'XhtoEv r.ai bta rro/,/..wv zti11µc1Twv c/.,-rEµn6'A110Ev, MvTE:; f.yyurin)v tov afraEvtl']V Mnu'A11vri; r.ai, uîov
ŢQU :i1QOQQY){}Evt0; <1>Qavtţ11oxou TOU ratEAouţou.

XIV. <l>u0tw{}Ei:; oiiv E.v

5:3b

Ţ0 TOLot1n:J Eutuz11µan xai 'Atav E.rcag81:l; nEµrrn

:TCQO; TOV Bacrti-fa MavOUl]A UlTOXQlOlUQLOU;, ţ11n7JV n)v TI6'Atv• auto; bE ouo' &n6XQlCJtV Efl(J)xev. Ot bE :rrAEi:otot tf\:; TI6/,Ew:; B1aţ6µEvot urco tou 'Atµou, ouvE{)'A[BoVTo µh xai bwoEL v :rcgomgouvto TÎjv ;r6'At v. 'AU' {1rcoµtµ vfioxovTE; ta rrQax{}hrn Ev tfl 'Aot~ rcaQa TOOV Tougxwv, n)v cp{loeav TOJV rcoÂEWV, tÎJV EQl]~lWOlV TWV
tEQWV TEµEvwv, tou; xaW €xaotl']V c!'igav itELQaoµou; xai ouxocpavtia; tou E.;oµ6oao{}m tÎJV EUoEBELaV, omo{}6eµw:; TOV vouv 1)Aauvov HyovtE;. „MiJ &noxa20 [~aHov P

I Tou~ 2

Buii : TOV P ii 32 uµhcov P.
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II. PALEOLOG CAUTA AJUTOR IN APUS

XIV 2-3

! Şi cine ştie, dacă dumnezeu, trecînd cu vederea
păcatele noastre, nu se va îndura de noi ca odinioară de nineviteni şi ne
va scăpa de această fiară?!" Asupritorul însă cu cit vedeai pe constantinopolitani împotrivindu-se şi nedîndu~se la dorinţele lui, cu atîta era mai
furios şi mai rnînios asupra oraşului.
2. Ce se întîmplase însă? Andronic, de care s-a vorbit puţin mai înainte, fratele împăratului Manuil, murise în Silivria, copilandrul Ioan însă,
feciorul lui, ajuns bărbat, ţinea locul tatălui său şi Baiazid îi cerea Silivria. Dar el nu se lăsa, spunînd şi povestindu-i nedreptatea ce-a îndu·
rat-o de Ia bunicu-său, el şi tatăl său. Şi coroana împărătească lor li se
cădea, făcîndu-le însă lor nedreptate, a dat celui de-al doilea fecior domnia „şi tatălui meu acest orăşel, precum vezi. Dacă şi tu îl iei pe acesta,
nedreptatea mea e fără margini". Atunci Baiazid găsind prilej, a apucat
o altă cale. Căci de atunci, cerînd Constantinopolea, nu omitea şi numele lui Ioan, nepotul de frate al lui .Manuil, şi spunea : „Pleacă, tu Manuil, din Constantinopole! Să fie adus Ioan ca moştenitor firesc al împă
răţiei şi eu voi păstra toată liniştea şi voi trăi în pace cu locuitorii ei".

mai

răbdăm puţin

3. Atunci împăratul r1\anuil văzînd poporul bîntuit de vrajbă, - şi
unii cîrteau şi-i aduceau îm·inuiri, iar alţii erau mai îndrăzneţi şi strigau,
că : „Ioan să fie adus înauntru şi să se pună capăt zizaniei", şi îm·
păratul Manuil fiind om cuminte şi plin de învăţătură şi văzînd că mulţimea de pe stradă murmură şi-l învinuieşte, că nu vrea să cedeze scaunul domniei urmaşului pretendent, ci vrînd să domnească samovolnic, nu
se gîndeşte nici la o măsură pentru salvarea obştei, plănuieşte un plan
foarte înţelept şi cu multă pricepere. Ii anunţă lui Ioan care se afla atunci
în preajma Constantinopolei cu turci zece mii şi-i dă şi primeşte încredinţări cu jurămînt, ca să fie adus înăuntrul oraşului şi să-i predea domnia asupra romeilor, iar el .Manuil să iasă cu triremele ce se aflau la
îndemînă, şi să plece, unde-I va duce dumnezeu. înduplecat deci de cuvintele date şi jurămintele făcute, intră ; şi împăratul primindu-l cu
inimă bună, îi dă palatul in seamă cu o cuvîntare oficială în faţa tuturor
celor mai de frunte ai împărăţiei şi a reprezentanţilor poporului ; apoi însuşi cu soţia şi cu copiii se urcă în trireme şi pleacă din Constantinopole, după ce a predat lui loan domnia.
XIV 2: puţin mai înainte: vz. XII 4. - murise: în 1385: vz. Av. Th. Papa dopu Jos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, p. 52. - ŢOV E:µov naŢEQU e
un accusativus relationis şi un exemplu lămurit, cum dativul a început să fie înlocuit prin acuzativ: „cît despre tatăl meu", i-a dat acest orăşel.
3: li anunţă lui Ioan: după Laonic Chalcocondil, I, 78, 12 - 22 însuşi Ioan
VII Paleolog aflînd că Baiazid I îl bănuieşte de necredinţă, fuge de frică la un-
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µooµEv · -&f)crwµEv El; 8Eov ta; EA.nlf>a; 11µciw · €n µtxQov imoµEl vwµEv xat T.L;
oif>EV, El ăQa
E>Eo; J't(lQLf>oov Ta; aµaQrL~ "1µ00v, ci>; ltOîE rnu; NLVE1'tmi;
H.EÎ)<JEL xat CJ'l:DCJ'EL ilµă; foto TOU {lllQLO'U TOUTO'U." ·o bE. TUQavvo:; ooov EBAEJTE rnu;
IloÂ.tm; &v.ftunaµhou; xat µ~ hMVTa; mi:; mhou .ftEÂ.11µmnv, rnaournv 1wglmvE ">tat E-3·uµo\iTo xma ti'J; noAEw;.

o

5

2. Tt f>E ouvEBll; ·o rcgo µLxQou Aal.ri3d; 'Avf>Q6vtxo; xat UbEAcpo; Tou
(3a<nÂ.Eoo; Mavou~A {iv TE3vrixw; Ev ~l1AU{3()L~, o bE µEt(>a; 'Iwavvri;. o \Jto; autou, &vf>Qw3Ei:; xat Tov t6rcov ercExwv tov rcaTQtx6v, ESllTEtTO naQa tou Ilayuxt~t ~l1Au{3g[a. 'O f>E ou'X. ljvfoxno, AEywv 'X.at f>triyouµEvo; T~v &bt'X.Lav, 11v Erca-0Ev rcaQcl TOU rcarcrcou aurnu, auto:; xat o rcat~Q autou. Ifot UVE'X.Elto El; aurnu; 54b
to {3aoLAElOV, o f>E af>L'X.Î)oa; aurnu; Ef>WXE t1)v {3aotAdav TCÎl f>HJtEQ(tl 'UlCÎl „xat
tov eµov JtatEQ(l to noAL';(VLOV tOUtO, w; OQQ.;. EL f>~ xat (JU TOITTO Acl{3EL;, VrcEQ'Y)f>h<.llµm." - ToTE o Ilaymţ~t xwgav EVQWV, ăAA.riv EtQclJtll" S'llTWV yag E'XTOTE
TÎ]V KwvornVTL vou, Y.at TO TOU 'Iwavvou, TOU fivE'ljJtoli TOU Mavou11A, ovoµa ()U'X
EAEtitE A.Eywv· ""E~EA'3E, (JU MavoufiA, E'X. Ti); IloÂ.Ew;· doaxih'1tw o llwavvri; w;
15
<pUcrEL 'X.AllQOVoµo; tY'); {3aatAE[a; 'X.al eyw rcavtotav yaÂllV'YJV Eţw xat ElQ'Y)Va[av
xatciotacnv <HJV toi:; IloÂtTm;."
3. TotE o BaotÂEu; MavouÎ]Â ogwv tov fl)iµov Ev f>uxocrrnotat1:; cra.A.EuoµEvov - 'M1t to µEv avrntQdv {iv xat xam(3owv, TO l>E xat µUl.a h3a(>QUVEto 'Xal
.EXEX.QUYEV.
,
,
,
,
-<1 ,
, _ci. ,
, Sl. ,
"
Sl.,
(.l
w;.
"'I wavvri;
ElOUXU'YJTW
'X.at' UQU'
Y)TW TU• <Txavuar.a.
- o• UE
(JUOtÂEUC: Mavom1A. o\rvvouc; wv xat rcmf>E!a; µrnT6;, ogwv tov xuf>aiov Â.aov ::i:agmjJt{h.1Q~ovm 'X.OL alnwvta,
ou JtUQU;(WQEl t0 EcpEf>QqJ T~\' xa.ftEf>(laV, &A.A.a tu(lUV'Vti<.00; fiyeµovEuEtv WeJ..wv ou <pQOVTLSEL Ta nEQL tfi; owt'Y)Q(a; rnu 'Xotvoii,
BouÂ.Îjv (3ouAEUETat ooqiwtaT'llV 'X.UL µal.a ouvEl'txfiv. MrivuEt n{J 'Iwcivvn rcaQaxa{hiµevq_> •otE tfl Kwotavttvou ouv Tougxot; ztÂLaoL f>Exa 'X.a.L Mf>EL ogx.ou:;
aunp 'XUL Âaµ(3avEL na1l autou tO'U doax&Y'Jvm EVTO; tY'J; IloÂEw; ·xat naoaf>ouVQL aut0 'TÎ]V (3aoLÂ.ELav tWV 'Pwµa.lwv, auto; f>E o MavouÎ]Â eţEÂ..ftELV cruv rni:i;
TQLÎ)(lEOt tai:; EU(ltmwµhm; xal UJtEA.ftEi:v, orcou ăQa 8Eo; {3ouÂE'rat. I1EtCJ-3d~
oiiv "TOi:; QÎ)µaot xat toi:; OQXOL; EfoEt0L · °X'al f>~ <ptÂOcpQ6vw; f>E°ţaµEvoc; m'1Tov
\i {3acrtku; 'XUL rcagaf>ou:; autcp TO naÂclttOV xat f>riµriyoQÎ)Oa; 'XUTEVWJtlOV :rtav'((J)V tOOV U(lUOTWV 'X.UL TWV TO'U Bfiµou, auto; Ev 'TQL~QEOtV eµBa; (JUV yuvmxt 'X.UL
tf'Xvot; l~i'JÂ-3E •li; IloAEw;, :rrag~tlou; -r~v BaotAdav n"D 'Iwavvn.

20

w;

------------------------------------

14 ouz. P li 19 &vrnîgov Bek: <ivrn[grnv P.
chiul său Manuil II Paleolog; cp. G. Sfrantes, I, 65, 19-66, 24. Despre acest Ioan
vz_ F. Dălg-er, Johannes VII., Kaiser der Rhomăer, 1390
1408 în „Byzant.
Zeitschr.", 31 (1931), p. 2l-36.
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CAUTA AJUTOR TN APUS

XIV 4-S

4. Şi care era gîndul lui Baiazid şi care al împăratului1 Manuil? Baiazid credea să obţină Consiantinopolea din mina lui Ioan ; căci i-o ceruse de mai înainte şi el i-o făgăduise; şi Baiazid în schimbul Constantinopolei i-a făgăduit că-i \'a da Peloponezul cu jurămînt şi că în viitor o
să tină pace cu el. Jmpăratul însă era creştin foarte şi în minte avea cuYiniele dumnezeieşti : şi plin întru înţelepciune, \'edea pe toţi supuşii săi
suferind mult din cauza lipsurilor; căci ajunsese măsura de griu peste
douăzeci iperperi : şi de unde iperperul ? Măsura de vin aşijderea şi lipsă
de altă hrană necesară : minat de nevoie, poporul de rînd căuta spre
necredinţă şi trădare de patrie; şi el însuşi în fiecare clipă şi în fiecare
zi se mărturisea lui dumnezeu şi spunea : „Nu da, Hristoase împărate,
să se întîmple şi nici să se audă între naţiunile creştine care nu cunosc
situaţia, că în zilele împăratului /\1.anuil a fost dată Constantinopolea împreună cu sfintele şi cinstitele odoare ce se află într-însa în mîinile necredincioşilor şi luptătorii.Jr de Hristos !" Şi atunci aflînd pe Ioan lucrînd împreună cu sultanul să-l facă împărat - şi sultanul preocupîndu-se de chestiune chipurile în interesul aceluia, - Manuil rostise vorba
mîntuitoare : „Rămîi cu bine şi să nu-ţi mai pese de împărăţie!"
5. Şi ajungînd pe tărrnurile Peloponezului, şi-a lăsat acolo doamna
şi copiii; căci îl a\"ea pe Ioan copil mic şi pe Teodor în scutece. Lăsîndu-i
în Metone şi trimiţînd înapoi triremele, însuşi s-a urcat în una din corăbiile cele mari şi a plecat la Veneţia, de la Veneţia la Milano, Genua,
Florenţa, Ferara şi, străbătînd toată Italia, a plecat din Provansa în Germania adică Franţa; şi toţi regii şi ducii şi conţii l-au cinstit şi l-au încărcat de daruri ca pe un semizeu. Străbătînd toată Franţa şi trecînd în
hotarele alamanilor, a venit iarăşi la Veneţia. Şi veneţienii l-au primit
cu cinste, după cum se cuwnea, şi cu daruri foarte multe trimiţîndu-1
acasă, s-a întors la Metone în trireme de ale acelora ; şi regăsindu-se
cu doamna şi copiii, şedea urmărind cu atenţie suferinţele Constantinopolei sau, mai bine-zis. nenorocirile poporului romeilor.
---------

----------------

4: µEµvriµlvo; tu
tEîa
in minte auea cu.uintele dumnezeieşti: Duca
face aluzie Ia locurile din profetul Isaia 26, 20 şi Epistola sf. apostol Pavel către
romani 12, 19, unde se dă sfatul să te dai la o parte în faţa urgiei şi a miniei lui
dumnezeu, pînă ce trece. - Eixocn
''oµioµa'la
20 de iperperi: D. A. Zakythinos,
Preţul griului in Bizanţ în
'EmtT]Qi; 'EtaLQEla; Buţaviwwv ortoubwv 12 ( 1936),
p. 398 socotind iperperul de atunci Ia 5 fr. aur, crede că ştirea lui Duca e exagerată.
- cin:t(Qoii; EilvEoL ar putea însemna şi „între nesfîrşitele naţiuni ale creştinilor",
cred însă
că e U!ai
potrivit „neştiutoarele"
de situaţia
grea a
împăratului
şi care din cauza acestei necunoaşteri a situaţiei, ar avea cuvinte de condamnar~
pentru el, dacă ar preda turcilor Constantinopolea. - l:cl>ţou fii mîntuit I E o formula
de salut cucernic; vz. D. Russo, Studii bizantino-romîne, Bucureşti, 1907, p. 47-49.
Duca însă pare să fi avut aici în minte cuvintele din sf. scriptură pe care îngerul le.-a
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4. Tlc: OE o oxorro; TOU IIayLaţi)-r xat Tt; o TOV BaotAEw; l\fovoui1).; ·o
'
II
r' Ecp<XVTU-,,ETO
'
'r
' II',
' TOl'- 'I wuvvou·
'
' :itQOEµEv aytm„l)î
TY]V
Ofl.lV "Ef'.ELV "E'X. XELQo;
xm' yaQ
t~Tl'}OE TOUTO 'XUL au-ro; UltEoXET0° 'X.UL o IIaytaţ~T avri T~; Ilo/,i:w; UlîEozno
<>woELv TÎ]v IlEAOJTovvl'}oov h6Qxw; xaL Et; To E~~; EXELV EtQ11vaiav ·1.aracrrucnv.
·o bE ~aot"AEii; XQLonavLxwmrn; wv xaL ~tEµvriµho; Ta {}fia xai Ev cpQovi10EL
,
e
r
'° \
S.,
'S..
\
µEOTo;,
OQO)V
TO\ lllTY}'
X.OOV UlTUV TU/\UllTWQOUµEVO\I urco
E\luHu;,
~lOuto; YUQ (J[.TQ1J
VJîEQ TU E'lxocrt voµtoµara· 'X.Ul lTOU voµtaµa; o'lvou TO O~lOLW;· Y.ai U.Hwv uvay''t ,
e
\
"),
\
)
Y.aLWV TQO(j)WV /\El'l!Jt;. Es avayxri; o 'X.Ol vo; 11.ao; EL; UlTl<JîlU\' 'Xal lTQOuO(J.[U\' rraTQlao; EWQa · - 'X.al auro\;' i~wµo"AoyEi:ro xu{}' Exaorriv <l'>Qav TE Y.at i'jµEQav te!>
Ehlp, AEywv· „Mii µoL yhorro, XQtaTE BuotAEU, µY]OE aY.oua-311H1J h toi:; cl:itfl()Ol; rnvrnL TWV XQLOnavwv, OTl EV 1·1µEQat; Mavou1'1"A TOU Bu0tl.Ew; ltUQEM'3l] ~
/
r
n OM; 'X.UL TU EV auTn ayta 'XUL nµta
OXEUl'} TOL; UOE !JJE<Jl Y.Ul\ XQLCJTO~lUXOl;' I

,

-

I ,

\

,

\

I

'

j

el

I

I

'

-

CI

I

"I

I

"I

\

I

-

5

I

~

\

'

I

I

10

'"

Etl(?WV OU\' TOTE TOV 'Iwavvriv OUVEQYOUVTU H[l TUQUV\'(~) TOU JîOlljOUl aurov ~a
otHa. -

xo.I.

o TUQUVvo:;

qJQO\IT.l~WV T~V

w;

JCQayµan[av

UlTEQ EY.Etvou, -

o Ma-

''OllllA de~xEL to o<Vţov · „ ~crţou xal µi) µE"Ahw oot mQi [3a0t/,Eia:; ·"
ucp~xE

5. 'E"A-3wv b€ iv TOl; rcaQaA.loL; roii IIE/.o;ro;

56b

niv oforcotvav ouv

wi:;;: TExvot; E'X.Et · EÎXE yaQ Tov 'Iwavvl'}v BQE<po; xat Tov 8Eo0wgov v~mov. KaTaAEL'l!Juc; OE aurouc; Ev ME-3wvn 'X.UL Ta; TQLÎ]QEL; omo{}Ev JCEµ'l!Ja;, auro; Ev µu~
Twv µEya"Awv vriwv
I'EVOUaV,

ELOEĂ-3wv

<l>AWQEvîţlaV,

EJTAEt Etc; BEvEtl.av, aJTo o€ BEvETia; d; l\fEbtoA.ava.

<l>EQUQLaV 'X.Ul arca.oav 'huA[av Otd:{}wv, arco

IlgoBEvt~ac;

ixwQEL ELc; rEQµavtav llTOl <l>Qayytav· 'X.al lTclVTE; Ol §riyabE; 'X.Ul bouxm 'X.al

20

'X.0\1-

'îlbE; htµ<.uv UUTOV 'X.Ul w:; ~µt -3rnv OWQOt; l)~tdBovTO. ~lf"A{}wv bf năoav <l>Qayy(av xaL Ele; Ta TWV 'AJ..aµavwv OQta rcEgaoa;, na"Atv ~/,{}Ev Et; BEvET[av. Oi bf.
BhEToL

JCQEJCOVTw:;

cptJ..oţEvÎ)oavrE;

'Xal ouv 0cJ)QOt;

rc/,doTot;

UJTOJTEµ'\jmvm;,

EoTQclqlY] d:; ME'3WVl'}V oliv mi:c; autwv TQLÎ]QEOl 'X.Ul OUVTUXWV Tii OEOJTOLVTI xat
TOÎ:; TE'X.VOL; ha{}'YjTO 'X.aQabox&v TU TÎ]:; IIoAEWI; aTUxi)µaTa, µăAAOV Ta TOU
E{}vou; Tfov 'Pwµatwv buoTuxytµam.
15 dgfpm P: EÎQl]XE Bek
spus

către

viaţă",

Lot ac!.>twv

Biblia,

I aciiţov

P,:

aciiţwv

acpţE •Tiv aeau•oii 'ljlUXÎJV

Bucureşti,

P li 23

'Al.ct~Lcivwv

P.

Genes. 19, 17 „Fugi, ca

să

scapi cu

1939, Facerea, 19, 17.

5: rEQµaviav Ti•oL «l>Qayyiav Germania adică Franţa: vz. V, 2 şi XI, 2; cp.
Procop, III, 3, 1: li; rEQµavoui; •E o'L viiv «l>QayyoL xaÂoiiv•at „la germani care acuma
se chiamă franci" (Războiul Vandal I 3, 1). 'A).aµavwv lSQLa
hotarele alamanilor; vz. şi V, 2. Manuil II Paleolog a ajuns pînă în Anglia (vz. G. Ostrogorsky,
Gesch. des byz. Staates 2, p. 441 Jndeosebi notele l şi 2). La întoarcere se poate să fi
trecut şi prin Germania, dacă Duca nu înţelege mai degrabă prin hotarele alamanilor, Italia de nord; vz. şi V, 2: era din Alamania spunînd despre împărăteasa
Ana, care era din Italia de nord, din Savoia.
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xv

TIMUR-LENK

1-4

XV. împăratul Ioan însă intrînd în Constantinopole şi încoAd
.
t
. t d
. A tA• d
I ·
ronm u-se impara , a m ro us mai m 11, upa cererea Ul
Baiazid, un judecător turc, care judeca după legea arabă
neînţelegerile ce se iscau între bizantini şi turci. Şi toate· cîte le aveau
bizantinii pînă la Silivria şi însăşi Silivria, le-a luat Baiazid şi Ioan a ră
mas domnind numai înăuntrul Constantinopolei.
2. Iar Baiazid şezînd la Brusa, privea la arborii fericiriii cu crengi
înalte şi încărcaţi de fructe şi zi de zi desf ătîndu-se fără nici o ruşine în
cîntările felurite ale păsărilor: căci orice era frumos din limbile de neamuri sau orice era fiinţă aleasă la trup sau metal preţios sau orice e dat
de dumnezeu în lumea aceasta, plăcut la înfăţişare, nu lipsea să nu fie şi
să nu se afle în cămările lui; persoane alese de parte bărbătească şi femeiască, din cele curate la trup şi cu faţa frumoasă, stăteau în jurul lui băie
ţandri tineri şi dol of ani şi fecioare mai strălucitoare ca soarele, de ale
cui? De ale grecilor şi sîrbilor, romînilor şi albanezilor, ungurilor şi saşilor, bulgarilor şi latinilor, fiecare cîntînd în· limba sa, şi fără voie ; iar
el şezînd şi îmbuibîndu-se, nu înceta să-şi petreacă în plăceri desfrînate
cu parte bărbătească şi femeiască.
3. Aceasta e răsplata fărădelegilor noastre. Dreaptă e pedeapsa lui
dumnezeu. Ci tu, doamne, dă-le şi lor după faptele lor. Nu te uita la fără
delegile noastre, stăpîne, şi să nu ne laşi să fim striviţi ca firul din puzderie, ci caută asupra noastră cu ochiul tău îndurător.
Ioan VII Paleolog
şi Baiazid. Soli
de la Timur-Lenk

5

NA\"AL\

w

w

4. Petrecîndu-şi el în una din zile, iată vestea că au venit soli din
Persia şi cer să-l vadă pe sultan. - „De la cine ?" a răspuns. - Iar ei :
„De la Temir-han, sultan al Persiei şi Babilonului". - El însă a poruncit să li se dea loc spre odihnă. Şi după cîteva zile i-a chemat la el şi a
cerut să audă scopul soliei lor. Şi ei venind şi stînd în faţa lui, au grăit:
„Marele han Temir prin servitorii lui îţi anunţă spunînd, că nu-ţi este
iertat să răpeşti ţinuturi străine şi prin ele să te faci maire conducător.
Ajungă-ţi cîte ţi-a dat dumnezeu să iei de la necredincioşi ! Provinciile
însă pe care le-ai apucat hoţeşte de la ceilalţi sultani întoarce-le de îndată şi dă-le înapoi, ca şi de la dumnezeu să ai parte de bine ; şi de la
ceilalţi sultani vei primi mulţumiri şi laude. Iar de nu, eu, cu ajutorul
lui dumnezeu, am să-i răzbun pe ei". Spunînd ei acestea şi altele mai
multe, Baiazid a poruncit să le radă bărbile cu briciul şi să-i lase să
XV 4 : u.noxgLaLugtoL iji.ttoaav au venit soli cp. L. Chalc., I, 95, : 7 - 97, 9
7 şi G. Sfranţes, I 87, 22 - 88, 5. - a.no Ilrgaia~ din Persia: de flapt
din ţinuturile mongole de la nord de Persia ale lui Timur-Lenk, pe care Duca le
cuprinde sub numele antic Persia ; vz. şi XV, 6, unde spune că Samarcand e. capitala Persiei. - Provinciile însă care le-ai apucat hoţeşte: Baia zid i-a fost izgonit
pe sultanii turci selgiucizi din ţările lor şi aceştia, fugind la Timur-Lenk (vz. mai
şi 98, 4 -
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XV. 'O f>E BaoLÂEui; ·1ooavvlJi; doEA{}oov EV rii TI6A.n xai orE~Eii; BaatÂ.Eui; dol};E l"CQOOTOV xma TO a'LTl'jµa TOU IIayLat~r 'X(llT~V Tougxov, oi; Tai; &µcplBo'Aiai; Tai; &vaµETa;u ouµBmvofoai; ~PooµaiOLi; xat Tougxoti; m'.iroi; f>LfaQLVf
xara TOV 'Aga{3l'XOV v6µov. Kat rcavm ooa Eixov 'Pooµatol µEX(ll LljAuBgiai; xai
a'UTl'J LlJAuBgi.a TOU TiaymsÎ]r Eyivovro xat o 'Iooavvl'ji; {iv Ba0Ll,E1'.1mv µ6vov
EVtoi; rr1i; TioAEooi;.
2. 'O bE Tiaytasî1r

Y.a{)~~ti:vo;

h Tigofon r.ut ru ri); Eutuzla;

5
5 îb

u~Jl,r.o~w

f>hbga ogoov xagrcoi:i; BgWovm xat 'X.a-a' b.aotl'jV 1'1~u~gav abHIJ; xarnrgucpwvrn EV
f>mcp6goti; OT(lO'U{}oov XEAab.tof.taOlV, ou yag EAEll'tE Tl nov Ev roi:; )'EvEOL nov
yAoooooov wgai:ov, E'LtE Ev owµan ScVO'U ll µETa'A'Aou 11 ă},Alji; nvo; Ev n'tl xooµcp
bo{}dori; naga wu 8rnu 115Eia; o~Ew;, rnli µ1'1 dvai TE r.at Eug[oxrn-Om h toi:r;
-Ol'joaugoi:i; aurou, E'XAEyoµEva. TOLV'UV ta xa-Oaga TWV owµcnwv xat TWV tligaiq
ti] o~JEL &(>(>ivwv TE xai '3l]Mwv, nagiotavro nmMgta vfo xui rgu<ffQ<l xai x6gm UJtEQ rov îlAtov Mµnouom, - t[vwv; 'Pw~w[wv, LigBwv, Bll!'1zmv, 'AA!3uvtroov, Ouyygwv, LU~(J)V, BouÂ.yagrnv xai Am[vwv, - Eva E'XUOTOV ~lfÂ.(~)bOtJ\'T(J)V
rii lb~ bmA.Eîmp xai µ11 BouA.oµhwv, auro; bE xa-011wvo; 'X(.(l Y.Utuomm1Â.wv
OU'X Erca{1no acpgobtalaţrnv, Ev UQQEVOLi; CWEAya[vrnv r.at 1~i'1/.rn1v.

10

15

ra

3. Taum Toov nagavoµLt7JV 11µwv
ElltXflQU. ~txala 11 rnli 8rnii rca[bEUoLi; .• AA'Aa ou, 'XtJQLE, an65o; xai autoi:; XUTU TU l,!gyu aun7w. TiagtbE ta; uvoµi.ai; l,µoov, f>forcom, xai µ~ Mani; cruvtgiBl)vm l'1µiu; <o; r.aÂ.u~t11v cnu:-cElou, &'AAO.
BM~ov Et; l,µui; tAEq) oµµatt OO'U.
4. KamonaraAtovro; ol'.iv µu'ţ rwv 1'1µq_iow, ibou µi1vuµa, c:J; ccror.g101ugtot
,„„ _a.
, , n
, t_lJTOUVtE;
'SI. ,
"
,
, " mn:xg1va, ,
ll/\.vooav
ano
E(lotai;
LuELV rov
ll)'Eµova.
- „ n aga, nvo;;
to. - Oi bi· „Tiaga rou TEµ11g-zc'.tv, oouhuvou TIEgola; xat BaBui,tovo;." - ~o
f>E rceootm~E TOU bouvm aurni:i; TOltOV El.; &vc'.mauCHV. Mnu bf, nva; l'lµE(>ai;
rceooxaArnaµEvoi; auwu; ES~TEL Tcl Tl)i; n:grnBdai; &xouom„ Ot OE f/.flovTE; '.<.al
rcaeaoravTEi; hwmov aurou E<pljlîav·
µiya; xav TEµllQ 51' 1'1~1ă; TOu; bouAoui; aurou µl']VUEl OOL AEywv, on OU'X EţE<JîlV OOl UQJtUSElV Tcl &iJ.orgm i«lL bl'
auroov ynifo{}m OE µiyai; aexriyoi;. •Aexou Eli; ooa OOl o 8Eo; bibrnxE JtaQCl
TOOV ardorwv },a~wv· Ta; Of Erra0zlai;, Ci; rraea TOlV Â.OlltWV llYfµovwv ),11otQL'l.Wt;
iîercaoa.i;, rcagEU-3u orgf-~m; M;, tva xat naga 8H[> El'.i oot YEvlJTaL r.ul rraga n7iv
Aomoov l,yEµovwv Euzaetoriai; xai Erralvou; f!ţELi;. El bE µ~. Eyth fooµm oi1v
8Ecp hbL'Xl'JT~; auroov." - Taum xai ă'AAa rrl1El(J) ElltOVTE;, o Tiayiaţ~r Er.i ),EU-

20

58b

.:o

8 xui:cti:(lucp6vrn P: fortasse XctH.tTQUcpwv IJ 11 ljllfo; P li 13 "fJAECJiv Bek: fiî]A.utov
P 1114-15 'AA.~av~i:wv P ii 29 !tEya; UQXî]i'6; P: fortasse µ€yav UQXîJY6V li 32 E!;l']; P.

sus IV, 2

şi

3) i-au cerut ajutor. -

să

le

radă bărbile ... Să

fie

despărţit ...

raderea

bărbii şi despărţirea de soţie şi apoi reprimirea ei era o mare ruşine şi jignire (vz.
mai jos XVI, 4: să ne înjure soţiile şi 10: ne despărţea de soţiile); cp. şi L. Chalc„
I. 98, 11 - 21 şi 138, 19 - 139, 2.
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5-6

de nici o cinste, zicîndu-le : „Mergeţi, spuneţi domnului vos'
să vie repede căci îl aştept. Să 'fie despărţit de soţia-i legiuită,
dacă n-ar Yeni!" Acestea şi alte batjocuri spunînd către ei, i-a lăsat
să plece fără de nici o cinste.
Iar dînsul n-a zăbovit. ci cu toată armata a pornit la război spre
părţile de sus ale Armeniei.
plece
tru:

,1

LUI

fără

Căci

anul trecut cucerise Sebastia cea mare a Capadociei ; în
această expediţie însă trecînd hotarele Armeniei celei Mari şi intrînd în
pămîntul turco-perşilor, a pus stăpînire pe unul din oraşele lor, numit
Arsingan. Şi luînd calea întoarsă. a venit la Brusa; apoi ridicîndu-se
din Brusa şi trecînd peste strîmtoare, a venit la Adrianopole şi-i anunţă
împăratului Ioan, spunîndu-i că „Eu clacă şi l-am izgonit din Constantinopole pe împăratul Manuil, aceasta nu am făcut-o pentru tine, ci pentru mine. Dacă vrei aşadar să fii prietenul nostru, mută-te de acolo şi-ţi
voi da ţarn pe care o vrei; iar ele nu, martor mi-e dumnezeu şi marele
profet, nu voi cruţa pe nimeni, ci pe toţi îi voi prăpădi cu desăvîrşire".
Acestea şi alte veşti de urgie le-a trimis Baiazid, ei însă şi-au pus nă
dejdea în dumnezeu ; căci apucaseră să îngrijească de mai înainte pentru hrană, din multe puţine ! Şi au răspuns solilor grăind : „Mergeţi,
spuneţi domnului vostru : noi fiind fără putere şi la multă asupreală, alt
loc de scăpare nu a\·em decît la dumnezeu care ajută pe cei fără de putere şi-i apasă pe cei puternici. Şi ce vrea, facă!".
Năvălirile

6. Jn zilele acelea au venit oamenii· din Amasia cu

ştiri,

lui Timur-Lenk. că Temir-han e pe cale cu război în contra Sidei. Şi
~5

:rn

Baiazid trecînd d'.ncolo, se opreşte la Brusa şi, trimiţînd în toate părţile,
a chemat :a el toate o~tile din răsărit ~i apus. Temir-han însă străbătind
Armenia, a cucerit mai intîi .\rsingan după legea războiului şi pe toţi care au
fost aşezaţi acolo de Baiazid, i-a trecut prin sabie. Apoi mer,gînd asupra Sebastiei şi aceasta fiind cetate mare, a tăbărît în faţa ei. Şi cerind cetatea şi cei dinăuntru nernind să se dea, a minat-o de jur-împrejur, să
pînd galerii şi sprijinind-o mai jos de temelii pe bîrne şi scînduri şi nimeni din cei dinăuntru nu ştiau ce s-a făcut în contra lor, căci acei ce
au săpat, au început minarea departe de cetate, o milă şi mai bine. Şi
era cetatea construită din cărămidă nearsă. Atunci a trimis din nou ştire
5 :Turco-perşilor: cu acest nume Duca desemnează (vz. şi XXII, 9 şi XXXIII,
2) seminţiile turcomane din nord-estul Asiei Mici şi de prin Armenia şi nordul Iranului. Istoricii bizantini, clasicomani cum sînt, îi şi numesc pe turci deseori perşi,
vz. G. Moravcsik, II, 275 şi 216-218. - Arsingan e Erzerum de azi, capitala Ar-
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OEV 'ţugl.q> xa-fragm Tou; m:Dyoova; xal, arrorrEµ1!Jm ch(µou;, cpÎ]oa; autoi:; · ,:YJta')'ETE, arrayyELÂCXTE Te{> ;rngi.cp vµwv. EQzfo-800 razu. hbixoµm yag auTOV. "EoTW
'X.EXWQtaµho; arro Tf); autou voµ[µou yaµnf);, EL µ~ EA-8-ot." - TauTa xal, ETEQCl
aboArnxiJµaTa El.mov rrgo; autou;, CxTtµoo; Cxl'tEl'tE~l~JEV. AuTo; bE µÎj &µEÂÎ]oa;,
aÂÂa oliv micrn tji OTQUTl~ rcgo; Ta CxVOOTEQa µEQl] TÎj; ,AgµEvta; EoTQUTEOOE'V.

.")

5. "'Hv yag Te{> ngoAaB6vn xgovq> AaBoov niv Tl); Karmaboxta; MqaAriv
~<'BaoTELav· h bf Tfl oTQaTEI~ muTn biaBa; Ta ogm Tl); MEyai..ri; 'AQµEvl.a;
xr.d EL; TÎJV TW\I Tougxomgowv yl)v ELOEÂ'3lO\I EY.QUTl]PE µiav TW\I rroÂEWV ÂEyo~lEvl]V ,Agouyyav. 'ErravaţE u;a; bE: fi'A'8Ev

Ev Ilgolion. arraga; bE: EX TÎj; IlQOU-

ori; xal, blaBa; Tov rrog'81uov ~A'8Ev d; 'AbgtavourroÂlv xat Te{> BacnÂEi: 'Ioouvv11
µ11vt•Et. AEyoov, on. „ 'Eylo µh, El xai TOV BaotAEa Mavou1'1A i;iwoa Tl); IloAEoo;,
Ol~ 51a Of, aÂÂa eh' EµE TOVTO mrcoirixa. Ifot d ~lEv BouÂEl TOU dvat OE ~µETEQO\I
cplAov, µnaOTl]{h Twv EXEÎ xal. bwow oot Erragxlav, 1iv ăv Boui..·rr El bf µ~ yE,
µagTu; µot 8Eo; 'X.UL o µEya; TCQO<pllTl];, ou cprtooµai. nvo;, aÂÂa rravTa; ăgf>l]V
oHow." - Talim xal. ETEQa o Ilaywţ1'11 OQyll,a TCE~njm; µrivuµam, auTOL 10
8Ec'i) Ta; Hrrtba; avE'8EVTO. fioav yag rcgoµEJ,fîl]'X.OTE; f'l. rroA/.iOv o/,t ya rcgo;
TQocpljv. Ol bE Ul'tEXQ·LVaVTO ÂEyovTE;. „ 'Y rrayETE, &.vayyElÂan: Te{> 'X1JQlCp vµwv.
llµEî; Ev &buvaiµL<;,t ovTE; xal, ·f>uvaor(~ rroÂÂfi, OU'l. lfxoµEv rrou xamcpuyEÎV, EL
µ1i Et; 8Eov TOV Bori'8oiivra Tou; abuvatou; ;ml, xarabuvaOTEllOVTa roi\; buva,
'
"
ara;. K m\ EL" n 1(.l.JO'U,AEL,
rroLEt.
-

6. ~Ev f>E mi:; llµEgm; EXELvm; f)Mlov µrivi'1µam <pEQOVTE; E~ 'Aµaoda;,
w; o TEµ1ig-xav OTQaTEt•EL xaTa TÎj; L'UQta;. 'O IlaylaţÎJT bE TCEQUOa; xal Ev
TTI IlQOUoTI btayoov, rriµ1!Ja; arcavrazou TCQOOEY.aÂEÎTO ra; buvaµEt; mioa; rli;
' '
s:.'
'O uE
s:.' T Eµl]g-xav
'
' uta
s:. r.i.'
'
'A QµEvtav
'
'
'
H~ia;
xm• n1;
u'UCJEoo;.
EXEIQWOaTo
rrgw1Ja; Tl]V
•ov TO ,Agouyyav n:oAEµou voµcp Y.UL rcavTa; Tou; ol.xt0'8hra; :i[UQU TOU Ilay1.aţ1iT ţtcpEt xmfocpaţEv. Eîm H'8wv El; LEBuoTELav xal µEyaAbrroÂtv ofoav,
EmlţE xaQUxa· xal, ţl]TÎ]oa; TÎjv rroÂlv xal, µÎj hMvTE; ot EvTo;, xaToQu'ţa; yuQo{)i::v Eoîl]OEV aun'1v El'tcl\IW TU)V boxwv xal TWV oavt5oov 'XUT00'8Ev EX {}EµE-8Awv,
µ1'1 yvovrn; nvo; n7iv hr6;, îl ăQa EYEYOVEL TU xm' aurwv· fioav yag ol OQUXTat
&gţa1UEVOl niv OQUYllV arco µaxg6'8Ev TÎj; rroÂEoo;, µlltov E\I xal, rrAEov. THv f>E
1 aui:oîc; Buii: athour; p li 3 Hi'.toL Buii: El..i'.tEL P. li 13 ~OUAOL p li 16 1t{>O~lEAE'l:l'JXO
i:Ec; P: 1tQOµEµEAETYJXOi:Ec; Bek li 18 buvacrn[a P: ci.buvacrn[r,i Buii I xcnacpuyEîv Bek: xai:aqiuyELv Buii: xai:aqiuyaL P.
turceşti; vz. Critobul, p. 138, nota la Tigranocerta şi p. 139, nota ia cap.
VI § I.
6: Cp. L. Chalc., I, 135, 18-137, 17 şi 130, 18- 131, 2 şi 134, 22 (Sfrantes,
I, 69, 15- 23). Această primă năvală a lui Timur-Lenk a avut loc în 1400;
vz. M. Alexandrescu-Dersca, La campagne de Tim11r en Anatolie (1402), Bucureşti,
1942, p. 43.

meniei
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celor dinăuntru, spunînd : „Dacă voiţi să scăpaţi, predaţi cetatea !" Dar ei nu s-au lăsat înduplecaţi, ci l-au împroşcat cu sudalme fără mă
sură; atunci el a dat foc bîrnelor pe care fusese sprijinită cetatea şi a
căzut din temelii ; şi intrînd, a început să taie şi să jefuiască fără cru5
tare pe locuitorii cetăţii. Şi Tamir-han a poruncit, ca pe toţi mai marii
cetăţii să-i adune într-un singur loc; şi a ordonat să sape gropi mari ca
nişte morminte şi să-i lege cu o legătură, pe care încă nici unul dintre
tirani n-a născocit-o: căci îi îndoiau din ceafă şi-i împingeau între pi·
cioare, pînă ce nasul nenorocitului aceluia, al oricăruia ar fi, ajungea la
10
dos, iar fluierile picioarelor cu genunchii rămîneau atîrnate de amîndouă
urechile; şi omul rotund ca un arici era împins cu suliţa în groapă. Şi
zece sau şi mai mulţi fiind într-un singur mormînt, nu-i acopereau cu
pămînt, ci închizîndu-i bine cu scînduri, aruncau deasupra scîndurilor ţă
rlne:i. ca nu înăduşindu-se uşor să înceteze din viaţă. Un chin ca aieesta
J.')
a născocit scitul. După ce astfel Sebastia a nimicit-o pînă la capăt,
merge înspre părţile Feniciei şi pînă la Damasc chiar şi arde şi jefuieşte
şi ia avere nenumărată şi robi mulţime. Şi Damascul lăsîndu-1 pustiu,
trece asupra Alepolui şi l-a nimicit şi pe acesta ; şi mulţi meşteri iscusiţi
i-a mutat în Persia. Şi după ce a băgat în spaimă pe arabi, s-a pornit
20
tnapoi la Samarcand, capitala Persiei. Baiazid auzind ce s-a întîmplat
la Arsingan, în cetatea Sebastia, în Siria şi la Damasc şi la Alepo, nu
contenea să facă recrutări şi în răsărit şi să adune în Asia oaste nouă
şi să o sporească peste măsură pe aceasta.
7. Iar sărmanii constantinopolitani cu împăratul 1 , ridicînd mîinile că2.5
tre dumnezeu, cu foarte multe lacrimi se rugau fier binte, zicînd : „Doamne, dumnezeul milei, îndură-te de noi, netrebnicii robii tăi şi dă aceluia
ce ne ameninţă pe noi şi pe această casă a ta şi cele s[inte dintr-însa, altă
grijă, alt gînd, alt cuget, ca liberi fiind de asuprirea lui, să te slăvim
pe tine, tatăl, fiul şi sfîntul duh, unul dumnezeu în veci, amin!".
30

35

·xvi. Iar la începutul primăverii, iată că şi Temir-han vine din Per·
sia înspre părţile de pe la Tanais şi, aducînd pe taurosciţi şi pe zichi şi
avasgi şi clărîmînd oraşele din Bospor, a trecut spre părţile Armeniei; şi
după ce a străbătut Capadocia cu multă armată şi după ce a luat nu
puţini din armeni, a ajuns în părţile Galatiei, avînd cu el o oaste foarte
numeroasă ca şi Xerxe odinioară.
7: bi>~ Tov lnu:tELÂoiivrn ... µieLµvay „cit despre acela care ne amenin\ă" dă-i altă
vz. XIV 2: Tov Eµov n:aTtea.
XVI şi XVII : cp. L. Chalc., I, 137, 18 - 152, 14.
XVI l : Din Persia: aici ca şi mai sus, Duca desemnează cu acei.t nume ln•
tinsul imperiu tătărăsc al lui Timur-Lenk. - Taurosci/i, zichi, avasgi: sînt denumiri
e1ntice de popoare; în timpul lui Duca, pe la mijlocul secolului al 15-lea deci, sub

grijă

https://biblioteca-digitala.ro

XV 6-XVI 1

DUCAS: ISTORIA TURCO-BIZANTINA

91

~ :rc6/..ti; EX. :rc/..tv{}ou wµÎ}i; OLX.oboµlj{}Eioa. T6tE :rcaÂtv Ej.!ÎJVOOE toi:; hbov Mywv·
„El Bou/..rn{}E TOU aciiţrn{}m, rcaeabon TÎJV :rc6/..tv·" - Autot BE: µÎj :rcEto-'3hni;,
iJ.AM. Âotboeiai; EX.)(EaVTEi; aµheoui;, TCU(> EvLlJOL Toi:; Ooxoi:i;, oii;, EVL~QUTO fi rr.6/..ti;
xat EX. tOOV {}qtEÂLWV X.O:tETCEO'E x.at ELOEA{}6vtEi; ~(>;avto a<pEtbooi; x.cx:rax.6:rctElV x.at
o"X.uAEuEtv Toui; :rco/..tTai;. ·o M. Taµiie-xăv E'X.EAEuoE :rcavTai; Toui; :rceouxovrai; TÎJi; 5
1COÂEooi; auva{}eoi:am Eti; EV x.at 1C(>OOtaţai; Ă<lx.x.oui; O(>UYElV ooi; tacpoui; µEyf{}ui;
xat brnµEtV aurnui; brnlµ6v, ov oux. foocptom6 ni; HOV tU(>UVV(J)V. TOV YUQ auxiva imox./..LvavtEi; 'X.UL Ev µfoc!_) TOOV OX.EAOOV w{hloav1Ei;, ă)(Qli;' 1'1 QLV TOU booTUxou; EXELVOU, o:rcotou ăQa xat E'Llj, XaTaVtÎJOU EV Tcp lt(>WX.tcp, al. bf: ·,w~µm O'Uv
mii; y6vaow E; Exa.TEQWV Toov ooToov UrcUWQljµtvm, 'Xai o ăv'3ew:rcoi; worrEQ xav1o
'86xotQoi; ocpm(>oEtbÎji; Ev Tcp Ta<p(!_) ÎJx.ovr.tţno. Kai Mxa 11 mt :rcÂELovEi; Ev hi
µvljµELC!,) OVtEi;, ou OUVE'X.ÂElOV xooµacnv, W.."J..cl OCX.VlOlV aacpaA.i.aavtEi; E:rcavw TOOV
aavtbwv E)(wµanţov, i'.va µÎj Eux6/..w; :rcvtytvH; &rr0Ba/..Awv1m rnu ţÎ}v. Tota{1111v
o ~xU{}lJ; E:rcEvoÎ)aarn Baaavov. 'Emt oiiv au1Îjv El; TEA.oi; 11cpavtaEv, EQXHat El; 61 b
ta tÎ}i; <l>otVLXlji;' µE(>lj 'X.a.L EWi;' aut'i\i; ~aµa<J'xou 'XClL EµmrrQ~ 'X<lL AElJAaTEt xat
15
ÂaµBavEt TCAOUTOV avaQt{}µljtOV itaL alxµaAwo(av 1COMÎ)v. Kat tÎJV ~aµaox.ov EQl')µooaai; E:rct To XaA.rn BmBatvEt ;mt aut'o ÎJcpavtaEv· xat :rcoA./..ou; Toov TExvwv EmatÎ)µovai; di; IlEQOUxv µErntx.taEv. l(at wui; "AeaBai; cpoBl)aai; E:rcavEţEU;Ev di;
~aµaQ)(CtVT, µljt'(>OTCOALV IlEQCJ(ai;. ·o BE: IlaymţÎjT axouwv Ta yEvoµEva Ev t0
'Aeauyyav, Ev ~E{3aaTEL~ TfJ n6A.u, h ~uQt~ 'X.<lL f.v TfJ ~aµWJ')(cp xai Tcp Xa- 20
AE:rc, o&~ ETCUUEtO :i'COtOOV &noyQacpai; EV t'E Ecii~ xat Ev t'fJ 'Acri~ a-3Qotţwv vfov
CJt(>mov x.at u:rcf:Q nEQtoaou Tomov 3CA.11{h)vwv.
7. Ol. BE: lttW)(OL IloAi:Tat auv Tcp BaatAEÎ: )(EÎ:Qai; :rceo; 8Eov a'LQOVTEi;', ouv
Mxeuat n:A.Etaroti; t'XhEuov Myovni;· „8Ee xai KuQtE rou EAfou;, EAElJO'OV fiµăi;
roui; Ct)(QELoui; boul.ou; oou xat Mi; t'OV EltCl:i'CElAoUvta fiµai; i'.UL t'OV oov oixov t'OU- 25
TOV xai TU Ev aurcp ayta ăl.A11v µiQ~µvav, ClAAlJV <pQOVTLba, UAAOV A.oytaµov, i'.va
EÂEU'3EQW'3hw; TÎJI; autou TU(><X.vvlt>oi; Boţaawµh CJE TOV ltatEQCl xat 'UlOV xai
TO aytov JtVEuµa, TOV Eva 8Eov fli; rnui; aloovai; aµÎ)v."
XVI. "EaQoi; BE: aQ~aµivou lt>ou xat o TEµiie-xav Ex IlEQattxi; nQoi; -ra
roii TavaWo; µEQlJ EÂ-3wv Y.<:tL roui; TaUQOOxu-3ai; 'X.CIL Ztxxou; xat 'ABaayoui; 30
&'3QOLCJai; xat ta Ev Tcp Boo·JtOQC!,) :rcoi..txvta 'XCltaCJXa'4KX.i;, btEBlJ 1CQOi;' ta tÎ}i; 'AQ- 62b
µEvLm; µEQl'J · Y.ai 1Îjv Kmmboxtav btEÂ.-'3wv auv noi..i..fl CJTQatt~ xat Ex. toov •AeµEvl.cov
oi..tyoui; naQaAaBwv, JtQoi; ta tci.w ra/..atoov µEQlJ acp[xno CJtQatov
EXWV co; OJCOT~ 3EQţl]i; 1COAlJCX.Ql{)µl']TOV.

om

10 W'tWV p 1110-11 axavlMx.oLgo~ Bull li 30 Tava'illo~ Bull: Thanaicle I: vaLllo~ p
P li 32 KamtaMx1av P li 33 raA.aTwv P li

I

Zuxx.ou~

Tauroscit·i sînt de .înţeles Tă•tarii din Crimeea, su·b Z.ichi şi Avas.gi: lvi.ri şi georgieni
din regiunea Caucazului. - Bospor: e strîmtoarea Cherci de azi de la Crimeea. J'a).a"twv Galatiei: Duca aşază bine Ancara ân fosta provincie romană Galatia,
dar şi L. Chalc., I, 145, 4 şi G. Sfranţes, I, 88, 16 nu greşesc aşezînd-o în părţile
provinciei antice greceşti Frigia.
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2. Dar şi Baiazid ducînd cu sine toată armata din Tracia şi din Anatolia şi altă armată de ieniceri şi avînd împreună cu el pe sîrbul Şteîan, feciorul lui Lazar, cu o gardă foarte mare,
a pornit şi el să-l întîlnească pe Temir, şi cum s-a apropiat şi el de părţile Galatiei, a aflat că Temir a popos:t lingă oraşul Ancara. Venind şi el
mai aproape şi aşezîndu-şi corturile în mijlocul cîmpiei pe aproa pe de Ancara, avea şi rîul curg'Înd de-a dreptul prin cîmpie cu apă bună de băut
pentru trebuinţa armatei şi a cailor şi a întreg-ii tabere; Temir însă se aşe·
zase într-un loc l'.psit de apă. Dar ce se întîmplă? Baiazid porunceşte să
se facă vestiri prin mijlocul taberii, ca a doua zi să iasă cu toţii la vînă
toare. Şi a• pornit cu ioată armata, vinînd trei zile şi gonind cerbi. Temir
însă ridicîndu-se din locul unde era. a venit, aşezîndu-şi tabăra la marginile rîului, unde stătuse mai înainte Balazid. Fiind deci greu de apă,
mai ales că şi soarele trecea prin constelaţia leului, Temir nu mai avea
grija apei de băut. Dar Baiazid semeţindu-se şi gîndindu-se cu dispreţ la
lupta cu Temir, socotind-o ca un lucru de mîna• a doua, s-a ţinut cu stă
ruinţă de vînătoare ; şi acesta a fost primul pas spre nenorocirea sa.
Căci ieşind la vînătoare şi soarele fiind la zenit. ostaşii de arşiţa soarelui
ajungeau în primejdie să-şi piardă viaţa: şi cereau apă şi nu era; leşinau
şi mureau. Şi au murit din acest mare neajuns cinci mii de oameni. După
trei zile întorcîndu-sc spre locul unde fusese, l-a găsit pe Temir cu tabăra
acolu; şi apa nu mai era sub stăpînirea lui, ci aşezarea locului era departe de apă şi nu o putea avea uşor. De nevoie deci au văzut că a doua
zi o să trebuiască ,de ne\'oie să înceapă l.upta.
Lupta de la
1402
Ancara
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3. Tn zilele acelea, cînd soarele era în timpul primăverii trecînd prin
gemenilor, a apărut pe cer în părţile dinspre apus un semn
prevestitor de rele. Era o cometă foarte luminoasă cu coada dreaptă şi arzînd ca flacăra focului, mai bine de patru coti de lungă ; şi-şi arunca iumina ca o lance de la apus spre răsărit. Ori de cite ori soarele apunea
după orizont, atunci îşi desfăşura şi ea razele particulare şi lumina toate
capetele pămîntului şi nu lăsa să lucească celelalte stele şi nici văzduhul
să se întunece, ci flacăra ei se întindea biruitoare şi se revărsa pînă în
înaltul cerului, pînă ce dispărea sub orizont. Acest semn l-au putut vedea indienii, chaldeii, egiptenii, frigienii, perşii şi locuitorii din Asia Mică,
şi tracii şi ungurii, dalmaţii şi italienii, spaniolii şi francezii şi orice altă
naţie care-şi a\·ea locuinţele pe la curgerile oceanului. Şi a stat o minune ca

constelaţia

30

35

2 : Ştef an: vz. IV 1. a avut loc Ia 28 iulie 1402,
3: rq>µavol
frînci,

soarele trecea prin constelaţia leului: lupta de la Ancara
G. Sfrantes, I, 72, 5.
francezi şi germani ; vz. ~. 2; XI, 2; XIV, 5. -

după
adică
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2. 'Q bE fiaymţÎjt ">tal auto; Jtăoav Ot(>anav ouvaţ,a; '3(>Q-XlXllV n: xal
avatOALXÎjV xal VEOAEXtoV ăUov Ot(>UTOV xal tOV ~ieBov €xoov oµoii ~t"E<pavov,
TOV TOU Aataeou ULOV ouv f>o(>U<pO(>OL; JtAEl<J"TOl;, Eţ,i)A.{}E ">tai auro; ouvavrfiowv
TCÎJ TEµÎj(>. 'Q; f>E ">tai a\rro; Jt(>OOÎJYYWE Toi:; µE(>EOL raA.a-r[a;, €µa{}Ev, OTL TEµÎj(> h 'AyyueQ- -rfl rc6A.u rcA.YJxEuoov fiv. 'Eyy[cra; M xa"KEi:vo; tlYJo.lov xai -rai;
OXYJva; rcfiţai; Ev µfocp -roii "Kaµnou rcA.YJo[ov 'Ayyl'.1ea;, ElXE _xai -rov rroraµov
Eu{IUQQOOUVTa 'X.UL TO mmµov uf>ooe f>La TE n1v xedav TOU OT(>atou xai TOOV
lJTJT(l)V xai JtclOYJi; ni; rraearaţ,Ew;. o f>E TEµllQ ~V OlX.W\I Ev avuf>ecp yfl. I1Ai1v
rL yLvETm; KEl•EUEL o Ilaymtîtr f>wlaA.ta; yEvfo{lm h µfocp rnu cpcoaarnu rfl
EJTLOUatJ Eţf/i.{}Ei:v fomv-ra; Ev îWVYJ')'EOLCp. 'Eţ,11A.-0Ev oiiv ouv rcavri
OT(>aTEUµan T(>Et; llµiea; xuvYJyEToJv r.ai EA.acpou; f>twxwv. 'O bE TEµ11e &vaora; &Jto
TOU TOJTOU, o~ l)v, ~ME xai EO"'X.~VCO<JE\I Ev rai:; ox{lw; TOU no-raµou, OJtOU Ei<.a{ll'}tO
rcewriv o Ilaymt11r. "Yf>aro; rot vuv mmvttovro;, EJTEL Y.ai 6 flii.to; Ev rct'> A.Eovn
TÎjV JtOQEl:av EJtOLEl, 6 TEµllQ OUY. E<p(>OVntE nA.fov mgi ubeorroota;. 'Ali.A' 6 Ilaytat1ir &Aatovrno,µEvo; Y..ai. i1rcEgonnxw; f>E1xvucov niv ouµnA.ox.1iv roii TqtÎJQ,
w; EX. f>EUTEQOU A.Oyou j[(>O<JEXWV aur11v, Ev~QYYJ<TE TU 'XUVYJYE<Jla. 'X.ai. 11 TC(>WTYJ
•ii; uutoii f>ucr-rux[a; EµBoA.Îj imi)(>XEV aUTYJ. 'EţE/.-Owv yae '){.UL toU t'1A.Lou ovro;
EV µrnougavftµan, ot oreanoorat UJTO TOU xauawvo; &m/i.Eyovro rii twn. xal.
Etfirouv uf>ooe xai oli'K fiv. xal EAEtrcO'l!JUXOUVTO xai &rcrnv11oxov. ,Arrf-&avov oiiv
EV -rii 'l.axona{)drţ au-rn ăvf>(>E; rcEVTa.i'.l(J"XLALOl. Mrn:l f>E TQEti; t'1µ€em; <Jt(>a<pd;
EV ~ -r6mp EXELTO, EV(>E TOV Taµ ll(> EY.El 'XClTOUVfl1<Tavra. ;mi TO uf>wg oux urc'
Eţ,ou<r[av aurou l)v, &.A.A' ~ {}fot; TOU TOJTOU &mµax.QUVE TOUTO 'X.UL oux. dzov Eux6A.w;. ~Eţ, avayx11; oiiv l.!yvwcrav, on Tfl Emoucrn Eţ &vayx11; ~tiHwcrt cruva'ljim
x6A.Eµov-_

nv

3. 'Ev f>E -rai:; ~µE(>at; EXELIVati;, 6n6n: n'1v Ea(>lVÎjV weav o 11A.to; EJTOLEL
f>ttwv -rou; f>tMµou;, JtE(>i Ta forceem µE(>YJ 011µEi:ov E<pavri E; ouQavou xat TCQOayyEA.o; 'X.UY.WV. To M fiv x.oµÎ)-rl'}; JTE(>t<pav{w. og{hov €x;wv TÎ]V x6µriv xal. w;
TCU(> cpA.oyEQUV UTCE(> rciJxw; TETTaQal;', UJTO MaEw; Ev E<~Q- w; Mgu XLVWV TÎjV
&xri:va. 'Orr6TE f>' av 6 flii.to; UJtO TOV oettovra bUva; l1v, TOTE 'X.UL auro; Eţ,11rcA.ou
-rÎ]v lf>lav &x-ri:va Y.al xan1uyatE rravra ta ti); y)i; rrieam xal oux. Ef>tf>ou -roi:;
Aotrcoi:; UOTQcWW E~auyatELv ouf>E TOV aEQa µEAavl.tELV, Cili.Aci µă/i.Aov UJtEQE'XTELVETO xai EV rt{l µrnougavLcrµan U:ilEQEY.XEXUTO 1'1 .cpA.Oţ, Ewi; UJTO TOV 0eLtovra rcEQLCOQLtE-ro. TouTO -ro oriµEi:ov EwQax.acrtv 'lvoot, Xai,f>ai:ot, Aty-Urcnot, <l>yuyE;,
IlE(><Jat xal OL niv Mt'XQUV 'Aotav olxolivw;, 8Q~'XUL TE xal 015vvot, ~al.µarm
Y.al 'I rai.ol xal 'forcavol xal rEQµavol xal ăli.Ao EL TL rn-vo; fiv olxwv EV -roi:; TOU
23 µH.i..wat P: ~1Hi..oua1 Bek.
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aceea foarte înfricoşătoare, lucind şi luminînd pretutindeni, care se chema
şi masalagiu, pînă în timpul echinocţiului de toamnă cînd soarele începe
să treacă prin constelaţia cumpenii.
4. Ci să ne întoarcem din nou şi să vedem minunatele lucrări ale lui
dumnezeu, cum pe un faraon l-a înecat· cu ajutorul altui faraon şi cum
poporul domnului a aflat alinare de multele lui necazuri; ci el n-a văzut
şi n-a priceput.
Scitul de cu seară a făcut vestiri în toată tabăra, aşa că dimineaţa
toţi s-au aflat încălecaţi, înarmaţi şi îmbrăcaţi în zale ; sculîndu-se acuma
foarte de dimineaţă, a aşezat în linie de luptă pe toţi căpitanii de cete
mari şi mici şi la aripa dreaptă a pus comandant pe cel dintîi din feciorii lui, iar la aripa stingă pe nepotu-său ; căci Temir era de peste şaizeci
de ani, şi la coada oştirii a rămas însuşi comandant. Atunci le-a împărţit poruncile spunîndu-le : „Oamenii mei adunaţi şi armata mea neînvinsă, făptură de oţel şi zid de tărie şi neam neistovit, voi aţi auzit de
faptele ele \"itejie ce le-au făcut de la început părinţii noştri, nu în Ră
sărit, căci aceasta este patria noastră, ci în Europa şi în Libia şi, simplu
grăit, peste tot pămîntul. Voi ştiţi bine ridicarea lui Xerxe şi Artaxerxe în
contra elenilor, spun a elenilor bărbaţi eroi semizei ; căci aceşti turci,
amestecătură barbară, puşi alăturea de aceia se aseamănă ca lăcusta cu
leii. Şi nu să vă fac curaj, vă amintesc acestea, căci fiara ce o vînăm, e
acuma în mîinile noastre. Ci să nu ne fugă momîia aceasta din mină,
ci să fie prinsă întreagă şi sănătoasă, ca să o ducem în ţara Persiei şi să
o arătăm copiilor noştri şi să o învăţăm minte să nu ne înjure soţiile
noastre, hătindu-şi joc de noi. Vreau deci ca acest Joc mare ce se vede,
să fie înconjurat şi aripa dreaptă să fie dusă în cerc, de asemenea şi cea
:stingă; şi întreg cîmpul împrejmuiţi-l cu un val de întărituri şi inamicul
să se afle la mijloc ca un centru al cercului". Şi atunci cele două aripi,
una din dreapta şi cealaltă din stînga, mergînd pe marginea locului, au
început să-l înconjoa.re, fiind încă dis-de-dimineaţă.
5. Baiazid insă la răsăritul soarelui şi-a aşezat cetele în linie de bă
taie şi, punînd să răsune semnalul de luptă, stătea aşteptînd ca sciţii să
înceapă lupta. Aceia însă fără vreo vorbă sau strigăt sau zgomot cît de
neînsemnat, făceau ce li se poruncise, lucrînd ca nişte furnici fără zăbavă.
Atunci Baiazid a' început sa ocărească şi să înjure pe marii lui dregători
A.aµnalila; masalagiu, • pentru că
acest fel
de camete se aseamănă unu; purtă
tor de tor\ă. Cp. Zonaras, ed. Bonn, III, 195, 11 : xoµÎ)TT); ciaT~Q o AEyoµEvo; ;uqila;
„astru comet numit Paloş", asemănător deci unui paloş.
4: oUbf: auvijxt:v n-a priceput: Psalm, 106, 7 şi profet.
Isaia, 1, 3. - Scitul:
adică tătarul. TayµaT6.Qxa; xal x1A.16.Qxou;
am tradus
generalizînd cu „căpitani de cete mari şi mici"; de fapt însă Tayµa TUQXT); e comandant de legiune,
regiment sau
batalion, un maior; şi )(LALaQXT); e comandantul unui grup de o
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Qxwvoii QE\,µuolV. ''Eotî} oiiv to tOLOihav cp(lLY.Wbfomtov tE(lm; aruxvtaxou cpuî.vov i«XL A.aµJtov, o xuL A.aµJtublui; xaiAEÎ:Tm, ăXQL Ti)i; cp{}Lvonoo(ltvi)i; l.oriµE(ltui;,
'TOU l)ÂLOU Ev t<îJ ţuycp T~V JtOQELUV ciQţaµivou JtOLEÎ.<J'{}m.
'AU' EJtUVlcoµt:V uMhi; 'XaL 'iflooµEv Ta toii 8EOu ţiva TEQUOTLa, nwi;
TOV <l>uQacO xatEJtOVTLOE bL' Elt"EQO'U <l>aeaw 'X.UL Jtw:; o tOU KUQLO'U Aao~ "-foEv
avaxoox~v toov JtOAÂoov rcovoov autoii · aA/...' oux. EÎbEv outJE ouvi)x.E.
~o ~xu&r)i; oiiv bLaA.altai; cicp' forciQw; Jtotf\oai; h navTt •cp OTQatorcibq•.
WOtE JtQW°L EUQE{}i)vm tou:; nana:; EJCOOXO\J~lEvOUt; Y.CXL JtEQl(j/QU''(µEVO'UI; toi:; orrÂot;,
avaaTa:; 1ibri OQ{}QO'U {3a{}fo:; JTUQETClţarn rcavrai; rnu:; rny~LUîaQxa; x.al. XLÂLUQxou:; 'XaL Ev µEv Tcp bEţl(il XEQatL Ecrtî}OEV UQXîJYOV TOV JCQWTOV t&v 'ULOOV autoii,
Ev b6 t0 agtaTEg0 Tov Eyyovov a\rrou, ~v yaQ uJtEQ ta ţ,' hri o TEµ{iQ, Ev b€
tfl OUQayt~ auto; hhax.To. TotE JtQOOEmţEv auToi::; Aiyoov· „ 'Q Eµov ăQ-f>OLOµa
·1..al. OTQato:; cixamy<i>vtoto:;, cpUO"t:; &baµavnvo:; xal. on(!(>ov TEi:xo:; xal. yEvEa
buoavaÂooto:;, fpwUO"atE ta:; Eţ UQXÎ\:; yqovu[a:; Jtet(la twv rcaTEQOOV l)µWv aQLotda:; olix h TTI hp~. x.al. yaQ aUTîJ Î)µETEQa JtaTQi:; Eo-nv, &U' h EuQW1CTJ 'X.al.
h Atf3\rn 'X.aL &nl-io; ELmi:v EV JCMTJ Tfl Yii· O'lbcin:. uxQ43&:; T~v Sieţ,ou xal.
'AQmţ,iQţou Y.at' 'EU{ivoov Eltavaotaotv, 'EAÂ~voov l..f.yoo toov Î)µt{}ioov ÎlQWWV
&vbQoov· o'Î5TOL YUQ oî. µtţ,o~UQ~Cl(>OL ToUQ'XOL w; cli<.QL:; rcgo:; Afovm:; Eyyu:; EX.ELvoov Elx.aţovtm. Ou yaQ {}a(!(>livoov uµCi:; &vaµ41v{iox.oo rnfrra: xa~ yaQ l\bri h
XEQoiv fiµETEQm:; To Mwaµa. 'AIJ.a µ~ aJtobQaaaToo To µoQµoAux.wv Tomo Ex
HOV XElQOOV 1'1µwv, UAA' aygwft{iTW oooov 'X.al uytE:;, tva h TTI IlEQOLi<.TI Yii futayayovTE:; bELţ,ooµEv auto Toi:; TEXVOt.:; Î)µwv xal. JtatbEUoOO~l&V autov tou µ~ acpOQxitELv l)µfo; xata tfuv ouţuyoov l)µoov. BouÂoµm toivuv To OQwµEvov wi:rto µiya XWQLOV JCEQL'XUXÂoo{}i)vm xaL to µEv bEţ,tov XEQa; 'l..\Ji'.Ă.OCfOQLX.W:; &yfo{}oo, oµoioo:;
xal. TO UQLOTEQOV' xcxl. xagax.woaTE TO mblov urcav i'.ni o E;({}Qo:; Ev µfoq> w:; XEVTQov Toii JtoAou EUQE{}{ilfoo." - TotE ta Mo xiQam, to µh Ex bEţt&v, To be Eţ
Euoovuµoov, 1\gţuvTO 'X.\JUEÎ:V TO JCEQL yELOV EH JtQOOlUi; ouori:;.
5. '0 fle Ilaytaţ~T Î)Âl.ou avaTEÂÂOvto:; îtaL auto; Tou:; ÂEyE&va.:; ouvtaţa:; xa.l. -ro huaÎ.iov 11xlioa;, fomto Exf>Eţ6µEvo:; acpETîJQLai; Jta.Qa toi; ~xu{}m:;.
Oî. M EJtQanovrn ta nQoornz{}ivm ăvrn cpoovlj:; f] &/..a/..ayµoii f] -roii tuxovro:;
f\xou, EQyaţoµEVOL w~ OO'XVOL µuQµ'Y}XE~. "HQţaTo oiiv o Ila.ytat~T &boÂrnzwv xa.l.
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mie de oameni. - O, oamenii mei adunaţi ş.a.m.d. Dacă vorbirea lui Cantacuzino IX, 3,
Duca a ticluit-o bine şi a compus-o retoric frumos, apoi această cuvîntare a lui TirnurLenk, ·inventată şi compusă şi ea de Duca, trebuie să spunem că e cam deplasată,
cînd îl face pe Timur-Lenk să se declare urmaş al lui Xerxe şi Artaxerxe, spre a-şi
încuraja ostaşii. - Libia, adică Africa. - Xerxe (485-465) şi Artaxerxe (465-425) ;
împăraţi de-ai Persiei antice. să nu ne înjure soţiile noastre: vz. mai sus
XV, 4.
5 et passim: sciţii, adică tătarii lui Timur-Lenk
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pe ceauşi sa-1 umilească şi să-i lovească, pentru că n-ar duce bine răz
boiuL Atunci unul din cei de frunte din steagul lui Atin auzind că domnul
său Atin împreună cu frafcle îi siau în faţă, a dat frîu liber cailor, şi cu
steagul său de cinci sute de ostaşi a trecut şi a fugit la· cei din faţă. Şi oamenii lui Sarchan au început să facă şi ei la feL De asemenea şi oamenii
lui Mandahia şi Carmian, cînd au văzut pe domnii lor strigînd şi făcîn
du-le semne, cu toţii au început să fugă şi să treacă la adversarii din
faţă. Şi Baiazid ca şi cioara din poveste a început puţin cîte puţin să fie
smuls de penele străine, iar cercul sciţilor să se rotunjească şi foarte curînd să fie încheiat deplin.
6. Cînd feciorul lui Lazar şi cumnatul lui Baiazid, Ştefan care rra
încă lîngă el cu o gardă de cinci mii de ostaşi sîrbi, a văzut aceasta,
neputînd răbda înfrîngerea, porneşte cu mult curaj războinic asupra sciţilor,
toate suliţele îndreptîndu-le în contra lor. Iar sciţii cînd au văzut îndrăz
neala lor plină de minie, le-au aeschis o uşă şi le-a dat o ieşire. Şi sciţii
din urmă îi dădeau jos pe luptători, lovind cu săgeţile în picioarele dindărăt ale cailor, căci :ălăreţilor nu le puteau face nimic, fiind îmbrăcaţi
în zale de oţel. Atunci sîrbii iarăşi s-au întors şi sciţii iar le-au deschis
o uşă, lăsîndu-i să intre, numai că din amîndouă părţile au căzut nu
puţini oameni. Şi Ştef an apropiindu-se de Baiazid, i-a vorbit la ureche
destule cu\·inte, dar nu l-a înduplecat să-l asculte să fugă ; căci îl înconjuraseră acum cîini mulţi şi tauri graşi au făcut cerc în jurul lui. Ştefan
însă văzînd situaţia, prevedea ce va fi curînd ; şi luînd pe ai săi şi pe
feciorul cel mare al lui Baiazid care se chema Musulman, a lovit din nou
în mijlocul duşmanilor ce-i stăteau în faţă şi, cu putere multă rărindu-i,
abia a scăpat din capcană, după ce a pierdut mulţi şi după ce însuşi a
ucis foarte mulţi. Căci sciţii se îndesiseră foarte, ajungînd de la primul
cerc în plin mijloc. Ştef an însă fugind, a luat drumul ce duce spre Brusa
şi Musulman cu el.
pe toţi turcii cîţi o apucaseră la fugă, îi tăiau fără cruBaiazid, fiindcă era foarie strîmtorat. s-a• urcat în mijlocui
cîmpiei pe un deal oarecare, adnd rămaşi pe lingă sine ca la zece mii
de robi de-ai lui, de acei pe care-i numesc ieniceri; toată cealaltă oaste
fugea în dezordine. Sciţii gonindu-i pe Turci, cum l-au zărit pe Baiazid,
7.

Sciţii însă,

ţare, pînă CC'

5 : din steagul lui Afin„. Sarchan„. Mandahia şi Carmian: prin acestea Duca
vrea să spună că unităţile recrutate din sultanatele selgiucide Aidin, Gennyan,
Menteshe şi Saruchan desfiinţate de Baiazid, dar din care unii sultani şi oameni de'
conducere se refugiaseră la Timur-Lenk, I-au părăsit pe Baiazid în toiul luptei. domnul său Afin.„ pe domnii lor: pe sultanul din Aidin nu-l mai chema Atin şi nici
pe sultanii ceilalţi nu-i mai chema aşa, precum s-ar părea din acest loc, ci ei aveau

https://biblioteca-digitala.ro

XVI 5-7

DUCAS : ISTORIA 'TURCO-BIZANTINA

97

ilBQtţoov

touc; µEywtăvac; auTou xat touc; Tţta{3ouat6ac; foto{3t{3ciţo.w xat bt(loov,
wc; ou xaA.wc; tOV JtoAf:µov &.vntt-0-Evtm. Eî; 6€ TWV UJtEQEXOVtOOV MO toi.i {3civ6ou tOU 'AtÎJV Ev(J}tuJ'8d;, wc; o XUQtoi; auwu o 'AtÎJV <TUV tcp MEAcpcp xatci Jt(l60'(J)Jt0V ELCJ'tÎ\i!.EL, acpdi; oÂ.ac; l)vtac; XCIL f..a{3oov 'tO {3avf>ov .criiv JtEVTClXOO'Lol<; OJtAj,..
tmi; autoµoA.oc; Ele; toui; EvaVtLouc; Ef>QaµEv. Oi. bt tOU ~ClQXclV xai ClUTOL 't'cl
oµot.a ExQClttOV. 'Oµol.wc; xat oi. tou Mavmxta xat TO'U KaQµUlv, OQWVtEc; Touc;
Î)yEµovac; ClUTWV 'XQclSOVtai; xai O'l)µElOVvTac; Ele; auTouc;, ă.:rravni; EcpfUyov 'K.Ol
JtQOc; touc; U:rrEvavtl.ou; EXWQOUV. ·o bE IlaymţÎJt wc; o 'XOAOLOi; xat' 'oÂ.Lyov hvtAoii'to, o XOQOi; 6€ tWV ~xu-0-wv hul<.Aoii'to xat acpai(la wc; ăQtL EYEVETO.
6. ·rnwv bE ~tE<p<ivoi;, o -roii AasaQOU ui.oc; xai "'{'UVatxabEAcpoi; tOU Ilaywţ~t, EtL <TUVOOV autcp aUV ltEVTaXLQ'XLAlotc; &.vf>QML ~EQ{3otc; bo(>ucp6Qoli; xat µi)
cpBQWV TÎJV ~ttav, n(>ElXcp -0-uµcp JtQOc; toui; ~xu'8ac; XOOQEl, O'tÎ)<TavTEi; Tcl MQmO
:rravta 'XClTcl :7tQOCT00:7tOV tWV ~xu'8wv. 01, BA ~xu-0-m i.MvtEi; tÎJV toAµav autwv
nAÎ)QlJi; '8uµou, avotl;avTEi; -0-uQav EBooxav autoic; bttl;obov. Oi. Bf. ~x"3m El;omo-0-Ev EBalJ.ov BeAECTL to-Vi; O'TQatLcOtai; EV toic; on:L0-0-l.oti; TWV 'ln::rrwv· toui; ya(>
lm{3aroc; OUx Eixov cibtxi\aat TL JtEQL1CEcpQayµtvoui; ovtac; µEÂ.aVL crtbfi(>cp. 01, BE
~EQBOL JtclAlV EJtaVQO'tQa<pEvtEc; xat JtclALV '3u(>av uvot~avTEc; OL ~xu'3m, EBOOK«V
auwic; E'L<robov, MÎ)V El; &.µcpotEQOOV tWV µEQWV E:7tEO'OV OUx ol..tyot. IlAl)O'Lci.oac; 6€ o ~TE<pavoc; tcp IlaytasÎJt xai dJtci>v Ele; to o-Oi; bw.vci {>i)µata, olix El'tuoEv
autov xamn:EL-&i'\ TOU &.xobQă<rm. i\bri YclQ ltEQLE'X.tmAoocrav autov 'XVvEc; JtOMQ~
taUQOL JtLOVEc; :JtEQLEcrXOV amov. ·o M ~TE<pavoc; OQWv tel yEvoµEva xat JtQ0{3AiJt(J)V ta µEt' oA.tyov fooµEva, touc; i.alouc; Aa{3oov xat tOV JtQWtOV ULOV TOU Ilayw.tiit, tov hy6µEvov MouoouAµav, XQOUaai; Ev µfocp n:aALv tc'i>v urrEvavtloov xal.
cruv Buvaµu :n:ollfl aQatwcrac; aut0-Uc; xai cbco{3aAcbv JtoAAouc; xai autoi; xataocpal;ac; n:Af:tcrtouc;, µ6A.ti; El;iJu tÎJi; EvEBQac;. "'Hoav yaQ oi. ~xU-8m n:Emmvooµevm,
an:o tou JtQffitou xuxA.ou Ele; to vacrtov xamvti}<TavtEc;. ·o 6€ ~tecpavoc; tÎjv n:Qoc;
IlQoiioav fotayoucrav cpEuyoov ~V xai o MoucrouAµciv cruv autcp.
7. Oi. bf. ~xu'3m Jtavtac; t0uc; Tou(>xouc;, oaot cpEuyovtEi; ~oav, Cbcavmc;
&.cpuBWc; xatETEµov, eooc; o.O o IlaytatÎJt UVEA-0-oov EV µfocp TOU xaµn:ou 6t' ăxQaV
O'tEVOXOOQLaV Ev Bouvcp TLVL EXOOV JtaQClAELJtoµevouc; wc; Mxa XLÂ.ta6ac; clQj'UQOOVÎ)rouc; O'UV ClUTcp Boul..our; auTOu, Touc; oll; 'XClAOUcrL YEVL TSUQtba;. TO 6€ AOtn:OV ă:rra.v
14

mhot~

Buii:

auTou~

P: sed vide v. 18 au Tot~ P li 31 YE v~Tţapîl>a~ P.

acuma alte nume (vz. XVIII, 3), dar Duca, după obiceiul turcesc (vz. II, 3: Caramian),
îi numeşte tot cu numele străbunilor înfiintători ai domniilor lor. cioara din
poueste : figura aceasta cu cioara care, descoperită fiind că s-a împodobit cu penele
altor păsări, e smulsă apoi, .e întrebuinţată cu plăcere de Duca ; vz. XXIV, 6, XXVII,
I ; vz. şi Const. Manasses, Cronograf v. 6589.
6 : Ştefan vz. mai sus, IV, 1. -x\JvE~ ... niovE~ cîini ... graşi: Psalm, 22, 13.
7 - 5217
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acuma ca un rechin în mijlocul mrejei, s-a dat veste din om
în om, ca nimeni să nu mai ucidă pe nimenea ; şi atunci îi despoaie pînă
la piele şi le dau drumul. Căci lege este aceasta, moştenită de demult şi
se păstrează neschimbată la urmaşi, nu numai la bizantini, ci şi la perşi,
la tribali şi la sciţi, avînd aceleaşi credinţe, ca numa1 lucrurile să fie
prădate, persoanele însă să nu fie robite şi nici ucise decît în toiul luptei.
8. Atunci ienicerii lui Baiazid se năpusteau ca nişte lei asupra sciţilor; dar sciţii din cauza rîndurilor lor covîrşitoare rezistau turcilor. Căci
ce puteau face zece faţă de o sută de sciţi? Ci toţi au fost ucişi. Şi starea
nenorocită a lui Baiazid ajunsese atît de departe, încît sciţii s-au apropiat
de el şi i-au spus : „Descalecă, domnule Baia.zid, •şi vino încoace ! Te
chiamă Temir-han". Atunci fără să vrea, a descălecat, căci calul îi era
arăpesc, de mare preţ. Ei însă au pus şeaua pe o mîrţoagă mică şi urcîndu-1 pe ea, l-au dus la Temir-han.
9. Acesta însă, ajungîndu-i la ureche că Baiazid era în mîinile lui, a
poruncit să se ridice un cort şi şedea înăuntrul cortului cu feciorul său
jucînd şah, pe care perşii îl numesc santraţ, iar latinii scacon ; el voia
cu aceasta să arate că : „Nu aveam eu nici o grijă pentru prinderea lui
Baiazid ; căci cu armata mea nenumărată îl aveam ca pe o vrabie în
laţ". Dar într-adevăr el numai se prefăcea, ascunzînd adevărul ; căci, deşi
armatele lui ajungeau şi la de două ori pe atît, totuşi mare grijă şi necaz
se ţinea de el, pînă ce a văzut că pasul norocului se îndreaptă lin spre el.
Şi atunci s-a apucat de născociri şi poveşti şi dăruirile norocului le socotea isprăvi de vitejie de ale lui.
10. Aducîndu-1 deci pe Baiazid l-au pus să stea drept în uşa cortului;
şi ridicînd glasul, l-au aclamat pe Temir-han şi deodată cu aclamarea
a•u pe buze şi numele lui Baiazid: „Iată", zic, „şi sultanul turcilor legat' stă lingă tine". Tem ir însă cufundat în jocul şahului, nu s-a grăbit să
se ridice spre cei ce îi aduceau urări şi închinăciune. Atunci ei, cum stăteau, din nou cu glas mai tare, l-au aclamat şi a doua oară i-au spus numele lui Baiazid. Atunci\, bătut fiind şi în jocul şahului de feciorul său,
care i-a dat s'.ahruh în limba persă, ceea ce la italieni se spune scaco-zugao, - de atunci numele lui s-a chemat Siahruh, adică al feciorului lui, Temir şi-a ridicat ochii şi, văzînd garda de ostaşi şi pe Baiazid în mijlocul lor ca pe un făcător de rele, i-a întrebat, spunînd : „Acesta e acela
care cu puţin în urmă ne despărţea de soţiile noastre, dacă nu ne vom
7. perşi: aici turci ; tribali: sîrbi ; sciţi: tatari.
10: numele lui s-a chemat Siahruh: La L. Chalc., I, 129, 17 şi 145, 22 feciorul
lui Timur-Lenk apare de mai înainte cu acest nume. ne despărţea de soţiile
noastre: vz. XV, 4.
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xut>riv 0xno. Ol bf. ~'K&{}m b!.Wxovnr; tour; Touexour;, wr; dbov TOV Ilayta~llT

Ev µfocv TWV UQ'KU(l)V l\bri wr; MBeaxa. <JJ"CUL(>OVTa. btaA.aA.Lăr; yEvoµf.vY]r; „µY]OELr;
<pOVEUCJat nva"' yuµvour; J"COlOUVTEr; acptE<Jav. Noµor; yae EO'TlV ol'irnr;, ăvoo{}Ev EX
·~naboxY\r; UEL rceor; tour; arcoyovour; xanoov UX.ÎJ(>aTOr;, ou µovov ·PooµatoLr;, &A.A.a. xai.
Ilf.eamr; xai. TetBaAA.oi:r; xai. ~x{J{}mr; bta tÎ)v routoTlJTa TY\r; rctaTEoo:;, ta µh
JC(>ayµarn µova <JXUAEUElV, Ta OE awµma µÎ) avbearcobtţrn{}m µljOE cpovEUElV ESOO
tY\r; rcoA.EµtxY\r; rraeaTasEoor; µ riMva.
8. ToTE ol TOU IlaytatÎ)T boiiA.ot w:; A.fovnr; UVTEltllTTOV Toi:r; ~xu{}m;.
ol OE ~x&am Ota T~V UJ"CE(> lîE(>lCJCJOU auTwv ouvtastv avnx.a{}tCJTa.VTO tot:; Toue;wt;. Tt yae Eixov rcotfj<Jat Mx.a rceo:; EXaTOV ~xlraa:;; rcA.l)v J"CUVTE:; focpayl}aav. Kai. TOCJOV X.aTl}VTÎlXEl m TOU IlaytatÎ)T OUCJTUXÎJµarn, w:; lîAl}CJtaCJat rnur;
~xu{}ar; xai. ELlîEtV auTcp. "KaTaBll{}L TOU i'.rcrcou, XU(>lE Ila.ytatÎJT, xat OEU(>O. xaÂEL aE o TEµÎ)e-xav"' - To1E ;mi. µ11 {}f.A.oov xmf.Bll Toii i'.rrrrou· ~v yae o 'lmto:;
aea.Btxo:; rcoAA.oii TtµÎjµmo:; ăsw:;. Ol OE WT(>OOCJav btrra(>LOV aµtX(>OV xat xa{}tO"UVTE; au1ov ElîUV(l) rceor; TOV TEµÎ)e-xav arcÎjyayov.
9. ·o 8' auTo:; Ev(l)TlCJ{}Et:;, on Ilaytatl)T Ev XE(>CJLV fiv, XEAEUaa:; rcY\sm
CJXljV~V, EXQ{}l}TO µna TOU ulou autoii Ev8ov TY\r; CJ'Xl}vY\r; nattoov taT(>lXLOV, o ol
IIEeom CJaVT(>aTt 'XaAOUCJLV, ol OE AattVOl CJXUXOV, Ol}AcOv Ev O.UTcp, w:;. "Ou'XEtL
µot cp(>OVTtr; 'fiv JtE(>L TY\r; TOU flaytaţÎ)T {}l}(>EOOEOOt;' EÎXOV ya(> aUTOV 8ta TY\:; ava(>t{}µÎJTOU µou buvaµrn.>r; wr; CJT(>Ou{}tov Ev rcayilh. „ - ID.l)v TO UAl}{}f::; ~V urcoxetvwv TÎ)V aÂ.ÎJ{}EtaV. x.ai. yae EL Y.. CXL EJCL 8trci..aotova EXW(>EL ta TOUtOU CJt(>atd1µara.,
&Ha r.at µEyaÂ.l} cp(>OVTLr; xat X.OTOr; CJUVELXEV auTcp, Ewr; o\5 ta tfir; tuxrir; Ei8Ev
~uµaewr; Etr; autov 8taQQEoVTa. TOTE xai. ETExvatETO xai. dr; µlraour; EXW(>El ML
•Yi:; aurnii avbeayaMar; EµEt(>El ta TÎjr; TUXlJ:; OW(>Îjµma.
10. 'ArcayayovtE:; oiiv auTOV xai. Ev TU mJAU ti\r; O'XlJVÎjr; O'TÎjCJaVTEr; oe{}wv,
fieav cpwv~v Eucpriµoiivnr; tov TEµi)e-xav xal. oliv tjj Eucpriµ~ xat To Tou Ila'Ytatl)t ovoµa E;tL XEiJ..ECJLV' "'I8ou," MyovtEr;, "xat o t&v Touexwv aexriyo:; na(>ELO'tÎJXEl <TOL Moµwr;." - ·o 8f: TEµÎ)(> aoxoA.ouµEvor; ElîL Tfl µEAETTI TWV CJXU'X.OOV oux &vf.{}o(>E 3t(>Or; tour; EUcpl'jµoiivrn:; autov. ToTE naA.t V YEYWVOTE(>(ţ cpwvfl
EucpÎjµouv ol na(>ECJT'l'j'XOTE:; xat TO TO'U Ilayi.atÎ)T ovoµa EX 8EUtE(>OU avÎjyyui..av.
ToTE xat o TaµÎ)(> Î)TTl']{}El:; Ev Tcp TOii CJXUXW rcmyvtcp naea TOU vi.oii aurnii, riou; auT0 rcE(>O'tCJTL CJLaX(>OUx, o Mynm rcae' 'haA.oi:r; CJ'l.U'XW ţoyaw, h.cli..ECJE TO
ovoµa UUTOU EXTOtE ~taxeoux, l\youv toii ul.oii autou, - anvtoar; o?iv xat lM1v
TÎ)V cpai..ayya xai. TOV Ilaytaţl)t EV µfoq> ilir; xaxoueyov, Îl(>WTl'jCJEV autou:; 'A.iyoov·
· 22 cHJ.a xat xat P li 32 aih<Q Buii: au-;o P.
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cu el ?" - Baiazid însă luîndu-le răspunsul din gură, a zis: „Eu
sînt ; dar nici tu, atît de mare, să nu ai dispreţ faţă de cei căzuţi ! Ci
cunoaşte, fiind şi însuţi domn, să păzeşti marginile domniei". - Atunci Temir văzînd cît de ars şi palid e peste măsură, căci de dimineaţa şi pînă
seara nu mîncase nimic şi, cu spaima morţii în ochi, era uscat de arşiţa
atît de pătrunzătoare a soarelui, s-a sculat drept şi l-a pus pe Baiazid să
stea jos în faţa lui. Şi încurajîndu-1 şi mîngîindu-1 cu vorbe bune, a poruncit să ridice trei corturi, adică pavilioane de cinste, şi i-a spus : „Mergi
şi odihneşte-te şi să nu gîndeşti că o să-ţi fac ceea ce tu ai făcut altora.
Iţi jur pe dumnezeu şi pe profetul lui, că nu altul îţi va despărţi sufletul
de trupul său decît dumnezeu CJre l-a împreunat". - Şi atunci Baiazid
a intrat în corturile pe cari i le-a dat Temir, iar Temir a poruncit să tragă
în jurul corturilor un şanţ şi ca o mie de soldaţi perşi să stea cerc de
paza corturilor, afară de şanţ însă cinci mii din oamenii lui de casă.
ostaşi bine înarmaţi pe care îi punea cu schimbul în fiecare zi şi noapte.
11. Şi a stat opt zile în cîmpia aceea unde s-a dat lupta şi în aceste
opt zile s-a răspîndit armata persică din Galatia în Frigia, Bitinia. Paflagonia, Asia Mică, Caria, Licia şi Pamfilia, aşa că în fiecare provincie şi
oraş se părea că este toată armata lui Temir şi însuşi Temir ; căci în
aceste opt zile s-a revărsat şi s-a răspîndit peste măsură. Temir însă a luat
din Ancara avere multă şi robi mulţi şi, arzînd şi nimicind pe cei ce îi
ieşeau în cale, a venit la Cotiaion, capitala Fir.igiei, avînd cu el şi pe
Baiazid bine îngrădit în chipul, în care am spus mai înainte.
12. Dar la Ancara s-a fost petrecut un lucru, care face să fie amintit.
Pe cînd Baiazid era încă în timpul războiului, erau cu el patru din feciorii lui : cel mai mare Musulman, după acesta Ese şi al treilea Mahomed şi al patrulea Musa ; şi mai avea acasă doi, Mustafa şi Orchan.
fiind încă prunci. Cel de-al treilea Mahomed în anul acela, primise de la
tatăl său provincia Galatiei spre guvernare. Cum a văzut deci şi el că
tatăl său peste foarte puţin timp va fi în mîinile sciţilori, a scăpat şi el cu
fuga împreună cu cei de sub mina lui şi era fugar în munţi, aşteptînd ce
are să fie. Şi aflînd meşteri săpători foarte îndemînatici, s-a coborît
noaptea şi au săpat un şanţ, ajungînd pînă la mijlocul corturilor chiar ;
şi şi-ar fi dus la capăt planul viclean, dacă puterea lui dumnezeu n-ar fi
18 Caria Buii: Icaria P.
11 : Asia Mică: sub Asia, Asia Mică, Duca întelege tărmul de apus al Asiei
Mici, îndeosebi fosta lonie antică cu centrul la Smirna şi Efes ; cp. XVII I, 8 : domn
al Asiei; XXIV, 4 : /ara Asiei: et passim.
12 : Mahomed... Şi aflînd meşteri: După L. Chalc., I, 150, 11, nu ;\fahomed, ci
mari dregători de-ai lui au cîştigat cu bani săpători de-ai lui Timur-Lenk; aceştia
nimerind cu galeria săpată afară de cort, au fost prinşi şi li s-a tăiat capul.
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„Ou10.; E<Htv 6 neo µl'x.eou b1uţEuyvuoov Tai; l'1µnEeai; yuvui:xo.i;, El µ11 avnnaea- ·o f>E Ilaytaţt\t avttf.aj3<l>v TÎlV Ul'tO'XQlOlV Ecp11· „'Eyw Elµv oufle
yae O'E TOOOUTOV X<lta<pQOVEÎ:V TOU; JtEJtT(l)XOta;. u)J.: fo{h, Y.aL autoi; aex11yoi;
.Wv, q:>UAUHELV (JE 'tOU\; oeoui; Ti'ji; ÎjyEµovtai;·" - Ton o TEµÎle alcr-OoµEvoi; 'tÎlV Eli;
UnE(lBoi..Îlv zoÂ.00811 U:JTEY.Y.O.UOtV autou, fiv yaQ U:JTO rcQOOL Ero; 8ELJ..11i; vficrni; i«lL UJtO 5
"(OU xawoovo; TOU betµunhou Y.UL t'i'\i; axM,oi; xan1ţl]QO;, orn'3Ei; OQ{)to; EXEÂEUOE xo.-Otom tiÎJ IlayuxţiJT ăvnxeu toutou· Y.a.t 'ljJuxaywy~oai; xut rcaQayoe~
cra; 8ta Myoov Ei<.EAEOOE rci'j;m crx11vai; T(>Eli;, flyouv TEVtw; EVtLµoui;, ELJtOOV autt{> · ""YrrayE avarcau{}11n Y.aL µ1'1 Âoylţou J'tQclTTEtV El; OE, a <TU Eli; ălloui; JtEl't(><lX,<ll;. "Oµvuµt crot 0Eov xat tov mimu :JTQOq:>~tT]V, chi; o\m ăUoi; xooetcrEt ~v
10
'VUX~V O'OU EX "(OU oooµatoi; autfii;, EL µÎl 0Eo; o hoooai; aUT~v·" - Ton: o Ilaymţi)T Elotl{)<l>v Ev rni:i; ox11va.'l;, a; o TEµÎle EbOOQ~OatO, f.i<.EAEUO'EV o TEµÎ)e
70b
Tacpeov oQuţm yueoo{}Ev Tfov ox.11vwv xat x&xÂcp tcl>v OXTJV<Î>v cpuAclTTEtv xtAtou;
onÂ[ mi; flEQoai;, f.xto; bE tiy; TacpQou mvrnxtoxtJ.[oui; Euţc.Ovoui; h Twv olxta15
xci)v' xa{)' EXclO'TllV VUxta TE xo.t l)µEQClV EvaAAclO"<J(l)V auTOui;.
11. 'ErcOLT]O'EV oiiv Î]µEQai; O'XTOO Ev au"tcp Tcp JtEl>Lq), O:JTOU o JtOAEµoi; EYEVEtO xai. Ev TaUT<ltt; 'tai:i; Î]µEQati; btEOXEMcr{hi TO IlE(lCJl'XOV OTQclTEUµa circo raÂaTi.ai; Eli; <l>Quytav, Bt-Ouv.Lav, IlacpÂayov[av, 'Aotav Mtxeav, Kaetav, Aux[av
i((lL IlaµcpuÂ[av, clXrTE EV naon Eimexi~ x.at JtOÂEt boxEÎ:V dvm Circav TO CJtQclTEUµa TOU TEµÎle xat aurov TOV TEµ~e· Ev autai:i; tai:; O'XTOO i1µEQ<lli; UJtEQEXU'3ti xai 20
ircA11µµt'1QtCJEv. 'O bE TeµiJQ l.aB<l>v rcÂournv x.at alx.µaA(l)O'~av noÂAÎlv Eţ 'Ayyueai; xai. toui; ouvavTO'>vtai; cp/..Eyoov xat xaravaAtoxoov, i)A-3Ev Eli; KoTuaEtov, µT]TQoJtoAtv TÎ}i; <l>euytai;, Exoov ouv m'itcp x.al tov IlaytaţÎlt xaJ..wi; JtEQtnEcpQ<XyµEvov t{i'l tQonq>, c1> neol.a(3ovtEi; ElQipwµEv.
m~oµE-Oa:"

12. IlÂÎlv EyEyovEL h 'Ayyue~ n, ome fott µv~µ11i; ăţtov. "En ovToi;
"(OU Ilayt<lţ~T Ev Tcp 'XatQcp tOU JtOAEµou ~CJav OUv auTcp 'tEcrCJ<lQEt; TWV \JLWV auTou · nQW"toi; o MouoouÂµav, o µETa TOuTov 'Ec:rcrei; 'l«lL wttoi; 6 MEXEµh Mi
TEtaQroi; 6 Moool\i; · EÎXE fle xat Ev tcp oi'.xq> bfo, Mouotacpav xat 'Oexav, f:n v~
ma OVTa. EîxE Ele TÎ)V E1t<lQXOOV -rfii; rai..artm; x.Arieoo-3Etoav to E-roi; EXEÎ:VO Jt<lQU
TOU JtaTQoi; aUTOU 6 ME;(Eµh o rehoi;. "Qi; oiiv df>E 'XUXEÎ:voi; TOV JtaTEQa ETt Ev
XEQCJL TcOV ~xu{}wv chi; Ev oAtyq> EaoµEvov, arcEflQ<l Kal auro; ouv roii; un' aurov
xat ~v Ev OQECJL cpuyal>Euoov Y.al Y.O.QaSoxwv ro µEÂÂov. Eue<l>v oiiv TEXvlrai; oeU><.rai;
im111l>Eiou; ELt; ă.yav xal 'XaTEA-&wv Elta ri'ji; VUXTo;, weuţav TÎJV Tcl<pQOV xal EOOt;
-ro µfoov auTwv rwv CJKTJV<Î>v 'Xarnvt~oavrEi;, Eixov yae TEAE<rtouQy~oavrEi; ro ruxvouQyEuµa, EL µÎl {}Eiu n; b\ivaµti; EXWÂUCJE TOU µ~ EAEu{}EQ00-3ijvat 'tOV aM7 xuOijac:u P 1118 Ka1;,>[av
-rrxviTai; Buii: TEXVftTa; P.

Buii: 'Ixag[av P li 22 xoTuaiov P 1126 Tfoaa1;,>eti; P li 32
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oprit, ca nelegiuitul să fie făcut scăpat. Dar spre zorii zilei, - cac1 soarele care mergea prin constelaţia leului, stătea ascuns sub pămînt de vreo
nouă ore, a venit garda cea nouă şi, văzînd ei pămîntul aruncat din
gl'Oapă, au izbucnit în strigăte; şi paznicii de noapte trezindu-se, au început să strige tare şi s-a făcut zarvă mare în toată tabără. Şi repezindu-se înăutnru, l-au găsit pe Baiazid stînd în picioare în mijlocul cortului
şi pe Hogiaferuz, arhieunucul lui, căci şi acesta fusese prins deodată cu
dînsul. Meşterii săpători însă au fugit şi cu ei Mahomed. Dis-de-dimineaţă.
Baiiazid stînd în faţa lui Temir şi acesta ocărîndu-1 şi spunîndu-i cuvinte
de grea ameninţare, în faţa lui, a poruncit de i-au tăiat capul lui Hogiaferuz. De atunci s-a făcut pază mare în jurul lui Baiazid şi peste noapte
i se punea lanţ la grumaz şi cătuşe la mîini ; ziua însă, ostaşi numai numeroşi nu-l lăsau din ochi, păzindu-l.
XVII. De la Cotiaion ridicînd tabăra, a stricat şi a robit
şi a luat orice comoară ce a găsit-o cu chinuri şi cazne
foarte multe; arzînd, spînzurînd, îngropînd oameni de vii în văzul tuturor
şi făcînd orice altă caznă, a venit la Brusa ; şi deschizînd vistieriile, a
scos odoarele cîştigate de la bizantini, de aur şi de argint, pietre scumpe
şi mărgăritare, măsurîndu-le ca boabele de griu cu baniţa. A găsit acolo
şi soţiile şi ţiitoarele lui Baiazid şi între ele şi pe fata lui Lazar. Şi după
ce a luat toate cele din Brusa, Nicea, Nicomedia şi din oraşele de primprejur, comori nesfîrşite, a ajuns în Frigia-de-jos. Şi dărîmînd toate oraşele mici şi mari, a venit în Asia. Şi trecînd prin Adramintion şi Asos.
a venit la Pergam şi acolo rămînînd mai multe zile a adunat tezaurele
oraşelor din jur şi a luat în robie băieţi şi fete şi, chinuind şi pedepsind
pe toţi, turci şi bizantini, arzîndu-i în foc şi lăsîndu-i să moară de foame
în închisoare, pentru a stoarce aur şi argint, după ce a îngrămădit tot
felul de bogăţii, a venit la Magnesia care e aşezată lingă Sipilos. Şi acolo
adunînd toate odoarele de aur şi de argint din Lidia şi strîngînd toată
bogăţia din Sardes, Filadelf ia şi Atalos, a venit la Smirna.
2. Şi acolo ridicînc4 corturile lîngă cetăţuia fraţilor de la Rodos, pe
care o zidiseră în zilele mai sus zisului Omur, a început s-o ceară de la ei.
Fraţii însă i se împotriveau, căci erau refugiaţi în cet~ţuie foarte mulţi
Pustiirile lui
Timur-Lenk.

XVII I : pe fata lui Lazăr: vz. IV, !. - Frigia-de-jos: e antica Frigia Mică
înspre ţărmul de sud al Mării de Marmara. - Asia: adică ţărmul de apus al Asiei
Mici, locuit de Greci (vz. XVI, 11), celelalte părţi, Duca desemnîndu-le cu numele
an'hice ale vechilor provincii şi ţări. - Atalos "A naJ.os se vede că e identic cu
'AnaJ.na Atalia, oraş în Lidia,
azi Jarantepe,
precum îmi
comunică păr_
R. Janin.
2: Omur: vz. VII, 3. -
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crto(>a. Kat B~ rrQoota; ofolj;, fiv yaQ imo yîjv XQ\Jrct6µEvo;

103

o ~Â.Lo;

hvfo nou

WQa; Ev T0 Â.Eovn BaBtţoov, fiÂ.'3Ev ÎJ Jta(>ataţt; ÎJ vfo 'X.UL tMvn; ta xwµm:a

tîj; orcîj; iB6ljCJav 'X.aL EYEQ'3EvTE; OL <pUAaCJCJOVtE; n1v VU'X.ta &vE{36ljCJav 'X.UL '36QUBo; :µiya; EYEYOVEL JtaVTL r0 CJTQaT0. Kat ELCJrcljBiJaavrE; EDQOV rov TiaytaS~t ioraµEvov Ev µfocp tîj; tEVta; 'X.UL tOV XotstacpEQOUS, tOV UQXLE\JVOUXOV au-

5

TOU, i'"1v YCtQ oDro; qµou EaÂ.ooxw; CJUV a\n0. Ot BE OQUXTat Ecpuyov xat CJUV auroi;

o MEXEµEr.

I1Qoota; bE. rra(>UOta; r-0 Ta,µ~(> xai /,olbOQÎJCJa; aurov 'XUt Â.6-

you; EltaltElAljTLXOU; ELltWV aut0, 'X.O.TU ltQOOOOJ"COV aurou rr(>OCJTaţa; UltEXE<pclAlOUV
TOV XoTsL<l<pEQOUţ. "ExtotE oiiv EYEvETO µEycIÂ.lj cpu/,ax~ EL; aUTOV xat <Jlbl')QOL
xÂ.ot0l xai XElQOJtEbm Bla rîj; vux.r6; · rfl bf, 1'1µEQ~ µ6vov cruxvoi or(>attwmL ou
f>tE'l•ElltOV <pUAclCJCJOVTE;.

XVII. 'Ana(>a; BE. arco TO KoTUUELOV, cp-3Ei{>a;, atxµaAootEooa;,

IO

Â.a~oov :m:~v-

Ta '3lj<JaUQOV tov EUQLCJxoµEvov cruv ~aaavoL; xaL nµoo(>l.a.t; nÂ.Elntat;, xa(oov, ·
XQEµaţoov, ţoovTo-3anTO'U; BELXVUOOV tou; av{}Qcimo'U; 'XUL m'icrav ăÂ.AljV nµooQÎAl'Y
ltOUOV, ~Â.'3Ev EL; I1QOVCJav· XaL avoi.~a; Tou; '3rjCJU\JQOu; E~Î)VTAEL ta ltU(>a tOw
·Pcoµaloov "XEQtllJ{}Evra 'X.ELµ Î}Â.La XQUCJă, UQYUQEU, Wrou; nµtou;, µa(>ya(>L rai; bl-

72b

15

itlJV x6xxoov CJLtO\J µEtQOUµEvo'U; EV XOLVL'X.L. EDQE oiiv E'XEi 'XaL Ta; y'UVnixa; auTOU Y.UL ta; JtaÂ.Â.axa; 'X.aL CJUV numi; t~V '3'UyatEQU AasaQO'U. Kal ACC~OOV Jtavrn
ta r~; I1QOUoî];, N lx.ala;, N Lx~µ.ljb[a; xaL TWV ltEQLţ ltOAEOOV, rnu; UitEVWTO'U;
l~îj<JU\JQOU;,

El; fl>QUYLav t~V XUTOO acpLXEtO. KaL 1t:O(>{}iJoa; fotavta 1COÂ.tXVUl TE 20
xat noÂ.Et; ~rnEv Et; 'Amav. Kai btaBa; 'AbQUµuvnov -xai 'Aooov fiA{}Ev EL;
llEQyaµov XUXEL ltOLÎJ<ra; Î)µEQa; xat a-3QOLoa; TWV ltEQlţ ltOAEOOV rou; {}ljOU\JQOU;
xal atxµaÂ.oorloa; vfo'U; xaL nmbLox.a; xat xoMoa; xat nµw(>ÎJOa; navrn; Tou(>xou;
TE 'XUL 'Pooµalou;, 1C\JQLXUOOTO\J; mt EYXAELCJTO\J; foto UCJLTLa; ALµO'X.TOVÎJOa; EVEXa
zQuoou xaL UQYUQOU, n:avta nÂ.outov CJWQEfoa; ~Â.{}Ev El; Mayvljoiav t~v h ~t- 2'5
JtUA(t) XELµEvî]V. KaxEi CJ'UVU'3QOLCJa; navta Ta tî\,; A'UBta; XQUcrEa TE xat clQYUQă
XElµÎJÂ.La xat 1COVTU tOV Ev mi; ~aQf>E<H xai '1>lAaf>EÂ.<pEL~ 'X.UL 'AnaÂ.cp CJOOQEUoa;
nAouTov, ~Â.{}Ev El; ~µuQvav.
2. KaxEi TEvToocra; h T0 noÂ.tXVL(t) t&v cpQEQl.o:iv, o avÎJYELQav h tai;
llµEQm; Tou n:QOQQlJ{}fv-ro; 'OµoiiQ, ESÎJTEL romo JtaQ' auToov. 'Q; bE. avTEAEyov :30
of <pQEQLOL, ficrav yaQ ltAEÎCJTOL ăvf>QE; TE xai yuvatY.E; 1CQOCJ<puypvTE; Ev t0 <p(>O\J- 7 b

2 lMv•Ei; scripsi: tbwv P 1110 :X.ELQo1tEbaL Buii: :X.ELgona(bEi;

•o Koi:uaLov

P: :X.EL(lo1tEbEi; Bek li

P: •oii Ko't'Ua(ou Bull li 16 xEgbrp'tina Buii: XEQbEittvi:a P li 22 fiµtgac; P:
alcuni zorni I: fortasse fiµigai; nvui; li 24 i..E'iµouov~aai; P li 27 l:agbEaL scripsi: l:ă(l
bEL~ P.
12
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femei, din Efes, din Thirea, Nimfeon şi din alte oraşe,
creştit;Ji avînd mare nădejde, că nu va putea fi cucerită de nimeni : căci
şi Baiazid a încercat-o an de an cu război şi nu contenea să păzească bine
toate intrările şi ieşirile, ca prin înfometare să poată pune mina pe cetăţuie, deoarece cu războiul n-a putut face nici o ispravă ; atunci Temir
şi-a pus în cap să închidă intrarea în port, vestind din om în om de cu
seară, ca dimineaţa fiecare ostaş să ia cite o piatră şi s-o arunce în gura
portului ; ceea ce s-a şi făcut. Iar cei din cetate cînd au văzut, şi-au pierdut
curajul ; şi dacă nu şi-ar fi scos triremele şi vasele afară din port în mare.
în ora întîi din zi ar fi fost prefăcute în cenuşă de sciţi. Aceştia începînd
de dimineaţă într-o oră au prefăcut apa în uscat; şi nici a zecea parte,
ce spun a zecea ? nici a o suta parte n-a lucrat la îndeplinirea poruncii
dale.
3. Căci unde era întreg numărul oştirii atunci? - înconjurînd, precum spuneam, întreg pămîntul, ajungeau dintr-o ţară în alta, înainte de a
se fi auzit de dînşii, cutreierînd prin lume, deseori într-o singură zi cît
în trei, ca nişte zburătoare prin văzduh ; şi nu purtau nimic cu ei, dar
aveau uneltele cele mai bune pentru dobîndirea cu uşurinţă a victoriei.
Căci aceasta le era ma•i ales particularitatea, cînd o luau la drum, întreceau
în privinţa mulţimii orişice număr şi în privinţa mişcării erau lesne de
condus şi foarte iute; şi ce-i mai însemnat din toate acestea, e că pe sine
nu se cruţau de loc şi în luptă merg de-a dreptul în faţa inamicului ca
nişte fiare sălbatice.
oameni,

5

IO

1.5

2J

XVII 2-3

bărbaţi şi

ora intlia din zi: e ora întîia după răsărifol soarelui.
3: Această caracterizare a tătarilor năvălitori o aflăm aproape textual în Istoria bizantină a lui Nichifor Gregoras, cînd, amintind de întîia lor năvală în Asia
Mică în timpul împăratului de la Nicea Ioan IV Duca Vata\es (1222-1254), scrie:
Ol bE -rov liaxEUov xai xoucpov ciaxouvn:; jllov, âd {>q.l\Lw:; -rci:; hat"eanla:; itoLouvt"aL xai
t"(ILci>v btci µtă:; ÎjµEQa:; itoUcixt; l\LxT)v itt"T)vci>v alDE(llwv itE(ILt"(lfxOUaL YilV ăUT)v i!; likAT):; it(liV cixouaiHjvaL KQt"aJ..aµj36.vovn:;, µT)bEv µh Eitay6µEVOL, l'tQVt"Q b' ouv i:xovu:; oaa
iteo:; t"O vtxăv {>q.l\Lw:; tcp6bm x(lci nat"a. Eivm yci(I t"aut"i t"O u xat"a itJ..iiito:; l!;tivaL µtx(loii
xai â(ILitµov UltE(lj}aivov t"O 'tE t"ii:; KLvitaEw:; EUGt"(IOcpov xal o!;ut"Qt"OV xa[, o t"OUt"WV µEiţov
t"O 'tEAElw:; âcpELbEiv fonci>v xai xat"a 1t(IOGW1tOV lHxT)V Q)'(ILWV itT)(IWV Ql'tQ'Yt"ăV El; t"a:; µcixa:;,
(ed. Bonn, voi. I, p. 35, 5-13: „Ducînd o viată fără mult calabalîc, întreprind întotdeauna expediţii cu uşur,inţă şi cutreieră ·deseori, într-o singură zi 01"1 în trei, pămîntul
ca nişte zburătoare prin văzduh, ajungînd dintr-o ţară în alta, înainte de a se fi auzit
de <linşii, şi neducînd nimic cu ei, dar avînd toate uneltele cele mai bune pentru
dobîndirea victoriei cu uşurinţă. Căci aceasta le era mai ales particularitatea cînd
o luau la drum, întreceau şi in privinţa mulţimii orişice număr şi în privinţa miş
cării era lesne de condus şi foarte iute; şi ce-i mai însemnat din toate acestea, e
că pe sine nu se cruţă de loc şi în luptă merg de-a dreptul în faţa inamicului ca
nişte fiare sălbatice". Asupra acestei caracterizări, Nich. Gregoras mai revine o
dată, cînd, vorbind de spaima ce-a pricinuit-o zvonul unei năvăliri tătare dinspre
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(>tcp, 'EcpfoLOt, 8UQULOt, Nuµcpmot r.at arco ăJ..Awv rcoÂEWV, i((HOtl.(lVOL -Ou(>(HOVtE;
oo<; ou 'XUQtE'U'&fioETm rca(>a nvo<;, - xal ya(>

o Ilaytaţi}T ·:xaT'

ETO<; ErcoUµn xal

ou ~hH.EtJtEv âo<paA&<; Ta<; btE;Moui; TllQ&v, orrwi; foto Tou A.1µou Eyxgm~<; yEvriTm TOU rcoÂtXVLOlJ, imo ya(> rcol..iµou oubEv llVlJEV' - TOTE o TEµÎ}Q d; VOUV Âa~wv
iJ'QUtTEL TO Tou AtµEvoi; otoµa, b1aÂaAtai; rcou'ioa; âcp' forcEQa<;, i'.va ro rcQwt o xa-

5

i'lEi:<; T&v ot(>anwTciw &va A.t-3ov ăQa; l?L'!Jn Ev r0 oToµan Tou A.tµEvo; · o xal yEyovEv. ·oQ&vtE<; M ol Toii xaowou EbnA.iaoav · xal EL µ~ l\A.xuoav Ta; TQtÎ]QELt;

'XO.l ni rcA.oi:a E;w Tou Âtµho; h r0 mA.ayn, Tf\ JtQWTU WQQ. Tlj; ljµEQa; hEcpQw{)'loav l:iv rca(>a TWI\' ~xu3&v. 'AQ~aµEVOL bE JtQWL ăXQl Tlţ; Jt(>wtri; wea; EJ"COLTJoav n1v UyQUV ;rieav· ouM TO MY.arov, rl IJ.yw BEY.<lTOV; ouBE TO ~XUTOOTOV
urcot'1Qyri0Ev ro T)i; btaAW.lii; rcQoorayµa.

3. Iloii yaQ ~v o rcfo; &Qt-3µ0; Tou ot(>arou TorE; - r.a-3w; Eq>llµEv, nEQtXU'l(MOcJavrE; TÎ}v ărcaoav, ăllriv E; ă.Â.ÂTJ; JtQLV (l'Xouo'3l)vm xaraA.aµBavovTE;,
yl\v xal TQt&v bux µtă; ljµEQai; rcollaxti; Bl'XTJV JtTTJVwv al'3EQ-twv rcEQtTQExovrE;
obmuµEVTJV, µriMv µev ErcayOµEVOl, mivta a· oiiv exovTEi; OOO. JtQO; TO QQ.btw;
vtxăv E<poota xQanoTa· rivm yaQ rauTl ro TE xara nA.11'30; E;thm µL"X.Qoii 'X.Ct.L
U(>t{}µov fotEQ~aivov, TO TE tT\; 'XtVÎ]OEW<; EOOTQOcpov xal oţUTaTOV' xal o TOUT(l)V
µElt;ov TO TEÂELW<; acpEtbEi:v EO'UTWV 'X(ll 'Xata JtQOO(J)JtOV Mxriv &yQLWV -Oî]Q(O\' &navtăv di; rai; µaxa;.

9 l:xuitwv P.
Dunăre în timpul lui Mihail VIII Paleolog (1261-1282), între altele scrie : rn;i;uOQoµov Yft{I "tO "tCÎ>V ~xuitci>v rnvo\; xat µLei\; oMv l)µEQU\; ttOÎ.J.clXL\; tCOLEÎ"taL "tÎ]V "tcJJV TQLcJ)V
(ibid., I, 99.1, 18: ,.Căci repede la drum e naţia sciţilor şi deseori face într-o zi un
drum de trei"). E deci foarte aproape de adevăr că Duca s-a folosit la alcătuirea cronicii sale de Istoria Bizantină a lui Nichifor Gregoras. Şi L. Chalc. vorbind despre
t)rig.anizarea .armatei lui TJmur-Lenk, o carao~et'izează în chi·p a~emănător : 1)'1cr"tE
vEuµan -rou µtyaJ..ou ~acrLAEW\; xtvEîcritm ttciv"ta fli] "tov rJ"tQa"tov, Ecp' o n ă.v ytvoLTo, xai
hdvou flii ă.yov"to\; "ta ttav"ta Ecp' ht cruvil~µan lhm mh[xu. f.v TclXEL ttaQayEvoµEvo;
irti -rîtv XQE[av xaiHcr-racr{}at a1hlxa µcil.a lovTa (I, 106, 18-21 : ·„aşa că la un semn
al marelui han, toată oastea se pune în mişcare, ori încotro ar avea nevoie, şi sub
conducerea lui, toate merg de îndată după un singur consemn, repede fiind de faţă
acolo. unde trebuie să He, mergînd foarte rep.ede de înda~ă").
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4_ Trecînd ei peste gura limanului şi ajungînd la şanţul cetăţii, fraţii
au început să lupte, dind vitejeşte cu săgeţile de pe crestele zic;lurilor, şi
cădeau în şanţ ca lăcustele ciocnite de Hăbii ; şi şanţul se umplea detrupurile sciţilor şi sciţii creşteau la loc ca şi capetele Hidrei. Şi şanţul
umplîndu-se de trupuri, sciţii ce-au mai rămas, erau fără de număr şi.
călcînd peste trupurile celor morţi şi răzimînd scările de ziduri, au început să se urce, unii în sus, iar alţii luînd drumul ce duce pe lumea cealaltă ; şi celui viu nu-i păsa de cel mort, dacă îi este tată sau fiu drept,
ci în sufletul tuturor era un singur lucru la care se gîndeau, cine să
ajungă cel dintîi şi să înfigă steagul pe turnul cetăţii. Şi atunci urcînd
din toate părţile, i-au gonit mai înăuntru pe fraţii care căutau să scape
cu fuga ; şi trăgînd triremele aproape de partea cetăţii de sus, intrau de-a
valma şi fără nici o ordine cu însuşi bailo şi cu ceilalţi fraţi deodată_
Iar cei ce au venit din localităţile de afară, ca să fie păziţi, toţi creştini
cu femei şi copii, unii în apa mării. alţii ţinîndu-se de cîrmele şi lopeţile
triremelor, alţii de funiile de la proră şi de ancore, strigau către cei ce
se urcaseră : „Fie-vă milă de noi, căci creştini sîntem şi să nu ne lăsaţi
aici !" - Ei însă lovind cu bitele peste mînile întinse, au ridicat pînzele
şi au plecat, lăsîndu-i pe jumătate morţi. Sciţii însă după ce au luat şi
partea de sus a cetăţii şi după ce au adunat într-un singur loc pe prizonieri, căci erau cu femei şi copii peste o mie, i-au dus în faţa lui Tem ir ;
iar acesta a poruncit la toţi să le taie capul cu sabia. Şi a zidit apoi un
turn, aşezînd o piatră şi potrivind un cap, aşa ca faţa să stea la rînd; şi
în celălalt şir unde era piatra, deasupra ei venea un cap, deasupra acestuia o piatră şi toate feţele ieşind la iveală pe suprafaţa dinafară. Şi era
de văzut o grozăvenie stranie şi o născocire de mare cruzime.
5. Oraşele Focea însă au trimis soli, înainte de ce a venit în părţile
loniei, şi s-au închinat cu daruri foarte multe; şi el le-a primit şi a încheiat pacea cu ei. Căci era o Focee a genovezilor, numită Focea Nouă ;
cealaltă însă era sub stăpînirea domnului Mitilinei, numită şi Focea Veche.
Cînd Temir a venit la Smirna şi purta război în contra ei, voind să aibă
4. ws xEq;u/.ul 't~S uYbga;
ca şi capetele Hidrei: aceeaşi asemănare vezi şi
în Theofan continuat. Ed. Bonn, p. 81, -l. - Mn:aioul.ov
cu însuşi bai/o: aşa Sl'
chemau guvernatorii veneţieni trimişi în oraşele şi coloniile lor din răsărit; vz. Nich.
Gregoras, I, 97, 21 oi YE µfiv XU'tcl xe6vou; 't'QX't'OUS Cl(IXELV U.i'tOO't'EAl.6µEVOL 't'OU't'WV o ~lEV
h( BEVE't[et; xa/...Ei'tat fl.7tUÎOul.o;, o o' tx Iliaa11s xouvaouA.o;, 6 o' EX I'Evvouus .i'tO't'EO'tâ't'O~
„cei trimişi după vremuri cu menirea să guverneze peste acestea, se chiamă cel din
Veneţia bailo, cei din Pisa consul şi cel din Genua podesta" vz. şi XXV. 7. Cum
Duca este foarte bine informat asupra împrejurărilor de pe ţărmul Asiei Mici,, Smirna
se vede că se afla în sfera de influenţă a republicei Veneţia, deşi Duca pare să indice aici prin bailo pe conducătorul fraţilor călugări cavaleri din Rodos; şi atunci
ar fi de citit eventual au"twv (cu bailo) lor în loc de au"tov „însuşi".
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4. ~LaBavw; rnlvuv To oToµa rnu ALµho; xat :rcaQaoTavn:; TÎ]v Ta<pQov,
OL µh <pQEQlOL bu1 TWV (3EÂWV avf>QELW; EµaxovTo E'X TWv JCQOµaxwvwv xat btxriv
axQ[bwv 'XaTa·1.o:rcrnµhwv foto OTQou{)wv h Tfl Ta<pQ~ EvEm:rcTov xat li Ta<pQo; inpoii'to TOi; owµaot TWV ~xu{)li.Jv xat Ot ~Ku{)m oo; 'XE<paAat TÎ\; "Yf>Qa;
E<pUoVTO. TIArtQW{)Eiori; oh Ti); Ta<pQOU TWv <JWµaTWV Ol rraQaÂ.ELJCoµEVOL lnCEQ 5.
µhQov ~xu{)m :rcaTÎ)oavn:; Ta TE-0vrixcm1 Twv owµaTwv 'l«lL xAiµaxa; Em{)hn:;
avEBatvov, Ol µEv ăvw, Ol f>E TÎ]V 1tQO; TOV "ALbrtv <pEQOUOav xa{)obov, µÎj <pQOVTlţrov o ţwv bta Tov TE-0vrtx6Ta, El mlTÎ)Q fonv ~ uîo; yvfyno;, &AM To oltoubaţ6µEvov EV ~V Ev Tai; TWV clltUVT(J)V 1J!uxai;, T.t; ltQWTO;, avaBatvELv xat TO
O'XÎ\ltTQOV {)Eivat Ev T<i°> 1tUQY~- ToTE Ex ltUVTWV TWV µEQWV avaBavn; xat wu;
I O·
<pQEQiou; ft; To hbOTEQov xaTa.btc.Oţa.vTE;, cpuyfl Tijv <JWTrtQl.av EmµEÂoiivrn· Ta;
fle TQlÎ)QEL; Eyyu; Ti); cl'X.QOrroÂEw; U.xfoavn:; <pUQbriv xat clTU'X.TW; ELOÎ)QXOVTO,
EXOVTE; TOV MrratouAov QUTOV oµou xat rnu; Aowtou; <pQEQiou;. Ot bE H.{)6vTE;
TOU cpuA.ax'3i\vat E'X TWv E'X.To;, XQL<JTtaVOl a:rcavn; ouv y'll'Vmţt xat TE'X.VOt;, Ol
µEv Ev TÎI {)al..ăoon, Ol f>E 'X.QaTOiivTE; Ta JtrtOaÂta TWV TQtÎ)QEWV, oi bE Ta; '){.00- 75blta;, ăllot TU Ti); rrQWQ<X; xaAwbta xat Ta; ayyuQa;, EBowv ltQO; Tou; EmBarn;.
„ 'Ei..EÎ)OaTE liµâ; XQtOTtavou; oVTa; xat µii Eyxarni..i:rcrin ©bE ·" - Alirnt fle cruv
gorraÂot; XQoucravTE; El; Xf1ÎQa; Ta; UltTIWQrtµha; xat lttEQci:i<JavrE; ra îorta,
acphTE; aurnu; liµL{)avEi; EMEOV. Ot bE ~x{i{)m JtaQa.i..aB6vn; xat TÎ]V cl'X.QOltO/,w 'X.<Xl El; EV a{}QoLaaVTE; TÎ)V alxµaAwotav, ~<Jav YUQ O'UV y'll'Vm;t xat TE'X.VOL; 20
UltEQ rnu; XLAiou;, xat altayayovTE; mjTou; EvWltlOV TOU TEµÎ)Q, ExEAE'lJOE rravTa;
;tcpEt Ta; XEcpaM; clltOTµri{}fJvat. Kat olxoboµÎ)cra.; rruQyov EVU, µiav ltETQClV
h{)Et; xat µi.av xEcpaAÎjv cruvaQµ.6oa;, WOTE To ltQO<JWltov foTao'3at xa{}' EtQµ6v·
xat Ev Tfl ETEQfl. TU~Et, orrou li ltETQCl ~V, Eltavw TClUTrt; 'X.E<paAÎj xat, OltO'lJ 'X.EcpaÂÎJ ~V, EltUVW TauTri; ltETQCl '){.(lL Ta ltQOOWlt<X ltaVTa cpatvoµEva ltEQL TÎJV r;w 25·
EµcpavELav. Kat ~v lbEiv ;hov tEQa; xat altav{}Qwltov Emv6riµa.
5. At be <I>wxmm foTEti..av rrQfoBEL; rrQo "Toii EÂ:3-Eiv mhov h mi; µEQEOt
Tfj; 'Iwvta;, 'XClL :rcgoornuvricrav <JUV bwQot; ltÂEL<JTOL;. xat auTo; umM;aTO '){.(lL
ELQÎ)vriv ouv amoi; EoltEl<JClTO. THv yaQ li µta TWV lEVO'lJLTWV, fi xat Nfo xaÂouµhri, li be ETEQCl u:rco TOV liyEµova Tfj; MtTUÂÎ)vri; clVE'XELTO, fi xat IlaÂata 30>
xaÂouµhri. ·o bE TEµÎjQ €A{}ciw Ev Tfl ~µUQVTI '){.(lL JCOAEµttwv auTÎjV EoTELÂE TOV

4 ~xuitwv P 1113 mhov P 1117
Buii: <l>loxm P.

E:yxa-raA.Elit'Y)'tE

P 1122 wxoboµÎ)oai;;
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ştiri asupra oraşelor Focea, a trimis pe nepotul său de fiu. Şi domnul din
Lesbos aflînd de aceasta, s-a urcat într-o triremă şi a plecat la Focea ;
şi ieşind afară de oraş, 1-a omenit, cum trebuia, pe nepotul lui Tem ir,
mîncînd şi bind şi veselindu-se împreună şi la plecare i-a dat daruri foarte
multe. Şi nepotul lui Temir i-a dat un steag în semn de iubire şi pace, şi,
îmbrăţişîndu-se, unul a intrat în triremă, iar celălalt a încălecat pe cal
şi s-au despărţit unul de altul. Venind şi găsind Smirna dărîmată pînă
în temelii, au luat drumul spre Efes şi oastea curgea de pretutindeni. Căci
de la Ancara se dăduse poruncă din partea lui ca, oriunde s-ar întîmpla
comandanţii şi căpitanii cu oamenii de sub ei, toţi să se afle la Efes ; căci
de la Efes a\'ea să ia calea spre casă.
6. Acolo ridicînd corturile, a rămas treizeci de zile. Şi din toate cetă
ţile oraşului. din tîrgurile şi satele de primprejur, adunînd pe toţi, a strîns
obiectele de aur şi argint rămase din străbuni şi orice alt lucru de preţ şi
veşminte scumpe, storcindu-le prin multe chinuri şi arderi. Şi apoi a plecat şi merge spn: Milasa, capitala Cariei, fiind o iarnă atît de grea, ger
şi îngheţ, încît şi animalele patrupede de pe pămînt şi zburătoarele din
aer şi vietuitoarele din apă au îngheţat şi au murit prefăcute în gheaţă.
El însă pornind să meargă dintr-un oraş în altul, localitatea lăsată în
urmă, o prefăceau în aşa pustiu, încît nici lătrat de cîine nu se mai auzea
de loc, nici cîntat de cocoş, nici scîncet de copil. Ci ca şi un pescar care
aruncă un năvod, îl trage pe acesta la uscat şi orice întîlneşte în cale,
aceea trage la uscat, fie peşte mare sau mic, ba chiar un peştişor de tot
prost şi un crăbuleţ, aşa şi aceştia plecau, jefuind toată Asia.
7. Şi de la Milasa au mers în Frigia de sus Capatiani, făcînd acelaşi
lucru. Din Laodicea au ajuns în Frigia Salutaria, pe care turcii în limba
lor o numesc şi Carasar. Acolo a murit şi Ilderim Baiazid care a îndurat
atîtea suferinţe. Şi se zvoneşte de multi că el însuşi şi-a luat viaţa prin
otra\'ă. Căci Temir voia ca el să trăiască şi să-l ducă în Persia şi să
arate perşilor, pe ce fel de fiara a pus el mina, şi să-l expună spectacolului public şi să-l poarte în triumf şi după aceea să-l facă, frînt de multe
lipsuri, să se săvîrşească din viaţă. Ci cînd trăgea acu de moarte, îi
anunţă lui Temir că : „Eu plec acum din viaţă, tu însă fii cu suflet bun

6: "Cel XclO'"CQa, .1tOAEl~ şi xwµa; trebuie interpretate ca acuzative de r~ferin\ă.
a.naVTa~
ca obiect direct la
ăitQoiaa~
spre a nu fi nevoie de schimbat în
â.naaa~. -- jefuind toată Asia: adică întreg ţărmul de apus al Asiei Mici.
7: a murit şi /lderim Baiazid: după L. Chalc., 1, 152, 6 să fi murit de supă·
iar

rare, după G. Sfran\es, I, 89, 1 l-a ucis Timur-Lenk. Persia: adică întinsul imperiu al lui Timur-Lenk: vz. XV 6: Samarcand capitala Persiei. - Perşilor, adică
supuşilor lui Timur-Lenk: mongoli tătari şi turcoman1.
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\JtWVOV auTOU, i.o-TOQ~OWV Tar; <I>wxalar;. J(al, TOUTO µa-&wv o TYjr; AfoBou ÎJYEµwv, eµBar; Ev TQL~QEL fiA.-&Ev dr; <l>wi«ltar; 'X.ai e;EA.-&wv E;w TÎ}r; rcoAEWr; i«lL cpLAO°ţEvfioac;, wr; EXQÎJV, TOV ulwvov wu TEµ~Q, cpayovTEr; xat mbvnr; '>t<lL EUCJlQClV-&ivTEr; oµou, oliv flWQOLr; rcA.doToLr; UrcErcEµipev. ·o b€ TOU TaµÎ)Q Eyyovor; flour;
ClUT<i°> OXÎJltTQOV O'Y)µEÎOV ayarc'Y}r; i«ll aorcaoaµEVOL aAA~AOtJr;, O µEv Ev TQL~QEL, O
b€ &vaBar; ecp' \'.rrrcou, &re' &U~Awv EXWQto-&rioav. 'EA.-&wv b€ 'X.UL EUQWV TÎ)V ~µUQV'Y)V xataoi«lcpEi:<Tav Ewr; TWV '3eµtltwv, rcQor; TÎ}v "EcpEoov TÎ)v rcOQEtav trcotouv
xal rcaVTaxo-&Ev TO OTQcXTEuµa ouvt(>(>EEV. '!Hv yaQ rcQooTayµa rcaQ' auTou exbo'8h
AyyliQar;, orcou ăv TUXWOW ol µEyto-rîivEr; xai ol O'atQclrcaL oliv Toi::; fot'
auwur;, OL rcavTEr; EVQE'8WotV EV 'Ecpfocp· 'X<lL yaQ E; 'Ecpfoou ~V &varroMtwv
j'(QOr; TU rcUTQta-

76bi

5

e; ,

6. 'E'XEL 8€

10

rrfiţar; Tar; O'X'Y)Var; EltOl'Y)OEV fiµEQar; TQlcl'XOVta. Kai Ta rcEQLţ,

{irraVTa Tl'jr; :rtOAEwr; Y.clOTQCl 'XClL ltOAELr; 'X.al i«l>µai; &'3QOLoar; arravtar; xai TU &rro
TOOV ltQOyovwv xataAELcp-8Ev-m XQUO'ă

TE

i«lL CxQYUQă 'Xat ăAA'Y)V mioav ti.µtav uAriv

xai lµanoµov rcoAutEAÎ) bLa :rroU&v Baoavwv 'XClL 'X.Cl'\JOT'Y)QtaOµoov ouA.A.tţ,ar;, E;Î\A-

15

{}E 'KCl.L :itQor; TI)v MuJ..acriwv, µ'Y}tQorroA.tv KaQl.ai;, EQXETat, X,ELµoovo; ouTw ocpof>Qou
YEVOµEvou, 'XQUoUr; TE Y.ClL :itayETOU, wr; i«lL <lUTÎJV TÎJV T~TQclrcOOOV cpUCJLV tcOV tcPWV
xal. Ta mriva Ta clEQta x.at Ta EVUyQa t<i'>a rraytw'3fivm xat elr; 'XQUornAAov µETaµEi:ipm TÎ)v cpfotv auToov. 'Eţ,eQx.oµivou 8E &rco rroAEwr; dr; :it6Atv futtivm tÎJv xa.t'a-

ni»

AEAEtµµhriv ELr; TOoOV &cptE<Tav lQ'Y)µov, OTL ou8E 'X'\Jvor; uAa'>tÎ} TO JtClQcX:rcav Îl'XOUE-

20

TO oU8€ OQVt'3o; fiµEQO'\J 'XOY.'X.tJOµor; ou8€ mublou
oay~vriv xaA.wv aÂ.teur; EÂ.'XEL taUT'Y)V EV

rfi

'XAav-&µuQlO~to;.

ţ,'Y}Q~ &rro TOU rcEÂ.clyovr;,

VClVTEL, TOuTo 'X<lL EÂ.'l<.Et :itQor; i:Î)v ţ,'Y}QUV, x.ăv

TE

'AH'

El

{oOTCEQ

TL ă.v

O'\J-

µiyav tx{l-Uv Y.ăv tE oµtY.QOV xa.t

auto TO cpauAOtatOV tx-8u8lOV ;mi, 'XClQX.lVL5tov, OUTW 'XaL ODTOL tÎJV a:rcaoav 'Aolav
AE'Y)Â.aT~oavn:; o)x.ovto.

25·

7. 'Arco 8E Toov MuMowv eli; TÎ)v ăvw <l>Qvytav KarranavÎ)v ilEoav ta
oµota rcQclttOVtEr;. 'Arco 8E Aaoflt'XELar; elr; Cl>Quytav ~aÂ.o'\JtCl!;>LaV '>tat~Vt'Y)OClV,
fiv 'Xat 'XaTa tÎ)v auTc'Ov yÂ.c'Ottav OL ToiiQXOt KaQaaaQ A.EyouoLV. 'ExEi: i«lL o :itoAuJta-&Î)r; 'IAtQÎ)µ IIayLaţÎ}t &rcrnavEV. „ Atbf,tat o-&v JtaQU rcoi..Ac'Ov, OtL autor;
foutov cpaQµa'Xcp tÎjr; ţwfir; EatEQ'Y)OEV.

·o

yaQ TfµÎ)Q iiBouÂ.EtO µEv autov ti\v

xai h i:n ITEQO~ ăyELv xai f>Ei:ţ,m tour; IIiQaai;, rrof>Moii -&î'}Qtou EYY.QatÎ)r; f.yiVETo, xai '3mTQtom 'X.ai. rcoµrcEiiom 'X.ai. µEta talim f>La rcolliir; otEvox.wQl.ar; ·roii
tl\v &rcalla;EtV :it0Lf\<Jat. 'All' E:itEtbÎ) t'a Â.oto'8La rcvtwv ~v, µrivuEL t<i'> TEµf!Q,

lor;: ,,'Eyw viiv µETaAMTw Tov Btov, ou 8€ lA.aQw; BA.Elpov tE'3vrix.om µE xat to
1 et 2 4>ciixma~ P li 16 MuA.aafo>v Bek: Mu).rialwv P: MuA.aaov Buii I 17 'tE't{IUnobov P: 'tE'teanobwv Bullll19 'EsEex.oµtvou P: tsEQX,oµEvot"Bekll26 MuA.aawv Bek:
Mul..T)alwv P I Kana'tLavTiv P: fortasse: IlaxanavTiv.
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asupra mea, după ce am murit, şi dă trupul meu să fie înmormîntat în
mausoleul ce mi l-am construit". Auzind aceste cuvinte, scitul şi-a îndoit
g-îndul şi a trimis mortul cu cioclii, robi de ai lui ca la o sută, cărora le-a
dat drumul ; şi l-au dus la Brusa şi l-au înmormîntat în mausoleul ce şi
l-a construit. Iar Temir ridicîndu-se de acolo, a venit în Licaonia şi de
acolo în Cesarea şi apoi în Armenia Mică şi Mare, împlinind un an întreg
afară de Persia. Şi după un an a revenit învingător şi triumfător, aducînd
atîta captură şi pradă de război ca niciodată vreunul din stăpînitorii
perşilor.

to

Luptele pentru
tron între
feciorii lui
Ba iaz id.

Dar să ne întoarcem iarăşi la sultanii osmanilor care au
urmat după aceea şi să vedem, cum şi în ce chip a dat
norocul şi fericirea domniei peste ei.

XVIII. împăratul Manuil auzind de înfrîngerea turcilor şi
de năprasnica răsturnare a lui Baiazid, cum a căzut ca un
împăratului
Man uit.
fulger din cer, de îndată merge la Bizanţ şi nepotul său
de frate pleacă de la cîrma împărăţiei ; şi dînsul e trimis în insula Lemnos
şi Manuil este aclamat singur împărat de către palat şi de popor.
I ntoarcerea

15

20

:25

2. Musulman însă trecînd în partea de apus', a venit la
Constantinopole ; şi căzînd la picioarele împăratului, îl
roagă pe acesta spunînd că : „Eu îţi voi fi ca un fiu şi tu
îmi vei fi tată şi de acuma înainte între noi neghina zizaniei nu mai rodeşte, ci nici pricini de ceartă nu vor fi, numai fă-mă domn al Traciei şi
în celălalt pămînt, cit l-am avut de la părinţi". - Şi i-a dat şi ostatici pe
unul din fraţii lui nevîrstnici şi pe una din surori cu numele Fatmacatun ;
şi a făgăduit să dea împăratului Tesalonicul şi toată regiunea Strimonului pînă la Zituni chiar şi Peleponezul, iar localităţile din jurul Constantinopolei de 'ta Panidos pînă la intrarea Bosforului în Marea Neagră
Domnia lui
Musulman
(Suleiman
1403-1411).

XVI 11 I : Manuil: vz. XIV, 5. - nepotul său de frate Ioan VI I Paleolog; vz.
XIV, 3. - insula Lemnos: mai apoi e însă instalat ca împărat la Salonic; vz. mai
jos 2.
2: uOEAcp[Owv „din surori" : dacă am schimba accentul în UOEAcpi.Owv ar fi
una din nepoate, precum traduce I. Dar Duca vorbeşte mai jos de această ostatică,
dind-o drept soră
UOEi..cpn
vz. XX. 4 a fratelui ostatic.
âOEi..cp[bwv
trebuie
deci să fie aici un genet. plural de la
abEAcp[;
(cp.
EUyEv[Owv
XXXVII 6;
EuyEv[Oa;
XXXIX 16; vz. S. B. Psaltes, Grammatik der byzantinischen Chroniken, Giittingen, 1913, p. 152 § 270) cu lnţelesul de soră. Genetivul plural de la
obşnuitul
abEi..cpfi
soră,
uoEi..cpwv
ar fi fost greu de întrebuinţat aici, pentru
că ar fi sunat egal cu genetivul plural de Ia frate, tot cibEi..cpwv
şi care s-ar fi
repetat unul după altul, producînd confuzie; simţind nevoia de deosebire Duca 1-a
format pe
âOEi..cp[bwv
de la
ciOEi..cp[;
soră. Şi în rezumatul neogrecesc din
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ev

owµa 1uou M; rncplivm
np rcag Eµou boµri-3ivn ,!-1.Vl']µEtcp. '· - "Axofoa; bf.
ta QÎ)µata. tama o ~x-t'.r&ri; haµcp&rj tfi yvwµ11 xai onti..a; mho bt' htacptacrtwv
bo{1Âoov ClUTOU <l:i; EXatOV, fJ-EU'3EQWcra; autou;, arrÎ)yayov mJTOV Ev
Ilgou<J'Ţ] 78h
xai E-amjmv f.v tcp µVl']µdcp, o a.uto; cl>xobOµl]crEv. "'O bf. TEµÎ)Q arcaQa; ixE'WEv
:JtQo; Auxaovtav &cpt:xno xaxEi:{}-Ev EL; Km<JaQELav, E.Îta d; 'AQµEv[av MtxQav tE 5
xat MEYM'l']V, nAl}QcOOa; hta.uTov f:va ixto; tli; IlEQcrta;. Kat µna tov XQ6vov
fiflliA'3Ev Vl'X.l]tÎ); TQOl"CCllOUXO;, <pEQOOV McpuQa xat Adav w; oubd; TWV nc.OnotE.
TlJQUVVWV IlEQ<JWV.

rn

,Ai.A.' EnavtwµEv rcaÂtv EL; Tou; µEta.YEVEcrTEQOlJ; Î)yEµova; TWV '0-3µavwv
')(aL 'tbwµEv, rcw; 'X.ClL rco[cp TQOl"Cq:I µnErcrnov EL; aurnu; ta tli; llYEµovtm; EUtlJxi)µata.

·o

10

yaQ BacrtAEu; MavouÎ)A hwncr-3d; tÎJv ~nav toov TouQxwv
')(al tÎJV TOU IlaytaţÎ)t a'3Q6av µEraBoA.l}v, rcw; fut' OUQavoii
acrtQMÎJV rrrnov-

XVII I.

w;

ta, rcaQEu{}-u nQo; Buţavnov ăvEL<Jt xat o avE'ljno; a.utoii rcaQaXWQEi: Twv oLaxoov
tl); Ba<JtAda;. 'X.al auTo; Ev TU vÎ)crcp AÎ)µ vcp JtEµJtEtat xat o Mavo'VÎ]A µovo;
f3mnÂEu; n:ctQa toii rraAattou xat roii bÎ)µou Eucpriµu;Etat.

15

2 ·o M MoucrouÂµav JtEQacra; iv tii McrEL ELcriiA-3Ev hto; tY'\; IloAEoo; ·
'X.al JtlntEL iv roi:; rrool roii Ba<JtÂEoo; -xal bEHat -ro&tou ÂEyoov, on · ,, 'Eyw fooµat crot EL; lJLOV, .cru M natÎ)Q eµO; fon. xat UJtO TOU vuv Ev µfocp fiµwv ou <pUEL
'ţtţavtov· WJ..' OUTE oxavbaAa foovtm, µovov avayOQEU<JOV µE Î)yEµova 8Q~'X.l];,
20
OO'l]V xat ăAAl]V yliv bta TWV yovEOOV EJtEXTl}crCtµljV." - ~ou; au-r'cî> xat o'µÎ)QOU;
'Eva tOOV MEA<poov autoii TWV avÎ)Bwv xat µl.av tWV ObEAcplbwv 4>atµaxatOlJV 79b
En:ovoµa.ţoµEvlJV, iinocrxEaEl; bowm tcp BacrtlEi: rÎ)v 8rn<JaÂovtxlJv xat ta toii
~TQllµovo; ăxQt; au-roii ZljtoUVloU xat niv IlEÂOJtOVVl]OOV, ta M tY'\; IloÂEoo;
1tEQl~ &no Ilavlbou µixQt rlEQOU ~toµ[ou xai UJtO tou 'lEQOU ~TOµ[ou µEX(Jl
25
2 a1ho P: a\11:ov Buii li 13 µe•a~oi..i]v JtWS P: µe•a~oi..fiv JtWS Bek I ante mo; addere
vuit xai aihov Buii li 21 EJtEX't'l]a<iµ11v Buii: EJtSX'tLC1aV'tO supra V'tO µiv p 1122 abd<ptbwv
P: una figliola desorella I.

cod. grec, 4, p. 9 al Academiei R.P.R., •wv ~O~Â.<p(owv. este redat cu aJto •as cibei..<pas •ou din surorile lui. - Fatmacatun: adtca do~mta Fatma ; vz .. Buii. co.me_ntar
şi G. Moravcsik II 287 s.v.
Xa-rouv - Tesalonicul: fusese cucerit de Ba1az1d I
vz. XIII, 6. - ' Zit~ni: L. Chalc., I. 62, 5 îl aşaz~ lingă Term?pile. De Papt • er~
aşezat mai spre apus, în interior, c~m pe _und~ e azt oraş~! Lam1a. D1;1ca par~ . msa
să aibă în vedere şi o a doua Josaltt~te Z1tu,m pe un~eva m valea ~!r~monulm , ':z·
XIX, 9 :
JtUQa •ov ~•euµova xweta Jtavm JtÂ.lJV. Z11•ouvwu ., toate localttaţtle. de ~e ~ml
Strimon afară de Zituni (cp. şi XXVIII, 11 ş1 ~XI~. I). ~edarea ~alomculm. ş_i. a
Zituniului o aminteşte L. Chak .• I, 1~3. 15. - _Ta ~1']; Iloi..ews JtEQt!;; !ocalttat1le
din. jurul Constantinopolei: Duca le ta pe o distanta destul de mare, daca porn~şte
de la Panidos, la sud de Redestos şi pînă la intrarea Bosforul1;1i în Marea Neagra:-:Ieeov ~•oµtov Gura sfîntă şi :;o ~-r6µtov ~o~ 'Ieeou Gura temp_lu~ut: cu aceste d~nu~m!
istoricii bizantini desemneaza nu numai intrarea Bosforulu_1 in Marea Neagr?, ~1. şt
însuşi Bosforul, precum şi Elespontu~ (Dar_danelele). Vezi V. Grecu, La sigmf 1cation de Hieron Stomion, în „Byzantmoslavtca, XV, Praga, 1954, p. 209-213.

.a.
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la Vama toate cetăţile aşezate la ţărmul Mării Negre; şi
împăratul încheind legături de pace cu el, l-a dus la Adrianopole; şi a
trimis pe Dimitrie Leondari, bărbat cuminte şi îndemînatic în ale răz
boiului, ca să ia Tesalonicul. Şi el luînd oraşul şi anunţînd împăratului, îl
aduce înăuntru pe împăratul Ioan şi-l instalează pe acesta împărat al
întregii Tesalii. De asemenea şi în toate oraşele şi orăşelele, lmpăratul
a trimis bizantini din oameni de vază şi le-au luat pe toate, izgonind pe
turci. Şi era în părţile Traciei pace în tot felul şi linişte netulburată, păr
ţile de răsărit însă erau în mare tulburare cu schimbări dese de domni în
acele ţări.
3. Şi la începutul primăverii, după ce a trecut acea iarnă grea şi viforniţă cumplită, s-a făcut foamete mare şi molimă în toate ţările, pe unde
a călcat picior de scit, şi s-au ivit războaie lăuntrice. Şi a venit Carmian
care avea numele de Alisar şi şi-a luat, Temir dîndu-i voie, în stăpînire
tara părintească. De asemenea şi-a însuşit şi Sarchan ţara-i părintească
Lidia. Orchan şi cei doi feciori ai lui Atin, Omur şi Ese, şi ei şi-au luat
partea lor de moştenire Ionia întreagă. Şi Eliez a lui M.andahia şi-a dobîndit şi el Caria şi Licia.
de acolo

pînă

4. Iar din feciorii lui Baiazid rămaşi m răsărit, Mahomed
~ah~~:t~Ii~
era la Ancara Galatiei, deoarece ţara nu avea cine o moş1403-1413.
leni, şi era şi fratele său Musa cu el, băieţandru fiind încă.
Iar Ese, celălalt frate, rătăcea încoace şi încolo, neavînd nici o ţară peste
care să domnească ; tot aşa şi Mustafa. De aceea Mahomed trimiţînd pe
unul din marii dregători ai părintelui său, cu numele Temirtes, din Ancara, în timp ce Ese se aţinea atunci prin părţile acelea, şi începînd război
cu el, i-a tăiat capul. Şi domnia lui Mahomed sporea tot mai mult în
Galatia.
Domnia lui

20

25

3 : Scit: ·adică tătari de-ai lui Timur-Lenk. Şi a venit Carmian ş.a.mAl. :
Sultanii selgiuicizi de prin Asia Mică, izgoniţi de Baiazid (vz. IV. 2) şi din care
cei mai multi fugiseră la Timur-Lenk (vz. XVI, 5), sî.nt puşi de el înapoi în dom• niile lor, fie ei înşişi fie urmaşi de-ai lor. Cp. şi L. Chalc., I, 157, 23 - 158, 2. Carmian... Alisar: aşa s-a chemat întemeietorul sultanatului şi Duca, după obicei
turcesc, îl numeşte şi pe urmaşul său tot aşa ; sultanul adus înapoi la domnie a
fost de fapt Iacub li. - Tot aşa e şi cu Sarchan; de fapt să fi fost Chidir-Şah-Beg.
despre care Duc a însă spusese că ar fi fost otrăvit de Baiazid I (vz. IV, 3). - Iar
Orchan e fratele acestuia şi a fost pus emir în Magnesia. G. Moravcsik, II, 191, s.v.
'Oexâvrii; 3 greşit îl face fecior al lui Baiazid I, ci e identic cu
'Oexâ'V'l')i;
2. - cei doi feciori ai lui Atin: simt numiţi aşa, căci .după obiceiul turcesc tot•i urmaşii pot fi numiţi feciori ai întemeietorului dinastiei; de fapt sînt Omar II şi lsaBeg II, feciorii lui Iese, pe care Baiazid I 1-a izgonit din domnie şi l-a surghiunit
la Nicea, unde a rămas pînă la capătul vieţii (IV. 2). Omur şi Ese au fost scoşi
apoi din domnia părintească şi ucişi de Ţineit (Gynejt) : vz. XXVI, 3. Omur a avut
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Ba(lvac; fomvm ta· rca(laAm "Xaot(la ta Ev tcp Euţdvq> I16vtctJ 'XEi,µEva, o bE j3aotAEu; El(l'Y)VUlUV 'XUTUOTUOLV rcod1~ra.c; 'Xal UUTOV Ev 'AvB(ltaVOUrcOAEl j[f.µ'\jJOc;,
fotEtAE ~'YJµÎltQLOV tov AEOvta(lLV, ăvB(la ouvE~ov "Xal rcEQl ta rcoAEµt'Xa Evoreoqiov, TOU rta(laAaj3E"iv •tiv 8rnoa/..ovi.'X'Y)V. ·o BE JtU(laAa.{3oov autiiv 'Xat µ'Y)vfom;
tcp BaotAEî, doayEL tov Bacn/..fo 'Cwavv'Y)v f.vroc; xat BEL'Xvun tomov Baot/..fo n:ao'Y)c; 8Etra/..[ac;. 'Oµotwc; xat Ev rcaomc; tai:c; rc6.Awt xal. roi:c; rco/..txvl.otc; fotELAEv
o BaotAEuc; 'Pwµatouc; TWV f.vMţwv xal JtUQEAaBov rcavta Bu:i>ţavTEc; touc; Tou(>x.ou;. Kal. ilv EV roi:c; e~)('ţ'XC[JOli;' ~LEQE<HV ElQÎlV'YJ JtUVîOLa 'X<XL currnotaoroi; yaH1-

.5

v11, Tcl bE Tilc; EW Ev µEya/..n rneaxli 'l«lL a-0-(loa µErnBoJ..ii îWV llYE\UOVWV Ev rni:c;
Erraexlmc;.
3. "Eaeoc; TOLVUV a(lţaµhou 'Xal TOU <T<pOBQOU ;(Etµ&voc;· E'XELVOU xat 'XAVbwvoc; 1CU(lEA'36vroc;, EYEYOVEL .Â.tµoc; l<T;(U(loc; 'XCtL Â.0tµoc; Ev rcaom.i; rni:; EJtUQ;(Lat;,
a Ic; ol. rc6Bec; t&v ~xuft&v EJtat'Y)oav, xal. Eµ<puAt0t n:oÂ.Eµot. KaraBac; roi.vuv' o
Ka~nuav, Bou; o TEµÎlQ ăBEtaV, EAaBE riiv llUî(ll'XllV auwu EJtU(l;(LUV, 'Aluoag

10

En:ovoiµaţ6µEvoc;.

15

'Oµo[wc; xal ~aexav Aubk.tv tliv rcaretx.iiv EJta(lx[av JtQoc;
fourov EJtotiic:raro. ·o 'Oexav "Xal ol. rou 'Atiiv Mo ul.ol. 'OµoiiQ "Xal. 'EoEc; x.ai
aurnl. TÎlV 'Iwvtav mfoav ExA'Y)QcOOUVîO. Kal. o îOU Mavraxta 'EAtEt 'X.Ul uuroc;

80h

Kae[av xal. Auxtav ErcEKtl\<Jmo.
4. Ol. bf, 'Xata.Â.EL<p'3EvTEc; Ev tii Eq>Q. roii Ilaymtiii: ul.oi., o µEv MexEµh ·Ev
'AyyVQQ. fiv T~ ra/..ai:tac;, EJ'tEL OU'X eixe 'XA'Y)QOVoµov ~ ErcaQxta· ~V l)f, xai o
aBEA<poc; autou Mwoilc; µe't' autou ETL rcatB<lQlO'XOc; wv. co gE 'E<Jf,i; o ETEQO\; fiv
rcÂ.avwµevoc; EV'6-Ev 'XU'XEi:{}Ev, µii E;(WV au{)cvrtav· .oµoi.wc; 'Xal. Mouota<piic;. "O{}EY
OteLÂ.ac; o ME;(EµET ttva TOOV µeytai:avwv TOU JtQTQOc; aut~U Teµ'Y)QtEc; €rcovoµaţ6µEVOV €~ 'Ayyueac;, Btayovm. toTE Tov 'Eoh f.v Toic; µEQEOtv E'Xi.i.votc;, xal. ouvci~

20

'!Ja~

rco.Aqwv µd autou arcETEµE riiv 'XHpaAiiv amou·.
J,uvoµn 10; f.v rai..ati.<;x.

•

'!

.

·o

aE M-txeµ6t fiv µeya-

·'

I

P

,.

1 x<i'oi:Qa Buii x&i:Ji:QlJ P li 8 i:!>îi;; ·eQg.xooti;; Buii : :caîi;; ~Qax6clÎ.i;;
Jl 13 l:xl)i'twv
P 1116 o oQx.av supra Uneam ad P 1121 µt:i:' au'tov ·P 11'24' post 'AyyuQai;;, addere vult'ltQOr;,

Buii..

.

un fecior Mustafa (XXVI, 3) care a fost ucis mai tîrziu în luptă tot de Tineit
(XXVI, 4). - Şi Eliez ai lui Mandaltia: e acelaşi ca '"şi la IV, 2, pţ1re să fie de
fapt Muhamed-Beg. (V. M. Alexaţidr~scu-Dersca, La cqmpţigne de Timiir pi Anatolie
1402, p. 91).
.
"
' ..
· · · 4: .far Ese: L Chalc., I,. 159, lB'--"160, · 5· spune· Că fratele' său .Miisiilmaf:t
învins şi ticis. Cp. şi G. Sfranţes, I, 90, 15.

i-:i
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5. Iar în părţile dinspre Ionia lui Atin s-a ridicat unul
Giineyt pentru
după nume Ţineit, feciorul lui Carasupasi cu numele, bărdomnie.
bat viteaz şi cu faimă în ale războiului, tată-său avînd
Smirna ca feud în zilele lui Baiazid ; şi locuitorii din Smirna, din cauza
guvernării ce ţinea de mulţi ani, îl stimau îndeobşte ca pe un domn din
partea locului. Atunci a început luptă cu feciorii lui Atin, căci ei locuiau
în Efes. Ţineit după ce a adunat ca la cinci sute de oameni din Smirna şi
din localităţile din jur, a pornit în contra lor şi prăda locuitorii din cîmpia
Efesului. Strîngînd în foarte puţin timp mult peste cinci sute, a venit
chiar asupra oraşului Efesenilor; şi tăbărînd în faţa cetăţii, în puţine
zile, feciorul lui Atin părăsind-o a fugit, iar Ţineit s-a făcut stăpîn pe
domnie. Dar el mereu scria lui Musulman în Tracia, cum că : „Eu pentru
tine mă străduiesc şi domnia aceasta a lui Atin nu pentru mine, ci pentru
tine o cuprind. Trimite-mi deci ajutor, ca să mă pot lupta pînă la capăt
cu duşmanii tăi". Şi Musulman a trimis din Galjpoli la Smirna mulţi
bani o dată şi de multe ori şi Ţineit cu aceia a continuat zi de zi răz
boiul, pină ce a alungat pe moştenitorii lui Atin.
6. La începutul primăverii însă', cînd oamenii au intrat acum în al
doilea an de la venirea acelui groaznic potop, un fecior al lui Atin care
se chema Omur, căci celălalt murise, se refugiază la unchiul său Mandahia-Eliezbei, domnul Cariei, şi-i cade cu rugăminţi fierbinţi la picioare,
rugindu-l de ajutor. Acela îl primeşte cu multă afecţiune şi-i împlineşte
rugămintea ; şi adunîndu-şi toată armata, merge la Efes împreună cu
Omur, ducînd cu el ca la şase mii de oameni. Cei din Efes însă cu Carasupasi, tatăl lui Ţineit, erau ca la trei mii, căci Ţineit se afla fiind la
Smirna. Atunci, pentru că efesenii n-au voit să se plece, ci dîrji s-au împotrivit, dau foc oraşului şi văpaia aprinzîndu-se din patru laturi, a mistuit casele şi focul a înghiţit ca o iarbă uscată tot ce a mai fost lăsat de
sciţi ; şi în două zile întreg oraşul s-a făcut praf şi cenuşă. Văzînd efesenii
un prăpăd atît de mare, s-au închinat.
7. Carasupasi însă închis în cetatea de sus, a mai rezistat pînă în
vremea de toamnă, aşteptînd ajutor de la feciorul său Ţineit. Acela însă
n-a putut să lase Smirna şi să plece la Efes, căci avea ostaşi mult prea
puţini. Atunci deschizînd porţile, a ieşit şi căzînd i s-a supus lui Mandahia. Şi acesta luîndu-1 pe el cu ceilalţi din cîţi erau în cetate, i-a dus legaţi
1

Lupta lui

·>

r1

1,5

20

2j

30

5: fonia lui Alin: adică într-o parte a sultanatului Aidin.
6 : la începutul primăuerii... în anul al doilea: de la invazia lui Timur-Lenk ;
e deci 1404. - un fecior dB-al lui Alin: de fapt al lui Iese pe care Duc a îl numeşte
tot cu numele străbunului (vz. nota la 3: Cei doi feciori). - căci celălalt murise:
acesta a fost Isa-Beg II (vz. ibid.), ucis de Ţine1t (vz. XXVI, 3). - Mandahla-Eliezbei=
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5. 'Ev f>t Ta lt(>O; 'Ioovtav µE(>ll TOU 'ATÎJV ÎJYEQ-311 n; ovoµa TţwEl)T,
ul.o; Tou ÂEyoµhou Ka(><XoounaoL, avÎJQ yEvvai:o; xal Ei.i; 1a noÂEµu«l evf>o;oi;,
Exwv it(>ovomv 1Î)v ~µ:UQvriv o lt<XTÎJQ mhou h 1ai:i; TjµE(>mi; Tou ITaymţÎ)1 · xai
flul. TÎJV ltOÂllXQOVLOV llYEµoviav cbi; xa'3oÂLXOV Ol ~µlJ(>VOÎOL TOltcXQXllV EoE~OVTO.
Ton- ijQaTO µaxriv ltQOi; TOUi; ul.ou; TOU 'ATÎJV, 0xouv YCtQ <XUTOL EV 'Ecpfoq>. ·o
~t TţtvEÎ)t &'3Qotom; ~µu(>vaLoui; xal E1<. 1oov ltEQL; XOOQLOOV cbi; ltEVta1<.0ofoui;, xaLEQX6µEvoi; EÂTIOTEtJE rnui; Ev T"CÎ> x<iµitq> 'Ecpfoou. ·gi; Ev OÂLyq> M ouva-3-(>0Loai;
EnEXElVa -r&v lTEvmxooiwv di; mhÎ)v 1Î)v rroÂtv TWv 'Ecprntoov &cptxETo · 'K.al flii
Jt<X(>axa-3-i.oai; TO :rcoÂLXVlOV, Ev OÂL ymi; TjµE(>mi; o tou 'A 1Î)v ul.oi; acpdi; &:rcef>ea
i<.aL o TţtvEÎ)T xu(>t0i; xa'3uo1ilxE\ 1lji; fiyEµovtai;. ITÂ.Î)v f>m:rcav1oi; EYQ<X<pEv h
TU 0Q(t:xn JCQOi; îOV Mouooui.µav, cbi;· "'Eyoo UJCEQ oou naoxw xat TÎ)V fiyEµov[av
-roii 'A1iiv ou f>t' Eµe, &Ua tha of. 1a-u111v EyxoÂ.:rcouµm. ~-rEiÂov ow µOL ~oii-0Etav, tva Eli; TEÂoi; &vn:rca(>maţooµm rnui; EX-fiQO'Ui; oou." - ·o M Mowoul.µav
a1t0 KaÂ.ALO'UJCOAEOOi; EV ~µUQVU xal µl<Xv xal itollclxti; OlTEoTEtÂ.EV -3-rio<X'UQOV rcokuv 'Xat f>t' EXELVO'U OTQOTEUOOV 11v xa'3Exao111v, eroi; ofi rnui; XAllQOVoµoui; TOii
'A T'fiv Ef>ll:t>~E.
6. "Ea(>oi; f>E &Qxoµevov xat Tov f>EUTE(>ov ~f>ri XQOvov µEta 1Î)v ita(>af>(>oµÎ)v 1ou f>ELvou ExEtvou xmaxl.ooµou ă.Q~avni;, o di; 1oii 'AT'fiv ul.oi; o 'l<ai.
~Oµoii(> xaÂouµEvoi;, TOU ETEQO'U TE-fivrixoTOi;, ltQO\; TOV '3dov auTOii TOV Mavmxl<X-'EAtEţnEytv, TOV TjyEµova KaQl.ai;, EltOVEQXETat 'l<aL lXETL'l<OOi; JCQOOltlJtTEl Toii;
xoolv aurnii f>E6µEvoi; Pori'3dai;. ·o f>f. xal µaAa. &onaalwi; auTov unof>ExEmt 'l<ai.
TO <XtTri'3€v ltÂllQOL' xal O''UVCt~ai; TOV a:rcavrn O'TQaTOV aurnii. Ev 'Ecpfoq> ouv -riiJ
~OµoiiQ EQXETal, ăywv oliv au14J cb; E;ai'.LOXL.Â.toui; ă.vf>Qai;. Ol. f>E tÎji; rc6AEWi; OUv
T0 KaeaooUrcaO'L, T0 rcmel TOU 'I'ţtvEÎ)T, {ioav cb; TQlOXLALOl, o yae 'I'ţtvEÎ)T EUee&ri Ev TU ~µUQVTI urcaexoov. Ton µÎj U1COXUljJavtE<; Ol 'Ecpfotol, aAAa X<XQTEQOOi;
avnxa{hotaµEVOL, 1CUQ &cpliiotv Ev TU :TOAEL xal f>ta TWV TEOOUQOOV µEQOOV &vacp'3ELO'lli; TÎji; cpÂoyoi; XatEf>arcaVEl Tai; oixtai; xal Tcl X<XT<XÂEL<p'3EvTCl 1C<XQcl TOOV
~xu-fiwv TO lT'iiQ cbi; XOQTOV 'XUTÎ)0'3LE xal ~V ii miaa rcoÂ.ti; TEcpQa xal x6vti; EV
~uolv fiµeemi;. Q[ f>E 'EcpfowL tMvni; TÎJV TOO'<XUt'r)V ţriµl.av 1CQOOEXUV110'av.
7. ·o f>e Kaeaoounaoti;, yEv6µEvoi; EyxAElCJtoi; h TU axeon6ÂEt, &vnµaXETO ăxei cp{}LVOltWQLVOU XaLQOU, EXf>ExoµEvoi; ~oft'3Etav naea TOU 'ULoU auToii
'IţtvEÎ)T. ·o M Olm liMvmo acpEii; n'iv ~µUQVTJV WtEÂ'3Eiv EV 'Ecpfoq>, {iv yaQ
O'rcavLi; ltOAÂÎJ TOOV OTQaîLOOTWV. TOTE &vot~ai; Tai; rcuÂ.ai; E;iiJ...'3E xal l'tEO'OOV U:JtETayri 10 MaVTaX.~· I1aQai.a{3oov o~v au-rov ouv -roii; ăl.Âoti; Twv ovtoov Ev tiiJ

P

1 i-a .•• µEQ'l'J P: i-c!J„~. µEQEL Bull 11 2,24 xaQaaou1taa'l'J P li 2 livfiQa; supra Qa; 'Y~Q
'EkLEţ1tEYT1VP li 26 âcptamv P li 28 ~xMwv P li 30 xaQaaou1taa11; P.

li 20

pe cit se pare Muhamed-Beg (vz. nota la 3: Cei doi feciori), numit şi el cu numele
sultanatului. - lăsat de sciţi: de tătarii·mongoli ai lui Timur-Lenk.
7 : lui Mandahia : adică lui Muhamed-Beg. -

înfiinţătorului
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la scaunul lui de domnie; iar pe Omur, băiatul lui Atin îl pune în domnia
p,ărintească. Pe Carasupasi însă şi pe osmanizii ce erau cu el, i-a legat şi
i"a închis într-o cetăţuie, aruncîndu-i într-un turn; Mamalos se chiamă
cetăţuia. Dar mi-te Ţineit, ce face? Pornind din Smirna cu o diremă,
pleacă pe mare în Caria şi vine la Mamalos ; acolo în taină trimite ştire
celor închişi, că a venit acum, ca să-i fure. Iar cei închişi fac un ospăţ
şi dau paznicilor vin curat de băut, ca să se sature, şi adormindu-i ca pe
nişte morţi, au ieşit din turn şi, slobozindu-se cu funiile peste zid, s-au
urcat în diremă ; şi plecînd au venit la ·Smirna. Şi a fost mare bucurie
pentru o furătură ca aceea.
8. La începutul iernii însă, Ţineit porneşte cu război asupra Efesului
şi-l închide pe Omur înăuntrul cetăţuii şi întreg oraşul îl lasă pradă ostaşilor lui ; şi afară de oameni, pentru că nu voiau să-i facă robi, tot ce-au
agonisit după invazia sciţilor, au jefuit; şi pe mulţi din locuitorii oraşului
i-a ucis şi multe alte grozăvii au iăcut cu iniile, nelegiuitul. Apoi a căzut
la învoială cu Omur şi i-a dat pe fiica sa de soţie şi prin jurăminte, încredinţîndu-1 de adevăr, a ieşit din cetate şi se îmbrăţişează ca un tată
cu fiul. Şi cu jurămînt se leapădă de ascultarea faţă de Musulman şi se
arată întru toate credincios moştenirii lui· Atin ; şi străbătînd împreună cu
Omur toată ţara, atrage de partea sa toate oraşele aşezate pe Meandru şi
cele dinspre miazănoapte : Filadelfia, Sardes, Nimf°eon, pînă la rîul Ermon
şi punînd oameni care îi erau mai cu credin-tă, toată ţara o dă în mîin'ile
rudelor şi prietenilor săi. Şi în timp ce acesta petrecea la Efes cu viitorul
să~ ginere, deodată dimineaţa se răspîndeşte zvonul
popor, că domnul
a murit, şi la răsăritul· soarelui ridicînd trupul lui, ·1-au dus în cetăţuia ce
se cheamă Pirghion şi e. aşezată la "poalele muntelui Tmolos; şi acolo 'i-au
înmormîntat lîngă străbunii lui. Iar Ţineit ridicat şi înălţat, îşi socotea
'ţara c~ o moştenire di~ păririţf, şi s-a numit .domn d~ sine .ştătător al Asiei.
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'9. Musu_lman însă nerăbdînd obrăinicia lui, s-a ·_hotărît
să treacă în Bitinia. Şi trecînd a venit· J'a Brusa şi bnisetlii. toţi l-au· primit cu plăcere şi cu bucurie cît mai mare
s-~il ··arătat gata· să moa.ră pentru el. Atunci, cum ·a început primăvara, a
·început ·să sfrîngă oaste în contra lui Ţineit. Iar Ţineit însuşi cu ptlţ"Îni
călăreţi pleacă în grabă- la Iconion, capitala Licaoniei şi, după ce vorbe5te
,.
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j'[OÂlX'VLct-J brnµiou; El; t~v l)YEµoviav mhou 1hayE, tov bE rcai:ba tou 'A niv tov
'Oµoug tyx.a{hţavH h tfl llYEµovt<;:t tfl rcmQt'X.fl, tov bE Kagaoourcaow EyxÂEUJtov
iv np rroAlXVLct-J nvt EVTo; rcliQyou brnµ~oa; EQQt'!JE 'X.UL Tou; ouv m'.m{> 'OTµavtba;·
M<A,uai.o; ovoµaţnm TO llOAlXVLO\I. ·o f>E TţtvEÎ)t 'TL bat ăQa bQ~; 'E'X. TlJ~ ~µUQV'Y}r;
i~EM}(ov auv bt~QEt µt~ xat JtAEfoa; EV tfi KaQL«;ţ EQXETat Etr; MaA.aµov 'X.U'X.Et Y.Qu<piw; J(Eµml ll(>Or; tou; tyxl..Ei.arnu;, w; 1)bri XÂE'!JWV ~Â-3Ev mhou;. Oi bf tou; cpuAaY.a~ J(avbmaiav rcol l1aavTE; xal Et; XOQOV TOV ă'X.Qatov 'X.EQaaavtE; xat xotµl1oavTE; (O; tE-3vrrx.oţa;, autoi .E~ljA'3ov TOU llU(lyou ~at bta TOU TElxou; xaAaal}htE; x.aAwf>lol; dalj~{}~v Ev tfl bl ~QEL xat rcÂEUO'aVTE; ~A-3ov dr; ~µUQVUV. 'EyhETO oliv µEyal..ri xaQa Ev tfi tolaur11 xAorc'fi.
8. XElµwvo; b€ <lQxoµhou o TţtvEÎ)r O'tQaTEuEt d; "Ecprnov xat xÂElEt
ivro; TOU rcoAt:xviou TOV ·oµoliQ xat rljv 31'.0AlV rcaaav -roi:; aurou <Tt(lattcinat;
JCQai:bav J(OLELtat xat JtÂÎ)v n7w av{}gci:m:wv, on oux tixµaÂon[ţovTO, TO n:ăv o EJtE'Y.T~O'aVtO µna tÎ)v mxgabgoµljv twv ~xu-3&v, foxuAf:uaav· xat n:oAAou; twv n:oAltwv Y.atfocpa~EV xat ăUa µuQlU bEtva JtEJtQaXEV o aAOO'tWQ. Ton dr; ouµBl~aaEi; 'EÂ-3oov µna toii ·oµoiiQ xat tljv -&uyatEQa El; yuvai:xav ~utc{> bou; xai
OQY.m; 'rilanl>oa; tÎJV aA~'3Elav, r;El<Tt TOU 'X.OO'TQO'U 'X.UL. JtEQlrctUO'O'OVTat w; JtCltÎ}Q
~lna vîou .. Kat qn:oBaAAEtm €v6gxw; tÎ)v . JtQo; L"ov MovoovAµav Eun:d'3Etav xat
'A n1vÎ); 'l..a'3oAtxo; avaf>EL'X.V1!Tat, ouv aun{> oiiv btaf>Qoµoov TÎ)V rcaoav ÎjyEµov(av
'Y.Ul JlQO; Ea1!TOV El..xfoai; ta; miaa; mOÂEt; ta; neo; Matavbgov xal ta; JtQO;
ăQxtov, <l>tAabEAcpEtav, ~aQbEt;, NUµcpmov, µE;(Qt tou "EQµwvo; n:oraµou, 'Xal
olx[aa; tou; JttO'tOTOT01!; aurc{> 'XaL tÎJV mfoav ÎjyEµoviav d; ;(EÎ:Qa; TWV autou
<JvyyEvoJv- ;ml cptAwv h'3Ei;. Auro; h 'Ecpfoct-J auv te{> µEÂ.AoyaµBQct-> btaywv, '3Qoii;
CtVUJ(l)b~aa; JtQWl EV ·Te{> b~µq>, w; o ÎjyEµoov ErE'3V~XEL, xat blj Î]Alo'U &vcnEi.Â.aV-ro; ăQavn; TO mwµa. UUTOU EcpEQOV Ev HÎJ rcoÂtXVL(t.l, o Ilueytov 'X.aAf:i:tat, Ev tfl
i1rrfoQELQ TOU TµwAou OQ~1!; xdµEVOV E'XEL alitov rnmjmv eyyu; nov llUTEQWV UllTOU. 'O bf TţtVaÎ)r d; u'!Jo; &e-3El; xat tÎJV ÎjyEµovtav cb; na.TQL'XOV 'X.Â.ÎJQOV ÎJYljoaµn•o; auTovoµo; ÎjyEµoov 'Aata; EY.A~'3l) .
. .9. ·o f>E MovcrovÂµav µÎ} cpEQWV tÎ)V aurou &valf>EtaV îiBovA~{}ll llEQUO'm
EV. tfi Bt'31!VLi;ţ. Kal blj llEQUO'a; 'XaL ELO'EÂ-3wv Ev IlQOUall aJtaVTE; Ol IleouaaEi:;
aarmalw; aUTOV urcEbE~UVTO 'X.UL µEW oori; xaQa; ho[µw; TOU '3aVELV UllEQ auTOU UQETl-O'UVTO. ToTE blj EaQO; cl(l~~µEV01! <TTQUTOV &'3QOLSElV llQ~UTO xara rou
TstVE ~T. 'O b' auro; 'I'ţtvEÎ]T O'UV oAtyot; l'.rcrcot; f>Qoµai:o; El; 'hovwv, µljtQO0

1 Tov bi: naiba ... Tov scripsi: TCÎJ bio nmbi ... TCÎJ P (fortasse accusativus demoticus e~t: To bi: nmbi ... TO li 2 KaQă.aounuariv P li 13 nQibav P 1114 ~K\n'twv P 1114-15
noAiTWV p 1119 aTftvri; p: clTlJVÎ]<; P, I xaDof..Lxo; Buii: xuitoALXOJ<; p li 22 olxftau; p li 31-32
«utou Buii: auTov P li 33 lnnEi; P.
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cu Caraman, merge la Cotiaion şi, după ce i-a spus aceleaşi vorbe şi lui
Carmian, îi aduce la Efes cu armate. Şi cuvintele ce le-a vorbit cu aceşti
sultani, au fost: „Ştiţi bine suferinţa ce aţi îndurat-o de la Baiazid şi
părinţii voştri, unii au fost măcelăriţi, iar alţii sugrumaţi cu juvăţul ; şi
s-a făcut singur domn şi pe voi v-a făcut să plecaţi peste graniţă. Acum
însă, fiindcă, prin dreapta judecată a lui dumnezeu, făcătorul de rele a
dispărut, să mi ne înghită puiul aspidei, ci cu curaj, cit e încă în plină
creştere, să-i strivim capul şi viaţa ce ne rămîne, să o ducem fără grijă".
Atunci sultanii plecînd urechea la vorbele lui şi socotind că este în interesul lor, au pornit înarmaţi, şi Caraman cu trei mii, Carmian cu zece şi
Ţineit cu cinci au tăbărît la Efes.
I O. Musulman însă şi el mergînd de la Brusa la Lopadion şi armata
lui numărînd-o la douăzeci şi cinci de mii, s-a ridicat de la Lopadion ŞL
a venit la Pergam şi de la Pergam în cîmpia Mainomenu, iar din acea
cîmpie la Smirna. Şi aflînd despre sosirea împreună a lui Caraman şi
Carmian, nu ştia ce să facă şi era necăjit. Ridicînd tabăra de la Smirna.
a venit spre Efes şi şi-a ridicat corturile într.-un loc numit Mesaulion;
şi acolo fiindu-i frică de inamicii săi, şi-a aşezat corturile îngrămădite.
a tras un şanţ şi a ridicat un val de pămînt ; şi la mijloc şedea el cu
oastea, iar inamicii săi Ia Efes; şi erau la o depărtare de nici jumătate
de zi, adică şase ore, unii de alţii. Şi nici el nu se apropia de ei de teamă
şi nici aceia de el din cauza inegalităţii.
11 Stînd astfel lucrul în nemişcare, vine la Ţineit unul din prietenii
lui de taină şi-i spune : „Caraman şi Carmian s-au înţeles şi vreau noapiea asta să te dea în mîinile lui Musulman ; iar ei făcînd legături de bună
pace cu el, să se înapoieze fără nici o frică la casele lor. Şi noaptea acea<;ta
îşi vor pune în 1ucrare întreg planul". Aflînd Ţineit aceasta, cînd se lasă
seara, aprinde în corturile lui lumini şi lămpi, îşi alege din caii cei mai
10 trei Buii.: treized P I

li 22 de el Buii.: de ei P.

9: Caraman„. Carmian: cu aceste nume, Duca desemnează pe urmaşii acestor
întemeietori de sultanate (vz. G. Moravcsik, li, 137 s.\'. Ku!_>a!tcivo; 2 şi p. 142 s.v.
KEQµtuvoc;). De fapt sînt
Muhamed li şi Iacub II (vz.
M. Alexandrescu-Derska,
op. cit., p. 91 şi nota la 3: Carmian).
10: oU"tE aut'Oc; XW(.>WV 1t(.>Oc; hdvouc; {HU

avLaOt'flt'a

t'~V

bui.lav OUt'' fxfÎVOL 1t(.>O; UUt'oUc; bLu t'~V

nici el mergînd spre aceia de teamă şi nici aceia spre ei din cauza inegalităţii: Aşa ne e transmis locul în manuscrise. Dar cuvintele nici aceia spre ei
dau un nonsens, aşa că
a1houc;
ar trebui schimbat în uut"ov ca înţelesul să
fie nici aceia spre el, adică Ţineit cu aliajii săi spre Musulman. Atunci însă cuvintele
bLu t'~v
ăv1aot'f1t'a
din cauza inegalităţii formează o contrazicere, căci.
precum ni se transmite în manuscrise, Ţineit avea 5 OOO, Caraman 30 OOO şi Carmian 10 OOO de oameni, deci 45 OOO, fată de 25 OOO ai lui Musulman, aşa că nu
aceia puteau să stea pe gînduri să-l atace pe Musulman din cauza disproporţiei
de număr, ci Musulman pe ei. Dar atunci • ar trebui schimbat nu numai rxEîvot
şi hrivo; aceia în acela, ci şi aut"o; xw1.>wv :rQoc; txfivou~, el mergind spre aceia în au-
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JlOAlV TY\; Auxaovia;, EQXETaL xat T<î> KaQaµav oµtAÎ)oa;, i«ltEQXETm El; KoTUUElOV xat Tcp KaQµtav Tcl autu Elnoov, EA'XEL amou; µE-fr' OMOOV El; "EcpECJOV.
Ol bE Myot, ou; ci>µLÂ'YICJE µETcl TWv ~yEµovoov, {ioav· „O'iBatE cl'XQl~~ tiiv triµiav, ftv u:n:foT'YltE :n:aQU toii Ilaymtiw xai TOU; uµEtEQOUt; yovei:; ou; µh focpaţav, ou; a~ cinovn cl1CE1CVtţav· 'X<lL auto; µoVOQX'Ylt; EYEvETO xal. uµă; iţoQLoTOUt;
EnOl'YICJEV. Niiv M EJ[EL bLxat~ 8eoii 'XQLCJEL o aAUCJt(l)Q 11cpavLCJTm, µii 'Xatamhoo
~µii; TO tij; ao:n:LBo; E'X)'OVOV, clAÂ.a 1CQOMµoo; ETL axµciţov ov OUV"fQLipruµt:v auToii Tiiv 'XUQUV xa.i TO AEL1COV Ev aµEQ4J.VÎ.Q B1ciţooµEv." - TotE OL ~yEµovE; Ev(l)no-frhn; Tou; Myou; autoii xat El; ouµcpEQOV autoov ÂoyLCJaµEVOl EXWQO'UV EV
ă.Qµao1 xat o µEv KaQaµav iv TQt<Ji XLÂtaoLv,o 5€ Kaw1civ Ev Mxa xat o 'IţtvElit Ev :n:ivtE XtÂwotv Ev 'Ecpfoq;> EoTQatorciBeuoav.
10. ·o bF. MouoouAµav xal. auro; &rro tlj; IlQolmj; h AorraMq;> El.-&wv
xai TOV rccivta CJTQatOV auTOU EV EtxOCJL nEvTE XlAtUOlV clQL-frµi)oa; xal cmo Aonablou EYEQ'8Ei; l1A{}Ev El; IliQyaµov, &no b€ IlEQycliµou, Ev T4> Kciµnq;> Toii Mmvoµhou, cino b€ mii Kciµnou h ~µuQvn. Ma'8wv b€ tiiv ouvEAEuo1v roii KaQaµav
xai Toii KaQµtav ~noQEîto "Mli l)oxaAAEv. 'Ano b€ ~µuQvrii; nQoi; "Ecprnov cinciQa;
~A-frE rci)ţa; ta; o;c.riva; El; TOJtOV AEyoµEvov MrnauÂ.tov· mxEÎ cpo~ri'8d; Tou;
ltJTEVaVttou; xai rcuxvc00a; tei; TEVta;, TacpQOV foxmjJE xai xooµata UVÎ)YElQE
xat auto; Ev µfoq;> µEtcl -roii OTQatoii hci'8rirn, OL M UJtEVaVtlOl Ev 'Ecpfoq;>, OJtExovn; ~µEQOOV ouM TO f)µtCJ'U, l)youv Eţ WQ<Î>V BwoTriµa circ' clAAÎ}Aoov, OUTE auToi;
XWQ{ov nQo; E'XElVOu; bta TÎlV bELAtav out' E'XEÎVOL rrQo; amov Bici T~V avuJlnrita.
11. Toii rrQciyµato; oiiv Ev aµEAEÎ.Q 'XEtµtvou, JtQOCJELCJl tei'> TţtvE~t El; TWV
a-Omu µwnxoov cpLA.oov xat AEyH auTcp ,;o KaQaµciv xai o KaQµtav oµovoi)oavu; BouAOVTm tfl VtmTL TaUTTI JtaQabowat OE El; XEÎQa; TOU MouoouAµav·
E'XEÎVOl l>e El.Qrivai:av 'XCLTUOTUOLV JtQaţavte; avaCJTQEtjJOOCJlV acp6Booi; Eti; Tcl 'ibta.
'Ev ta{irn o-Ov tf1 vuxti to năv BmnQaţovTm." - Ma-3-oov BE toiito o 'lţtvEÎJt
xai xataAa{3ofo-ri; Tij; foniQa; cpavou; xai Î1aµrrciba; ava'ljJa; EV Tai; mhoii oxri-

,'j

lo

85b

Vi

2n

0

1-2 Kot uci1ov P li 7 un te t'u addere vuit ou1tco Bu11 JI 9 Toui;; A6youi;; Bek : toii;;
Myoti; P 1110 Tgtai Buii : TQLuxovta P I li 20 ~µEgcilv P : ~µtgai;; Bull 11 20 outE - 21 ăv1·
a6Tl]tal parte contraria la quale per paura non osava venir a trovar Musulmano; ne Mu·
sulmano per la inequalitâ non andava ·a loro I 1121 aihov Buii: a1hou~ P.
;:wgoDvni; 1tQoi; hEîvov
ei mergînd spre acela. Aşa trebuie să-l fi avut textul
sau cel puţin să-l fi interpretat vechea traducere italiană. Dar în cazul acesta Ţineit
cu aliaţii săi nu·l atacă pe Musulman de teamă. Despre o teamă însă a acestora de
Musulman nu se spune nimic, ci dimpotrivă despre Musulman că ,.fiindu-i frică", şi-a
întărit tabăra ; şi atunci e firesc el să stea pe gînduri şi să nu-i atace de teamă, aşa
precum e în manuscris. De aceea cred că e mai bine să facem numai schimbarea
uşoară a lui
mhoui; în autov şi, spre a desfiinţa contrazicerea, cred că am făcut
bine că în § 9 precedent am pus în texit rnniecturn lui Bull TQLOt cu trei în loc de
TQLaxovTa
treizeci din manuscris. Trei mii e şi un
număr mai potrivit,
în vreme
ce 30 OOO e vădit exagerat şi poate proveni uşor dintr-o greşeală de transcriere, mai
ales dacă vreun manuscris avea indicate numerele cu litere cifre. Şi apoi o corijare
de text ca auTot xcogoiivTEi;; 1tQoi;; txEîvov din auToi;; xcogcilv n:goi;; he(voui;; mi se pare
faţă de "J...' în y' că e o schimbare prea mare· care trebuie evitată după putinţă.

Toi
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repezi la drum şi se urcă în cetatea de sus la fratele său Baiazid, căci
era paznic şi apărător al cetăţii. Şi-i povesteşte întreaga sa situaţie şi,
după ce-l îndeamnă să stea cu grijă de paza oraşului pînă dimineaţă, el
însuşi cu ceilalţi oameni de aproape ai lui se duce la Musulman. Pe la
miezul nopţii mergînd oamenii lui Caraman şi Carmian în corturile lui
Ţineit, n-au găsit pe nimeni. Ţineit însă, cînd s-a făcut acuma dimineaţa,
şi-a pus un ştreang după grumaz şi a venit în faţa lui Musulman, plîngînd şi spunînd : „Am greşit, doamne, vrednic sînt de moarte. însumi
mi-am atîrnat ştreangul de gît. Fă cu mine ce vrei ! Vinovat sînt de toată
os în da". înduioşat de aceste cuvinte, i s-a făcut milă de el ; şi Musulman
i-a dat îmbrăcăminte curată şi l-a întrebat: „Unde sînt acum sultanii
aceia şi unde se găseşte armata lor?" - Iar el a spus : „La Efes ; şi de
vrei, dă-mi armată şi eu mă duc şi ţi-i aduc legaţi". Musulman însă temîndu-se, ca în aceste răspunsuri să nu fie cumva la mijloc vreun vicleşug, n-a mai voit să se ia pe urma lor, ci după răsăritul soarelui, urcîndu-se însuşi pe cal, a plecat cu toată oastea spre Efes, avînd cu el şi
pe Ţineit. Caraman însă şi Carmian intrînd precum am spus, pe la miezul
nopţii în corturile lui Ţineit şi neaflîndu-1, au priceput cursa ; şi s-a făcut
mare larmă şi tulburare în tabără ; şi unii îşi căutau caii, iar alţii şeile,
alţii cămilele şi catîrii, pentru ca să încarce poverile cu bagajele, iar ceilalţi la arme. Şi Ia răsăritul soarelui, şi-au pregătit totul bine şi, armata
de-a călare cu sultanii şi cea pedestră rămînînd pe un Ioc înalt, au trimis
înainte catîrii şi cămilele cu toţi însoţitorii bagajelor ; aceştia trecînd
peste pasurile ce sînt spre Meandru, ei au rămas pe loc, pînă ce au văzut
că au trecut de locurile grele de străbătut, atunci şi ei în ordine au intrat
în trecători. Şi cînd sfîrşitul cozii armatei era în gura strîmtorii, atunci şi
armata pedestră a lui Musulman, el trecînd de podul care e aşezat spre
muntele Galesion, a ajuns la Efes ; şi la ora patru din zi, soarele făcîndu-şi
;tlunci drumul prin constelaţia cumpenii, şi Musulman era în Efes. Şi
Tineit îl sfătuia stăruitor, ca să-l înduplece pe om să se ia pe urma lor,
dar el nu s-a lăsat înduplecat, pe de o parte din cauza inimii lui bune,
pe de altă parte însă şi pentru că se temea mereu de răutăţile lui Ţineit
la care se dădea cu uşurinţă ; căci pe cît era Musulman de bun şi foarte
blajin, pe atît de viclean şi neastîmpărat Ţineit. De aceea ridicînd corturile în cîmpia de la Efes, unde a rămas patru luni, n-a făcut altceva nimic
decît s-o ducă în îmbuibări şi plăceri ; căci era omul băutor de vin ca
nimeni altul şi dedat fără ruşine Ia poftele trupeşti.

că

11 : {Ha~c't; trecînd de: trebuie
pe la 10 dimineaţa.

subînţeles

Musulman. -
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vai::;, mhoi; toui; rnxuBgoµou; tfov i'.mtoov &vaAEţaµEvo; ClVELO"L Ev tt) UY.QOJCOAEl
J[QO:; îOV CXUTOU abEAcpov IlaymsÎ]t, {iv yag cpuJ..aţ TOU 'X.clO"TQOU xat ltQOµaxo;.
Kat. ta xm' autov &xetBwi; f<rtoe11aai; xat rraeayyd/..ai; tÎ]v cpu/..axljv rfii; rr6- 8Gu
1-Eoo; El'ttµEAooi; ClXQL ltQWla; btaHJQEÎ:V, auto; <JUV t0L'i; Aomoi:; Ot'X.ta'X.OÎ:; rcgoi;
TOV MouaouA.µav EllclVELO"t. Kat bta µfori; vuxro; Ol TOU Kaeaµav 'X.Ul tou Kae;)
J.Hav Eli; tai; TEvta:; TOU 'TţtVEllT iMl6vtE;. oubEva EiiQOV. eo' bE TstVEÎ]t ltQW'tai;
1)bri yEvoµivrii; xai Bg6zov iv'3Eti; t0 teaxiiA.cp ~A-3Ev ivwmov rnu Mouaou/..µav
-xi,afo1v xat Myoov· „KUQLE, ~µagtov· ăţt6i; Etµl TOU '3avEÎ:V. 'Ey<l> autoi; Tei> TQUzÎJAcp µou TOV BQ6zov CxVlJQTlJO"cIµlJV. eQ; BouAEL, Et; EµE ltQClîTE" umu'3vv6.; Etµl
:JTU:\1toia; xmablxrii;"' eo M Mouaou/,µav xaµcp'3Et; toi:; /..6y0t; TOUTOl; 'XCXt l o
-0uµrra'3Tiaai; autov xat arnA.ljv q::mbeav ivMam;, iww1riaE: „Ilou Et<JL vuv ol
llYEµovE; EXElVOt xat reoii fi :TCCXQataţti; autoov EUQLO"'X.Hat;" - eo M EÎJtEV" „'Ev
'Eqi~aw · xat EL Bo\JAEL, XWQlJO"OV µ01, O'TQOTOV x&y<l> EA'3wv autoui; brnµ[ov; ăyoo
!tQoi; ai." - eo bf, MoooouÂ.µav cpoBri{}El; µiJ rcoo; Jtavougyia Ev .µfoqi TOUTWV TWV urcoxgt<rEWV JtQclTTEtat, OUY. ÎJ{}EÂ.Yj<Jf xatabtwţm OJtLO"(t) autwv, &A.A'
l5
~bî) tou fi/..[ou âvtaxovrni; xat autoi; icp' 'i'.rcrcou imBa; auv rraan tfl atQan~ ;ego;
,,E<pE<Jov EXW.QEt, EXWV µEr' autou xat TOV TţtvEÎJt'. eo ()E Kagaµav xat Kagµtav,
ita-300; Ecpî)µEv, JtEQl ra; µfoai; vuxta:; iAMvtE; Et; ra; axrivai; 'tOU TţtvEÎjT xal
µÎj EU(>OVtE; aur6v, EVVO'Y)O"UV 'lÎJV hibgav· xat µiyai; '3eoii; EYEYOVEL Ev t'ql cpooO'ă:tcp xat 'lCX(>«XÎJ, OL !1Ev EQEUVWVtE; tou; 'trrrroui; autoov, Ol BE ta; E<pEO"TQLbm;,
'.<O
«AJ..ot ta; xaµiJA.ou; xat roui; fiµt6vov; JtQo; -ro ta cpo(>tLa roov rcaQaoxEv&v im- 87u
'3Ei:vm, ETEQOL bE h ăgµaatv. Kat blj âvatEAÂ.ovto; tou fiJ..[ou ta rravrn xaJ..wi;
JtCXQCXO"x.ElJUO"aVtE;, OL µEv LJtJtEi:i; auv Toi:; ÎJYE'flOO"l xat t0 JtEţtx0 O"tQaT0 Eltl t61tOU U'lj!î)AOU L<traµEVOL ra; fiµt6voui; xat ta; xaµii/..ovi; auv rravtt t0 <pOQîlXcŢl
Tayµan JtQOEJtEµ'ljJav· rrEQUO"CXVtE; rai; XAElO'OUQa; rai; rrQo; l\fo[avbQOV, autoi b€
25
1'.ara~to, EWi; Eibov,. on Ta MaBata µEQ'Y) btiBriaav, TOTE '>«lt autot xata ta'ţtv
di; rai; 'X.Â.EtO"OUQCXi; EtaTiA.{}uaLv. "OtE ()E TO TEÂ.oi; tl); ougayta:; Ev t0 at6µan
wu b'nvou ~v, toTE xat ro tou Mov<rov/..µav nEţtx6v, &no tfJ; yEcpuQai; rfi:; JCQo;
-ro raAAÎJO"toV ogo; xEuµhri; btaBa;, Ev 'Ecpfoqi {iA'3EV' xat TU TETUQttl WQQ. rfi;
fiµigai;, Î)Â.lov iv t'cŢl ţvycŢ> tljv JCOQEtav notouVtoi;, xat o MovaouJ..µav h 'EcpE- 30
O"O,..l. eo BE TţtvEÎ]T noA.Aa avµBouÂ.FUO"ac: TOU Jtotl)aat XClT(lJCEL{H\ 'lOV ăvbQa TOU
"l«lTcdhci>ţm OltlO"(t) amoov, oux 11vfoxETo, TO µh bta tÎ]V Cl'X.QCXV autou auµrra'3Etav, TO bE xat cpoBouµEvoi; aEt Ta; gq.btou(>y[a; TOU TţtvEÎJlr' {iv yaQ o MouaouAµav i:oaomov &ya'3oi; xal arrJ..oforni:o;, oaov o TţtvEÎ]T novriQo; xal JtEQLEQyoi;. IIiJ~ai; oiiv i:a; O"'X.î)Vai; Ev t0 i:fii; 'Ecpfoov xaµrcqi 'X.al JCOtÎjaai; µfiva; i:fo- 35
aaQCtd, ouY. ăA.Ao fiv to bQwµEvov n/,11v 1gucpl\; 'ltal anmwÂ.11:;· {iv yaQ o avÎ]g
olvorc61rii; cbi; OOOEl:; ăÂ.Â.o; xal El:; ta:; O"UQXt'X.ai; Em{}v~tLa; abEoo; EµrcL:rnoov.
0

18 Htt6vnc; Bull: EA.tt6v-rac; P IJ 19 EUQOVTEc; Bull: EU(lOVTDc; P
1·n116vu.; P li 22 ăQ~mow P fi 35-36 Tfooaga; P,: •fooagrn; P.
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XIX 1-4

XIX. Musa însă, despre care s-a vorbit mai sus şi care
l~i a~::::~
stătea cu fratele său Mohamed la Ancara în Galatia, a fucel Bătrîn.
git şi a ajuns la Sinope, unde domnea Spentiar turcomanul. Primindu-l bine, precum se cuvenea, Musa i-a cerut să-l treacă în cea!alt~ parte a Mării Negre, înspre Ţara Romînească. Şi întîlnindu-se cu
Mircea voievod, l-a încunoştiinţat cine este şi de unde şi cum a venit ; şi
atunci Mircea îi dă voie să umble prin toată Ţara Romînească şi să facă
ce a hotărît. Aflînd paşalele din apus care păzeau părţile de la Dunăre.
de venirea lui Musa în Ţara Romînească, îi scriu şi-i arată lui Musulman ce s-a întîmplat şi, dacă nu va apuca înainte să treacă în părţile
Traciei, apusul îl va lua Mus21 drept mo~tenire şi el petrecînd în Asia, la
aceasta i se va mărgini şi domnia.
2. Musulman auz:nd aceste cuvinte, repede pleacă dih Efes spre Lampsac, luînd cu dînsul şi pe Ţineit, în locul căruia a pus în Efes şi în
toată provincia alt guvernator. In Lampsac pe promontoriul din faţa Galipolii zidea un turn foarte mare pentru Musulman, şi constructorul era un
genovez nobil, Salgruzo de Negro ; clădindu-l cum trebuia, şi Musulman
văzîndu-1, i-a dat foarte mulţi bani. Şi trecînd la Galipoli, Şedea în beţii
şi trîndăvii şi, veselindu-se şi petrecînd în desfrînări, nu avea grija lui
Musa. Musa însă nu contenea să scrie marilor dregători şi să orînduiască
pentru ei toate în folosul lor, dacă va pune mina pe domnie. Şi nu s-a oprit
numai la aceasta, ci strîngînd turci de prin părţile Istrului, era aclamat de
ei sultan a toată Tracia, Tesalia şi Iliria.
3. Musulman însă l-a trimis pe Ţineit în părţile Bulgariei, punîndu-1
g11\ ernator în părţile Ohridei ; iar el însuşi i-a drumul Adrianopolei şi.
intrînd în oraş, toţi îl aclamau ca pe un binefăcător şi dătător de toate
bunătăţile. Şi într-adevăr aşa era ; căci unde Musulman îşi lua reşedinţa.
fie că într-un oraş, fie că într-un sat, spre a rămînea acolo treizeci de zile.
şi cei bogaţi şi cei săraci şi chiar cei care de nevoie cerşeau de mîncare.
toţi erau îndestulaţi, nemaiavînd nici o lipsă.
4. Atunci Musulman de la Adrianopole a strîns o armată şi a trimis-o
în contra lui Musa, iar el o ducea ziua întreagă în beţii. Musa însă apuMusa sultan

5

10

l::i
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2.5

30

XIX 1-6:

După

Chalcocondil, sultanul contrapretendent, i-a dat lui Mircea cel
venituri în dreapta Dunării şi Mircea i-a dat lui Musa ajutor, oaste
destulă în frunte cu Dan Voievod. Dar craiul Serbiei Ştefan trecînd de la Musa la
Musulman şi bizantinii cucerindu-i tabăra, Musa deşi cîştigase lupta fuge. La Dunăre
se întilneşte cu Mircea şi Dan ; pe unnă, în a doua luptă, comandanţii ienicerilor şi
ai cavaleriei de pradă părăsindu-l pe Musulman, Musa rămîne deplin biruitor. Musulman fugind spre Bizanţ, este prins de nişte turci ; pe aceştia, Musa care însuşi
îl ucide pe Musulman, îi arde de vii cu soţiile şi cu copii, pentru păcatul că s-au
atins de domnul lor. (L. Chalc„ I, 160, 6 - 165, 6). După G. Sfranţes, lui Musa i-a
Bătrin pămînt şi
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XIX. ·o hE MwoYj;, ov o A6yo; cp-3aoa:; H>l)f..wofv, ~haywv µna Tou c'.tbi:/,cpoii ffUTOU MExfµEt Ev ,Ayyurn Tli:; raJ.aTtai; xal cpuywv ~'Xf Ev ~tvoon:u l'l')'fµovEUoVToi; ~n:Evnae tOU Touexoµavou. '1>1.Ao~EvÎ)oai; oiiv aut6v, wi; EbEt, EţÎ)tl]OE
n:EQ{iom Mwoi'Ji; ti)v n:Eeatav tou Eu;Etvou Il6vtou, ta 1Ceoi; BM:txtav. ·o bt
c'.torcao[wi; TÎ)v ai'.tri<nv mhou nf..rieoo<Ja.i; âcpll)<Jt xal. El; BA.ax.tav nEe~- Kal t0
MD.tţU BEîJBObf,l <J1JVt1J)'..WV xal nA.lJeocpoe~oai; aut0, tL; tE E'lîJ xal n:6'8Ev ~XE
xa.1. nooi;, btbOOOlV aut0 ăbELaV tou nEetrcatEÎ:V EV naou BA.ax.t~ xal neanHv Tcl
M~aVta. Ol. bE ti'Jc; booEw:; omearcm xal ta tou ~avouBEoo; µEeYJ cpuA.anovtE:;,
µa-36vtEi; tÎ)v d; BA.ax.[av Efoobov toii Moooi'J, yeacpouot ml bl)A.ooot t0 MouoouA.µav ta yEvoµEva xal onooi;, d µl} cp{}aoai; nEeaCJEL h toi:; µEernt ti'Ji; E>e~xl)i;,
tÎlV bUCJLV o Moooi'Ji; 'XAlJeoooET<X.L xal auToi; EV 'Ao.[f,l bt<lywv ELc; autÎlV xal xa-

8K~

s

111

taJ.Î)~Et.

2. "O bE Mou<JouA.µav hoorL<J.frEI.; toui; Myou; toutou;, ouvr6µoo; E; 'EcpEoou neo; Aaµ'\)!<lxov EeX.ETat ăyoov oµoii xat TOV TţtvEÎ)t, ăA.A.ov faaex.ov xataOtÎ)oa; âvr' autou EV 'Ecpfoq> xal Ev na<Ju rfl Enaex.t~. THv bE Ev Aaµ'ljJaxq> XtLţwv br' ov6µan toii Mo1JCJ01JAµav nueyov Eva naµµEyf{}î) EV Tfl âxrfl tfl ârcEvavn KaAAL01J:TCOAEOO:;· o bE Boµ~rooe ~V ~aA.yeouţoo BE NEyeoo, rEvouttri:; EI; TOOV
EUyEVOOV' OV xal. otxoBoµÎ)CJa;, w; El'teEnEv, xa.l i.Bchv autov o MouoouA.µav EBooel)CJato aut0 nAEÎ<JTa x.eftµara. Kal nEeaoa; EV KaJ.A.wun6A.Et xal xa.frt<Ja; Ev
:rr6tot:; xal aµEetµvtm;, Eucpemv6µEvo; xal. clOEAya.tvoov, OUx Ecpe6vnţE 1CEel toii
Mwoli. 'O bE MW<Jî):; ou BtEAEtnE yeacpcov tot; µEyLCJtclVOLI; xal TUUCOV auto'î;
rcuvta TU xei)otµa, fL Eyxeatî); ri'Jc; fiyEµovtac; YEVÎ)OETat. Kat ou µ6vov fiv EV
tOUtot:;, &A.A.a xat Touexouc; â-freotoa.; EX TWV toii "Ioreou µEeoov, rcai;:>' aunov
:rraol)c; E>e~xl)c; xal. 8Enai..tac; Ml 'IUueLxoii fiyEµoov ă.vl)yoeEuEro.
3. ·o 8E MoooouÂ.µav TOV 'i!;tvfÎlT neoe; Tcl µEeYJ rli:; BouÂ.yaQ[ac; EV ro'îc;
µEefot TWV ,Ax.et8oov Ercaexov 'XataOtÎ)CJac;, ErcEµ'ljJEV. auto; bE EV •Af>QlUVOUJT6i,fL
\
'
l,
\
'1.
.J..
tl]V
noeEtav
t-no.LEL xm EL<JE11.vwv l.t-Vto:;
tY]c;
rco11.Ew:;,
urcavn:; autuv
w; EllfQYETYJV
xat f>otliga :rravtcov xa/..wv UVYJYOQEuov. Kal EV &f..l]{}f'.L~ o\hw:; fiv · o:rrou yae o
MouoouA.µav 11eX.Eto, xăv tf Ev :rr6/..n xă.v TE Ev x.00.µn, toii rcoti)om Ex.Ei ÎlµEea;
tetax.ovta, xal ol. rci.ofo1ot Y.al ol. rcEvl]tEc; xal aurot oi. th' EVBElav tgoq:l7JV ;cQooatTOUvtEc;, rcavTEc; auraexH; EYEVOVtO.
4. T6TE o Mouoou/..µav arc' •A8QlaV01J1COAfCOc; 01JAAE;a:; <JTQOTOV xata TOU
MciHJÎJ EJTFµ1j1E xat m'1ro:; f>tY]µEQEUEV Ev n6rn1:;. 'O 8E MwoYi:; ouvuljia; rr6i,f~LOV
I

\

'

i_ _Q. \

~I

'

r

".'I

6 Mui. Tţ'Y) P li 9 YQacpouaL Bull: YQ6cpwaoL P li 13 Toi'1r; /.6your; TouTour; Bek:
/,6yoLr; Tourntr;

P 1119

xcdH1aar;

~'.1b·

20

~'.')

I

rni~

P.

dat drumul Timur-Lenk, care-l prinsese; şi Musa cu ajutorul domnului Serbiei îl învinge şi ucide pe Musulman (G. Sfrantes, I, 90, 18-91, 5).
XIX I : s-a vorbit mai sus: vz. XVIII, 4 . ....L Spentiar: 1402-1439 vz. G. Mo·
ravcsik, II, 249 s.v. ~cpEvnaQ'Y)r;.
2 : alt guvernator: Chelpaxisi, ienicer de origine sîrb ; vz. XXVI, 3.
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SULTAN

cîndu-se de război, a ieşit biruitor, punînd pe fugă, undeva pe aproape de
Sofia, armata lui Musulman ; şi pretutindeni s-a răspîndit faima, că Musa
are să ajungă 'domn în partea de apus. Şi la urechile lui 1\\usulman a venit
ştirea, că intrarea lui Musa în Adrianopole se va întîmpla foarte curînd,
căci şi curgea toată lumea la el şi din cei de frunte nu puţini ; şi trezindu-se în sfîrşit o dată şi el din ameţeala beţiei, a voit să fugă spre
Constantinopole. Şi luînd-o la drum cu puţini călăreţi, şi aceştia l-au pără
sit şi au fugit, plecînd la Musa.
5. Musulman însă a dat în cale peste un sat oarecare ş~, sătenii ză
rindu-l l-au şi recunoscut şi după cal şi după veşminte şi înfăţişare, că
este sultanul, şi alergau să-l vadă. Şi cinci arcaşi tineri, purtînd arcuri şi
săgeţi, au luat-o înainte; iar Musulman tulburîn<lu-se, trage o săgeată în
contra lor şi unul lunecînd, a căzut peste cap. Mai dă cu o săgeată şi~l
aruncă pe altul. Atunci ceilalţi trei, căci cîteşi cinci erau fraţi din acelaşi
tată, într-un gînd slobod săgeţile în contra lui Musulman, care cade de pe
cal, şi-i taie capul. Iar Musa este adus în Adrianopole cu alai şi cu cinste
dt mai mare şi e proclamat sultan al apusului.
6. Aflînd de moartea fratelui său Musulman, i-a părut foarte rău şi a
trimis ostaşi şi pe cei dintîi din paşale şi au adus trupul lui la Adrianopole şi <le la Adrianopole l-a trimis cu cinste la Brusa: şi l-au înmormîntat
în mausoleul ce şi-l zidise. Şi Musa făcînd cercetare amănunţită asupra
ucigaşilor lui Musulman, i-a descoperit pe cîteşi trei ; şi trimiţînd în satul
în care a fost ucis. şi strîngînd pe toţi sătenii, l-a legat pe fiecare cu femei
şi copii şi, punîndu-1 bine pe fiecare în colibele lor, a dat foc şi a prefăcut
in cenuşă tot satul şi praf s-a făcut şi copii şi părinţi şi rude şi casele.
O pedeapsă ca aceea a dat-o neomul unor oameni, arătînd prin aceasta
cel dintîi rău din relele pe care a\'ea să le înfăptuiască în zilele lui.
7. Intrunindu-i apoi pe mai marii Traciei şi Macedoniei
şi ai altor ţinuturi, căci veniseră cu toţii la un loc, spre
1411-1413.
a-i aduce închinăciune, le-a ţinut o vorbire oficială şi a
grăit către ei : ,,Bărbaţi şi prieteni ai tatălui meu, căci nu vă spun servi,
voi ştiţi bine urgia ce a suferit-o partea din Asia de la Temir şi ce e mai
mult că tatăl meu a fost dat în mîinile lui ca un pui de vrabie. Şi nimeni
altul n-a fost care să aducă pe sciţi şi perşi şi celălalt popor în aşezările
noastre decît Constantinopolea şi cu ea cei ce sînt împăraţi într-însa. Şi a
venit apoi frate-meu şi s-a făcut domn peste părţile Traciei şi peste pămînDomnia lui
Musa

30

:35

7:

sciţi şi perşi: adică tătari şi

turci selgiucizi

şi alţi
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'Xat un:EQTEeoi; cpavEii; ;mi f>ui.>ţai; Tov cnemov rnu Mouoou/..µav Eyy\;;; llou ~o
cp[ai;, EYEvETO ananaxou cp~µl], wi; o Mwoi'j; µEAAEL Tl)i; f>lioEw; rnm:lexrii; y~
vfo{}m. Kai flii hoono{}di; o' Mouoou/..µav TÎ]V w; Ev OAlY(t) µEAAoooav ELOEAE1JOLV
Ev 'Af>QtaV01J3tOAEL TOU MooOÎJ;, liv yae OUQQEoV an:av TO n:AÎJ'3oi; Ev aimp xai Ex
TOOV 3t(>OUXOVTOOV Olm o/..Lyot, auToi; O"!JE 3tOTE avav~'lţlai; EX TOU xaeoui; t~; ~lrnl]i;
l)BouA~~ neoi; KoovoTavnvourtoAtv amhm. Kai .ouv oÂ.tyoti; EmBatati; n)v Mov
4Q~aµEvoi;, xai autoi acpEvtEi; autov Ecpuyov xai neoi; TOV Mwoljv 11/..auvov.

5. ~o f>E Mouoou/..µav Ev xwetltl nvi xa.a' oMv EvT1JXWV xai Ol TOU xwe[ou lMvn:; auTOV xai Ex TOU i'.ruto1J xai EX TOlV lµaTLWV xai E'X tl']; µoecpf]i; xai
yvwetoavn:i;, wi; o ÎjyEµwv fonv, E-arnv Erti {}E.Q. aurnu. Kai rreoxataAaBovn:i;
VEaVl-O"X.OL JtEvTE To;oTat cpEeovni; TO~a xai BEAl], o MouoouAµav rneax{}Eii; acp[riOt BEf..o; xaT' auTOOV xai o di; xuµBaxoi; oAto-&i]oa; €JtEOEV. Kai ~EUtEeov n:Eµ"!Jai;
QLxTEL TOV ETEeov. ToTE OL TeEii; oµovoftoavTE;, lioav yae ''l«lL OL rrEvTE OfJ.OmiTQlOl oµatµovEi;, acptăOt TU BEAl] xaTa TOU Mouoou/..µav xat itLTttEL TOU i'.mtou xai
TÎ]v xEcpaAÎ]v anoTEµvouotv. 'O bE Mwolji; doâynm h 'Af>etavounoAEL µna boeucpO(>lai; xai nµfit; OOl]i; xai ÎjyEµwv f>UOEW; avaf>ElXVUTat.

901J.

IO·

15

6. Ma-frwv f>E Tov -fravarnv Tou ooEAcpou auTou MouoouÂ.µav Enh{}rioE 'Xat'
OT(>UTlWTClt; rtEµ"c;xi; ;mi Toui; Jt(>WTOUi; TOOV OaTeanoov, E<pE(>OV TO oooµa (lllTOU
EV ,Af>QLaV01JlTOAEL ;mi clltO ,Af>etavou EitEµ"!JEV auro hrUµooi; Ev tfl Tieofon ;mi,
rnaivav Ev np nae' auTOu f>oµriMvn µVl]f.lElql. 'O f>E Mooof]i; axetBii E(>WVaV
20•
JtOLÎ]<Jai; Eti; rnu; CJlOVft; TOU MouoouAµav xai Euewv xai 'tou; TQEÎ:i; xai itEµ'\jm;
Ev Tcp XOOQlql, <I> E<pOVEU'8l], xai a-8-eotoai; rravm; rnui; xooeirn; xat f>rnµ~oa; TOV
xa-8-Eva ouv yuvmţi xai TExVoti;, aocpaAl<Ya; TOV 'Xa-8-ha Ev tai:; xa/..uBmi; UUTOOV !91 [J.
nue ltcptăotv· · xai TExva xat yovEii; xai ouyyEvEi:i; xai ai xa/..uf3m xai to xooe[ov
artav X~TETEcp~w'3l] 'it(lL Eti; Y.0VLV EYEvOVTO. Totamriv lTOlVÎ]V o anav-8-eoono; Eti; 2.5
av-freoorroui; EteyaoaTO, BEtXVUOOV TÎ]V aJTaexiiv TOOV xaxO'Jv ci>v 11µEAÂ.E X<lTE(>ycxţrn-8-m Ev roii; Î]µeemi; auTou.
7. 'A-8-eo[icra; oiiv rnu; µEytal'Civai; Ti\t; 0e~xrii; xai MaxEbovta; xai Twv
W,/..oo~ Enaextoov, {icrav yae ouVTJ-aeot<Yµhot n:aVTEi; Eli; neooxuvriotv auTou, f>riµriyoe~o~i; ELQ'llXE Jteoi; auroUi;· "TQ ăvf>eEi; xat -roii Eµou mx:teo; cplAOL, xai 30'
'y~e ou BouAoui; llyoo,, ol'.Ban: axetBooi; TÎ]V tjv UJTEoTl] rraea TOU TEµÎje UnELAÎ]V
11. Ti'ji; , Aotai; µEet; ;mi TO ltAEOV, Otl o Eµo; :rtat"r1e ltUQEM-8ri di; XEiea; autou
w; oreou-8-.lov. Oim ă/..Ao TOLVUV ~V !ro xaTaBt{3aoav wu; ~xMa; xai TIEQ<Jai;
xat TO AOLlTOV rnvo; E'.' toi:; fiµ.nEeoti; OX'.jVOOf!UOL ltAÎ]v li KoovcrmvtlVOU xai ouv
. auTfl .Ol iv Tm'.rt'[t BaotÂEUoVTEI;. 'EA'3c:Ov oiiv o E~toi; af>EÂ.cpo; xat XUQlEucm; . .TU 3.~
14 uqi[acn P 1118
01 V

P.

CJUTQU:r(J)v

P 1122

0
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1.\1.PRESOARA CONSTANTINOPOLE

XIX 8-9

tul cit a mai rămas, peste care domnea frate-meu ; dar el nu numai că
n-a dat nici o dovadă de dragoste şi stimă fiiască, ci şi mai mult, daca
trebuie s-o spun, pe jumătate s-a şi făcut ghiaur. Intru aceea şi dumnezeu
şi-a întors faţa de la el şi a dat în mina mea sabia profetului, pentru ca
să tai în două pe cel necredincios, pe cel credincios însă să-l înalţ şi să-l
ridic. De aceea nici nu trebuie Constantinopolea să aibă parte de atîta
pămînt şi nici de oraşe din Macedonia şi încă de Tesalonic pe care tatăl
meu cu muHe osteneli l-a dobîndit şi altarele idolilor le-a prefăcut în
sfinte lăcaşuri de închinare ale lui dumnezeu şi ale profetului. Ba chiar şi
pe însăşi mama oraşelor, ucigaşa tatălui meu, dacă e voia lui dumnezeu,
prin strădania mea, o Yoi face a noastră şi lăcaşurile de închinare dintr-însa le voi desăvîrşi în case de rugăciuni ale lui dumnezeu şi ale profetului". Şi atunci cu toţii l-au aplaudat şi spurcatele lui cuvinte le-au primit. de parcă de la dumnezeau ar fi venite.
8. Apoi strîngîndu-şi armată destulă, mai întîi a năvălit în Serbia, căci despotul Ştefan, feciorul lui Lazar, apucase să fugă la cea dintîi ştire
a invaziei, - şi, străbătînd nenumărate sate şi cîmpii, persoanele tinere
şi frumoase la faţă, le tîra în robie, iar pe toţi ceila·lţi îi trecea prin sabie.
Şi mai luînd încă trei orăşele cu război, la toţi le-a secerat capetele şi
secerîndu-le, pe trupurile creştinilor întindea masa şi făceâ ospeţe cu mai
marii săi.
9. Din Serbia întorcîndu-se în Adr:anopole şi odihnindu-se puţin, a
început să-ş~ pregătească maşinăriile de război şi de asediu în contra
Constantinopolei. O armată destul de mare însă a trimis-o în Tesalia şi
împresura Tesalonicul. Şi după ce a ocupat toate localităţile din valea Strimonului afară de Zituni, însuşi pleacă asupra Constantinopolei şi, găsind
toate localităţile pustii, căci împăratul Manuil le evacuase înăuntrul Con. stantinopolei, toate le-a dat pradă focului. Şi aşezîndu-şi corturile, avea
în gîndul lui mare nădejde, că se va face stăpîn pe Constantinopole, de
fapt însă, cu puterea ce-o avea, era departe de aceasta. Totuşi zi de zi
luptele nu conteneau, atacînd şi atacat fiind, ucizînd şi ucis fiind de constantinopolitani. Şi aceştia făcînd ieş'.ri se încăierau cu turcii şi la un bi~
zantin cădeau trei turci. împăratului însă nu-i plăcea aceasta. Căci ţinea
la bizantini mai mult ca la orice, deoarece erau puţini şi-i păzea ca ochii
din cap. Căci spunea : „Ce folos am dacă din o sută de soldaţi bizantini
1 cit a mai

rămas)

cit mai rămîne P

I

Frat~

P:

tatăl

Buii.

Tesalonic: vz XIII, 6 şi XVIII, 2. - 'Aitpo[aa~ oh... µaxpoitEv ~v foTro~ Apoi srtîngind ...
8-9: era departe de ai easfa: cp. L. Chalc., I, 165, 7-166, 14 şi G. Sfanţes, I, 91, 14-15.
8: Ştefan: vz. IV, Xlll, 6 şi XVIll, 2.-1. - apucase să fugă: textual: „ajunsese
să nu suporte invazia nici cu urechile".
9 : Zituni: vz. XVI II, 2 : Zituni.
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XIX IO

mi pierde zece, sau ce. pagubă are Musa, dacă din o mie de turci va
pierde o sută ?" - Dar bizantinii în îndrăzneala şi curajul lor nu încetau
să iasă şi să dea lupte cu turcii. Şi într-o luptă turcii au prins pe unul
din nobilii de frunte, pe păharnicul împăratului de mai tîrziu Ioan, feciorul
împăratului Manuil, şi i-au tăiat capul. Bizantinii aflînd ce s-a întîmplat.
au deschis porţile năvălind şi cu mult război şi strigăt au adus trupul lui
înăuntrul oraşului : capul însă turcii l-au dll..5 în faţa lui Musa. Atunci
Nicolae Notara, tatăl celui mort şi care era dragomanul împăratului chir
1\\anuil, fiind foarte avut, cu multe centnare de bani a răscumpărat capul
şi l-a înmormîntat împreună cu trupul. Mare durere a făcut .bizantinilor
tînărul acela şi tatălui său şi fratelui său Luca, acela care în zilele celui
din urmă împărat Ioan Paleolog a fost primul lui sfetnic şi la pierzania
cea cu desăvîrşire a Constantinopolei, lui şi copiilor lui li s-a tăiat capul.

10. Ci să reluăm firul istorisirii. împăratul Manuil va15.
zînd firea pornită spre luptă şi duşmănie neîmpăcată a
tiranului în contra creştinilor, anunţă lui Mahomed, fratele lui, pe cînd stătea încă la Brusa, să vie la Scutari ; şi împăratul cu
trireme va face trecerea la Constantinopole, iar de la Constantinop~I~ cu
ajutorul lui dumnezeu şi al împăratului ieşind, se va qate cu tiranul. Şi
20
dacă norocul îşi va întoarce faţa spre tiran; Constantinopolea totdeauna
\·a fi gata, spre a-1 adăposti ; „dacă însă dimpotrivă, ceea ce dorim foarte
mult şi noi, vei pune mina pe domnie, îmi vei fi ca şi un fiu". Mahomed
auzind aceste cu\'.inte, s-a bucurat şi cu bucurie îşi mînă toate cetele de
ostaşi la Scutari. Cînd împăratul a aflat că a venit de acea parte, avînd
25
triremele pre~ătite,, trece dincolo şi, întîlnindu-se cu Mahomed şi dîndu-şi
unul altuia cuvîntul şi întărindu-l cu jurămînt, îl trece pe Mahomed cu el
la Constantinopole. Şi la venire, împăratul, trei zile, i-a făcut mare sărbă
torire, iar, ziua a patra, Mahomed iese din Constantinopole cu toată armata
lui şi cu puţini ostaşi bizantini. Şi cioc.nindu-se cu Musa, a fost înfrînt şi
30
înfrînt fiind, s-a refugiat la Constantinopole.
Lupta lui
Mahomed I
pentru tron.

mari de bani erau Îltiinărate . în litre ()..[-rgcii)
(XEVtTJvugia); o litră avea 72 g~lbeni lvoµ[aµatal,
mai. tî~ziu iperperi
( uJtigituga
se· subînţelege
voµ(a~ia ta monede mai lucitoare ca focul) ; · ia·r uri" c'entnar avea o· sută-. de litre. - celui din urmă impăra,t .foan Paleolog: · e lucr~ ·ştiut -~.ă
cel din urmă împărat bizantin a fostConstanti'n XII Paleolog 1448- 1453 (vz. O. ·Treitinger, în ,;Byiantini_pche :zeitschrift", .~; 1"939, p. 201-202), fratele lui Ioan VI II
Paleolog 1425-1448.' Duca însă îi spune. acestuia· cel din urmă împărat; se ·vede· că
de aceea, pentru că, din motiv,e poJ,i1lice interne, în legătură cu unirea biserkilor, şi
externe, în legătura- cii prime]dfa tof-mai apăsătoare turcească, Constantin XJI a arnînat mereu încoronarea sa· de către patriarh în biserica sf. Sofia. după cum se cerea (vz.
I.K. Boytatţil>l')c;, To ţ~tTJ~la tije; Otf\j!Eco; Kcovatu vhou ITa/.aio/.6you în J\aoygacpia 7' 1923, P;
.
.
'

multe centnare: Jn Bizant sume

şi centnare_
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oAiooo f>Em l\ -tt Tcp Mooafl ţl]µLa, Et â:rc6 i;oui; X,LÂto'\Jc; ToUQKO\Jc; l>M~m. EmTOV;" - ruriv ~ '3QClCJUTT]i; TWV Pooµal.wv ou f>tEML:rc& TOU E~EQX,ro{tm xal. ouµWKELV Toui; TouQxoui;. "EA.a.{3ov oiiv iv :rcoAiµcp oi. TouQKOt Eva Tci>v ivM~rov
Tov i:rcl. Ti\c; TQwtEţl]i; "Iroavvou -roii X.QT]µaTl.oavtoi; ~aatAEroc;, Tou ~aO'tÂEroi; MavouÎjÂ \JtoU, ov mt â:rchEµov autou Tiiv KE<pW.~v. Oi. f>€ Proµai:ot µa'36vni; to 5
yEyovoi; E~EJ'tOQ'tl)OUV xal. 3ui JtOÂÂou :rcoMµou xal. K(>at')'i\i; E<pEQOV TO oci>µa autOU EVtoc; ti\c; :rc64roc;, TÎjV M KE.<paÂÎjv amou oi. ToiiQKOL Tcp Mroofl h6µtoav.
TotE N txoÂaoi; NoTapăc;, :rcan1Q wii n-ltvrix6t0i;, 3tEQµT]vEvtîii; oov Tou ~ao.Uroi;
xuQoii Mavou~Â, 1CÂouawc; wv <r<p63Qa, i~ayoQaoac; 3ui :rcoÂÂci>v xEVtTJVClQLwV TÎ!V
x.E<paÂÎjv E-ltmjJE <J'Uv tcp awµan, µEya :rcEv'3oi; JtOL~aai; Pwµaîoti; o vfoi; EXEi:voi;
Io
xal. Tcp JtClTQL xal. Tei> MEÂ<pcp Aoux~. oi; xal. Ev Taie; ilµEQat.c; TOU UCJTclTO\J ~ClCJL- 94b
Atroi; 'Iroavvou Tou IlaÂmoMyou µrnaţoov EXQT]µanaE ml. Ev TU 1CClVTEÂEi: <p{}oQCj
tf}i; IJoÂEroi; ml. auToc; OUV t'oi:c; t'EKVOti; ExaQa.T0µ~'3îj.
10. 'AAM i:rcavttfov ilf>TJ 1CQoc; tÎjv 3t~yriotv. ·o ~ao'LÂEui; yaQ Mavouiil.
oQci>v -roii TUQâvvou TO MTJVEc; xal. To 1CQoi; Tiiv Tci>v XQLCJnavwv µâxTJv, ăo:rcov3ov
l~
EX,-0-Q«v, µT]VUEL Tcp MaxouµEt', Tcp ciaEÂ<pcp amou, t:n 3wyoov EV IlQoUan, TOii
lÂ-ltEi:v El.i; .O l:KoutciQtov· xal. o (3aaLÂEui; oliv TQL~QE01. 3ux~t.j3aoEL iv tjj KrovCJTavnvou:rc64t, â3to 3€ KrovoT<Xvnvou:rc6ÂEroc; ~011'6-ElQ E>Eou xal. Tou j3a.o\ÂEroi;
E~EQX6µEvoc; ouµ:rcÂax~oETat T<°i> TUQavvcp. Kal. Et µEv -ro Ti\i; TUX,l)i; i:rcl. Tov 't'UQuvvov QE'\jJEL, ~ Il6Ât; 3tCtV'tO'tE E't'otµoi; Eo'tllL di; u:rco3oxiiv uutou· „EL 3€ 't'OUvav- 20
'tWV, o ml. im-0-uµl)tOV ilµi:v fon, Ti\c; ÎlYEµovîac; EYKQatÎji; YE~an, Mt roc; lµoc;
ui.6i; fon." - "'O 3€ Maxouµh &xofoai; Toui; Myouc; toi'.i'touc; xal. :rcg6-0-uµoi; yEvoµEvoi;, 3tQO{t\iµroi; ELi; TO l:xOUTCtQLOV tlÂalJVE m1oai; tai; autou 3uvaµui;. ·o at
(Xr.o'LÂEuc; µa-ltwv, on ~Â-ffEv Ele; To XEQav, -rai; TQL~Qtti; iTO(µoui; lx.rov JtEQ~ Kal
tc'i> Mux.ouµh Evtux.oov xal. Myoui; iv6Qxoui; Âa~ciw xal. 3ouc;, 1CE(l~ Tov Max.ou- 25
µh ouv uutc'i> di; TÎjv KoovO'taVtLVOUJtOÂLV. Kal. µEyaÂT]V 3tllV~YU(lLV EV TÎI doMcp
xot ~oai; o ~ootÂEui; TQEii; îy.dgac;, Tfl TETaQTTI Esttot TÎ)i; Il6ÂEooi; o MEXEJ!Et
OUv mxon TTI O'tQUt'L{ţ m'rroii xal. oUV l>Âtyoti; O'î(l<X'tLW'tati; CProµaloti;. Kul auµµt~ai; T<°i> Mooofl "1nîr3tl ML ÎlTTTJ-ltdc; ~qiuyEv EV tjj II6ÂEL.
95b
0

0

0

3 •oui; TouQxoui; P : •oîi; TouQxoti; Buii.

449--456). Şi Duca ţine să sublinfoze că împăr.atul Constantin n-a ,fost şi nici n~a mai
apucat să fii? încoron.a,t, dar că .a fost numit de toţi împărat (XXXIV, 2). Se vede că
aceasta era părerea curentă în insula Lesbos, unde frăia Duca, pi?ntru că şi compatriotul
său mi1tropolitul .latin di1n Mitiline, Leonardus din Chios în descrierea sa a cuceririi Const·antinopolei ţinea să subliniere faptul ~ă C~o~tanJin 'a} XII~lea .i:i-a 1!ost )ncoro~at şi d·e
aceea nu figureaza în locul rezervat ultimului 1mparat m profeţ11le 1mparatulu1 Leon VI
Filozoful : „collocandus erat si coronatus htisset" („trebuia pus, dacă ar fi .fost încoronat" Migne, Patrologia series Graeca, voi. 159, col. 927 A). - li s-a tiJiat capul:
vz. XL, 7.
10-13: cp. L. Chalc., I, 168, 14-172, 19 şi G. Sfranţes, I, 91, 21-92, 24.
V
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11. împăratul însă l-a mîngîiat cu cuvinte înţelepte şi refăcîndu-i lucrurile ostăşeşti pe care le pierduse, a pus iar la cale· să. pornească de-a
doua oară şi să se încaiere cu Musa. Musa însă ieşind din hotarele Constanlinopolei, avînd cu el toată armata de apus, făcea pregătiri în contra
.,
lui J\\ahomed şi a Corţstantinopolei. Şi ieşind din nou Mahomed de-a doua
oară, a fost bătut iarăşi şi iarăşi s-a refugiat la Constantinopole şi împă
ratul iarăşi l-a primit şi adăpostit.
12 .. Atunci Mahomed fiind foarte necăjit şi socotind că firea schimbă·
cioasă a norocului e ca şi o sfîrlează ce se învîrte, a grăit împăratului :
10
„Tu, sfinte părinte, cumpănind şi căutînd să vezi înainte înclinările cumpenei. cinci nzi cum saltă norocul în sus şi jos, nu mă laşi, ca sau eu. să
fiu părăsit ele noroc sau duşmanul să-mi fie dat în mînă. Dar eu unul zic:
tot ce-i scris în fruntea fiecăruia de degetul lui dumnezeu, se va împlini
neapărat. Porunceşte-mi deci ca împreună cu oamenii mei să apuc calea
J~
ce duce spre .Adrianopole şi roagă-te numai pentru mine ca un tată pentru
fiul său, precum şi sînt ; iar cele viitoare să rămînă în seama lui dumnezeu !" Atunci împăratul, auzind cuvintele lui, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat;
şi dindu-i o cină strălucită şi petrecînd cu veselie împreună, cînd s-a făcut
acuma dimineaţa, Mahomed iese din Constantinopole şi, împărţindu-şi ar:lO
mata în două, o parte a trimis-o în părţile dinspre Marea Neagră. iar
cealaltă mergea pe drumul ce duce la Adrianopole. Atunci Musa, auzind
·iarăşi şi aflînd, cum şi-a desfăcut armatele în două părţi deosebite, a înc~put urmărirea înspre părţile de la Marea Neagră. Şi amîndouă oştile
căzînd una asupra alteia, oamenii lui Musa au fost înfrînţi şi au început să
::s trea~ă la Mahomed, iar el îi primea cu bucurie.
13. Musa văzînd ce s-a întîmplat şi cit de schimbăcios e norocul, a
luat-o la fugă. Şi neştiind drumul, a dat într-o mlaştină ; şi unul din paşalele lui f\lahomed îl urmărea ; dar Musa s-a întors şi l-a ucis. Sluga
paşalei însă, un călăreţ, ajungîndu-1, i-a tăiat mina dreaptă din umăr şi
20·
i-a arnncat-o în mlaştină. Inăintind fără de o mină· şi din cauza pierderii de
sînge leşinînd, a căzut de pe cal. Sluga paşalei venind la sultan, i-a raportat şi moartea stăpînului si' J şi rănirea lui Musa ; sosind la mlaştină
t;au găsit mort; şi au ridicat trupul lui şi l-au adus în faţa lui Mahomed.
Văzîndu-1 ş,i bodndu-1 după obi~eiul lor ca neoamenii, a· trimis leşul lui„să
l5
tie înmormîntat la Bru~J lingă părinţi. Mahomed însă a mers la Adria~
nppole ~! s-a urcat- pe. tronul pătinţilor ; şi zi de zi veneau comandanţii dP
frunte din părţile de apus şi i se :închinau .
.

am aştepta mai degrabă
transmisă poate fi păstrată ca un acuzativ de referinţă..
·
)2:

ElJ):OU
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11. 'O bE BmnAEu; '8EQan:Euom; mhov f,ui Mywv ompLonx&v xai n:QayµaŢ(•J\'

01ganwnxwv, c1v &mi>AEOEV, En:EµEAEi:TO miA.w 1ou E~EA-8Eiv EX. 8nm\>ou Y.ai

ouµrc/,ax-Yjvm

np

Mwofr 'O 8E Mwoi);

E~EA-froov

EX twv oQtwv Kwvomvnvoun:6-

AEw;, f:xwv rcavm TOV 8unxov OT(Xlt'OV ouv auTcl>, 1CUQEO'XEUcl~Et'O xma t'OU ME::XE~lET

xat 1Îj; I16A.Ewi;.

tl1'8ri xai 1CclAlV Ev

Tfl

'E~E/,{)oov

8E naA.w Ex. 8EUîEQou o MEXEµET Y.ai miAlv

I16A.u XUTEcpuyE xai mlAlV o

BaoLĂ.Eui;

auîOV

llT-

5

U1tE8E~aTO.

12. T6TE o MExEµh Ev &8l]µovt~ YEYOVOOI;' x.ai TÎ]V TUXlJI;' µnacpOQUV
<JcpEVMvri; OîQEJtîOV ~yrioaµEvo; i'tQl\'XE Tcp BaoLAEi. „~u µh, 1tclt'EQ ayLe,

w;
~\J

-yoorn{lµt\Jv xat rcQoBA.En:wv ta; nMonyya;, olrx. &cptri; µOL, ăvw ;mi x.atw TÎ]v
tuzriv' OQOW, t'O'U 1tQ08o'8livm 11 1taQa8o'8liva[ µol TOV EX'8QOV 1C<lQ' auTYj;. 'Eyoo
~E Myw· miv TO Ev µnomo~ YQacpEv ho; E'XclOTO\J f,axtUA(tl e·EOU U1tUQatTÎjtw;
nQoB11onm. KEAEuoov oiiv · µol oliv TOi:; Eµoi:; TÎ]v 1tQO; 'A8Qtavou cpEQOuoav

10

<QtBov CXQ~ao-8m xat µ6vov EUXO\J µol w; rrariiQ ut6v, x.a-8a xai Elµt. TU 8E µEAlovrn Tcp 0Ecp µEAEtW." - Ton o BaoLAEu; &xolioa; rnu; Myou; autou xai mQtrc/.axd; aut'OV xai &on:aoaµEvo; xai 8Et1tVOV EUTQEn:Lcra; 1tOA\JTEAÎJ xai X«Qµovtxw;· EucpQav-8hTE;, nQwta; î)8ri yEvoµhri; E~Elotv o MEXEµh TÎJ; I16A.Ew; xai
'El; 8uo µEQtoa; tov otQat6v, To µh h µEQo; n:Qo; -rll Tou Eu~ELvou µEQl\ En:E~L'\jJE, TO 8' ăA.Ao tÎ]V 1tQO; 'A8QlUVOU cpEQO'Uoav w8EUE. T6tE o MwoÎj; 1CclAlV a~Ol!'Oa; xat µa-8wv, n:w; El; 800 'imrnroµa; ta cpwoarn EµEQlOEV, Ta 1tQOI;' TOV I16vTOV µEQl\ EMwxEv. Kai b~ ErcuonEo6vm ăµcpw Ta otQm6rcE8a xai ol Tou Mwo~
ij1n1flhTE;, llQo; 1ov MEzEph l\3Qo[ţovrn, o bf' &orcao[w; i1rri:f>EzE10.

13. -·o 8E MwoT'J; to YEYOVo; lboov xai TO t'ÎJ; tuxri; EuµnaBoA.ov, E(jlEUYEV. Et; EÂo; M n µl} yvou; Eµn:woov xai EI; Tci>v oaTQan&v Tou MExEµh xarn~to)xwv, OtQacpd; o MwoT'J; U1tEX.tElVEV aut6v. ·o 8E TOU O'at'QU1t0\J 8oU1.o; cp-8aoa; Llt1totrii; acpEiAEV aut'OU t~\I 8E~tav &n:o TOU c'Oµou, QL'l!Ja; autljv EV tcp E.AEl.
MovoxEiQ 8E Et<TEA-8oov xai fHa TÎJ; QOOEwi; wu aîµaTO; AELno'l!Juxfioai; €1tE0Ev Ex
tou farrnu. 'O. 8E 8ou/,o; 1ou omQanou EAfloov El; 1ov ~yEµ6va &nfiyyElÂE xai 1ov
-30.vaTov t'ou x.uQLou aurnu xai rnu MwoT'J rljv nÂriyfiv· U-86vrE; 8E Ev tcp EAEl
~DQOV tE'6vrix.6ta xai ~gav TO owµa aurou xat EcpEQOV Evwmov tou Maxouµh.
'If>oov M. xat 'ÎJ'Ql\VÎJoai; 'Xat'a TO &nav'8QW1t0V moi; aur&v E1tEµ'.liJE TO n:twµa auTOu racpT'Jvm ev IlQolion Ev wi:i; rcarguolv Eyyu;. 'O 8E MEXEµh Enav~ţEu~a;
iv 'Af>guxvoun:oAEl xal xa-8ooai; ev rni:; '8wxoti; Toi; na-rglx.oi:i;, ElrifiQXOVTO xa{}Ex.aaTriv OL TÎJ; 8wEwi; ltQOUXOVtEi; OTQUîl\YOL xat 1CQOOE'XUVO\JV aut0.

,.

18 T11v ll:Qo; scripsi, vide v. 12: ll:Qo:; TÎ]v P 112~ fq:iuyEv Bull 1123 aaT~umil',;.' P'll,32
'· ·
r

~a{}~oa; P.
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14. In zilele acelea•, cînd Musa era ocupat şi avea de luptat cu· fratele său Mahomed, Ţineit s-a strecurat, fugind
din părţile Traciei şi trednd Elespontul pe ascuns, a venit
în 1\sia ; şi adunind oaste de pe la Smirna şi Thirea, vine la Eres, ii taie
capul guvernatorului pe care îl pusese şi l-a lăsat Musulman, şi în foarte
puţin timp se face domn a toată Asia, încă înainte de a se face Mahomed
în Tracia.
Fuga lui
Guneyt ta
Efes.

5

JO

15

20

XX. împăratul Manuil aflînd că Mahomed a ajuns singur
sultan, a trimis soli din marii lui dregători, bărbaţi mai de
neam şi cere de la el cîte s-a învoit să le dea, cînd încă
era în Constantinopole. Mahomed cu ochi buni a primit pe soli şi, încheind
un tratat întărit cu jurămînt, a dat cetăţile de la Marea Neagră şi localităţile şi cetăţile dinspre Tesalia şi toate cite sînt pe ţărmul Propontidei ; şi
dind solilor toată cinstea şi încărcîndu-i cu foarte multe daruri, i-a lăsat
să plece în pace, spunîndu-le şi zicînd : „Mergeţi, spuneţi părintelui meu,
împăratul romeilor, că, cu ajutorul lui dumnezeu şi colaborarea împăra
tului, părintelui meu, m-am încins cu puterea părintească. De acum înainte sînt şi voi fi ascultător lui ca un fiu faţă de tată ; căci nu sînt nerecunoscător şi nu mă voi arăta în ochii nimănui ca un nemulţumitor. Să-mi
spună ce crede şi eu cu bucurie cît mai multă am să-i slujesc lui."
Prietenie între Manuil li
şi Mahomed I
1413-1421.

2. Tot aşa şi soli de ai Serbiei, Ţării Romîneşti, Bulgariei,
ai ducelui de Ioanina, ai despotului din Lacedemonia şi ai
principelui din Ahaia, pe toţi i-a primit cu cuvinte blînde
şi i-a aşezat la masă în rînd cu el şi a ridicat paharul în cinstea tuturora
şi i-a• lăsat pe toţi să plece în pace, zicîndu-le : „Spuneţi domnilor voştri,
eu tuturora pace dau şi pace iau. Cine unelteşte în contra păcii şi dumnezeul păcii în contra 1ui."
Soli romînl
ta Mahomed 1
1413/1 4 14.

25

3. lmpăratul Manuil fiind acum fără nioi o frică ş1
împăratului
neavînd pe nimeni care să-i stea în cale, a voit să-i
Ioan VIII
Paleolog.
facă nuntă feciorului său Ioan ; şi trimiţînd la regele
Rusiei, a adus mireasă pe fata acestuia. Şi cununîndu-o i-a schimbat numele în Ana ; încoronarea întru împărat n-a voit s-o facă atunci, căci coPrima sofle a

30

32

împărat

P:

inpărăteasă

Buii.

14: Ţinelt: vz. mai sus XIX 2: - 3: _:_a toatd Asia: adică al sultanului Aidin cu
lonia ; v. XVII, 1.
2: llouxo; ducelui: am aştepta mai degrabă
l\Ea116-rou
despotul~i. Dar !a
Ianina au ajuns la domnie şi stăpînitori latini din apus; şi pe vreunu~ dm ac~şba
îl va fi avînd în vedere Duca aici. - -raî; qi1ÂoT1Ja(a1;' am aştepta mai degraba un
acuzativ ; dar poate că e numai o ortografiere anticizantă pentru acuzativul popular
TES qilÂOTîJO"lE;.
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14. ·Ev M rai:i; fiµEQat.;. ExELvmi; EXCOV O'XOAÎ]V xai. aycovîa.v o Mwoiji; µE"tci. t'ou WEA<pou a.\rroii MaxouµEt', El..a.'6-E cpE\>ycov o 'l'ţtvEÎ]t' t'U E>Qq.xcî>a µEQ'Jl 97b
xa.i. JtE~oai; tov .EAAÎ}crnovtov XQUcpa. xai. El.i; 'Ao-.Lav U-8oov xal O'tQatov am~
~µuQvlJi; xai. E>uQatcov ouvayayoov, EQXEtm di; "EcpEoov xai. TOV fiyEµ6va, 't'Ov
ov o MouoouAµav XELQOTOVÎ}<J'ai; acpi\XEV, 'KQQ<ltoµEi: xa.i. XUQtoi; wi; EV ol.tycp
5
OlJi; 'Aoîa.i; ytJVEtm, JtQO t'ou yEvfo'3-ut tov Maxouµh EV tj'j E>e~xn.
XX. ·o M Baotl..Eui; Mavou~I. µa.'8oov TÎ]v µovaextav Toii Maxouµh 'Kai.
MOl<.QtO'La.QLOUi; O'TELAai; El>yEVEO'TEQOUi; tWV aex6vrcov auroii, Sl]tEL Jta(>' auTOU, ooa ouvEKaTEtrn11 8oiivm tn Ev KcovotavTtvou 8tayovroi;. ·o 8e Maxouµh
aE;twi; <lUToui; tawv xat ouv{)-i\xai; lv6exoui; rcotÎjoa.i;, 8oui; ănavta ta TOU Eu;d- 10
vou I16vtou 'KOO"îQCl xat TU 3tQOi; E>E-TTaltav xcoeta. xat 'KUO't'Q« xat TU Ti\i; Ileo~
novtt8oi; ărcavTa, cptl.onµÎjo"ai; xal 8ooeoti; nAEWtroti; xoefoai; &nEl.uoEv auToui; Ev
dQÎ)vn, 3tO.(>ayyEtAa.i; a.\rroi:i;, 'AEycov. "'YJtO"{ETE, Ei'.JtatE t'cî> Eµ<î> JtClTQL tei> ~ClO'tAEL TWV ·pcoµatcov, on Bo11'6-EtQ. 0EOii xa.l ouVEQYELQ. toii Eµoii naTQOi; xai. ~maÂEcoi; ESCOO.ăµYjV TÎ]V 8-UVaµtv tÎ]V rcatQl'KÎ)V. 'Arco mii viiv M EÎi].!L xal fooµm urcÎ)15
xooi; <lUT<î> wi; utoi; 3tQOi; rcatEQCl. OUi{. dµt yae ayvOOµwv ou8' axaetorni; ocp{h\ooµm_ KEAE1Jtt°Co µot to 8oxouv amcî>, Eyoo M µEtci. xaQ<ii; on ltAELO't"l'ji; EXW TOU
bouÂEuEtv autcî>." -

na-

2. ~oµotcoi; xai. nefoBELi; ~EQBl.ai; xai. Bl.axi.ai; BouÂyaetai; tE 'Kai. 8ouxoi; TWV 'Iwa.vvtvcov xai. TOU 8E<f3t6tou AaxE8Eµovtai; xa.i. ,3tQLY'KL3tOi; 'Axaîai; xat 20
n:avtai; 'ÎjµE(>Wi; 3tQOO'ClYOQEUaa.i; xai. EV clQlO'Tcp oµOTQO.m~ţoui; ouyxa-3E8etoai; 'Kal 98b
mi:i; cptAOTlJO'Lati; ELi; ava8Et;LV JtOVTWV E"{'KCltaO'TÎ}Oai;, arcEAOO'E TOui; Mvtai; EV
dQÎ}VTI Mycov auToi:i;· /AvayydAaTE TOÎ:i; 'KU(>loti; uµrov, EYW µEta 'JtaVTWV ELQÎjVYJV f>t8coµt xa.i. ELQÎ}v11v l.aµBavw. "Oi; rcavouQyEuEL tÎ]v ELQÎ)vriv xai. o 8Eoi; ti\~
,,
,
,
-u
ELQT)Vl')i; 'Xat autou. 25
3. 'O 8e BaotAEui; Mavou~A Ev Midi;ţ wv 'Xai. µ~ exwv rov naQEµrco8tţovm,

l)BouJ.r.-B-ri yaµoui; JtOLÎ\<Jat tei> u1<i> amou 'Icoavvn· xai. OTELAai; ELi; TOV QllYO. ·Pcootai;, l}yayEtO vuµcpl]V t'Î]V -B-uyatEQCl autou. Kat aeµ6oai; TClUTlJV, µ.EtaitaÂ.Eoai;
TO ovoµa. autîli; "Avvav' OU'X l}BouM1fui O't'E'lj!m TOtE ELi; ~aO'tAEa, ~V YclQ fi 'K6Qfl

"XT)Jto~

i.Ea P:

4 l'tueiuiv P 1111 xacrtea. Buii: xucrt(>T) P li 20 Jt(>LyxWto~ Bek: Jt(>LVX•Jto~ Buii: net(iP li 22 fortasse Tu~ cpLÂoTT)crla~ scribendum pro demotico TE~ cptÂoTT)O"LE~ li 29 ~acrt
~Cl<JLW\a

Bull.

3 : {>T)ya 'Pwcrla; regele Rusiei:
e vădit o denumire nepotrivită pentru marele
cneaz al Moscovei Vasile Tiomnîi (Posomoritul), căruia însă Duca îi aplică acelaşi
titlu ca şi domnitorilor din apus. - d~ f3acrtAta ,intru împărat": am păstrat aşa,
precum e transmis, ca un termen 5eneric încoronare întru împărat", fie împărat sau
împărăteasă ; şi fosta împărăteasă Irina (797-802)
semna hrisoavele cu atributul
f3acrtÂEU~ împărat.
L. Chalc., I, t 9:~. 2 o crede greşit pe Ana ca a doua soţie a
https://biblioteca-digitala.ro

SOŢIILE

134

LUI

IOAN \"III

PALEOLOG

pila era de unspreze ani. Dar după o trecere de trei ani, izbucnind în
Constantinopole o molimă de boală, mare mulţime de popor a murit de
ciumă şi a murit şi împărăteasa Ana, mare jale lăsînd constantinopolitanilor în urma ei.
5

10

15

20

Botezul şi
moartea unui
prinţ turc
ostatic.

4. Iar feciorul lui Baiazid care a fost dat împăratului Manuil între ostatici de .Musulman, unul, cel mai mare, cu
sora sa Fatma a fost lăsat să plece şi era crescut la Brusa.
celălalt însă s-a îndrăgit de cultura elenă ; şi fiind încă împreună cu Ioan.
feciorul împăratului, umbla la şcoală şi a fost iniţiat în ştiinţa cărţilor şi
învăţa de sîrg. Şi ardea aşa de tare de dragostea de învăţătură şi de a fi
educat împreună cu Ioan, încît mergea la împăratul Manuil şi-l ruga• să
fie botezat după legea creştinească şi zi de zi îi mărturisea împăratului. că
este creştin şi că nu se ţine de dogmele lui Mohamed. împăratul însă nu
mia să audă, ca să nu se facă pricină de certuri. Şi atuncea în zilele ace!ea, cînd molima înghiţea şi făcea să dispară atîţia oameni, nesfiindu-se şi
necruţînd nici vîrsta cea mai mică, a ajuns şi la acel băiat nevîrstnic al lui
Baiazid. Şi atunci îi anunţă şi-i spune împăratului Ioan : „O împărate al
romeilor, care-mi eşti domn şi părinte, eu stau să las toate şi fără să
vreau, plec la locurile de judecată de acolo. Căci eu mărturisesc că-s
creştin şi tu nu vrei să-mi dai legătura credinţei şi pecetea duhului. Să
ştii deci, dacă mor nebotezat, pîră am să ridic în contra ta la judeţul lui
dumnezeu ce nu se lasă mituit". Atunci împăratul îndoit de aceste cuyinte
trimite, de-1 botează, însuşi fiindu-i naş ; şi a doua zi a murit. împăratul
5 Iar Jleciornl - 8 de cuJ.tur.a elenă P: Orchan fiul lui Baiazid, care a !ost
dat ca ostatic împăratului Manuil de Musulman, precum cuvîntul nostru a arătat mai
sus, a fost eliberat cu Fatmacatu, fiica surorii sale care a fost trimisă la Brusa, unde
a fost crescută în mod cuvenit de urmaşii lui Balazid. Orchan însă a rămas· 1a Constantinopole, cuprins fiind de iubire atît de mare pentru literele greceşti I I/ 6 unul, cel"
mai mare aceste cuointe poate ar trebui suprimate
7 după Fatma poate ar trebui
adăugat care
8 celălalt însă ar fi poate de şters.

li

li .

lui Ioan VIII Paleolog. Despre moartea ei din 1417 vz. G. Sfranţes 1027 C (G. Sfrantes, I. 114, li).
4 : unul, cel mai mare... celălalt însă: e o contrazicere cu XVII I, 2, unde Duca ne
spusese că Musulman a dat împăratului Manuil II Paleolog ostatici numai un frate
nevîrstnic şi pe sora sa Fatma. Vechea traducere italiană şi într-acest loc p. 400, (Duca.
ed. Bonn) vorbeşte numai despre aceşti doi ostatici, ceea ce pare să fie corect şi în
concordanţă cu spusele de mai înainte ale lui Duca. Dar ca în textul transmis să obtinem acelaşi înţeles, ar trebui să suprimăm cuvintele o µh d; o xai n(><Îrro; unul şi
anume cel mai mare, precum şi o b' li"Ho; celălalt însă, iar după <l>aTµ~ Fatma
să a-dăugăm un relativ 1j care;
şi atunci propoziţia, dînd întelesul căutat, ar suna :
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To hbExarov ăyoucm ho;. ITEQmouµhwv bE TQLOOV h&v xai Aotµtxlj:; vooou 'r.a-.
rnAaBooo'I']:; TU I16/,Et xat rcoAu rcA.l){}o:; Aaou au:l TOU BoµBoovo:; TE'3vî]XOTO:;, hEAEUîf]OE xat ll Bacnl.l; "A vva, µiya rch{}o:; xara/..moooa roi::; IToA.ttm:;.
4. ·o BE uto:; TOU ITayta~~T o EÎ.:; oµ1wou; &varE{}d:; JCCXQcl TOU MouoouAµav t<{> BaotAEt MavouÎjA, o µh EÎ:; o xat JCQOOto:; ouv abEA<pfl tfJ '1>atµ~ am- 5
M-3'1'] xai h rfl I1eou01J hQEcpno, o b' ăÂ.Âo:; Î)Qao{hi rcmbEtac;t 'EÂÂfJvtxlj; · Ett
ouvwv t<{> tOU BaotÂEw:; Ul<{> 'Iwavvn 'l«IL Ev t<{> crxoÂElq> EQXOµEvo:; Eµuno YQUµ~lCX<JlV xai EbtMoxETO. Toooutov oiiv EcpAEyETo vreo tou EQWto:; tl\:; µa{}~on.u; 'XQL'
tlj:; µETa TOU 'Iwavvou rcatbOtQt{3lj:;, w:; xat JCQOOtEvaL 1"<{> BaotAEt MavoUt)A x~\' 99b
bEoµEvo:; TOU Barctto-Oljvm xe~crttavtx<{> v6µcp xai oµoA.oy&v 1"<{> BaolAEL 'Xa{}rn'aIo
<J'tf]V, w:; XQlOTlav6:; Eotl 'l«IL ou JtQOOLEtm ta tOU MwaµEb Myµata. ·o M BaOlÂEu; oux 11-0EAEv &xofxrm, \'.va µÎj oxavMÂwv &cpoQµ~ YEv'l']tat. Ton Ev Ex.dvm:;
tai; ÎJµEQat:; Llj:; v6oou xmabmtavouoîj:; xat acpavtţ01)cr'l'j:; ta oooµata, µÎ] aî.bouµivl'j:; xai µÎj <pELfioµhl'}:; tl\:; tuxofol'}:; ÎJÂtxta:;, Ecp-3'<loE 'Xai EÎ.:; tov ăvlJBov 3t«Î:ba tov tou ITaytaţ~t. Mî]vuEL youv t<{> BaotÂEi: "Iwavvn J.iywv· „ 'Q Baoti..Eu
15
TWV 'Pwµaiwv, Eµot BE au{}hra xat JtcltEQ,, 11blJ rcaQLOtaµm xai µÎ] '3i/..wv &cpiî]µt
naVLa xat &niexoµm El:; ta ixEi: btxmwi~QLCl. 'Eyw yae oµoM>y&, on XQt<Jna~
v6:; ' Eî.µt, <J'U aE tOV a!?{)aBwva tlj:; JtL<TTEW; xat TÎJV ocpQayi:ba TOU JCVElJµaro:;
ou. aibw; µot. rlvwoxE .tOLVUV, {}avwv '&Bannot-o;, EXW 'XCXtl'}YOQLa:; <pEQWV 'Xata
erou EV t<{> 'XQLT'l')Qlcp TOU claE'XUOt01J 8EO"u. --:- T6TE o BmJLAEu:; xaµcp{}d:; toi::; Q~20
.
4 'O OE - 6 'EH.rivtxiJc; P: · Orchan, figliolo de Paiasith, che fo per pegno dato al'
if"\lperadore Emanuel da Musulman, come el serrnon nostro de sopra ha dechiarato, fo liberato con Fatimachatu, figliola de sua sor<'lla, la quale fo remandata în Prusia, dove con·
venientemente fo enutrita c.;a!i posteri de Paiasith. Orchan veramenle remase a ConstantinopJ!i, da tanto amor preso de le lettere Greche I li 5 o ~th de; o xai JT(Htitoc; P: fortasse secludenda I post <l>aT~tci. fortasse tj addendum 116 o /.,' ăt..Ao(; P: fortasse delenda
117 · E~lUÎ]to P 119 J"Cgocrthm Bek: J"CQocr[vm P li 19 cpigwv .P: cpiguv Bek.
'O bE utoc; TOU Ilaytaţi]t o de; oµi]gouc; &va tdleic; J"CUQU toii Moucrou!..µa V tcp j3am!..Ei: Mavou1]!..
O"UV ubdcpli TTI <l>aTµ~, ~ U1CEAufi11 xai EV tfl Ilgoucrti EtQEqJEto, ~guoth1 J"Catbdac; 'EHrivtxiJc;
„Şi feciorul lui Baiazid care a fost dat întru ostatici împăratului Manuil de Musulman cu soru-sa Fatma, care a fost lăsată să plece şi a fost crescută la Brusa, s-a
îndrăgit de cultura elenă". Astfel contrazicerea ar fi înlăturată, dar schimbările făcute
ar fi prea mari şi de aceea n-am îndrăznit să Ie introduc în textul transmis. Confuzia
şi prin ea contrazicerea s-a produs poate prin faptul, că izvoarele mai vorbesc despre
un fecior al lui Baiazid I Ia curtea împărătească bizantină din acelaşi timp, fecior care,
îndrăgind cartea elinească şi învăţătura creştină, s-a botezat. Şi Duca sau izvorul
său 1-a introdus apoi şi pe acesta între ostaticii daţi de Musulman. G. Sfranţes, I, 70,
13 şi 90, 5 îl numeşte pe acest fecior încreştinat al lui Baiazid, losuf, iar L. Chalc., I,
167, 15: Iisus, cel mai tînăr ~ecior al lui Baiazid. Duca nu-i aminteşte numele, traducătorul italian îi spune Orchan. Şi într-adevăr între feciorii lui Baiazid I, Duca, XVI,
12 numeşte şi pe unul Orchan, copil mic în timpul luptei de la Ancara, 1402.https://biblioteca-digitala.ro
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cu cinste cit mai mare l-a înmormîntat în mînăstirea
torului, a Studiţil('r, într-un sicriu de marmoră aproape
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5. După o trecere de aproape cam trei ani împăratul a voit
să aducă altă mireasă lui Ioan, precum şi celui de-aol doilea
împăratului
Ioan VIII
fecior Teodor; şi a trimis în Italia şi a adus pentru feciorul
Paleolog.
său Ioan pe fata marchizului Teodor de Monte Ferara, iar
pentru Teodor pe a contelui Malatesta. Şi după ce au venit în Constantinopole, tatăl i-a cununat după lege şi-i încoronează şi-i decretează pe
aceştia împăraţi ai romeilor ; iar pe fata lui Malatesta o cunună cu Teodor şi îmbrăcîndu-1 cu insemnele, l-a proclamat despot al Lacedemoniei.
6. Dar împăratului Ioan nu-i era dragă soţia ; căci era fata la trup
chiar foarte bine făcută : grumaji frumoşi, părul bălan şi cosiţele avîndu-le
lucind ca aurul şi revărsîndu-se pîrău pînă la glezne, umerii laţi, braţele,
pieptul şi mîinile potrivite şi degetele ca de cristal şi întreaga statură a
corpului sveltă şi stînd foarte dreaptă ; faţa însă şi buzele şi forma nasului
şi îmbinarea ochilor şi a sprîncenelor, să nu o vezi cu ochii, întru toate
precum spune o vorbă din popor : „Din faţă postul cel mare, din spate
paşte". împăratul Ioan văzînd-o deci aşa, nu s-a însoţit cu aceasta; nici
n-a dormit de loc împreună cu dînsa ; de aceea şi trăia ea ca o călugăriţă
în una din camerele palatului. Văzînd deci împăratul, voia s-o trimită
înapoi în Italia acasă la tatăl ei, dar din dragoste pentru tatăl său, împă
ratul Manuil, s-a oprit. lmpărăteasa însă văzîndu-1 că nu-şi schimbă gîndul
s-a hotărît să fugă din cale, ceea ce a şi făcut. A trimis la genovezii din
Galata şi i-a încunoştinţat despre plecarea ei; şi într-una din zile, ca de
plăcere, a ieşit din oraş în una din grădinile desfătătoare cu ceata de cameriere care erau de aceeaşi limbă, şi cu vreo cîţiva tineri, pe care şi-i
adusese cu sine de acasă de la părinţi. Şi spre seară conducătorii Galatei
pregătind o diremă şi intrînd într-însa, s-au apropiat de ţărmul mării şi
au luat-o în primire cu cinste şi au trecut-o dincolo; şi toţi i-au ieşit întru
întimpinare şi i s-au închinat cu supunere ca unei doamne şi stăpîne a lor.
Cei din Constantinopole însă n-au observat de loc ce s-a petrecut, căci se
făcuse seara ; de cu dimineaţă aflînd toţi din palatul împărătesc ce s-a în15 degetele P : dinţii I.
mănăstirea„. Studiţilor:

e giamia de azi Mirakhor; despre istoricul aceste' vestite mănăstiri
bizantine vz. R. Jamin, Les eglises du Precurseur a Constantinopole, în
„Echos
d'Orient", 37 (1938), p. 319-328.
5: vezi G. Sfrantes, 1027 D, datînd nunta şi încoronarea în 19 ianuarie 1419;
cp. şi G. Sfranţes, I, 115, 1-7.
5-6: cp. şi L. Chalc„ I, 193, 20 urm.
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,to{rtoti;, 1tEµipai; E~U1tttcJEV a1n6v, auroi; avaboxoi; yEyovooi;· ')(.(lL •ii Emo\iou
ftµEQ~ TE'6vîj'M.EV. co ~<lO'lÂEui; fle µE{}' oarii; nµTii; Eftai!JEV <lU'tOV EV Tfl µovft tou
IlQobQ6µou Ev Toîi; ~toufloou h µaQµaQtv~ AaQva'X.t rrA.riatov •ou vaou enoc; •i\i;
rr{1Â rii;.

µa<H

5. ·o fle BaatA.Ei1c; µEra JtaQabQoµÎjv hwv tQtwv f.yyuc; Jtou ~~ouA.~{}1 1 hi(>«V &.yayfo{}m vUµcp11v tcp 'lwavvu 'X.UL tcp flEUtEQ~ t<i'i 8rnfloo(>~ ')(.(XL O'tELAui;
Ev 'ha}..~ ~yayETO {}uya:tE(><lV 0EoflooQOU µ<X(>'X.EO'ÎOU M6vt'lli; WE(>UQ<l Tcp ui.cp uutOU 'Iw6.vvu, tcp flt 8rnflcbQ~ {}uyatE(>uv 'X.OVTE MaA.mforn. KuL EtO'EÂ.{}ovrwv Ev rfi
IloAEL ')(.(XL O'tE<pavcÎ>o'ac; uurouc; o 1tatÎjQ v6µq> y~ou, rmvwî touroui; 'l«XL Bacn4îi; 'Pwµatwv avabEL'XVUO'l, ~V flE .fruymE(><J. 'tOU MuAatEO'TU tcp 8rnfloogq> 'XUL
flEorr6TI'lv Aa'X.Ebmµovlai; d1cp~µ110Ev, hbOOtii; mhov ta JUX(>aa11µa.

6. ~o fle ~acn4ui; 'IwaVVîJi; fiv µli rr&Qywv tliv auvot'X.ov · ii 'X6QîJ ya(>
tcp µev oooµan 'X.UL µal.a EUa(>µoatoc;. TQU;(îJÂ.Oi; EUElfl~c;' ftQ-t!; {mo!;uv{}tţouau xal
touc; rrÂo"X.aµoui; roi; QU<l'X.ac; ;((>UO'uuytţovtac; µE;(QL tci>v aO't(>aya/..wv 'X<lTU(>EOµEvouc;
lxouoa, wµoui; 1tAatEîi; mi. BQaxtovuc; 'XUL O'tE(>VU 'X.UL XEÎ(>ac; Eµµir(>ouc; x.ai. fla')(.TUAoui; 'X.QUO'taAAOEtflEîc; ')(.(XL rliv mfoav llAl'XLClV roii aOOµaroi; aVWQQEJtll 'X.al rroÂu
Ele; TO O(>fttov i.otaµEVll' oipti; fle xai. XELÂT] ')(.(XL {>tvoi; 'X<ltaoraatc; 'X.UL ocp{}a/..µci>v
1to.L O<p(>UWV o1Jvftwti; aEtbEO'tUTfl. JtUVtUJUXO't V wc; erroi; xubcxîov ELJtEÎ V. ", Acp'
EµJt(>Oc; TE<JO'<X(>Cl'X.OO''t'Îl i{.(lL oma'3Ev Jtaaxu." - Totaur11v ovv lfloov 6 Baat4uc;
"'lwavvrii; oli'X. Eµty11 taUtT]V, oubf to Jta(>.futav O'Uy'XOttoi; taUtT]c; EYEVEtO' flto x.at
µovaţouaa fiv Ev ivi. rwv xot roovwv roii Jta/..artou. 'H>oov ow o BaatA.E11c; ~BouÂ.~{hi JtEµi!Jm h 'I raA.l~ f.v roii; roii Jtar(>oi; M,µotc; xaL bux r~v rou rrarQoc; auroii,
roii Ba<JtAEwc; Mavou~Â., O'tO(>Y~V E'XWAUEto.' H flE BaatÂ.lc; ogW<Ja 'tO &{.tEta'3EtoV Tiii;
-yvWµrii; auroii l)Boui..~{}11 lhubQăam E'X. µfoou aurci>v· o ')(.(XL JtEJtOlTJî<.EV. IlEµt!Ja<Jcx
Etc; rouc; rEvoul.mi; tou rai.ani XaL fl11/..Waa<Ul. ti}v aurl)c; ruroflT]µ(av, µt(ţ 'tWV
fiµE(>Wv e!;mn riii; JtOÂEwc; EV ttVL tWV tE(>JtVWV X~Jt(l)V Eu'3uµtac; ;(U(>tv O'UV rn y11vmxoovl.nfl1., taîi; oµoyA.Woamc;, ')(.(XL O'UV oAtyotc; vfoti;-, oui;- Wto TOU Jt(lt(>l'X.OU ol'.xou
E!;ftyayE. 'K(XL Jt(>oi; forrE(>aV flti\(>tV µ(av itotµaaavtEi; 'X<XL oi. mii ral.ară Jt(>OtlxovtEc;' EWEA{}6vrEi;- ')(.(XL r0 alytaA.0 JtÂ.T]O'taaavrEc;, hrlµwi;- a.urliv i..aBovTEc; ri}v JtEQa(av EbtEBTJaav ')(.(XL rravTEi;- Jt(>OUJt~vrouv au'tÎjV 'X.ai. bouAt'X.ci>i; Jt(>O<JE'X.Uvouv wc;
'X.UQLaV autci>v ')(.(lL flfoJtotvav. Oi. flE rf\i;- IloÂEOOc;' µrib' OJtWO'OUV EvVOÎ)cmvTEc; t'O
fl(>O.µa foni(>ai;- 11611 'X.ataA.aBou1111i;, •ii €w'3Ev oi toii Jta/..artou Jtavu; µaMvTEc;
11 euqifiµtaev P 1115-16 ~ax•uÂ.oui; P: li denti 11126-27 •fi yuvmxwvhribt P: rnîi;
j'Uvatxwvbaai Bek.
https://biblioteca-digitala.ro
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tîmplat, erau foarte necăjiţi ; şi neputînd răbda insulta ce-au sufer·it-o din
partea genovezilor din Galata, se găteau să năvălească şi să strice proprietăţile lor din suburbii. împăratul Manuil însă i-a oprit. Dar împăratul
Ioan a fost mulţumit de întlmplare. Şi era o corabie de transport foarte
mare a genovezilor, încărcată şi stînd gata de plecare în Italia. Venind
vîntul de miază-noapte, împărăteasa a intrat cu cinste şi mărire în corabie; şi ridicînd pînzele, au ajuns în Italia. Şi dînsa nu s-a ales cu altceva
nimic afară de coroana cu care a fost încoronată, spunînd ea şi aceste .cuvinte: „Mie-mi ajunge şi aceasta spre mărturie, că am fost şi sînt împărăteasa romeilor ; cit despre comorile de zeci de mii de talanţi nu-mi
pasă" ! Venind la graniţele provinciei Ferara şi oamenii de la conducerea
a::elei ţări aflînd, i-au ieşit întru întimpinare cu fratele ei marchizul şi a'u
petrecut-o pînă lCl palaturile vetrei părinteşti. Şi ea a mers într-una din
mănăstiri şi şi-a ales acolo să locuiască şi, închinîndu-şi viaţa lui dumnezeu, a trăit pînă la capăt.
7. împăratul Ioan însă a trimis la împăratul Trapezuntului. Alexie
Comnen şi s-a logodit cu fata lui, Maria, frumoa.să şi la înfăţişare şi la
caracter; şi luînd-o din Trapezunt, au adus-o la Constantinopole. Şi patriarhul Iosif cu obişnuitele servicii divine i-a împreunat într-un singur trup
şi ea a fost proclamată doamna romeilor.
8. împăratul M.anuil ridicîndu-se de la Constantinopole cu
trireme foarte multe, a coborît pînă în Peloponez şi, supunînd pe principele Ahaiei şi punînd mina pe ceilalţi urmaŞi
coborîtori din stăpînitorii veniţi din N avara, i-a trimis la
Constantinopole ; şi despot al întregului Peloponez l-a lăsat pe fec,iorul
său Teodor. La întoarcere, s-a întîlnit la Galipoli cu Mahomed ; şi aces.ta•
atîta încredere a arătat faţă de împărat, încît a intrat în trirema împără
tească şi a stat cu împăratul la masă ; şi după ce împăratul l-a primit cu
foarte multe daruri pe el şi pe cei ce erau cu dînsul, el a plecat. Şi triremele cu împăratul s-au întors acasă cu mare şi multă bucurie. Şi locuitorii Constantinopolei toţi cu patriarhul şi cu sfatul ţării i-au ieşit cu toţi
întru întimpinare şi cu urări şi cîntări l-au condus la palat; şi ceremonialul de întoarcere a împăratului s-a împlinit.
Plecarea impăratulul
Manuil II
Paleolog în
Peloponez.

25

30

6: au ajuns in Italia: vz. G. Sfranjes, 1031, D (G. Sfran\es, I, 125), după care
fugă s-a întîmplat în august 1426, cînd împăratul Manuil II· Paleolog
(1391-1425) nu mai trăia. După L. Chalc., I, 192, 16 193, 3 aceasta a fost

această

prima soţie şi Ana din Rusia cea de a doua. Ştirea lui Duca e însă rriai clară şi
cred că e cea bună.
7: După G. Sfranjes, 1031 D şi 1032 A lucrurile s-au petrecut în august şi
septembrie 1427; cp. şi L. Chalc„ II, 219, 11 şi G. Sfranţes, I, 123, 8-17.
8: Vz. G. Sfranjes, I, 99, 13-18 şi 111, 15--112, 18; L. Chalc„ I, 172, 21-173.

19

şi

202, 21-203. 13.

.
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to yEyovor:; H>ucrxEemvov· ;mi µÎ) <pEQOVtE; n'1v xamcpgovricrtv, 11v umcrn1crav :rraeu TOOV TOU raMtou, llTOlµaţovro. xamoeaµEi:v ;mi acpavtom

TU m'1niJV Jt(>Oa-

<J'TEla. 'O OE BacrLAEuc; Mavou~A ExwAucrEv. 'O OE BamA.Eur:; •1wavv1ii; to yEyovor:;
UltEOEţaro. ';Hv OE TU <pO(>Tl(l <pEQOU<Ja µta vaur:; UJTEQµEyE~c; nov rn•OU LTOOV,
0

Eto.l.µwr:; Exouaa rou JtAEucrm Ev 'I ro.At~. 'A v€µou OE BoeEw; rcvn'.J<Javrnr:; ElcriiA{}Ev

5

EvtLµwr:; µETu Mţrir:; ll BacrLAic; Ev autfl xai TU l(Jtta JtTE(>W<JClVTE~ de; 'I taA.iav
acp[xovrn, ăHo µl]OEv EîE(>OV 'XEQMvacra, ltAÎ)V TOU oii EatE<p{)lj (JtEµµarnr:;, drroucra

l021J.

xai TOUTO. ", AexEi: ~lOl TOUTO Etc; µa(>TU(>lOV, on jfo<JLAL<J<Ja TOOV 'Pwµa[wv EyEvop11v xai Elµt· ltE(>t OE {}riaaueD'JV µugwtaAUVTWV ou µiAEL µol." - 'EMtoucra
OE Ev Toi:c; ogfolr:; tije; Erraexl.ar:; TOOV <l>EQU(>WV xai µaMvtEr:;· OL tlic; Î)yEµov[ar:; EXEl-

lo

vrie; rreouxovnc; (JUV tcŢ> a&EA<pcŢ> aut)ic; µaexrn[cp EţiiA{}ov di; (JlJVUVTl]OlV autiic;
xai Jt(>OJtEµipavTEc; auti)v µEXQL TOOV JtaAatl(J)V tiir:; ltat(>LX)ic; fot.tac;. AuTÎ) Ele; EV
TOOV µova<JTTJ(>l(J)V a{}oU<Ja EXEL tÎ)V OLxTJ<JlV TIQEîlOOTO xai
'3Ei:cra TO AEÎ:rrov t)ir:;

ţw)ic;

14>

0EcŢ> fa'lJT~V

ava-

avrnAÎ)QWOEV.

OE BacrtAEu; 'Iwavv11c; crTEtA.a; El:; Koµv11vov 'AHţwv, BaotAfo
TgarrEţolivtoc;, fieµocrarn tÎ)v -&uyatEQa autou Mag[av de; yuvai:xa, wgai:av xat
•
XUAAEL xat l){}EL. xat ayaypvtcc; arro TearrEţolivtoc; 'Xati)yayov Ev Koovcrtavn-

7. 'O

VOllltOAEL. Kat o rratQlUQXlJr:; "Ioocri)cp fHu cruviJ{toov ÎEQOTEAE<Jnfuv Ele; Ev cruviitl'E
xat oforrolva 'Pooµatoov av11yogElr&rj.
8. 'O Ba<JlAEur:; OE UltUQar:; alto KoovataVîLVOllltOAE(J)r:; (JUV T(>lÎJ(>EOlV ltAEÎ-

l 5·

20

<Jtmr:; 'XCXT)iA.{}Ev Eoor:; lIEA.orrovvlJcrov xai rov rrgiyxllta 'Axata; urrota'ţ.m; "Xat hEeouc; arroyovouc; tour:; E'X t)ir:; Nauaear:; xatayoµhov; UltOXElQlOU; A.aBwv, &viiXEV

Ele; KoovcrmvnvourrOAlV," XataAlltWV TOV 'lJlOV autou 0EOOOOQOV OE<JltOTl]V ltcI<Jl]c;
lIEA.orrovviJaou. 'ErravaţEuţa; bE xai Ele; KaÂA.tourroA.tv, Evtuxwv tcŢ> Maxouµh
xai TOOaUTl]V ltL<JTl]V Evf>EtţaµEvor:; de; TOV Ba<JlAEa, wc; xat Ev Tfl T(>lÎJ(>EL T'ÎJ
BacrtA.txfl EL<JEWwv xat (JlJVE<Jna'3Ei.r:; Tei> BacrtAEL xat o BacrtAEuc; autov (JUV f>wQOlr:; ltAEWTOLr:; xai. muc; (JUV auTcŢ> f>Eţtwoar:;, Eţ)i)..{}E. Kai. at T(>lÎJQELr:; (JUV Tei>

l03b-

BacrtAEi: µETa xaeăc; on ltAEt<Jtljr:; TÎ)V Eltavo&ov llV'lJOV. Kai. Ol tii; KwvcrtaVT-LVOU
arravTEr:; cruv TcŢ> JtaT(>LclQXTI xai. Tfl crvyxAÎ)Tcp EţiiA.{}ov Ele; UltclVTlj<JlV auTOU xat
µET' EU<pl]µLar:; xat uµvwv Ev Tei> rraA.micp arrÎJyffyov· xai. TU Tiir:; Erravof>ou bE-

30·

JTÂÎJQOOTO.

5 ~oQQEW; Bek: ~ogaîo; P : ~ogga[ou Buii li 20-21 ni.Elanu; Buii: nA.daToL; P.
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XXI. Mahomed însă consolidîndu-şi bine situaţia din părţile
î:a!~Ţr~d l~i de apus şi nelăsînd în urma sa nici un motiv de tulburare,
Giineyt.
trece în părţile de răsărit ; Şi ajungînd la Brusa, după ce a
restaurat clădirile dărîmate şi arse de Caraman, porneşte de acolo spre
Asia. Căci atunci cînd Mahomed a venit la Constantinopole şi avea de
luptat cu Musa, Caraman ridicîndu-se de la lconion, a venit cu putere asupra Brusei şi, jefuind-o, a scos din mormînt osemintele lui Baiazid, tatăl
lui Mahomed, şi le-a aruncat în foc. Căci însuşi Baiazid tăiase odinioară
la lconion capul tatălui zisului Caraman.
2. Coborînd în Asia, a găsit pe Ţineit mărit foarte şi trecînd peste
orice margini; venind la Pergam din Asia, îi anunţă lui Ţineit să se
retragă din părţile de acolo şi să lase provincia. Ţineit însă nici n-a voit
să-l bage în seamă, ci şi-a pus cetăţile în siguranţă şi şedea, aşteptînd
întîlnirea cu dînsul. Mahomed însă venind la Cime şi cerind cetatea,
căci cel ce o ţinea, era pentru Ţineit, au luat-o cu război şi pe soldaţii aceluia i-a trecut prin sabie, iar celor din partea locului le-a dat drumul.
Plecînd de acolo a venit în cîmpia Mainomenu. Şi era acolo o cetate puternică, numită a Arhanghelului ; iar turcii i-au schimbat numele în Caiaţk. După ce a ocupat-o şi pe aceea, bombardînd-o şi hătind-o cu foarte
multă putere, a venit la Nimfeon ; şi luînd şi Nimfeon cu război, a venit la Smirna. Dar Smirna, Ţineit a întărit-o, cum se cade, cu ziduri şi
a pus în ea foarte mulţi ostaşi şi a făcut mare pregătire de arme şi oameni şi de celelalte unelte trebuincioase, iar însuşi a venit la Efes, lăsînd
pe maică-sa şi pe fratele său Baiazid şi copiii închişi la Smirna.
3. Pe ginerele şi robul său însă, cu numele Abdulah, oamenii lui Mahomed l-au aflat în Nimfeon, căci dînsul avea paza cetăţii; luîndu-1 l-au
dus în faţa. vizirului Baiazid, adică a primului sfetnic al lui Mahomed ;
acesta avea mare putere şi trecere, era aşa zicînd al doilea sultan. A fost
rob de al lui Mahomed, dar pentru serviciile lui deosebit de mari l-a pus
şef al casei lui. Şi cînd Mahomed era încă în Tracia, însuşi zisul Baiazid
scrie către Ţineit : „Dacă vrei să fii domn al Ioniei şi să n-ai din parte-ne
nici cea reai mică supărare, dă-mi pe fie-ta în căsătorie legiuită şi eu îţi
voi fi ginere şi tu mi te vei face socru şi atunci poţi să stai fără nici o
grijă în domnia ta". Ţineit însă voind să-şi arate îngîmfarea şi trufia în
faţa aducătorului scrisorii lui Baiazid, spune către Abdulah, rob al său,
care era de faţă: „Al cui rob eşti?" - Iar el: „al Măriei Ttale". XXI I : Caraman: adică un urmaş de al acestui întemeietor al sultanatului de
Iconion; vz. XVIII, 9.
2: în Asia: adică Ioni.a .de pe ţărmuii .apusean ·al Asiei Mici şi Sultana1ul
Aidin ; vz. XVII, I : Asia - cimpia Mainomenu: cîmpia Nebunului.
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~foEco; µEQT} mA&; &aetl.oai; 'X.al taQaxiJv

ouBEµlav ls6mo'3Ev âcpdi; JtEQ~ ta t'fy; fapai; µEQT}. 'X.ai. EV tfi Ileofon U-Dcl:iv
'XAli. ta âcpavto-3-Evm mi. Jtuei. JtaQabo-3-ivm obwboµfiµam JtaQa toii KaQa.µav âvavEoooai; ExEi-3-Ev di; 'Aoiav xmateEt. 'O yaQ Kaeaµav, orE o MaxouµEr Eli;
Kcowtavnvoli3toAtV UW>v Î)ycovtţEtO 'XaTa îOU Mcooij, futaeai; cmo 'Ixovl<>u Ei;
IlQOUaav ouv lluvaµEt 'XCttijA'3E 'X.ai. AET}Aat~oai; autÎ)v 'X.ai. ta oaro TOU Ilayuxţfit, toii mlteoi; wii MaxouµEt, âva"X.Oµtoai; Ex toii tacpou Jtuei. JtaQEbco-xEv. ·o
yaQ amoi; IlaytaţÎ)t WtE'X.E<paALOE JtOTE Ev 'Ixovtcp TOV rraTE(>O. TOU QT}-3-Evtoi; Kaeaµav.
2. KmEA-3-wv bE h 'Aotc;ţ EVQE tov TI;tvaÎ)r µEyaJ.uv-Divm 'XAli. urrEQ ta Eo-x.aµµiva JtT}b&vta · U-3-wv bE h IlEeyaµcp tij.i; 'Aol.ai; µ'l']vuEt tc'il Tt;tvEÎJt Jta.ea.xcoeij<rm
TWV EY.EL 'X.ai. acpELVQL TÎJV EJtaexi.av. 'O flE 'ntvEÎ)t oubE TO 1tUQUJtO.V YIYl']Of.tµEvoi;
Î)ocpaA.l.oa.to ta 'XclOTQa 'X.ai. E'Xa-3l']to E'X.bExoµEvo; tÎJV forovtÎjv autou. ·o fle Maxouµh EA-3-wv di; Kuµ11v 'X.ai. ţT}tl)oai; TO cpQOUQLOV, fiv yaQ (o) xeat&v llta tOV
TţtvEÎjt, JtOAEµÎjoai; 'XClTEoXE 'XUL toui; µh OJtA.Ltai; auwu sLcpEL clVEÎAE, Toui; fle
EYXWQtou; lA.rn-3-EQWO'EV. 'Arraeai; li' E'X.Ei-3Ev ~A-3-Ev Eli; tov toii Mmvoµ€vou KUµxov. "'Hv li' E'X.EL <pQOU(>lOV oxueov TO TOU 'AexayyEAOU AEy6µEvov, OL ToiiQ'i«lL
flE KaytutţÎJ'X. µETcov6µaoav. Ka'X.Eivo ouv JtAE-tGTU lluvaµEt 'X.«L a'X.Qo{3oA.toµoii; JtaeaAaBcl:iv ~A'3Ev El; Nuµcpmov· xaL TO Nuµcpmov ouv JtoUµcp A«Bcl:iv ~A'3Ev di;
l:µuevav. Tiiv flE l:µuQvav, wi; Err(>ErrE, tEtxfioa.; 'i«XL JtAELatou; t&v oteancot&v
Eµ/3aA.Wv 'X.UL µEyaAT}V ouvtastv Etotµaoai; bta TE 01tACOV 'X.ai. âvBe&v 'X.ai. heeoov
âva.ymtoov JtU(><lOXEUWV o TI;tvEÎjt, a.utoi; di; "EcpEOOV ~A-3E 'X.ata.A.mwv tÎJV µT}îE(><l 'X.UL TOV OOEAcpOV auroii IlaytaţÎjr Y.UL ta îEY.Va Ev l:µUQVU EYxAEtOTa.
3. Tov flE yaµf3eov aUTOU 'XUL bouAOV AubouA.a.v ovoµan Eli; TO Nuµcpmov
Ell(>OVtE; OL TOU Maxouµfr, ~V yae cpuA«s TO'U cpeouetou, clJtÎjyayov rraeaotÎj<JOVTEi; tcî> Ilayuxţfit {3Eţ({>u, i\youv µEoaţovn toii Ma.xouµfr· ~v yag h Esouo~
'X.aL Ubdc;ţ rroA.Afi, flEUTEQO; ăleX'l'JYOi; w; EJ'to; EL1tEÎV. ~ouA.oi; yaQ UJtÎ\QXE "COU Maxouµh, WJ..iJ. bta tÎJV foreeBWJ.ouoav autoii bouA.E·tav 'X.atEoTT}OEV ăexovta TOU
OL'X.OU amoii. Autoi; llE o (>11'3tt; Ila.yuxţÎjt EtL ovtoi; Ev E>ea'X.n tOU Mo.xouµh
yeacpEt JtQoi; tov TI;tvEfit· "Et BouA.Et tou Eivai. oE xuewv 'Ioovtai;, µii EXEtv tov
1ux6vm JtEtQa.oµov .n:ae' iiµiv, Mi; µot 1Î)v oliv {}vymeea v6µcp y&µou 'X.ai. fooµa.i. O'Ol yuµBe6i;, ou li' tµoi; 1tEV'3Eeoi; °'{EVÎjOlJ 'X.CXL E'X.TOTE foo CqlEQ(µvooi; btayoov
EV tfl ofl YIYEµov~." - ·o TţtvEÎjt M -freA.oov fl11A&om tÎJV &Aatovtav amou xat
fotEQT}cpavtav hoomov toii mtta'X.O'X.oµwtoii, n:aetomµivou toii AubouMi, bouAo\J
urrae:x.ovtoi; autou, AEYEL neo; am6v· "Tllvoi; d lloiiAo;;" - ·o fle "Tiji; oi\;
11 n:aytaţirr supra Uneam 'tţrJVEÎJ't P li 14
26 ~EţUQrJ P.

o addidi li 20
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ŢINEIT

SE SUPUNE LUI MAHOMED I

xxr

4

Jineit însă: „Şi de ce neam?". - Abdulah însă: „Din albanezi!" -„De ce religie?" - -Şi Abdulah : „Mai înainte am fost ghiaur, acuma
insă-s musulman!" - ..\tunci Ţineit spune către mai marii săi1: „In ziua
de azi, aici în faţa voastră a tuturora, iată da1u pe fie-mea de femeie
leg·uită robului meu Abdulah şi-l fac om slobod şi de azi ginere al meu
şi unul din neamurile mele". Şi toţi care erau adunaţi în sfat au a1plaudat
pe Ţineit ; şi acesta deschizînd gura, a grăit către trimisul lui Baiazid
ac€ste cu\·inte: „Du-i veste domnului tău Baiazid, că mi-am luat ginere
pe un albanez ca şi el, pe un rob cumpărat cu bani ca şi el, avînd stăpîn
un domn tot aşa ca şi al lui, mult mai tînăr ca el şi mai cuminte decît
dînsu"l". Trimisul a prins întelesul cuvintelor şi i-a descoperit domnului său
întreg cuprinsul lor; şi de atunci, acesta avea o furie neîmpăcată în contr~
lui Ţineit. Cînd l-a prins pe Abdulah la Nimfeon, a găsit prilejul care îi
trebuia, şi i-a tăiat testiculele şi l-a făcut eunuc.
4. Ci să ne întoarcem iarăşi la firul. istoriei. Mahomed adică venind
la Smirna şi înconjurînd-o, a găsit acolo pe marele maestru al Rodosului cu trei trireme, reclădind, chiar în contra \'oinţei lui Ţineit, cetatea
pe care o stricase Temir. Cînd domnitorii insulelor din jur au aflat de
so:=.irea lui Mahomed la Smirna, au alergat cu toţii întru întimpinarea
_lui pentru două motive mai ales, pentru firea cea bună şi blajină şi
puterea cea colosală a lui Mahomed şi din cauza firii viclene şi hrăpă
reţe a lui Ţineit ; şi atunci conducătorii celor două Focee, unii pe uscat,
alţii pe mare, Carmian din Frigia-de-sus, .Mandahia din Caria, domnul
Mitilinei cu trireme, cei din Chios şi ei cu o triremă, - cel din Rodos
chiar era acolo, - cu toţii s-au grăbit să-i facă închinăciune şi să contribuie la răpunerea asupritorului; şi pe toţi i-a îmbrăţişat cu bucurie ca
pe nişte fraţi. Şi a stat zece zile, de s-a războit cu Smirna; şi cei din
insule i-au dat ajutor de pe mare, pe cit au putut. In ziua a zecea a
ieşit mama lui Ţineit cu soţia şi copiii lui şi i s-au închinat lui Mahomed,
cerind iertare pentru greşelile lui. Şi au predat Smirna; şi e"l luîn<l-o în
primire, i-au dărîmat în multe părţi zidurile pînă la pămînt şi i-a risipit
o parte din meterezele şi turnurile şi i-a Jăsat pe locuitori să şadă
neapăraţi.

4: Maestru: vz. şi Ioan Cinam, ed. Bonn, p. 188, 11 : yov 'toi:t; iv Ilu~ULO"tt~·n
icyEaH'iJ'ta lnmuaLv, {) v Tf:µni.ou ~taÎO''tOQa AuYi:voi ăvoµciţouo-1 v „conducătorul cavalerilor d1 n
Palestina pe care latinii îl numesc Maestru''. - pe care o stricase Temir: vz. XVII,
2 şi 4.-celor două Focee: Focea Veche de sub ascultarea dom!:iului Gattilusio-P~_leolog
din Mitiline-Lesbos vz. XII, 5 şi XLIV, 7 şi Focea Noua, unde g~novez11 sub
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art'.1{).Evtla;·." - 'O bE Tţtvd1t·· „Kat rcoiou yhou;;·· -Aubou/,a; bE· „Tliw 'A/,[3riwi'J\•·" - „TioLa; '3Ql'J<TXEla;;" - 'O b' AubouM;· „TIQw11v ~th x.aBouQ imY\Q"J.o'v; vuv 'bE µouuouA.µavo;." - 'O bE TţwEiit neo; tou; µEytutăva; autou <pl']O'LV'
"T~v o~µEQOV ÎjµEQUV, xanvwmov mivtcov U!lWV, tbou Mbcoµt tliv Eµiiv '3uya'tEQUV El; yuvai:x.a v6µtµov nt> Eµcî> bouA.q;i 'AubouA.ax. ;<.at rcotw rnutov EAEu'3EQOV 5
'X.Ul ' yd.µBQ~V arco tliv o~µEQOV xat Eva tWV Eµwv ouyyEVWV." - Eucpl\µ {1oavm;
~E -~<htE; Îov TţtvEiit oî ouw5ţ;_naţovn;, &vot;a; to ot6µa ngo; tov &rceomÂ~
µhov to\); A6you; w&rou; E'iQl'j'XEV. ",A vayyEtAOV t<T> 'Xl!QL<~ OO'U Tiaytas~t, on
UVEAaB0µ11v yaµBQOV fX TWV 'AA.Bavwv w; E'X.E~VOV, bouÂov CxQYUQWVl']TOV w; E'X.Elvov, bEO'JCOTl']V EX,OVta au'3hn1v oµoLOV w; ExELVO'U, VEWTEQOV UJCEQ E'X.ElVOV xai. 10
<pQOVtµWTEQOV rcae' E'X.El\IOV." - 'O (:)' UJCEO'TaÂµho; O'UVLEL; tou; A6you; UrcE'X.UAUljJE rcăoav TllV JCEQlAl'jljJLV t<T> 'X'UQlCfl autou· xat {iv E'XTOTE tQEcprnv µaviav ăorcov~ov. xatti mii 'I'ţtvE~t. Ei1Qcbv bE xm!;_>ov, 8v EbEEto, ouA.AaBcbv tov AooouA.Uv El;
to NVµcpmov, wu; OQXEL; autou E~E-3EQLOEV, ElJvoux.ioa; aut6v.
4. 'AA.A.' Ercav[coµEv a~{h; EL; ti>v ti); îotoeia; deµ6v. 'O yae Max.ou- 15
·µEt EA-3oov El; Lµuevav xat JCEQL'X.'UXAWOa; autiiv E~QEV E'X.EL tov µEya µayiotoQClV 'P6bou ouv tQt~QEO't tQtoi. &votxoboµouvta to <pQOUQLOV, to rcaea rnu TE- IC6b
µiie · cp'3aeEv, · xai. µii {}tA.ovto; tou 'I'ţtvE~t. TotE OL 'twv JCEQt!; v~ocov ~yEµovE;
.µa{}6vtE; tliv ăcpt~LV tou Max.ouµEt EV rfl Lµuevn arcavtE; rnrnv EL; UJCCtVTl\O'LV
.aurou bta bfo nvwv ahtwv, bta tliv &.ya'36t11m xai. ÎJf!EQOtl\ta xai. to urcEQ(3o- 20
)t,xov 'ti); buvaµEco; tOU Max.ouµEt xat bta TO rcavoueyov xai. ÂUOtQL'X.OV tOU TsLVE~t, OL tWV <l>roxmwv. o~ E!;aex.ot, OL µEv bta !;11ea;, OL bE bta '3aÂaoo11;, o
KaQ~Lav Ti\.; ăvco <l>euyla.;, o Mavrnx..ta; Ka(>ia;, 8 MLTuÂ~v11; bux tQt~QEcov,
.OL Xlol~ xat. autot ~ha tQl~QECO;, - o 'P6bou. xai. ~V E'XEL, - arcavtE; El; JCQOOX.UVl']qţv UUTOU ,xat ouvbQoµ~v EVE'Xa ti); i<.UtaAUoEco; TOU T'UQUVVO'U. xal rnu; arcav25
ta; &orraol:co; &; MEÂcpou; Îjorcaoato. Tiot~om; o~v ÎjµEQa; Mx.a, rcoÂEµwv tliv
Lµu(>vav xat ouµBo11'3ouvn; w; buvatov xal OL 'tWv v~ocov f>La {}aMool\;, EV t'fi
~EY.aÎ11 E!;Y\~-&Ev 11 µl']tliQ rnu TţtvEiit ouv yuvmx.l xat tfavot; aurnu xat rceooE.xuvl\crav t<T> Max.ouµh, altoiivw; cruyx.wQl\O'tv twv Erctmcrµhcov. TiaQrbcoxa.v o~v
'tiiv Lµuevav · ;wt rcaeaA.a[3cbv autiiv xat El; ~o/.J.a µteri xa.TEa!;a; Eco; yii; ta ;30
TELXTJ ·mut11; xal tou; rceoµax.ci>va; xat rcueyou; auti); xa-3-EAOOV EX µEQOU;, &cpii-

10 ~'xovrn scripsi: hwv P li 22 <l>1oxai<•>v P li 24 ol Xlou 1· Maones! I:
<1.{noi P: aino; Buii.

o Xlou

P I

co1;1.duc~rea unui Podesta aveau în exploatare un munte de piatră acră vz. XXV, 4. -9armian, Mandahia: adică urmaşii acestor doi întemeietori de sultanate (vz. XVIII,
9) care, vecini fiind cu Giineyt, aveau de sµferit de la el multe neajunsuri.
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XXI 5

5. Marele maestru însă era ocupat cu clădirea unui turn,
foarte mare la gura portului şi-l ridicase mai bine de jumătate. Mahomed însă în cursul nopţii a poruncit turcilor
şi l-au dărîmat din temelii. Dimineaţa maestrul văzînd ce s-a întîmplat
şi supărîndu-se foarte, s-a dus la sultan şi vorbindu-i mult, i-a arătat cum
cetatea a fost zidită din zilele lui Atin cu cheltuia.ta Rodosului şi, dacă
nu-i va da voie să fie reclădită, vor fi certe între domnia lui şi prea fericitul papa şi va veni mare putere armată din părţile apusene şi va nimici
o bună parte din domnia lui. Mahomed însă a ascu)tat cu blîndeţe cuvintele lui şi i-a răspuns cu multă bunătate, căci învăţătura şi pedeapsa ce
le-o dăduseră sciţii, stăruia puternic în sufletele turcilor: „Eu unul, pă
rinte, aş vrea să le fac creştinilor din lumea întreagă mult bine şi toată
cinstea să le-o dau ; căci aceasta e menirea domniei : celor buni să le facă
bine şi pe cei răi să-i pedepsească, dar şi de binele supuşilor trebuie să
aibă grijă. Căci venind în părţile acestea, am găsit mulţi din musulmani
care mă îndemnau în mintea şi cugetul meu ; şi ei îmi spuneau : „Deşi Temir n-a făcut nimic bun în Asia, totuşi prin faptul că a stricat şi a lăsat
în ruină cetăţuia de lingă Smirna, a făcut o mare pomană pentru Ioni a.
Căci toţi cei pe care îi ajungea soarta sclaviei şi slujeau locuitorilor din
Ionia, se refugiau într-însa şi-şi dobîndeau libertatea; şi cei ce călătoreau
fie pe uscat, la răscrucile drumurilor, fie pe apă, plutind pe mare, toţi
ajungeau în cătuşele sclaviei, prinşi de vasele piraţilor; şi era duşmănie
neiri1păcată! a fraţilor cavaleri cu turcii şi pe continent şi pe mare. De
aceea ii fericeau pe Temir ,cel fără de dumnezeu. Şi acuma vrei ca eu să
fiu mai iără de dumnezeu ca acel tiran? Nu pot s-o fac aceasta! Dar
facă-se voia ta, şi ceea ce cer turcii să rămînă neclintit. Iţi dau în hotarele
Cariei şi Liciei loc cit vrei, şi pleacă, clădeşte orice cetate vrei !" Atunci
marele maestru auzind aceste cuvinte, a grăit către Mahomed: „doamne,
dă-mi o bucată de loc sub ascultarea ta şi nu mă trimite în ţări străine!"
Iar sultanul : „dintru ale mele iţi dau ; tot eu i-am dat lui Mandahia
ţara ; şi despre asta să nu ai nici o grijă !" Cerindu-i un ordin în scris
şi primilndu-1, a plecat; aşijderea şi chioţii şi lesbienii şi foceenii, toţi,
primindu-le cererile cu bunăvoinţă şi împlinindu-le dorinţele, sultanul i-a
la~at să plece în pace.
Cavalerii
de la Rodos
zidesc un turn.
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19 cei ... 20 lonia P : lonjenji care ajungeau în starea

sclăviei

Bull.

5: sciţii: adică tătarii lui Timur-Lenk. - Căci toţi cei pe care ş.a.m.d.: adică,
turnul era un loc de scăpare pentru robii creştini care fugeau de Ia stăpînii lor
turci, şi un izvor de asuprire şi jefuire a negustorilor şi călătorilor turci din partea
creştinilor piraţi care îşi găseau sprijin şi adăpost ân acel turn. l-am dat lui Mandahia: e Mandahia Eliez-beg de Ia XXII, 1 ; vz. şi XVIII, 3.
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5. 'O µ[ya; f>E µaytotoo(> {iv ol.x.of>oµfuv JtU(>yov €va JtaµµqHh1 h tqi
otoµan tOU ALµivo;, avaBLBaoai; autov UltEQ TOV 1lµwuv. 'O f>E Maxouµh f>la
t~i;

vmtoi; xEAEooa; toi:; To\11;,nwu;, EQQnjmv aJto

Ba'8-Qoov. IlQootai; bE lbwv

o

107b

µaylotooQ to yEyovo; xal f>ELvoJta{}~oai; fi/.'8-Ev Eti; tov fiyEµova xal :rcoiJ.oui; Myoui; Et:rcwv 'X.al

:rragaot~oa;,

Jtoo; TO cp(>OUQLOV extfo{}ri Ev

tai:; l')µEQmi; Tou

S

'A tÎ)v flux ava/.ooµatoov t~i; 'Pof>ou xat, EL µÎ) bwcJEL XWQaV tOU clVOl'XOf>oµl']3~Vat' foo,•1 m uY.UVhaAa ava Jµfoov l~; l')yEµovia; auTOU x.al TOU µaxaQLOOTUTOU
rca:rca xal fA.EUoEtm f>Uvuµu; µEyUAl'] U1CO ta foltE(>La µEQ'l'] xal acpUVlEl ltOAAO(JTOV
·µEQo~ TÎ\~ ~yEµovta~ aUToU. co bE Ma;:ouµET rrQ~W~ cpEewv roU~ AOyou; al1toU
Eu~{}oo; UJCE'XQLVUTO, ~V ya(> axµÎ)v X.QatOOOU l) tWV ~Ku-6wv :rcmf>Ela 'XUl tt µooIO
()l.u Ev tai:; '\jJuxui:; tWV ToU(>X.OOV. „ 'Eyw µiv, ltUtE(>, eBouMµriv EÎVat mfot toi:;
TOU xooµou XQlOttavoi:; µtyuMf>WQO; 'XUL cptMttµoi;· xal YUQ TO Ti); fiyEµovla;
i'.f>wv tom' fon, To Toui; x.aAm); EUEQYETti:v x.al toui; :rcovl1Qou; ttţtoo(>Ei:v, &Ha
xaL To tou UJtl']x6ou ouµcpEQOV f>ti:v :rc(>ayµmturn'3m. 'EA'3wv ya(> h toi:; µEQEOt
rournl; El'iQov :rcoAAou; rciw MouoouAµavoov :rca(>oreuvovru; µou x.aL vouv xaL b1avo1av,
I5
Hyovn;· El xal oubh XQlJOTOV ELQYUOUTO o TtµÎ]Q Ev TU 'Aot<;x, &AM TO l'>lacp'3Ei:Qat x.al EQElmov acpEÎ:Vat TO ltOALXVLOV TO Ev ~µugvn µtya µvl']µ6ouvov UVE'3l]'X.E Tfl 'Ioovt<;x. Ol ya(> h Tl'Xll boul.tlu; tou; 'Ioovti:; f>OuAtfovtE;, rravn; El.;
hEivo Y.atm:pn'.Jyovtt; H.Eu3EQla; huyr.uvov· 'Xal ol h TQlObo~ Ella ţ1wa; 'Xal
bia JtEAayou; Ev '3a.Aaoon ltAEovTE;, f>ta TWV AUOT(>tX.WV clX.aTLCOV :rcavTE; n'1xn I Oiib
f>ouAEl.u; · Ef>rnµoiivto x.aL fiv ăa:rrovf>o; EX'3Qu twv cpQEQlcov h TE ~mleqi h TE
'3aMnn µETU TWV TOUQ'XWV. 'Eµaxaelţno oi'.iv Ella toUto o aoEBÎJ; TEµ~(>. Nuv
f>E BouAEL TOU dvat µt aaEBEcJTEQOV tou TUQUVVOU ExELVO\J; Ou Mvaµm TOUTO
:rcot.~om. Ill.liv ytvfo{}w xaL -ac• oot BouAl']tov 'Xat To :rruea Toov Tot'1excov altri{}h
aoaÎ,E\JTOV. ~lbwµu OOt Ev toi:; OQLOt; Kaeta; xal Auxta; -r6nov, ooov Bo\1AH, 25
Y.Ul ămi,{}E, OL'XoMµl']OOV, o:rcoi:ov BouAEL :rcoAtxvwv." - ToTE o µtya; µaylotWQ
fv(J)TL0-3d; rnui; Myoui; TOl!TOU; ElQl']'X.E ltQO; TOV Ma;:ouµh· „ ';'Q llYEµwv, M;
µot TWV u:rco TÎ)V oljv eţouoluv TOJC(J)V µEQO; 'XUl µ~ µE OltOJtEµJtl); Ev UAAOtQlm;
E:rcaextm;." - 'O f>E fiyEµwv· ,,'Ex TcJ)V eµwv f>lf>coµt oot· xayw t<{'l Mavrnxlr,t
EbwQl']Oaµl']v TÎjv EJCUQXLaV xat µft out µtÂ.fTOJ JCEf?L rnuTou ·" - Alt~oa; f>E JTQO- 30
omyµu 'X.UL AuBwv a:rc~A'3Ev, oµotco; X.UL ol Xi:ot K<XL AfoBwL X.UL <l>wxmi;, mivTE:;'" ta; ah~oEL; UUTWV aoµEvco; JCQOObtţaµtvo; 'X.UL JCAllQWOa; TU '3EA~,uurn o
ÎJYE~t~)v a:rcEA'OOEv ev El.e~vn.
10 ~r.u001v P \\ 16 Touc; P: deleuit Buii.
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mereu a încercat să-l îmbuneze prin rugă
minţi fierbinţi, pînă ce ascultată fiind, i-a izbăvit feciorul de moarte. Şi
acela venind, s-a închinat la Mahomed şi i-a jurat că nu se va mai răz
vrăti, ci toată viaţa lui va fi cu credinţă şi că domni şi stăpîni îi vor fi
numai coborîtori din neamul lui Osman ; şi provincia lui a dat-o lui Alexandru, feciorul lui Şişman, pe care l-a cîştigat pentru credinţa lui nelegiuită; iar lui Ţineit i-a poruncit să vină cu <linsul în Tracia.
6. Mama lui

'>

INVINŞI

Ţineit însă

Război

111

15

20

25

30

7. După ce s-a îngrijit bine de starea de lucruri din răsărit,
a plecat în partea de apus şi, venind la Galipoli, pregăteşte
o flotă în contra ducelui din Naxia şi a celorlalte insule Ciclade de sub mina lui, învinuindu-l că, precum mai înainte, tot aşa nici
la Simrna, n-a venit să-i aducă închinăciune. Flota pornind deci din Galipoli cu trireme şi direme, de toate treizeci, şi avînd amiral pe Ţalis-bei,
au venit la· insula Andros, apoi Paros şi Melos şi, după ce a strîns mulţi
din locuitorii insulelor şi a făcut multă pagubă, s-a întors înapoi.
8. Dar veneţienii aflînd ce s-a întîmplat, n-au stat pe loc; căci ducele se supusese demult veneţienilor şi purta steagul lor. Şi cînd primă
vara a venit, au pregătit şi ei zece trireme şi se aţ:neau pe la golful lui
Adrian şi pe la Eubea, Creta şi insulele Ciclade. Şapte trireme ajungînd
pînă la insula Tenedos, s-au hotărît să iasă pe faţă în contra inamicului;
şi intrînd în Elespont, au pătruns pînă la Lampsac. Triremele turcilor
stăteau în port la Galipoli gata de pornire. Triremele veneţienilor însă
văzînd un vas mic cu pînze venind de la Constantinopole şi crezînd ei că
e turcesc, trimit o triremă să-l prindă. Iar turcii văzînd ce se face şi bănuind că vasul urmărit e unul de-al lor, a ieşit o triremă de la dînşii,
voind ei să-i ia apărarea. Dar aceea era o corabie din Lesbos şi venea
de la Constantinopole. Cînd însă veneţienii au văzut triremele turcilor ieşind toate ca un şirag, au năvălit asupra lor şi, semnalul de luptă răsu
nînd, s-au încăierat. Şi mai întîi lovind trirema amiralului Ţalis-bei, pe
toţi i-au secerat fără nici o cruţare şi .Pe însuşi Ţalis-bei l-au tăiat bucăcu Veneţienii :
infrini?erea
turcilor.

6 : 'AAE!;avl>QQ> T<{J ulei> lui Alexandru feciorul: am îndreptat în loc de up utqi
'Ah!;avl>QotJ „feciorul lui Alexandru", pentru că pe Sişman, al cărui fecior Alexandru
s-a turcit şi ~ fost numit guvernator în locul lui Giineyt, nu l-a chemat Alexandru,
ci Ioan; vz. P. Orgels, Sabas Asidenos,dynaste de Sampson în „Byzantion", X (1935),
p. 79, n. 2.
7 : 1tQoaayo(lt:uarov Tcp Maxouµh nu Tov să-l salute, ci nvC TL să-i aducă
închinăciune.

8 : golful lui Adrian : poate că Duca, făcînd o etimologie populară, vrea cu
acest nume să indici; Marea Adriatică ; dar aceasta şi-a primit numele nu după
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6. 'H be µÎ]t'Y}Q tou TswEÎJT ixEnxooi; lh,croorcoooa oim ErcauEto, µixQt;
oii dcraxooo-3Ei:cra, 'Î}AE'U-3EQOOO"E TOV 'ULOV mhl'ti; TOU '3aVclTO'U' o; xat EA.-3oov xat
.7tQocrxuvÎjcra; Tov Maxouµh, oQxou; bou; mhcî> Tou µT}xht ăJraxTEi:v, &AM mcrToo; buiyELv EV .nacru tji sron UUTOU xai. X'UQLO'U; xat bw.n6w.; EXELV xai. itaA.Ei:v
TOui; E-x. Toov 'OTµavoov xarayoµhoui;, €booxE TÎjv ircaQxtav 'AA.Esavl>Qci,> TCÎJ uicp
TOU ~oucrµavou, ov xat ELi; TÎJV autou ă.crEBELav µETEOXEuacrE, TOV bt TSwEÎ)T XEÂEooai; oliv autcî> EV tfi 8Q~xn EA-3Ei:v.

109b

5

7. KaA.w; Ta Tl'ti; avaToAl'ti; cpQOVTLCJa; d; TÎJV blicrtv E1'CUVESE'USE xal EV
KaAA.wu.n6A.n EA.-3cbv oT6A.ov &rcaQTtţEt xo.Ta Toii bouxoi; Nasla.i; xat TWv A.omoov
KvxMbwv vÎjcroov TCÎ>V urco Tljv auTOu XEÎ:Qa, ahtoov UUTOV, oo; ou 1'CQOO'Y}V, OUtOO 10
mt ev TU ~µuQvn oux ~A.-3E rcQocrayoQEUcroov TCÎJ Maxouµh. 'A.naQa; o~v &.no Tl't;
KaA.A.wurc6A.Ew; · o oi'oÂoi;, €xoov clµtQaA.ljv Tov TţaA.ti;-.nqtv oliv TQLÎ]QEOL itat bi.l\(>Ecrtv oµou TQUlxOVTa, ~A-3Ev EV „ AvbQq,> tjj vl\O'q,>, EV Tfi IlaQq,>, E<V MÎJAq,> ital
.noAA.ou; TOOV V'Y}OL(.t)TOOV a-3Qoi.crai; xat sriµtav :rcA&LoT'Y}V .1tOLÎ]CJa; i:rca.viţuJsEv.
8. Oi bE BEVETLXOL µa-36vTE; TO yEyovo; oux u:rciµEtvav· ~V yâe o boma; 15
1CQO :rcoA.Aou Toi:i; BEVETLxOt; u:rcoxumwv xat TÎJV oriµatav auTOOV cpE(>WV. Kat xaTaAal36vTO; TOU Ea(>O; T}UT(>Emcrav xat auTol TQLÎ](>Et; Mxa mi. 1CQOOEXOVTEi; ~oav
Tov 'AbQtavou x6A:rcov, EuBotav, KQÎJtTJV mi. tei; KvxMba; vÎjcrou;. 'EA.-3oucrm
bt T(>lÎ]QEt; E:TCTa µEXQL TEvEbou ÎJ~OUAÎ]-3T}oav eµcpavEi:; yEVfo-3m Toi:; EX'3Qoi;·
itat Elo-EA.-36vTE; Tov 'EAA.Îjo.novTov bti~11oav µEXQL Aaµ'ljJ&xou. At bt TQL~(>Et; 20
Toov TouQxwv i'.aTavTo Ev TCÎJ J..~µivt. KaA.Awu:rcoAEw; ETOtµm d; esoxÎ]v. At TQtl\- I lOb
QEL; M Toov BEvET(xoov OQWCJm tcrTtov Ev oµtxQov X<XTEQxoµEvov &:rco KooV<JTavnvou:rcoA.tv xat boxoiivTEi; TOUQXLXOV Eivm, CJTEAAO'UCJL µ.Lav TOOV T(>LÎJ(>EOOV TOU Aa{3Ei:v auT6. Ot bt ToiiQXOt OQWVTE; To bQcl>µEvov xat ELxasovTEi; To btwxoµEvov
<XUTOOV Eivm, ESl'tA-3E ital ES <XUTOOV ETEQ<X T(>L~QT};, becpEvbEiiom '3iA.ovn; auT6. 25
'ExEi:vo M ~v AfoBtov rcl..oi:ov xaTEQXoµEvov &:rco KwvcrTavnvo\mol..w. 'IMvTE; be
OL. BEVETLXOL Ta; T(>LÎ]QEL; Tc'i>V TouQXWV MXT}V oeµo.-3oii ESLOOOa; WQµ'Y}CJ<XV '!tal'·
auTwv itai., To EvuaA.tov iixi'\o'av, cruvE:rcMxricrav. IlQOO'tov µtv bii :rcQoCJxQofoavTE~
TÎ)V TOU &1ueaA.il 'I'ţal..i.;-:rcEyL TQLÎ]QT}, arcana; CtcpEtbw; EsE3EQLCJav 'lml auTOV
naA.t;-:rcEyLv µEAlJMV xaTETEµov. Eha ăA.Ao; clAAl'JV ErCEµ~a(vovn; :reaera; rca(>E- 30
5 'Al..E!;6.vll(HfJ 'tcp utcp scripsi: "CW ulei> 'Al..E!;6.vll(>OU p 1112 ăµ'l](>aAtv 'tOV 'tţaA.C~nE
î''IJ'V P 1114 v'l]atw"tcov P li 22 h scripsi: ~va P li 25 itHovrn; scripsi: itHcov P li 29 'tţaAi11;
:i:EyL 't(>LÎ)(>'l]'V P : Tţal..[anEyL 't(>LÎ)(>L'V Bull 1119 'tţaAÎ)!;ltEY'l]v P.
după oraşul antic Adria
veneţiene nu aveau de ce
trebuie înţeleasă aici Marea
insulele şi oraşele supuse lor.

Adrian, ci
corăbiile

Adrian
aveau

revărsarea Padului şi a Adigelui. Dar
păzi Marea Adriatică, aşa că sub golful Iul
Ionică dinspre Peloponez, unde veneţienii îşi
De altcum şi sub Marea Adriatică se înţelegea

dintre
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tele. După aceea unii urcîndu-se într-o triremă alţii într-alta, le-au prins
pe toate şi fără milă i-au tăiat pe turci în faţa femeilor şi copiilor lor,
departe fiind de ţărmul de la Galipoli ca la o milă. înspre seară acum
încetînd veneţienii de luptat, au ridicat pînzele la triremele turcilor, ca 27
la număr, şi la ale lor şi au plecat în insula Tenedos. Şi acolo ancorînd
în port, au făcut o cercetare amănunţită şi pe turci despărţindu-i, i-au
măcelărit pe toţi. Asupra creştinilor însă au început altă cercetare şi pe
cei ce au fost aduşi pe flotă .cu sila la con·adă, i-au lăsat cu viaţa, pe
cei ce însă au venit pentru cîştig sau pentru vreo favoare cit de mică.
pe toţi i-au tras în ţeapă în insula Tenedos ; şi toată insula de jur-împrejur era de văzut iurcile ca butucii de vie şi ca strugurii pe cei atîrnînd
de ele. Şi triremele mergînd la Creta, pe vîslaşii care erau creştini luaţi
la con·adă, i-a împrăştiat în acea insulă, iar pe alţii în Eubea şi pe alţii
în Veneţia.
9. După ce iarna a trecut şi a început primăvara, au pornit iarăşi trireme de la Veneţia şi, intrînd în Elespont, au voit să cucerească turnul
de la Lampsac, pe care-l ridicase Musulman ; ·şi hătindu-l de departe ele
pe mare, n-au putut ieşi la uscat, căci stătea de pază Chamza, fratele vizirului Baiazid, cu o armată de zece mii şi mai mult. Văzînd veneţienii
că nu fac nici o ispravă, l-au lăsat şi au plecat spre Constantinopole. Şi
a rămas turnul pe jumătate stricat; şi acoperişul lui, lovindu-l mereu
de jos pînă sus, l-au găurit ciur. Atunci Chamza, cînd a văzut că triremC'le nu mai sînt, însuşi a poruncit turcilor şi l-a dărîmat pînă în temelii.
spunînd : „Fără folos nu se cuvine să te alegi cu ocară".
G ii neyt e trimes în părţile
Dunării.

10. Mahomed trecîndu-1 pe Ţineit la Galipoli, i-a dat un îeud
în părţile Nicopolei de lingă Dunăre şi i-a spus să păzească
bine marginile şi să lupte din răsputeri pentru Musulmani.

11. în zilele acelea s-a sculat un turc oarecare, om simplu
de la ţară din părţile muntelui care e aşeza1t la intrare.a în
golf ul Ioniei şi pe care oamenii îl numesc Stilarion, spre răsărit în faţa insulei Chios. Şi a predicat turcilor să se lase de orice avrre
şi. punea ca dogmă, că, afară de femei, toate celelalte să fie comune : şi
.hrană şi îmbrăcăminte şi vite de jug şi og·oare. „Eu în casa ta, ca şi
Mişcare

au

religioasă cornunistă la turci.

în antichitate şi o parte din Marea Ionică. - furcile ca butu.cii: <poupxu~ <li~ j)oTguu;
Nichita Choniat, ed. Bonn, p. 375, 7 : xpq1aaiti V T (J)V aooµua1 v eh; ci Hot~ j:IOTQl•Ol
„de trupurile celor spînzuraţi ca de nişte struguri".
:
9: au uoit să cucerească . turnul de la Lampsac: despre acest război turco190, I O care spune ( 190, 4) că Lampsacul a
.venejian cp. L. Chalc., I, 188, 8
fost cucerit. Cp. şi G. Sfranjes, I, 93, 14-19.

·VZ.
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A.al3ov, avl)ÂEw; xurnTEµ vovrn; Tou; TouQxoui; Evwmov Twv yuvmxwv xul Twv
JCaî.bwv m'mov, µux.Qav

anExovnţ

TÎ)v h KuHtounoÂEL

bE BEvEnxot ~bri nQo; fonEQUv rnu

ţl']Qav

cb; µtA.tov Ev. · Ot

noAEµEiv otyl\ouvrE; 'XUl Ta; tQt~QEL; nov

Tot•Qxwv cb; xt' Tov CtQt{)µov xal ra; uuTwv J1TEQc.00avrn;, xarflrnuv El; TEvEbov
''~oov.

KaxEi: oQµw3hn:; h r<v At~tht x.ul Eţnaouvn; &.xQtBw; xut xwQ[ouvrE;
Tot'1; ToUQ'XOu;, anavrn; focpuţuv. El; bf, rou; XQLOTt.avou; EtEQUV EQEUVUV EQEUVl)OUVTE; xai rnu; µh ayyuQt'XCV
ibu)Q~OUVTO,

TOU; ()f,

~ha

5

Eloax-3hrm; EV 'TCV OTOÂ(t) n1v tw~v

TQOJ'tql

J'tQO<TObWV XUl tl); TU)'..OOOî); 1CQOVOLa; 1CUVta; UVEO'XO-

AOrtHHlV Ev rfl TEvEb(t) · xui ijv lbEi:v YUQ0'3Ev ri)v miouv vY}oov cb; &~mEAou; ta;
qJOUQXa; 'XUl cb; B6tQUU; TOu; EV uurai:; 'XQEµaµEvou;. At bE

TQL~QEt;

XatEA-3ou-

111 h

Oat EV KQ~TTI, rnu; µh Ev UUT'tl tfl V~Oql, rnu; bE EV EuBoL<ţ, rou; bE Ev BEVETl<,t btfaITElQUV rou; &yyuQEµhou; EQErU; X.Ql<Jttuvou; UJ'tUQX.OVtu;.

9. XELµwvo; M 1CUQEA'36vrn; XUl TOU EaQO; UQX,OµEvou, l'TUALV arto BEVE·uu; tQl~QEL;· xai Ev -EA.Arionovt(t) EtaEA-3ooom liBouA.~'3iioav naQuAaBEiv Tov
JtuQyov rov Ev Auµ'\jJax(t), ov

&v~yEtQEV

o MouoouA.µav· xai bui '3aJ..aoori; axQo-

15

f30A.toµot'1; J'tOtl\oa.vtE; bui ţri(Xi; om ljbuv~'3l)oav EţEA-3EtV, ijv YOQ 1CQOOE)'..WV o
Xaµtă;,

o abEAcpo; TOU IlayLCttÎJr roii µrnatovro;, O"UV OTQUTCV, X.lÂtabm; bfam

"Xal nHov. 'Q; M

Eibov ot BEvEttXOL µribh &vuovrE;, &cptrnav aurov xai El;

Kwvoravr( vou ErtAEOV' xaraAmovn; aurov f1µt'3QUUOTOV.
1<.UTCx.jktMvn; &no xarw-3Ev Ew;
1boov ni;

TQl~QEt;

1<.ut€(>§aţEv

Etlt'W\' ·

ăvw

'XOO'XLVl]MV 'XUTETQUJ'tl)OUV. Ton o

EXÂElJ'tOUoa;. auro; Tou;
ăvEu

I

TCV nQ6vomv h

TttvE~t

ăxQa;

20

XEQf>ăvm.

rtEQOOm; Ev KaÂAtoUJ'tOAEt bebWXEV au-

roi; µEQEOt NtxonâÂEw; Eyyu; roli l'toraµoli

J'ELAac; uuTov cpuAUttEtv l-a;

Xaµţă;

ToUQXOu; 'XEÂEUou; EW; '3EµE-3Awv

XEQbou; ou J'tQErtov for iv ovEtbo;

1O. 'O bf, Mux.ouµh TOV

xui TO oreyo; autoii

~avouBEw;,

l'tUQUY-

xaA.w; xul unEQµaxEi:v EvExa Twv MouoouA.-

25

~tavon•.

11. 'Ev bE rai:; Î)µEQaL; E'XEL vm; ÎJYEQ-311 n; Twv ToUQXWV lfHWTl']; xai
ăyQorno;

EV roi:; µEQEOt roii OQou; rnu xuµhou Ev Tfl EµBoA.fl Tou xOAnou rl);

'foivia;.

o xotv<ll;

N1iha~E

mi:; TouQXot; axTriµoouvriv xal nAÎ)v Twv yuvmxwv Ta Âotnci navra

x.aAouot ~ruAUQtoV, J1Qo;

&varnÂÎ)v

xmuvnxQu Xiou. Kai

xot vei H1oyµan0Ev · xul tQocpa; xai hbUµuT<X xal tEuyri x.al aQOUQa;. El; TO\' 00\1 ohov

w;

„ 'Eyw

Eµov. ou bf. El; TOV lµov cb; oov' JtÂÎ)v TOU ·MJArn; µE-

l l: în golful foniei: pe ţărmul egeic al Asiei Mici, Duca fiind din partea
locului, cunoştea regiunea foarte hine şi dă informaţii geografice amănunţite şi
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într-a mea ; şi tu într-a mea, ca şi într-a ta, afară de partea femeiască !"
Prinzînd pe toţi ţăranii în rătăcirea acestei dogme, arăta în chip prefă
cut prietenie şi faţă de creştini ; căci punea drept dogmă : oricare din
turci ar spune că creştinii n-ar crede în dumnezeu adevărat, acesta este
fără dumnezeu. Şi toţi care ascultau de învăţătura lui, dacă dădeau peste
vreun creştin, îl primeau cu dragoste şi-l cinsteau ca pe un înger al lui
dumnezeu. Şi el nu înceta zi de zi să trimită la Chios între conducătorii
insulei şi între aleşii clerului bisericii apostoli şi le arăta părerea lui şi
că nu există altă mîntuire decît în comunitate de credinţă cu creştinii.
Şi s-a întîmplat să locuiască în vremea aceea în insulă un schimnic că
lugăr din Creta în mănăstirea numită Truloti ; şi acel pseudostareţ a trimis la el doi apostoli de ai săi, din cei cu o singură haină pe ei,
avînd capul ras şi descoperit şi în picioare fără încălţăminte, îmbrăcaţi
numai într-o singură haină mică de pîslă, şi trimiţîndu-i vorbă, îi spune
cum că : „Şi eu sînt schimnic ca şi tine; şi dumnezeului căruia îi slujeşti, aceluiaşi îi aduc şi eu închinăciune ; şi voi veni noaptea la tine, trecînd marea cu picioarele fără s-o ating". - Şi stareţul cel adevărat a
fost amăgit de cel mincinos şi a început şi el să vorbească lucruri bizare
despre acela, spunînd că : „Petrecînd în insula Samos, şi el a fost schimnic împreună cu mine ; şi acum zilnic trece peste mare şi stă de vorbă cu
mine" şi alte cîteva minunăţii ce le spunea de faţă cu mine care scriu
această istorie.
12. Dar locţ!itorul lui Mahomed, despre care s-a vorbit mai sus, feciorul lui Şişman, care cîrmuia acea provincie a împărăţiei, strîngînd
oaste şi pornind în contra lui, n-a putut trece de locurile strîmte de la
Stilarion. Iar stilarienii adunîndu-se la un loc şi fiind peste şase mii,
s-au postat în locuri grele de pătruns şi au ucis pe toţi oamenii ce erau
cu Şişman şi o dată cu ei pe însuşi Şişman. Atunci lipaşii lui Perdiţia
Mustaf a, căci aşa îi era numele, şi-au întărit şi mai mult credinţa în
pseudostareţul lor şi l-au ridicat pe acesta mai presus de profet ; şi şi-au
pus dogmă, să m•-şi mai acopere capul cu aşa-numitul fes, ci să-şi ducă
viaţa într-o singură haină şi cu capul descoperit şi să se apropie mai
mult de creştini decît de turci.
13. După aceste întîmplări, Mahomed îi dă de ştire lui Ali-bei, guvernatorul Lidiei, să pornească război cu toată armata Lidiei şi a Ioniei în
sigure. - mănăstirea num.tă Truloti TeouUw-rn adică mănăstirea cu turn, cu
Un manuscris din Biblioteca Vaticană, Cod. Ottob., Gr. 381, f. 336r avînd
o însemnare despre un cutremur din 1389 în Chios, spune că marea s-a revărsat
pînă la mănăstirea cu turn liXQL -rijs TeouHciaijs vz. Fr. de Cavalieri
et Joh.
Lietzmann, Specimena cod. Graec. Val., ed. a 2-a, Berlin-Lipsea, 1929, pi. 44, col.
2 r 3 : cp. şi W. Miller, The hist. Doukas etc., p. 64.
cupolă.
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eou;." - IIÂavÎ}<Ja; at tou; 3tUVta.; ayeoi.xou; iv . a\rt<i> tei> Myµan, UltOUAOO;
ineayµatEuEto xal. tÎJv tci>v xetonavoov cptA.i.av· isi'3Eto yae Myµa· ooTt; Toov
Touexwv Ei'.ltot, on ot xewnavol. oux U3tU(lJ(WOL '3rooEj3Ei:;, o'Î5ro; a<T€{3l); ion.
Kal. 3tUVTE; ot U1tÎjXOOL t'OU cpeovljµato; autou o'UVavtci>vtt; 'tLVa tOOV X(lLOnavci>v icptA.osivouv 'X<l~ cl:i; ă.yyEAOV tOV ~w; hîµwv. Auto; at xa'3EXUOtl]V iv Xi.cp 5
ou btEAE1.3tE ottA.A.oov iv toi:; ÎjyEµ6ot xai. toi:; tou xJ..ljeou ti}; ixxAl]<Tta; xatELl.EyµtvOL; .clltOOtof.ou;, µT)VUOOV autoi; to UUWU cp(l6Vl']µa xai. OUx fonv ă.ĂĂoo;
ooo'3l)vm toov amIV'tOOV EL µÎ) iv TfJ oµov.(ci tl); 3tLotEW; t<Î>V X(lLOnavoov. "EtUJ(E
6t tei> xme<î> ixEi.vcp xatoLxEiv iv tei> ~ocp avaxooelJtÎ)v Eva Kel)ta yieovta lv
t"fl µovfl tfl xaÂouµivn Teoullcotfl· xai. otEi.Âa; o ipEu6a~'3ă; ixEîvo; Mo toov 10
&3toot6A.wv afrrou, -roov µovoxmovoov, txovta; Tiiv m:cpaAÎjv xaTEipLA.wµtvl']v, cioxE3ti} xai. -rou; 1Coba; J(OOQl.; oavbaALa. xai. 3tLAoV Eva µoVOJ(LtoovlicJxov EVfiEbuµtvou;,
1CQOOayOQEUWV .autci> xal. µl']VUWV w; oiv „Kayoo ouva<TX.ljtÎj; oou dµL xal. tfÎl
0Ec'iJ, c1> ÂCX'tQEUEL;, im:i.vcp xayoo tÎjv 3tQOO'K.\rvl'j<TLV CJlE(lOO xal. µna oou dµL VU'K.tOOQ 1J3b
Bmf3alvoov aip6cpcp 3tobl. to 3ttÂayo;." - ·o lle âA.lJ&rt; a~~ă; 3tA.avri{hl; \mo toil 1s
ipwb~~ă 1\esa-ro "K<Xi. auto; ciU6xo-ra unee lxElvou cp{}iyyro{}ai. Myoov, o'tL · „'Ev
tfl vljocp l:aµcp O'xoMţoov xal. auto; ouvaOXl']TÎ}; µou E)'EVEt'O. xal. VUv Î]µteav
XO.Q ~EQav bta~atvoov ouvoµLAEi µot" xal. ă.Ua nva tEQata, a EVOmLOV lµou
Tou yeacpoV'to; t:A.EyE.
12. ·o be "tou MaxouµE'T intTQo3to;, ov o A6yo; cp{taoa; lbi}A.oooEv, o Toii 20
~ouoµavou ui.6;, o; Titv iMQXtaV T% ÎjyEµovln; aU'3tVt'EUE, O't'Qat'OV ci'3eot<Ta;
xai. lM}oov xaT· (lUt'OU oux Îlbuvl)'3l'] ata~ÎjVat Ta (J'tEV(l)Jtcl tOU l:TUÂaQLOU. Ot aE
~t'UAclQLOL EL; EV ouvax'3tv"t'E; 'Xal. fode wu; lsaxtoxi.Alou; ovn;, d; Tcl lloo~at'a
O't'UVtE; anavm; tou; O'UV t'CÎJ ~ouoµavcp Xat'focpasav xal. autov oµou t'OV l:ofoµavov. Ton ot tOU IIE(l'X.Al']tti.a Mouomcpă, OU't(I) yae ExaÂEÎ'tO, t'ÎjV amci>v 25
U3tOAT)iptv iv t'CÎJ ipEuba~~~ O'tEQEOOO'O.V'tE; xai. U3tEQ'tE(lOV 1CQOcpl\tou t'OUtOV uµvlj<J'O.VTE;, ist'3Ev-ro Myµa Toil µÎj lv6&o'3m TÎjv xEcpaÂÎjv 1tiĂov, o xaÂoilot taexouAăv, W..M tiiv µovoxttoova ')00.L &oxmi') ~tov xai. 1tQO<JT03Eo'3m wov x_eu:J'ttavoî;
fi Touexoi.;.
13. MEra fle rama µl']wEL o Maxouµh TCÎJ l1taexcp Au6i.a; "AA.l-1CEYL Toii 30
otQQTEU<Jm ouv 1taon 6uvaµEL AuMa; x.al. 'Ioov.l.a; xaTa Tci>v ~-ruÂaeîoov. Ot 6e
0

3
Bull:

urtaQxwai

~xov"toc;

P:

P li 21

1110 T(loUÂÂW"tTI scripsi: "tO\J(IAW"tij P 1111 hov"tac;
P li 27 8 P: for tas se ov li 30 ă.AipteyT) P.

urta(lxouai Bek
aUittv"tE~E

12 : s-a tJorbit mai sus: la 6. - Percliţia: e Biirkliidje Mustafa, discipol şi
propagandist principal al şeicului Bedr ed-din, înfiinţătorul unei puternice miş
cări sociale religioase în Ionia şi sultanatul Aidin ; vz. M. Alexandrescu-Dersca,
op. cit. p. 98 şi G. Moravcsik, II, p. 31 şi 216. - l;agxouA.civ
am tradus cu fes,
căci aş~ îl înţelege şi Duca ; vz. XXIII, 8, unde dă descrierea fesului, dindu-i această
denumire. Cuvîntul e perso-turcesc zerkulah scufie brodată cu fir de aur; vz. G.
Moravcsik, II, 120 s.v. Tot aşa numeşte fesul şi Leonardus din Chios în desc~ii:_r~a
sa a cuceririi Constantinopolei : pileum Teucrale quod zarchula vacant „palane
turcească pe care o numesc zarcula". Migne, Patrologia Series Graeca, 159, col.
942 c.
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contra stilarienilor. Stilarienii însă străjuind iarăşi intrările drumurilor
strîmte, cînd partea cea mai mare a adversarilor intrase, ţăranii i-au ucis
pe toţi, încît Ali-bei abia cu puţini a scăpat şi a ajuns la Magnesia.
14. Atunci Mahomed aflînd acest fapt, trimite pe fiul său Murad, băiat
fiind de doisprezece ani, şi cu el pe marele vizir Baiazid cu oastea din
Tracia ; şi adunînd toţi ostaşii din Bitinia, Frigia, Lidia şi Ionia, intră
cu multă armată în acele Jocuri greu de pătruns şi pe toţi care îi veneau
in cale, îi tăia fără cruţare, bătrîni la un loc cu copiii, bărbaţi şi femei;
într-un cuvînt, om de orice vîrstă îl ucideau fără nici o milă, pînă ce au
ajuns în muntele pe care-l aveau sub pază monohitonii ; şi după ce au
dat război, în care. mulţi au căzut din partea lui Mur ad fără de număr,
s-au predat cu pseudoslaretul lor. Luîndu-i şi legîndu-i, au venit la Efes;
şi acolo cercetîndu-1 şi chinuindu-l mult, l-au găsit neclin,tit şi nevrînd
să-şi schimbe credinţa lui deşarta. Alunei l-au răstignit şi, aşezîndu-1 pe
o cămilă cu mîinile întinse, pironite cu piroane pe scînduri, l-au purtat
în alai prin mijlocul oraşului. Pe ucenicii lui însă care n-au voit să se
lepede de învăţătura dascălului lor, pe toţi i-au ucis în faţa acestuia; şi
ei nu spuneau altceva decît: „Tete sultan, eris", adică: „Doamne pă7
rinte, vino!" şi cu bucurie primeau moartea. Căci pînă la un timp a stăruit credinţa multor inYăţăcei de-ai lui, că el n-a murit, ci trăieşte. Şi
eu întîlnindu-mă, după înlîmplările acestea, cu schimnicul amintit mai
sus, şi întrebîndu-1 despre ace~sta ce crede de el, tot aşa mi-a vorbit, că
el n-a murit, ci a trecut în insula Samos şi că locuieşte acolo ca şi mai
înainte ; dar eu întru nimic, n-am băgat în seamă închipuirile lui şi nu
le-am crezut.
15. Baiazid însă luînd băiatul, a trecut prin Asia şi Lidia
peste cîţi turci călugări a dat trăind fără nici o avere, pe
toţi cu "1oarte amară i-a ucis. Străbătînd apoi Frigia şi trecînd peste
slrîmtoare, a venit la Adrianopole şi l-a prezentat în faţa tatălui său Mahomed pe fiul său Murad ca învingător şi triumfător. Atunci Mahomed
i-a şi dat, deşi era tînăr încă, domnia asupra Amasiei şi părţile dinspre
Capadocia şi pe lîngă el a pus ca guvernator pe aşa-numitul Gheorghiţ
bei, unul din marii lui dregători cu multă practică.
Murad domn
la

30

Amasia.

şi

14 : murwhitonii, adică acei ce erau cu o singură haină pe ei. - i:ETE aouhav,
dede sultan, eris: G. Moravcsik, li, 31 traduce cu „Herr Sultan komme
an : Domnule sultan, vino!" Poate că trebuie citit erir indicat. prez. pers. 3 sing. de
la ermek a ajunge şi atunci ar fi de tradus: „Părinte sultan, ajunge!" (precum
a avut bunăvoinţa să-mi comunice d-l M. Guboglu, căruia îi mulţumesc şi aici). Dar
în Fr. Meninski, Lexicon arabico-persico-turcicum, Vindobonnae, 1780, tom. I, p. 112,
col. I, · 1a acest verb se mai dă şi explicarea „Vox victoria_ exul_tantis, ~t qui ~le_a
vincit : Cuvînt cu care îşi strigă biruinţa ca unul ce a cîştigat in zaruri". E vad1t

EQ~;·
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~TUAcl(HOl rraA.tv cpuA.aţuvn:; Ta; EµBoA.U; TWV crn:vof>wv 'X.UL, TO rrÂ.EtcrTOV TWV
UrtEVO.VTl(J)V ELoEA-ttov, rravrar; Ol ăyQOLXOl E<pOVE1JCJav, w; µoA.tr; CJUV oÂ.tyot; o
'AA.t-nEyt; f>ta.crwfu:i; El; Mayvl]oh:xv ~i<.E.

14. ToTE o Maxouµh µa-ttwv TO _b(>(iµa rreµn:et TOV UlOV auTOU MwQaT, I 14b
rraLbi.ov OVTO. f>wf>ExaETE;, xai CJU\' aurei> TOV Tiaytaţ~T µrnaţovta <JUV Tei> 0Q<;:ti<.l- 5
x0 CJTQO.T0. xa.i. Bi-ttuvou; xai lf>Quyar; xa.i Aubour; xal, "lwva; l'tUVTar; a-ltQOLCJar;
Ei'.crEtcrtv Ev roi; f>ucrBarou; hdvot; -rortot; ouv buvaµEt noÂ.Afl xai anav-rwv-ra;
rcavm; acpEtf>w; EţEMQtţEv, YEQOVta; oµou xai v~ma, ăvf>Qa; TE xai yuvaixa;.
1(at cmÂ.w; EtrrEÎ:V mfoav Î]Â.tx(av avriAEO~ focpaTtov, EWt; oii cp-tta<Javw; EV t0
OQEL, o Eixov Elr; cpuÂ.ax~v oi µovoxt-rwvE;, xa.i XQOT~cravnr; noÂ.Eµov µETa no/...Io
A.ow rwv rrrnov-rwv,, &:n:o Tou µe1;>ou; rn-U Mw1;>a-r unEQ a1;>t-ltµov, rtaQEM-ltricrav cruv
TcŢl ljJEUf>aBB~. TiaQaAaBovn; OE xai brnµ ~cravw; aurnur; {iJ..-ttov El; "Ecprnov.
1(Ui<.EL E~ETUCJO.VTEt; 0.UTOV bui ~OÂ.Â.OJV nµWQLWV FOQOV axMvri-rov xai (q.tETcll'tT(J)TQV
-rii; cpavraoLa.; aurou. To-rE CJTCXUQcOCJavrE; a.urov xai Em-lthw; xaµriA.0 Eî<.TEraµha; EXOVT<l Tar; XEÎQ<Ir; l'tETCEQOVl]µEva; Ev CJ<XVLcrl bta TWV l1A.wv' rnQtcXµBEUcrav
15
auToV Ev µfoq.i rii; rtOAEwr;. Tour; f>E µa-3rin1; autou µ~ UrraQVrtcraµhour; TO cpQOVll~la TOU f>tba.CJY.aÂ.ou aur&v, rravrn; Err' chpfl TOUTOU xa-rfocpatTOV' OUY. ăA.Ao AEYOVTE; rrÂ.~v ro· „ TETE crouÂ.Tav, EQ~;", 11Youv · ,, xuQtE &(313<i, cp-36.oov", xai totE
~bEw; TOV -ltavarov EAaµBavov. 'ExQtlTEl yaQ ăxQl 'X.UlQOU Mţa rtoÂ.Â.wv t&v auTOU cpotTrtTWV, wr; ou TEv-6rixEv, aÂ.Aa ţft, w; xai Tei> Q<J'XrtTTI Tei> rrQOElQrtµEvq.> EvTU20
/.(:JV Eyw µETa ro Taum yEvfo{}m xai EQWT~oar; l'tEQL rourou, TL ăQa to f>oţciţo" I I5b
JTEQL Eî<.ELVOU, ELQrti<f µ01, Otl h.fivo; oux. an€{}avEv, aAAU rtEQcl·CJa; Ev tei> V~CJq.>
1:c'.tµcµ E'l..EL ;mi w; iwc.Oriv auAL~ETUl, l'l; oubh EYW ta; cpavrnofor; aurou OVTE
mO'tEucra; oun Y.«Ta vouv /,aBc.Ov.
15. 'O bE Tiay1aţ~t Aa.Bwv ro nmblov xai f>tEÂ.-3wv T~v 'Acrtav xai Au- 25
O(av, ocrou; EvTUXWV Ev fonriµom'.1vn ţ&vta; TOUQ'XOXaAoy~QOUr;, anavra; lttXQ0
ofiavc'.mp rragef>wxEv. TIEQacra; f>E T~v «l>guy(av xal. tov rcog-3µov biaBa; ~Â.'6Ev
h 'Abgiavou, naQacrr~cra; rov uîov MwQa-r Tei> natgi Maxouµh 'itY-rtT~v worrmolizov. ToTE xai o Mazouµh Ef>WQllCJato T~v Î]yEµovtav t}i; 'AµacrEla; xai. Ta
ltQO; niv Karrnabox[av µ€gri ETl VEq.> ovn xal TWV µEytCJTCtVWV xai Jt(lUXTlXO)V
30
EVU btot'X.rtT~V TWV ngayµa-rwv 'XUTEcrTrt<JEV ri:wQyhţ-mytv OUT(J) xaÂ.ouµEvov.
3 c/.i..fptEYLc; P li 15 E)(ovrn scripsi: f;<wv P I 18 xuQLE c/.~~ăc; Buii xueLa~~ă P li 25 xai
Aublav scripsi: AulHav xai P: xai Aublav, xai Bek li 30 xamtaMxwv P li 31 YElllQY[Tţ1tEYl1V P.
că

aşa

ceva s-ar potrivi cel mai bine şi aici şi s-ar traduce cu „Doamne părinte,
Mustafa şi-a pierdut viaţa pentru credinţa ~a în. 141.6. _As.upra
acestei mişcări vezi şi A. S. Stepanov, Cartea Lui Ducas, !stana bizantina, izvor
pentru istoria răscoalei pornite de Mustafa Berkligi La începutul sec. al XV-iea,
apărut în ruseşte în „Vizantiinskii Vremennic", V,, Moscova, 1952, p. ~9-.104.
_
15: prin Asia şi Lidia„. Fr.,igia: ace~stă înşi~a_re ~e. n~rr:e arata. 11mp.ede ca
Duca sub Asia înţelege numai ţarmul ege1c al As1e1 M1c1 ş1 indeoseb1 Ionia ; vz.
XVII, l şi XVIII, 8.
izbîndă ţie!" Perdiţia
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XXII 1-3

XXII. Sus-zisul mare maestru, anul acela, şi-a pregătit o flotă de
trei direme şi cîteva corăbii şi le-a încărcat cu tot felul de material ca
var, pietre cioplite pentru colţuri, lemne, scînduri şi orice alt lucru de
folos la construcţia unei cetăţi şi, venind la marginile provinciei Caria
la un promontoriu, a fixat pe teren planul unei cetăţi în numele căpe
teniei apostolilor, Petru, dîndu-i numele Petronion. Punînd deci bine temelia, a început să ridice zidurile ; şi atunci a venit cu putere multă
şi Mandahia Eliez-bei cu gîndul să oprească lucrul început; dar n-a izbutit nimic. încheind deci cu bine cetatea şi făcîndu-i la locuri potrivite
turnuri pînă în înaltul văzduhului, a pus înăuntru paznici fraţi călugări
cavaleri, şi el s-a întors la Rodos, după ce a dat paznicilor cetăţii un
statut şi regule să fie mereu treji şi să vegheze şi să aibă toată grija
de robii fugari, ca să-i primească şi să le dea loc de scăpare în cetate şi
să-i înscrie liberi pe numele sfîntului Petru, ceea ce se tine şi acuma
pînă în ziua de azi.
Expediţia lui

20

25

30

35

2. Primăvara începînd acum, Mahomed şi-a adunat armata
inM~~~r:1r~d l~i de apus şi iese din Adrianopole şi, trecînd peste Tracia,
Caraman.
merge la Brusa ; şi chemînd paşalele din răsărit, porneşte
cu toată oastea spre părţile Licaoniei, voind să se răzbune asupra lui
Caraman, pentru cele ce le-a îndrăznit în Brusa, cînd a deschis mormintele părinţilor lui şi a avut îndrăzneala să arunce în foc osemintele tată
lui său. In cale a lăsat în urmă multe oraşe şi sate arse de foc şi a
ajuns la· Iconion. Şi l-a cucerit, căci Caraman fugise în munţii dinspre
Siria; şi trimiţînd soli, îl ruga cu umilinţă să-i ierte greşeala. îndoit de
rugămintea lui, îi lasă provincia ; şi el îi dă asigurări cu jurămînt că-i va
fi întotdeauna cu credinţă şi prieten cu totul neprefăcut şi că niciodată
de acum îna~nte nu va călca hotarele urmaşilor lui Osman. Şi încetînd
de a-l mai urmări, s·a întors la Brusa şi trednd strîmtoarea, a sosit la
Adrianopole.
stînd acolo, i-a venit ştirea, că cel din urmă din fralui cu numele Mustafa, fecior al lui Baiazid, de care s-a
vorbit mai înainte, se găsea stînd în Ţara Romînească ; şi
atunci mai întîi trimite doi din slujitorii lui aleşi să-i taie
capul lui Ţineit. Aceia însă nu l-au găsit, căci înainte cu două zile trecuse Dunărea şi s-a unit cu Mustafa ; şi i-a jurat să pornească împreună.
Mustafa ridicat contrapretendent de
Mircea cel
Blltrin.

3.

Şi

ţii

XXII 1 : Sus-zisul: vz. XXI, 5. - Mandahia Eliez-bei: vz. XXI. 5.
2 - 3: Primăvara incepind acum: aceasta ar fi 1417, dacă evenimentele începînd cu urcarea pe tron a lui Mahomed I, sînt istorisite de Duca în ordine crono-
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XXI I. 'O 8E JtQOQQl)fldc; µEyac; µatotooQ EV E'XELvcp r<P hu ot6A.ov ânaQtLoac; ouv ~h~QEOL rQtol ml vri&v µEQoc;, 't~v anaoav naQaoxEU~v Ev8ov daâ~ac;, ofov
l.WBootov, A.t'6ouc; âxQoyoovtai.oui;, ;uA.a, oav.IBac; 'Xal Ei'. n ăAl.o -ro JtQoc; olxo8oµ~v xaorQOU auµcpEQOV, Ev -roîc; ăxQotc; -ri)c; EJtaQx(ac; KaQ(ac; EV hl &xQOOtlJQLCfl
EMoov cpQOUQLOV EJ'tll;Ev E3t' ov6µan TOU 'XOQtcpafou TWV &noo'toAOOV Ilhgou, TIE- 5
rQOVLOV auro 'XaÂioac;. Kai..&c; oiiv t~V Baotv rrf);ac; 'XaL âQ;aµEvoc; 'XtLţuv ra
rdxri, _~xE 'X<ll o Mavraxtac; 'EA.iEţ-nEy ouv 8uvâµu rcoA.A.fJ 'XroA.fouv µEAArov ro I 16b'
E3tl)(ELQtOflEv EQYOV. ltAA.' ouaEv llVUO'EV. 'Axagtfoac; oiiv xaJ.ci>c; to cpQOUQLOV 'Xal
3tUQyouc; CtEQoBaµouc; aQµooac; xal cpQEQLoUc; h8ov cpuA.axac; iyxataot~<rac; E1t<lvljxEv Ele; ·poaov, voµouc; xat E-&rj E3tClcpEic; toîc; cpuA.axotc; rou CJlQOUQ.loU TOU V~Io
cpEtv &d xat EYQ'YJYOQEVm xat -r~v 3tăoav EmµEÂELav EXELV Ele; wuc; cpuya8ac; alxµai..oorouc; rou âvnAaµBavEtv xat acpţuv aurouc; Ele; to cpQOUQLOV 'XaL EAEUflEQOUc;
YQclcpEo'3at 3ta(>a ToU ay(ou IlEtQOU, O 'XaL VUv µE)(QL r~V -O~µEQOV acpţEt'<lL.
2. eo 8t ME)(Eµh ft8ri Ea{>Oc; clQ)(OµEvou xal TOV tftc; 8ooEroc; O'TQ<ltOV aflQoLoac; E~ELOL Ti\c; 'A8QtavounoÎl.Eroc; 'XaL 1CEQaoac; t~v 0Q~'X'YJV Etc; IlQoooav EQ)(Etm · 15
xat touc; tije; Eci>ac; aatQanac; "XaÂ.foac; ouv navrt tcp orQarcp 1CQoc; ta tije; AuxaovLac; µEQ'YJ avroQUµEv, Ex8ixi}om flEA.rov ta 3taQa wii KaQaµav wA.µriflhta
EV tfl IlQOWrJ, t~V Civaoxacp~v tOOV 1CUTEQOOV autoii xal T~V t&v OO'tEOOV tOOV rc,aTQL'XOOV Ev 1CUQi. 8arrav1}flEfoav JtaQa tou KaQaµav t64tav. 'Ei.floov 8E ml noA.A.ac;
JtOÂELc; xat xooµac; 3t'UQtcpÂEyEflouc; ăvaad;ac; EcpflmJEV Etc; 'Ix6vtov. Kat JtUQaAa- 20
Bwv aur6, o KaQaµav ~V cpEuyrov Ev roii; JtQOc; ~UQLav OQEOL' 1tQEoBEtc; ()g JtEµ1Jlac; LXEttx&c; iaEEtO TOU cicpEtlftvm autcp TO tlriµµEAî}µa. ·o 8E xaµcp{}Ei.c; EltL -raîc;
8El)OEO'LV ăcpt~O'LV autcp t~V E:JtUQ)(oi.aV autoii• 'XaL atau âoqxiA.uav 8t' OQXOU toii I 17b·
Eivm motov xat a8oMna.tov cptA.ov aEt mi µ~ E:JtE-µ:Batvuv o'l!JE notE iv 'toic;
OQlOLc; 'OrµO.v. Kat acpEi.c; tOU 8tW'XELV E<rrQU<plJ omoflEv Ev tfl IlQOUoTI 'XUL 8mBac; 25
,
Jl ,
, 'As:.v(>LQVO\J1CO/\.LV.
,
TOV
JtOQuµov
l)'„XEV ttc;
3. KaxEÎ 8tayrov ~AflE µ-ftvuµa, mÎ>c; o Uotatoc; tOOV OOEAcpoov auroii, Mouotmpăc; ovoµaţ6µEvoc;, utoc; TOU JtQOQQYJflEv~oc; Ilaymţ~r, EV tfl BA.ax~ ~V Buiyrov. Kat 'Xata µh to nQ&tov ~Eµnu touc; 'twv BouA.rov txxgtrouc; Mo "foii aJtoxEcpaA.tom tov TţtvE~t. Ot ()g oux EDQOV autov, ~V yă.Q, 3tQO Mo ÎjµEQUc; tOV 1t0mµov JtEQă.oac;, hrofldc; tcp Moooracp~ xal. oQxouc; 8ouc; aurcp roii ouvBQaµEîv
~

10 cpui.6.xoL; Bek: cpui.uxmr; P

li 20

itU(>LcpÂ.eye~oui; P: itUQLcpAExTOur; Charitonides.

logică. Totuşi cp. N. Iorga, Istoria Rominilor /II, Bucureşti, 1937, p. 336 şi P. P.
Panaitescu, Mircea cel Bătrin, Bucureşti, 1944, p. 332-335.
2 : Caraman : vz. XXI, 1.
3: Ţineit: vz. XXI, 8. trecuse Dunărea: fugind în ţara Romîneasca, 1a
Mircea cel Bătrîn.
3-5: Cp. L. Chalc., I, 190, 12 - 192, 7 şi G. Sfrantes, I. 113, 3-6.
u
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război şi să împartă aceleaşi suferinţe şi să-l facă

domn în apus şi ră
Aflînd Mahomed despre fuga lui Ţineit şi nevoind să rabde nea·
junsul cc a\·ea să-l sufere din partea lui, strînge armată multă şi, ieşind din Tracia. a mers în Macedonia. Şi acolo află că Mustafa cu Ţineit
au trecut Istrul, avînd romîni într-ajutor şi nu puţină armată din turci, şi
că merg în jos spre Tesalia ; şi atunci şi el şi-a dus armata în aceeaşi
directie. Jntîlnindu-se pe aproape de Tesalonic şi începînd lupta, Mahomed a rămas învingător şi i-a gonit pe Mustafa şi Ţineit pînă la porţile
Tesalonicului. Ajutaţi de cei din oraş, au rezistat cu puţini oameni. Făcîndu-se însă acuma seara, fără să vrea, au intrat în oraş ; iar Dimitrie
Lascaris Leondaris i-a ospătat şi i-a mîngîiat, spunînd să aibă încredere în
firea uşor sch:mbăcioasă a norocului şi să nu-şi bage în cap nici o grijă că
i-ar putea preda lui Mahomed, chiar dacă ar fi Tesalonicul să fie predat turcilor. Imbărbătati de aceste promisiuni ale lui Dimitrie, au luat cina fără
nici o grijă şi s-au dus să se culce.
sărit.

.::.,

10

15

4. Făcîndu-se însă dimineaţa, Mahomed tr:mite la Leondaris pe unul
din dregătorii săi şi-i spune: „Ştii bine dragostea ce-o am şi prietenia
nezdruncinată cu împăratul romeilor ! Nu încerca deci s-o destrami şi
s-o faci să dispară cu totul şi să aduci neajunsuri tot neamului bizan:20 tin şi între noi şi bizantini să aprinzi vrajbă neîmpăcată, ci mai bine
dă-mi sălbăticiunea ce am vînat-o. Şi dacă aceasta nu o vei face, spun :
rămîi cu bine prieteniei şi voi îmbrăţişa duşmănia şi în foarte puţin timp
o să-ţi cuceresc oraşul şi pe cei dinăuntru îi voi lua în robie, iar ţie îţi
voi ridica viaţa ; şi pe vrăjmaşii mei îi voi avea în mîinile mele". Atunci
:2:i
chir Dimitrie, fiind om cu multă înţelepciune, i-a scris un răspuns, ·zicînd: „lnţelegi, măria ta, că eu nu-s stăpîn, ci mă întîrnplu să fiu slujitor şi nu numai al împăratului romeilor, ci şi al tău, deoarece tu te-ai
prins să-i fii fiu lui. De aceea porunca ta, e de datoria mea s-o împlinesc şi s-o duc la capăt. Numai că datoria mea este şi aceasta : cele ce
:m se întîmplă să le fac cunoscute şi împăratului meu. Şi nu e doară un turc
la întîmplare care a intrat sub acoperişul curţii împăratului urmărit ca
o potîrniche de uliu, ca să-şi scape viaţa, ci e fratele tău, precum a111
aflat. Dar dacă ar fi şi unul din cei mai neînsemnaţi, nici pe acela nu
ţi l-aş fi dat fără ordinul împăratului. De aceea cu supunere te rog fier35
binte, aşteaptă puţin ; şi eu în această clipă anunţ împăratului ce s-a
i.ntîmplat, şi cum trebuie poruncit, să poruncească, iar eu voi împlini".
5. Auzind Mahomed aceste cuvinte, a consimţit să se facă anunţarea,
scriind şi el împăratului părerea sa şi rugindu-l, ca lucrurile întîmplate .
să nu fie pricină de certuri. Impăratul Manuil însă îi scrie lui Mahomed:
„Eu, după cum ştii bine, ţi-am făgăduit să fiu ca un tată faţă de tine
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·1.ai ouyxaxon:a{}fiom xai ăexovm xawoTYjom booEw; xai Hpa;. l\fo{}wv oiiv T~v
cpuy~v TOU TţtvE~T
MExEµh xai µ~ <pEQWV n1v sl]µlav, 11v tntoOTYJVm µEAAEL
;caQ' auTou, OTQaTOV ayELQEL n:o/..uv xai EţE/..{}wv an:o 8Q~Xl]V {i/..{}Ev El; MaxEboviav. Kc'txEi: µa{)wv, on o Mouomq;u; ouv T0 Tţ1vE~T meaoavTE; TO\I "loTQOV,
EzOVTE; BUtzou:; d; [3oil3Etav ;mi Oll:O TWV TotlQXW\I OUY. o/..[yov <JTQaTOV, rceo:; 5
TU Tfi; 8Ena/..ta:; µEQl] xaTEQXOVTat, xai auTo:; T~\I ltQO:; aurnu; ouv T0 0TQaT0 JTOQElav Enoiu. 'AltaVTl]MvTE:; Eyyu:; El:; Tu Tfi:; E>rnoa/..ovlxl]:; µEQlJ xai b~
OUVU'ljJavn:; ltOAEµov ;ml n'1v VLY.cJJ<Jav o MEzEµh Aazwv, Ef>LWXOVTO JCaQ' aurnu
µEXQL xai Twv nu/..&v 8rnoa/..ovtxl]; o Mouomqiă:; ouv T0 TţtvE~T. 'Av{)[arnvrn
f>E ouv 0A[yo1; BolJ{)ouµEvot naQu Twv noÂrr&v. ·EonEQa; bE 11f>lJ yEvoµhl]; 'Xai
IO
µ~ {}0.ovTE; Elofi/..'6ov h Tfl :n6A.n, ~l]µ~TQtoi; bE AammQti; o AEOvTaQt; <ptÂo~E I !Kb
viioa; aurnu:; xat JtUQl]YOQ~<Ja:;, AEywv {}a(>QELV El:; TO Tfi:; TUXl]; f"t'.1µnaBoÂL>v
r.ai r•YJbEµlav Ev v0 BaAEL\I cpQOVTtba TOU JTQOf>ouvm TOllTOUt; lrqJ MEzEµEfr,
EL fltQO'XELTO 8EO<JaÂ.O\ll'Xl] naeabo{lfivm mi::; ToUQXOL;. 8aQO~oavTE; f>' EltL wuTOL; Toi:; {mooxoµrvot:; nagu TOU ~l]µl]TQl'oU acpQOVTlOTW; Ef>Etlt\'l]OUV x.ai fl;
IS
{;ltvov ETQUJTl]Oav.
. uE
~,
'
'
' T!JV
' AFOVTUQIOV
'
' MazouţtET
' "EVU
4 • n QW .tai;
yEVOµEVl];
JCEµJTH
ltQO;
O
r&v UQXOVTWV aurnu, AEywv· „Oiba; axe1B&:; T~V ayfotl]V, flv XExTl]µat, 'X.UL Tll\'
a(>Qayf] cptÂ[av ouv T0 BaotÂEi: Twv 'Pwµaiwv· M~ BouAl]{}fli; oiiv f>1aoltaQuţm
TaUTl]V xat El:; TEÂo; aqiavlom xat naVTL T0 YEvfl 'Pwµaiwv sl]µiav 1tQOOţEvl'jom
xai Ev µfocp i)µfov xat TWV 'Pwµa[wv Eloaţm EX{}QaV ăonovbov, aÂÂu n'1v 'X.UVY]','Y]{)Ei:oav rrag' Eµoi {}~gav &.rr6f>o; µ01. El f>E µ~ TOUTO ll:Ol~OEl;, zalQHV El1tWV
µot T~V <ptA[av, T~V Ez'6gav aon:uooµm xat w:; Ev oAtycp 'Xiai T~V n:oÂLV oou :rragaMBw xai Tou; Evf>ov alxµaAWTLOW xai aoli T~V ţw1'1v acpEÂfo xai wt'1; Ez{)gou; µou
„ XEQOtv
' E,µm;
' ... ett
'
A.
'
'
„,
„ '
11
25
EV
EsW. " - T'oTE oe 'X.UQ
L\l]~LYJTQL01;, cpgov1.µwTarn; C•JV, avTEyQa-.Jf
AEywv· „'En:ioTa<Jat, XUQlE Î]yEµwv, on EYW ofrx ElµL brnn:OTl];, aÂÂa f>oliAo; TUYxavw xat ou µ6vov TOU BaoLÂEw; 'Pwµaiwv, o.na. xai 06;, EltEL ulo; aurnu thaz{}l]; Elvm. To yoiiv nQoomnoµEvov n:agu ooi XQfo:; foTi Tou :rrÂlJQWOm 'Xat d; rrEga; ăyElv. TIA~v xefo; x.at TOUTO Eµov Eon TO TU ouµBavm xal TqJ Eµ0 BaoLÂEL I 19b
yvwoTa ltOti']<Jm. J{at YUQ OU'X. fon nov TUXOVTWV TOUQ'X.WV o EV Tfl uuJ,ii ELOfÂ- 30
{}cbv TOU Baotii.Ew;, b1wx6µEvo; co; ltEQf>lţ UltO LEQaxo;, EVEXa OWTl]QLa;. &/../..'
abEÂ<po; cr6;,
8µa'6ov. El f>E 'X.al TWV TUXOVTWV El;, oub' ClUTO\' ăv OOL bEf>cuxa TOU BaoLÂEw; µ~ JTQOTQE'4J<lvro;. ~LO LXETEUW bouÂLXw;, un:oµELVOV oAi.yov· E)'W
fir Tfl COQQ. TaUTl] µl]VUW rQ BaotJ1EL TU yEvoµEva xat, wi; XQ~ 'XfÂEUHV, X.fl1fUEn.o, Eyw bE TO n:Qoornz{}h n:Âl]QWOW." 35
5. 'Ax.o\1oa; oiiv TOu; A6you; TOUTOu; o Mazouµh ouvrnaîf{}no Tou yE, _q
'
'
' '
( n:Qo:;
1'
~
vrn·um
TO' µrivuµa,
yQmva;
xm' auTo;
Tov 1A_,aatl'.Ea
Ta' uoxouvTa
xm' naQaxa/.&v auTov mii µ~ Eivm ahiav oxavMAwv Ta ouµf3EBlJx6m ngayµam. 'O bE
BaotÂEu; Mavou~A YQUcpEL ngo; TOV Mazouµh· „'Eyw µEv, w; oif>a; axg1Bc7J;,

o

w;

I

)

'

10 noJ.in•1v P li 25 E~wi; scripsi: r~ioi; P 1137 ngo; supplevi: om P sed v. 39.
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de mine. Şi dacă amîndoi vom păzi \.'.ele făgăduite,
de dumnezeu şi păzirea poruncilor lui I Dacă însă
o să le călcăm, atunci iată că tatăl va apărea ca un trădător al fiului ş1
fiul, ucigaş al tatălui se ya chema. Eu voi păzi jurămintele, tu însă nu
vrei să le păzeşti. Dumnezeu, dreptul judecător, să răzbune pe cel ce
suferă nedreptate. Cît despre fugari, nici vorbă nu poate fi şi urechile
mele nici nu pot să audă ca eu să-i predau în mîinile tale; căci aceasta
n-ar mai fi lucrul unui împărat, ci al unui tiran. Dacă eu l-aş urmări pe
fratele meu şi, urmărit fiind, s-ar fi refugiat sub aripile tale, deşi l-aş
fi cerind, nu mi l-ai fi dat, ca să-l dau morţii. Dacă însă l-ai fi dat, ai
fi făcut un lucru peste omenie, trădător făcindu-te şi ucigaş. S-o ştii
aşadar aceasta, că eu unul niciodată nu voi face acest lucru care numai
nenorocire poate aduce. Dar pentru că aşa m-am prins ca eu să-ţi fiu în
chip de tată, îţi jur pe unul dumnezeu cel întru treime preamărit de noi
creştinii, că refugiatul Mustafa şi tovarăşul lui de drum Ţineit nu vor
ieşi de loc de sub pază, cit va dura domnia ta şi cit vei trăi pe lumea
asta ; după ce te vei trece, va fi după împrejurări. Dacă însă nu vrei, fă
ce vrei". Cît despre Dimitrie Leondaris, îi trimite un ordin în scris, spunînd : „Cum vei citi ordinul meu, execută-l imediat. Pune pe refugiaţii
aceia, pe Mustafa cu Ţineit şi pe însoţitorii lor într-o singură triremă şi
repede trfmite-ni-i la noi; şi pe de Jăt~ri de w-din să nu faci nimic".
Mahomed luînd în consideraţie urmările ce s-ar ivi, dacă va respinge
punctul de vedere al împăratului, şi cunoscînd că, pînă la capătul vieţii
sale, nici Mustafa, nici Ţineit nu vor fi lăsaţi de sub pază, a încetat să
apese Tesalonicul şi, ridicîndu-se de acolo, a venit la Adrianopole, izbăvit de multe griji şi gînduri, căci mult îl muncea cugetul, cind Mustafa şi Ţineit şi-au fost făcut apariţia. Chir Dimitrie Leondaris însă a
pregătit o triremă şi, punîndu-i pe cei doi într-însa, i-a expediat împăra
tului. Pe Mustafa, împăratul după puţin timp l-a trimis în insula Lemnos
cu ordinul către oamenii lui să-l păzească cu grijă; cît despre Ţineit i-a
dat domiciliu în mănăstirea Preafericitei Fecioare şi şedea acolo liniştit.
Atunci împăratul trimiţînd soli, a cerut de la Mahomed cheltuielile ce
avea să le facă Mustafa, căci cu el mai erau tr~izeci de tineri şi cu Ţi
neit zece. Şi au făcut ca împăratul să primească în fiecare an din vistieriile şi veniturile lui Mahomed un număr de trei sute de mii de aspri
în schimbul jurămîntului, că lui Mustafa nu i se va da drumul din închisoare, cît trăieşte Mahomed ; după ce va muri, după cum o să vadă pe
tu ca un fiu

faţă

iată, adevărata frică

10

15

~5

.30

.35

5 : mănăstirea Preafericitei Fecioare: e geamia de azi Fetchie de la marginea
de sud a Fanarului ; a fost clădită pe la sfîrşitul secolului al 13-lea sau începutul
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dvat µE natiie de; oi, ou f>E. 'Ul.oe; de; Eµe. Kai. d µE.v a~tqJcnEQOL
ta 1'noaxE-3ivta, U>ou -xal. cp6Boc; 0EOii xal. tÎ}Q'l'}CJLc; htoÂ.wv · Ei f>E naQExBwµEv aura, ibou o natiiQ 6lc; ngoMtric; 'Ul.oii cpavEitm -xal. o 'ULC)c; cbc; natgoc;
cpovEuc; -xAri-6iioEtm. 'Eyoo µE.v cp'UÂ.a~oo touc; ogxo'Uc;, ou f>' ou Bou/..n cpuM~m.
"'EO'too o E'Xf>L'XWV TOV uf>LxouµEvov 0Eoc; o bt-xmoc; 'XQL tÎ}c;. TIEQL oiiv tWV JtQO<Jcpu- 5
yoov OUY. EotlV ELJ'CEÎ:V ouf>E. toi:c; wol.v U'XOUcrm -roii nagaboiivm autouc; de; XEÎ:Qac; CJOU"
TOUTO yag to EQYOV o\J'X fon Ba<JLALKOV, OJJ„a 't'UQUVVL'XOV. Kal. EL µE.v Eyoo ')(.(ltEbtoo- 120b
'XOV Eµov a&E/..cp6v, lhoox6µEvoc; oiiv 'XClTE<p'UyEv VJ'CO twv Jt'tEQUyOOV tWV CJWV, xal.
trirwv, om ăv µoL Eaooxa; autov TOU -3avatwCJm. Ei f>E. 'Xal. Eboo'Xac;, EJtOLllCJac; ăv
U1tE(> ăv3Q001tOV, 1tQOMtric; yeyovooc; ml. cpoveuc;. "fo{}L oiiv toiito, cbc; ouainotf 10
yEvÎ}oEtm f>L' Eµoii to &Jta(aLov tom' E:gyov. TI/..iiv End ofrrooc; hax-3riv tou eivat
µE di; t(>01tOV 1tat(>6c; CJOU, oµvuµ( <JOL tOV Eva. 0eov TOV EV Tgtaf>L uµvouµevov
Jtag' f}µwv TWV XQLCJTLavwv, toii µrif>' o/..ooc; E~EA-3Ei:V UJtO tfic; <pUACl'XÎjc; TOV ng6crcpuya Moootacpăv outE tov autoii auvoboLJtogov 'ft;LVEÎ}t, µEXQL o~ nafon tfic; Î}yEµov.Lac; 'Xal autfii; tl\c; EV tcî> 'Xooµcp twl\c;• 1CClQEA-3ovtoc; f>E. (JOU, xa-3ooc; ouvavtÎ}- 15
CJEL ta 1t(>ayµata. Ei a· ou (3ouAEL, 1tQiittE o BouAEL." - Tov M ~riµÎ}TQLOV TOV
AEovta(>Lv Bui JtQOCJtayµatoc; Uyoov ygacpn · „ 'Avayvouc; ta nag' Eµol. ngootaxWvta, ouvt6µooc; JtAÎ}QOOCJOV. Ba/..oov touc; 1tQOCJcpuyac; autouc;, TOV MouCJTacpăv
(J'UV Tcl> Tt;LvEiit xal wuc; CJ'UVCl'XOAO'U-6ii<ravtac;, Ev T(>LÎ}QEL µt~, Jteµ'lJov Bui Taxouc;
ei.c; ftµăc;· Y...at na(>a ro Jt(>OO'Tax-3E.v µii nga~nc;." - ·o MaxouµE.T &E. de; voiiv 20
~cbv Ta µEf../..ovra yEvfo-3m, Ei 1t(>OCJX(>OUoEL TCV BaoLAEi:, xal. µa-3oov, cbc; Ecp' ogou
ţoofic; a\rroii TCV Mo'Uotacp~ ou'X fonu EAE'U-3EQLa tfic; cpuÂ.Cl'Xfii; outE tcî> TţivEÎ}T,
E:n:ctooaTo toii hoxf..Eiv 0EaoaÂ.ov(xriv xal. ana(>ac; ExErnEv ~f..-3Ev de; 'Af>(>mvou1cof..Lv, rucaÂ.Â.ayElc; ;rn/..Awv cp(>OVtlaoov 'XClL EVVOLWV, xataf>aµaţ6µevoc; imO toii /..o"{LCJµov EvExa TÎ\c; cpaVE(>ooCJEooc; wu Moucrtacpii xal. toii TţLVEÎ}T. ·o f>E. xu(> ~ri l21b
µÎ}T(>LOc; o AEovTa(>Lc; 't'QLÎ\Qll µ(av hotµacrac; xal. muc; Mo E:vbov Eµ(3a.Acbv lmeotELAE TCV (3aotf..Ei. ·o bE (3aCJ1.ÂEuc; tov µE.v Mo'Ucrtacpiiv µet' 3Uyov Ev tfl vÎ}oq>
AÎ}µ vcp EJtEµ 'lJE ;t(>O<Jtcl't't'(J)V wuc; ClUTOU cpuMtTElV EJttµEA(i)c;. tOV BE. 'I'ţt VEiiT E:bcoXE µovYiv auTcî> ev tfl µovfl Tfic; Tiaµµa'XaQtotou xal. ~v E'XEi: f}auxaţoov. T6TE o
(3aotf..Eui; CJTELAac; Mo'X(>lCJlCl(>LoUc; EţÎ}TEL na(>a TOU Maxo'Uµh tac; b<l1tavac;, ac; 30
t\µEAAE banaviiv o Mouotacpiic;, ~oav yag CJUV autcî> VEoL TQlcl'XOVta xal. CJUV tcî> Tţi
VEÎJT f>Exa. 'EJtofriaav o.O-V xa-r' hoc; 1..aµ(3avnv o (3mnÂ.Euc; E'X TWV -3riocwgwv 'i«li.
twv d<Joo11µ1hoov TOU MExEµEt T(>lClXOCJLWV Xt.Âwboov ăongwv agt-3µ6v, Aa.(3cbv
OQxouc; roii µii anoÂ.'U-3fivm .tov Mo'UCJtacpăv Ecp' OQO'U ţoofic; roii Maxo'llµh· µEta

cp'UA.cl~oµev

secolului al 14-lea ; vz. Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, tome II, p. 753
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urmaşi purtîndu-se faţă de el, împăratul, şi el se va orienta după interesele lui. Solii primind deci în scris învoielile întărite cu jurămînt. au
plecat.

Turcii

pradă

Ţara Romînească.

5. Mahomed însă adnd gînd duşman asupra romînilor pentru proclamarea lui Mustaf a, trimite oaste multă şi pradă
şi arde şi face foarte multă stricăciune.

Trădarea
numitului
Teolog.

10

15

20

25

30

7. Dar dupâ aceea a început să poarte în taină duşmănie în
contra Constantinopolei ; căci o avea ascunsă în adîncul
sufletului, ci nu o arăta de loc pe faţă. In zilele acelea
era un oarecare om din oraşul Filadelfia, om creştin după naştere, după
situaţie unul din marii dregători ai oraşului Filadellia, după fapte, rău
şi viclean. Acesta în timpul năvălirii sciţilor fiind unul din cei de la conducere, pe mulţi creştini i-a dat pe mina celor fără de dumnezeu pentru
vina, că fiind cu avere, să plătească tributul impus de Temir. Şi ei neavînd de unde plâti, barbarii i-au ars de vii în foc, încît şi pe arhiereui
Filadelfiei l-au băgat la necazuri atît de mari şi cazne, spre a se lepăda
de religia creştinilor. Acesta venind la Constantinopole, s-a întîlnit cu
unul din oamenii de la palat ; şi deseori mergînd cu el la palat, în una
din zile s-a făcut mare căutare după un interpret, fiind nevoie apăsătoare. Şi ~I intră gata de serviciu şi ce grăiau turcii, el o spunea pe
greceşte, c~ci ştia limba turcilor la perfecţie. Şi de atunci solii împăra
tului îl aveau cu ei în călătorii din cauza limbii şi pe Teologu, căci aşa
i se spunea. Şi trimiteri de soli nu lipseau deseori din cauza unor intîmplări şi Teologu mereu împreună cu solii. Şi aşa f amiliarizîrydu-se cu
marele vizir Baiazid al lui Mahomed, intra, pe zi ce trecea, în legături
tot mai strînse de prietenie cu el. De la bizantini primind unele lucruri
de taină, le sufla în ureche lui Baiazid, deşi se arăta cu credinţă curată
faţă de ei, descoperind unele şi de la turci ; şi astfel a ajuns în situaţia
cea mai înaltă, încît a devenit ambasadorul general al împăratului şi cu
Baiazid stătea împreună la masă şi deseori cu însuşi Mahomed. Şi se
vorbea de mulţi şi se auzea că Teologu nu lucra cu adevărat spre binele
romei lor şi că pe zisul M.uslaf a de frică l-au surghiunit în insula Lemnos, ca să nu-l facă să fugă din Constantinopole; şi alte cîteva chestiuni.
S proclamarea P: slobozirea Bek.
ti : Cp. L Chalc., I, 20::S, 25.
7 : l\IETu b€ ... lbE!xvuE Dar după... pe f a/ă: cp. G. Sfrantes, col. I 027 D-1029
A.-in timpul năuălirii sciţilor: a tătarilor lui Timur-Lenk; vz. XVII, 1.-de frică ... Lemnos: pentru că răspunderea bizantin lor era mai mare şi v·novaţia mai vădită, dacă-l
făceau scăpat chiar de sub och!i lor din Constantinopole.
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ae TO {}-avEiv, roi; ibn mur;, µEtaYEVE<TTEQOUr;, XQ6.novmr;, d.r;, aurov TOV ~~O'tAEa;
xai. ClUToi; to ouµcpEQOV E'KAE~E1'UL. Aa~6vw; otiv ouµcpcova EYYQClq>OOr;, 'M.ai. OQ'ltoui;
OL

:TCQEo~ELr;,

a3t'flroav.
6. ·o at Ma:xouµh 'Kata tWv BM:xcov TQE<JlCOV f:x{}-QaV EVEXa ti\i; TOU Mouotacpa ava(>{n\oEcoi;, :rcEµ:JtE.L O't(laTOV :TCOAUv 'KClL AU)AatEi ;mi :7tUQJtOÂEL 'X.ai. tT1-

5

µioi Tcl :TCAfWta.
7. Mm1 fle mfrra

llQ~mo

Ev xg'U<JYij tQE<pEtv E:X{}-Qav 'K<lra rY)r;, TI6i..uor;,,
~V ya(> taiita 'K(>UITTCOV d.r;, ~crnoi;, au· ou cpaVE(>Wr;, to :rca(>aJtav EflEb<.vuE. 'Ev
M mii; fiµtgmi; tulvmr;, ~v ni; avÎ)g E'K rroÂ.Ewi; <l>ti..abtlc:pElar;,, ăv{}-Qwrroi; to µev I 22b
ytvor;, :XQLO'ttav6i;, TÎ)v TU:XTJV di; EX tc'i>v cIQX,6vtwv ti'\i; rr6i..Ewr;, <l>tAa.BEJi.cpdai;, tÎ)v
Io
JtQCi~tv navoiigyoi; ?«li. Mi..wi;. Otito; Ev tfl 'tWV ~Ku{}-wv EmfrQoµn di;· (i)v tc'i>v
rrQoxa'6l]µhwv "KadBw'KE :rcolloui; -rwv :XQl.O'ttavc'i>v Ev :XEQoi. t&v aoE~ii>v gvExa alti.ar;, :rcA.ouo(our;, '6:n:aQ:xovtar;, lmoBoiivm To y(>acpev 't'(i> TEµÎ)Q TUoi;. Kti'KEivot fle
µÎ) ~:XOvtEr;, cmoBoiivm, :TCUQL 'ltQ.tEcpÂ.E~av autoui; ot ~clQ~aQOL, roi; ')t(lL TOV cIQ:XLEQEa <l>IÂaBEAqidar;, Elr;, Toooutoui; n:EtQaoµoui; doa~m "X.ai. ~aoava wii E~oµ6ocro'3at '5
TO oi~ai; tc'i>v XQLO''ttavii>v. Otito; EA{}-ffiv Ev Kwvomvnvourr6Ji.Et 'X.al nvL Twv toii
n:aAat.lou EvtU:XcOV 'X.ai. O'UV aut(i> ou:xva'KLr;, EL<JEQX6µEVoi;, µui tc'i>v iiµqioov Ev Tei>
:rca>..micp EYEVETO tiin1mi; nvor;, fltEQµT}VEUtOU XQEiai; 'XO.tE1tELYOUO'T}i;.
µ(J)i; ELO'EQXEtm Kai. ta JtCl(>cl tc'i>v Tou(>XOOV AaÂ.ouµEva autoi;
tÎ)v BtaÂ.EKTov tc'i>v TouQ'K(J)V Eti;
~aO'tÂ.fo1i;

ăxQoi; µEµafu]x~.

·o

E~EllÎ)vttEv, ~V

ya(>

1tQEo~Eti;

toii

"E'X.tOTE otiv ot

20

Ei:xov oµoii mi. TOV 0rnMyov' OUT(J) ya(> EMAEL ro, <JUVEQ:x6µEVOV flta

•Î)v fltaÂ.EKtOV.

~u:xvaKtr;,

otiv ta ti'ji;

:TC(>EO'~Etai;

v6vtoov atnwv Kai. o 0EoMyoi; ouv mii;

ou fltEAEL1tOV flt6. 't'LV(J)V

rrgfo~Eotv .•

:n:aea tc'i>v 'Pooµatoov µuotÎ)Qta Ttva

ouµ~m

0tKEtoo'3Ei.i; tolvuv tcfi Ilayta.-

tTit µrnatovn 'tOU Ma:xouµh EYEVETO µiyai; to Ka-&' Î)µEQUV cpli..oi; aui:oii.
voov

fle ltol-

Aaµ~a-

;mi. QL:rttoov EV toii; ci>oi. toii Ilaytati)t.

25

xat BELKvUOOV cheaupvfi :n:tonv di; autoui;, 1tQ(>cl fle TWV Touexoov EX µEQOUi; &va'KaAU3t't(J)V, xatÎ)Vtf)O'EV oiiv Eti; toooiitov
'KQL<JLUQlOi; toii

~a<JLAEOOr;,

ăxQoi;

ti'tr; tU:XfJi;, ci>i; -X.ai. 'X.a'6oÂt'X.oi; cl1to-

12:-1b

yEvfo'3m xai. O'UvflEL:TCVOr;, LOU IlaytatÎ)T 'M.aL autoii toii

Ma:xouµh :n:oAMKti;. 'EMyEto

yae JtaQa :rcoJi.A&v xai. l]xouEto, ci>i; o 0rnMyoi; o\rx

~v

MlJ%i; ouvEgyoi; tc'i>v ·Pooµa(oov trrl. xaÂ.cp ;cal Tov Ql]-0-Evm

xa

c:p6~ou

Mouotacpăv

toii µÎ) c:puyaflEiiom toiitov EX ti'\i; Il6ÂE(J)i; EV til AiJµv(fl

5 âvaQQÎJO'EW~ P: O.vaQQUO'EW~ Bek 117 Kpucpn Bek:
et 27 ăKQO~. P.

XQUcpt:I

~~riHitvLţEv Bull 11 20

11-5217
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mă

:;

gîndesc la contribuţiile de hrană ; şi făgăduielile cu cheltuielile lui .
Muslafa. cite un timp erau oprite de turci ; şi împăratul intervenind prin
alţi soli, nu izbutea nimica, pînă ce nu venea Teologu şi toate le făcea.
De aceea, bizantinii aveau păreri rele asupra lui. Impăratul Manuil însă
nici nu-l bănuia, ci nici nu arăta, chiar dacă întru inima lui avea ceva.

cum înţeleptul ziditor dumnezeu toate le
schimbă şi într-o clipă cele ce stăteau bine, le răstoarnă şi,
cele ce erau într-o stare rea, le ridică, tot aşa şi planurile
lui Teologu, sau mai degrabă însă ale lui Murdarologu, în gol s-au răsturnat ; şi cele ce se vorbeau de mulţi atuncea, au fost adevărate, precum s-a arătat Ia urmă. Căci Mahomed ieşind călare Ia vînătoare şi un
mistreţ ivindu-se din stejăriş, însuşi s-a repezit cu suliţa asupra fiarei;
cade insă de pe cal şi rămîne damblagit pe jumătate. Ridicindu-1 1-au dus
în palat căci vînătoarea a avut Ioc pe aproape de Adrianopole. Cei mai
înc~rcaţi doctori, din cei de aproape şi din cei de departe, sînt chemaţi şi,
chipurile. l-au întremat. Toată oastea însă era neliniştită şi cerea să-l
vadă pe sultan. Dimineaţa făcîndu-se ceremonia de prezentare obişnuită,
1:au scos afară şi, toţi văzîndu-1, a fost aclamat cu bucurie. A doua zi
însă, iarăşi la apucat un acces de epilepsie şi, neputînd vorbi şi nici să
mi.ş.te limba, .fiind pe înserate acuma, şi-a dat obştescul sfîrşit în patul
său. Pentru că Mahomed, parte cea mai mare din domnia lui, şi-a petrecut-o în pace cu împăratul romeilor şi cu toţi ceilalţi creştini afară de
veneţieni, s-a sfîrşit din viaţă de moarte bună ; căci în pace şi-a dat sufletul în palaturile ce şi Ie-a construit în Adrianopole, după ce a fost atins
de. o boală scurtă, avînd parte de o moarte, pe care soarta din străbuni
nu le-a mai ursit-o ; căci aceia s-au sfîrşit din viaţă, unii de otravă, alţii
de juvăţ alţii de sabie, afară de acesta; şi cred că ursita i-a fost îngădui
toare pentru prietenia curată ce-a avut-o faţă de împăraţii (bizantini) şi
pentru simpatia ce-a arătat-o faţă de supuşii lui Hristos.
9. Luînd deci calea cea neîntoarsă spre lumea cealaltă, a lăsat sultan
al turcilor pe cel dintîi din feciorii lui cu numele Murad, care atuncea domnea în hotarele Amasiei. Căci s-a nimerit să domnească acolo în acele margini de ţară ce i-au fost date de tatăl său, pentru că erau în graniţă cu
perso-turcii, peste care domnea Caraiuluc, învecinîndu-se cu lazii şi cu
perşii ; acesta a şi ţinut în căsătorie pe fata lui Alexie Comnen, împărat din
Moartea lui
. Mahomed 1,
14 2 1.

'fo
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8. Dar

după

8: Murdarologu, Teologu: joc de cuvinte0Eo).6you,0oA6you.-s-a arătat la urmă:
vz. XXVII I, 3-5. - h"toc; "tote;... na).a"t[otc; în palaturile:
l"V't6c; cere genetivul,
precum ne e transmis la pag. 169, 7, t·noc;
'toii
llroµa"t[ou
„înăuntrul camerli", dar aici, ca şi la p. 167, 30, am păstrat aşa, precum e în manuscris ~v't6c;
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nva, ouobooi.a; Âf,yoo, xat ta UJtOCJ;(E·8"hm El; baJtUVl]V tOU Mo\JCJtacpă xa."l'a xm(lov Exooii.fovto naQci tci'>v Tou(lxoov · xat µl]vuoov o ~aCJLÂEut; Bt' ETEQOOV
JtQfo13Eoov oooh 1)wEv, Eoot; EA-froov o 0EOAbyo; navr• Err(lanEv. Eixov oiSv ot
Pooµai:oL xaxcii; unoA~t11w; El; airrov. ·o bE {3m:nAEu; Mavoui)A oun unwITTE\JEV,
ă}J..' oua· ebdxv\JEV, EL mt E:vbov EÎ;(E îl.
5
8. ITii.ljv xa{}cbi; µEtaCJxEwţu o oocpoi; UQ;(LtExtoov 0Eoi; ta mivm xat ev
~uiţ WQQ. ta xaAciJ; tCJtCtµEva xamCJtQicpu, ta M xax&; XELµEva avEyELQEL, outoo
;mt ta wu 0EOAbyou, µăAÂov 5E 0oA6you ~ouÂEuţmta, El xat fiAl]'31\ ta na.Qa
rcoUciw A.Ex{}ivm tOtE, xa-3-ooi; xat ro tEAoi; E5EL~EV, di; XEVOV µETECJtQUcpl]CJClV.
~o ya(l Maxouµh Ev X\JVl]Y·~ LJtJtEUOOV xal uo; E~EQ;(OµEvo\J EX tOU b(luµwvoi;
10
'Y.UL auto; to MQ\J XLVWV xata toU {}l]QLCl\J, JtLITTEL toii LJtJtO\J EmÂl)tVL<, XEXQO.tl]µE'\foi; ÎJµL~l]QOt;. "A(lavni; a· ClUTOV 1)yayov Ev te{> JtaÂat~, ~V YclQ EyyUt; tîti; 'A5Qta.Voii fu]QEuoov. MEmxal..Ea6.µEvot oilv t'OlJi; boxLµootatou; tci'w latQci'>v xal toui;
iyyu; xal tou; JtOQQW, avEBo~{}ouv autov taxa. 0 bE CJtQato; ana.i; ~v abl]µo- l 24b
vwv xa.l ţl)twv tov fiyEµova '3Eacrao-3m. ITQooî Jta.(laOta.ou; yEvoµivl] 'itata To
15
l-3oi;, E~~yayov autov E~(I) mt lMvn; ahrov JtUVtEt; EucpÎ)µl]CJO.V xat fxUQl]CJClV.
Tfl 5E Emofon naÂLv EmÂl)tl'Lai; ELCJJtECJOUal)t; 'ital cpoovl)v xa.l yÂci'>tmv 'itOOAu-3Eli;
fo;t;EQ<lt; l)Bl) xaTaÂ.a{30001)t;' U1CEBW'itE TO XQEOOV EJtL t"Îlt; O'tQOOµvi\i; autou. ITaQEA-06vtoi; oiiv Toii Maxouµh Ev ELQ~vn to nMov t% aQXîJY.Lat; a.moii µEta toii Ba<TLAiooi; ·pooµatoov 'ital navToov tci'>v XQWttavwv nAÎjv tciw BEvEti.xoov, EtEÂEUtl]CJEV 20
cmoBou; To XQfo; aTaQaxov· xa.l yaQ h ElQ~vn 'ital h tii 'ABQtavoii hto; toi:;
naQ· a.moii Boµ1)'3Ei:CJL 1CaÂcxtLoLt; voCJ<l> µLXQ~ JtQoooµLÂÎ\<Ja; E~EtVu~Ev, Mvatov
Sou; Tov 8v Ex 1C(loy6voov fi tUXîJ oli'it faJ.ooaEv · xa.l yag oi. µEv cpa(lµax<l>, oi. 6€
nwyµovn, EtEQOL µaxa.tQm; tov Btov 'itatEAooav Jt/..l)v wutou, tît; 'AtQ6nou Jta(la{3AEtVUCJl]t;,
oiµm, EVE'itCl CjlLAi.a;, fiv Ea;(E xa-Oa(lclV JtQOt; to'Ut;' <llrrO'itQUtOQUt;' xat 25
ovµna-3ELav ftv· eBEtxvv n(lo; to toii Xgtatoii un~xoov.
9. ~La~ai; ow tÎJV 1CQOt;' tOV AtBriv aµEtClCJtQEcpît oMv 'ita.tEALJtE TOV JtQWTOV toov VLEOJV autou ăQXl]YOV TOUQXWV, tOV xa.Ao{,µEVOV MoQat, tOtE EV Toi:;
OQOLot.t; •AµaCJElat;' i}ytµovtfovta. Kal yaQ EXEÎ Tclt; ăXQ<lt; EXELva; EAO.;(EV au{}EvtEUoov Bo-3Ei.<Jat; Jt<lQcl te{> JtatQL autou, OQL<l TUYXUVOVta tWV ITEQCJOtOUQXOOV, 30
oui; -fiQXE KaQCILOVÂoUx yutvtitţoov Aaţou~ xat TIEQCJa.t;, o; 'it<lL -&uyatEQO.V 'AAE0

0

w;

CI

8 -&oH6you P 1119 CÎQX.Lydai; P 1124 'A-tQ6nou Bull: chQanou P.

cu dativul, căci din punct de vedere semantic se apropie de tv „în" cu dativul.
La p. 169, 7 însă înţelesul de „înăuntrul" se impune şi de aceea .a şi fost construit cu genetivul. pentru prietenia curată ş.a.m.d.: cp. G. Sfranţes, I, 93,
26-94, 2.
9 : domnea în hotarele Amasiei: vz. XXI, 13. - Perso-turcii, Turco-perşii: vz.
Caraiuluc: a murit pe la 1435. Stăpînirea lui se întindea pînă peste
XV, 5. Aserbeigianul de azi cu centrul la Diarbekir, azi Taebris în Iranul de nord. Ne-
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BAIAZID

XXII 10

Trapezunt. Şi locuitorii Amasiei dedîndu-se deseori la neorînduieli şi chemînd într-ajutor pe turco-perşi, pentru că sînt de acelaşi neam şi au acelaşi fel de trai, păreau că înclină spre rebeliune. Tatăl său, decedatul Mahomed, a crezut că trebuie să încredinţeze provincia în mîinile fiului său
şi să-l pună pe acesta domn peste acele margini şi căpetenie care să se
împotrivească în contra perşilor, aşa precum el însuşi din Adrianopole
întoarce lancea în contra bizantinilor, ungurilor, r.omînilor, sîrbilor şi bulgarilor, ca supuşii săi din toată Asia Mică şi Tracia să o ducă în linişte
şi bine.
I O. Moştenind deci Mur ad-bei domnia, n-a ajuns la dînsa
fără tulburare şi furtună, ci cu multă învălmăşeală şi mare
greutate a luat coroana, precum cuvîntul înainte va arăta_
Căci tatăl acestuia îmbolnăvindirse, îl cheumă la sine pe
cel dintîi din marii lui dregători, pe care ei în limba lor îl numesc vizir şi
paşă, căruia romeii îi spun patriciu şi prim-sfetnic. Pe nume îi spuneau
omuţui Baiazid, albanez de neam ; de copil soarta l-a făcut rob şi a fost
împreuna cu Mahomed-bei la nenorociri şi necazuri. Cînd Mahomed era
încă tînăr şi urmărit de Temir, ucigaşul tatălui său, în munţii Galatiei,
lingă hotarul oraşului Ancara, unde a şi avut loc acel mare război despre
care a fost vorba mai sus, şi trăia prin ţări străine în grozave lipsuri şi
nevoie fo;1rte mare şi era urmărit de perşi, zisul Baiazid a răbdat şi a suferit împreună cu dinsul. ; şi curn încă ? Amindoi umblau pe jos şi Mahomed
fiind încă băiat, nu putea birui osteneala drumului, ci umflîndu-i-se picioa·
rele, nu mai era în stare să umble ; şi atunci Baiazid ca un măgar african
ducîndu-1 în cîrcă destule zile de drum, l-a salvat drept urmaş în domnia
tatăului său. Şi deseori rămînînd fără pîine, Baiazid schimbîndu-se în haină
de derviş, umbla prin sate cerşind pîine ca un cerşetor şi-i aducea lui Mahomed de mîncare, arătîndu-se slugă bună şi credincioasă şi cum nu mai
era alta. Ci şi el, cînd a ajuns bărbat şi a luat ca o moştenire redobîndită
domnia părintească, l-a răsplătit după cuvîntul domnului: „Peste puţine
ai fost slugă credincioasă, peste multe te voi pune" ! - Pe acesta l-a şi
Ultimele dispoziţii date de
Mahomed I
vizirului
Baiazid.

potu-său a fost Uzun-Chasan (Hasan cel Lung) din timpul lui Ştefan cel Mare;
vz. Akdes Nimet, Die turkische Prosopographie bei L. Chalc., p. 53, nr. 33 şi Q.
Moravcsik, I, 136 s.v. - Lazii: populaţie caucaziană spre ţărmul Mării Negre. cu perşii: dacă Duca are în vedere vecinii de la sud ai lui Caraiuluc, ar putea de
astădată să-i desemneze cu acest nume pe înşişi perşii, iranienii de azi ; dar dacă
sînt vecinii de la nord-est în rînd cu lazii, atunci sub perşi sînt de înţeles şi aici,
ca şi mai jos în contra perşilor şi § 10: urmărit de perşi, tătarii lui Timur-Lenk,
ceea ce se pare mai probabil. - Rominilor: la enumerarea popoarelor ce luptau în
contra turcilor Duca ţine să amintească şi pe romîni, ceea ce dovedeşte puterea
politică şi militară a Ţării Romîneşti din timpul lui Mahomed I (1413-1421); vz"
şi XXII, 3; XXIII, 2 şi 7; XXVIII, 8 şi XXII, 4.
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i;wu rnv I\:o~tv11vov, [)acni.fw; TQmtE~ouvnov, ci; ~·aµov l'iyayno. Kcd yaQ &.tai<.-

tOUvTEc; rcoMai<.tc; OL n)c; 'Aµmn:.Lac; 'Xai. wuc; ToUQ'XOJtiQCJClc; JtQOO'KClAoVvtEc;, ETCEL
oµoyEVEic; ')((lL oµoMatTOL tuyxavou<Jtv, Ele; MOCJTa<JlaV XCOQOUVTEc; Ecp<lLVOVtO. bEiv
<pÎJ'3lJ o naQEA-0-oov MEXEµh, o rcan)Q a.uroii, EYXHQLCJm tÎlv Ercaextav r0 utcp
autoii i<.al xataCJTÎjCJClL TOUtOV 'KUQLOV EV toic; OQLol<; Ex&LVOLc; xal. 'KEcpa.AÎlV TCQOc;
IlEQCJac; clVTLJta(latattoucrav, wc; 'Kcl'XEivoc; Ev tfi ,Abgtavou TCQOc; 'Pcoµa.touc;, Owvouc;, BMxou;, ~EQBouc;, BouA.yaeouc; Meu xtvwv, E.v Jt<X.an rfi •Aat~ xat 0g~xn
To UJtfl"Koov E.v Etrn(lay~ bi:ayuv.
1o. Kl.. l]QCO{}El.c; oiiv o MougaT-TCEY tÎlV UQXTIY(av, oim QT«Qaxwc; oub. ClVElJ
ţat..ric; El<rT\A.{}Ev, WJ.a µEra JtoUou roii -ltoguBou Mt µEyCU.ric; triµtac; i:ov "Konvov
U..aBEv, wc; o Myoc; <p{}Ucrac; f>11Âc0CJEL. Ka.t ya(l o TOUtOU JtO.tÎ)Q VO<J11ÂEu-ltEl.c;
JtQOCJ'KaÂEÎTm tov rcgwtov i:wv µEytatavwv aui:ou, ov i<.al. ~Eţlgriv "Kal. Jtaatav 'Kata tÎlV aurwv 'KaÂ.oOOL c:pcoviiv, ov ol 'PcoµaioL rcatQL'KLOV 'KaL µE<Jatovta AEyooot.
~Ovoµa. t4'> avf>QL Ilaywtiir, yEvouc; 'AJ.{3avwv, E°K Jtatf>t6'3EV tÎ)V f>ouÂL'KftV roXTIV Âaxwv 'KaL t0 MExEµEr-JtEY CJUVWV EV îE bUO'Jt(la.yimc; 'KaL -ltll'ljJEO'lV. "'En vfoc;
<Ov o MExEµir, naga toii TaµÎlQ rnu rov JtatEQa rnmou KtEivavrnc; Btw'Kb!µEvoc;
EV toic; OQEO'l raÂatlac; EV OQLotc; 'Ay'Ku(lac; i:ftc; rc6ÂEWc;, Ev ole; ')(ClL o JtOÂEµoi;
EKEivoc; o µEyac;, ov JtQoÂa{3d:iv o A6yoc; Ef>ÎJÂwaE, JtoÂÂci bEiva Mi. taÂaLJtcoQlac; ot1
rrA.E(arac; E.v E~oQlatc; btaycov "Kai. btwK6µEvoc; Jta(la i:wv IîEgaoov, o QTJ{}Ei.c; Ilaytatl)r CJuvEf>uarceayu "Kai. auvE-31..L{kto · 'Xa.l roma mi>c;; IlEtot rl)v rcOQElav JtOLOufJ.EVOL ăµc:pco ol f>fo, rcai; o\v ETL o MEXEµh ')((lL µÎl <pEQOOV ti'\c; Moii TOV &ywva,
&Ha rouc; rc6f>ac; E~OY'X00-3Elc; ')((lL µl]XETL BaMţuv f>uvaµEvoc;, o Ilaytaţl)r EV toic;
wµotc; <pEQCOV JtOQELnc; Mov Î)µEQWv t')(ClVWV wc; ovoc; AL~UO'T~'Koc; Ev rfi rov rcaT(lOc; fiyEµOvl~ aurov EJtClVEaCOO'EV. Kal Jtol..Mxtc; ăouoc; btaµEvcov, a.uroc; EV axitµan µovoxîtoovoc; UJtELCJf>Uoov xai. ta; 'XWµac; JtEQL'3ECOV, ăgrouc; ahwv wc; ltQOCJ<lL•l]c; rov Ma.xouµh btE'ljJWµtţEv, boiiA<>c; c:pavElc; &ya.ffoc; Ml ma-roc; ml oux ofoc;
-r' ~V. ,AHa xal amo; avf>eco{}dc; xat tl)v JtCX.t(lLi<.Î)V TtYEµOvlav wc; &va:X.tl]{}Evra
'XAÎJQOV Âaf3wv' 'l.ClL auTo:::: &vraµd\jJ<lro xata TOV ELJtOVta KUQLOV. "'Ent oUya
4 EYXElQtCJUL Bek: EYXELQ}iCJUL p li 29 a(>î(,T)YELUV p I 23

Â.U~\JCJ'tU.:6c;

P.

I O: de Temir, ucigaşul tatălui său: aceste cuvinte nu sînt de luat ad litteram,
ci într-un înţeles mai larg, căci Timur-Lenk vădit a pricinuit moartea lui Baiazid I,
dar nu 1-a ucis chiar; vz. XVII, 7. - despre care a fost vorba: vz. XVI, 2 - 10.
- ovoc; A1~ucrnxoc; măgar african: căci .în Stephanus, Thesaurus Â.l~UCJ'tLX6c; e tradus
cu Libycus ; dar poate ar fi de tradus şi cu „măgar ce cară apă", căci
Du Cange, Glossarium, col. 81 O traduce Â.L~ucrnxa'tov cu potionis gentts. Poate că
Duca face şi vreo aluzie la titlul unui roman bizantin, neştiut de noi, în care un
măgar a îndeplinit un rol asemăntăor. µovox,L'tcovoc; derviş: care poartă o singură
haiină sau cămaşă. după cuvîntului Domnului: Ev. Matei, 25, 21.
https://biblioteca-digitala.ro
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făcut şef al casei lui peste tot pămîntul de sub domnia lui. Şi zisul Baiazid
ca un Prometeu a administrat, cît se poate de bine împărăţia şi a avut
toată guvernarea Asiei şi Traciei şi toată grija de armată şi de
războaie; şi încheierea păcii, declararea şi ducerea războiului, el încă
din viaţa lui Mohamed care domnea în pace, le dirija, cum trebuia ;
îmbolnăvindu-se Mohamed, îl cheamă
pe Baiazid şi-i arată toată
starea sa şi-şi face testament şi act de ultimă voinţă, spunîndu-i în
numele lui dumnezeu şi al profetului lor şi pentru pîinea şi sarea ce i-a
dat şi cu care l-a hrănit, adică pe Baiazid, că-i va fi slugă credincioasă şi
fiului său Murad, precum i-a fost şi lui, şi-i va preda acestuia domnia părin
tească şi-l va pune domn peste casa tatălui său, pe ceilalţi doi copii însă,
căci Murad se întîmpla să atingă atunci vîrsta maturităţii, ceilalţi doi însă
erau încă mici de opt şi de şapte ani, pe aceştia deci, a dispus în testament.
precum ca să-i încredinţeze în mina împăratului Manuil; şi împăratul va
fi epitropul acestora. Căci toate acestea le făcea de teamă, ca nu cumva
Murad să-i sugrume, precum e obiceiul la ei, ceea ce s-a şi întîmplat. A
dispus deci frumos şi avea toată nădejdea, că, şi murind, chestiunea copiilor va avea o paşnică dezlegare, dar a nimerit rău, dind departe dincolo
de ţintă. Căci el se chibzuia că : „Dacă cei doi copii ai mei vor fi în mîinile împăratului, Murad va domni peste toţi supuşii în linişte şi fără tulburări, iubitorii de rebeliuni neavînd mîini să le ridice ; copiii însă vor fi
izbăviţi de ucidere nedreaptă şi vor avea de la sultan toate îndeajuns pentru
orice fel de trai al lor". Dar şi împăratul se gîndea că va avea cu ajutorul
acestor ostatici prietenie adevărată şi curată cu Murad, speriind cîinele
ca şi Hercule cu ciomagul. Şi dacă o dată ursita o să curme firul vieţii lui
Murad, împăratul va avea sultan un şarpe îmblînzit şi uşor de domolit,
crescut bine la sinul său, şi dacă ar fi să muşte pe furiş, după cum năravul
din fire nu se schimbă, ci măcar veninul nu-l va goli din dinţi. Legănîn
du-se în aceste visuri, împăratul se bucura, ursitoarea bizantinilor însă,
care vedea viitorul, suspina.

35

11. Murind Mahomed-bei, precum am spus, în Adrianopole
în palatele construite de el, patruzeci de zile au ţinut trupul
lui ascuns în casă în care zăcea, neîngropat; şi nimeni nu
ştia că a murit, afară de patru : Baiazid şi lbraim, patricii sau viziri, şi
doi doctori care zilnic intrau şi ieşeau, comunicînd marilor dregători vorbe

5

10

15

20

25

Ascunderea
morţii lui
Mahomed I.

Prometeu: e figura mitologică an·tică a preved·erii şi cuminleniei omeneşti :
\ z. Hesiod, Lucruri şi zile, v. 48 urm. - Murad . . ceilalţi doi: după L. Chalc., I. 203.
18 sultanul Mahomed I să fi avut numai doi feciori : pe Murad mai mare şi Mustafa
mai mic. speriind ciinele ca şi Hercule cu ciomagul: ·aluzie la cîinele mitologic
Cerher, pe care Hercule a izbutit să-l domolească.
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goale, că sultanul boleşte şi are nevoie de unele leacuri trebuincioase şi
potrivite pentru tratamentul lui. Şi se puteau vedea mulţime mare de oameni trimişi, unii în Serbia, alţi la Constantinopole, alţii prin insule, cău
tînd leacurile cele bune pentru tămăduirea lui. Aceluia însă căruia aveau
să-i fie date de doctori, spre a-şi goli intestinele de greutate şi a-şi uşura
plămînii şi ficatul, este spintecat la burtă şi toată făptura lui dinăuntru au
îngropat-o în pămînt înăuntrul camerei în care zăcea ; iar trupul i l-au
uns cu mirodenii şi l-au învălit într-o pătură şi l-au aşezat în pat ca pe
un bolnav care trăieşte. Toate acestea le făceau cei doi viziri şi robii palatului care nu ieşeau de loc şi nu comunicau cu nimeni. Şi scopul urmărit
era următorul : dacă ar afla de moartea sultanului popoarele dimprejur:
bizantinii, sîrbii, genovezii, veneţienii, Caraman în Anatolia, moştenitorul
.Murad nu va putea veni de la graniţa Persiei ; şi se va face tulburare în
împărăţie şi rebeliune în armată ; şi toate părţile de răsărit le va jefui
Caraman fără cruţare şi creştinii părţile din Tracia şi vor fi turcii nişte
nenorociţi, iar bizantinii vor fi cu noroc şi se vor întări.
Anunţarea

~1

2s

:10

35

XXIII. Stînd deci lucrurile astfel şi printr-un curier repede
:~~lnÎ~r~~- anunţînd lui Murad, moartea tatălui său, căci îşi avea
lui Mahomed I. atuncea reşedinţa la Amasia, după o trecere de patruzeci
de zile a sosit vestitorul pe care-l trimiseseră, şi le anunţă sosirea lui
Mtirad şi cum că a venit pînă aproape undeva de Brusa într-un sat cu
numele Melaina. Şi le-a dat în mînă scrisori de la Murad, în care arăta
sosirea lui în Brusa şi-i hotăra lui Baiazid să ia trupul tatălui său şi să
vină cu tot senatul la Brusa, ca să-l înmonnînteze pe tatăl său şi pe dînsul
să-l proclame sultan.
2. Primind Baiaz'.d cu plăcere şi bucurie deosebit de mare scrisorile, se
urcă a doua zi de dimineaţă pe tribună cu toate paşalele şi marii dregători
şi de faţă fiind o mare parte a oraşului, a început a cuvînta unele ca
acestea: „Vouă, bărbaţi, nu trebuie să vă spun şi 'să cuvîntez, din ce stare
la ce situaţie am fost înălţaţi prin bunăvoirea lui dumnezeu în urma
rugăciunii profetului. Căci ştiţi bine, unii văzînd înşivă cu ochii, alţii
auzind de la părinţi, că nu-s nici şaizeci de ani sau ceva mai mult,
de cînd urmaşii lui Osman au trecut strîmtoarea, şi toată Tracia au
cucerit-o şi împărăţia bizantinilor şi a sîrbilor au biruit-o şi au făcut-o
tributară ; ci şi pe romînii de peste Dunăre şi pe ungurii, neam de zeci
11 : Caraman: vz. XXI, I.
XXIII, I : la Amasia: vz. XXI, 13.-intr-un sat rn numele Md.aîva Melaina:
poate că e de citit MH.aLva „Negrileasa".
_
.
2: nu-s şaizeci de ani: turcii au început să treaca Elespontul pentru intîia oară în timpul războiului civil bizantin din 1341-1347; vz. II. 5. Cum Mahomed
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aex11yoi; VOOTJÂ.EUH<IL ;mi &.vay>tT) twci>v XQELOOl>ci>v Eon, ni JtQOi; '3EQWtELQV agµ6l>ia. Ka.l ~v tf>Eiv cirtEoTaAµevoov rcÂ.~'3oi; rcoM, Toui; µ6v Ev ~Eg{3t~. Toui; M f.v TTI
KooVO't'aVTLVOU, ă.ÂÂ.oui; EV t'ai:i; vÎjomi; EQEUVWvtai; TU rcgoi; taTQELaV xeiioiµa.
66 µeUoov rcoµaT·Ltrn'3m naea TWV tat'QWV TOU XEVWO'm Tciw EvTEQOOV TO Baeoi;
i<.ClL 'KOUcpi.om :JtVEUµova 'KClL ~:JtaQ, f>LEQ{>ay11 'KOLÂ.LaV 'KCll Jtăoav t'Î}v t:vf>ov JtÂ.clO'LV 5
auwu TTI YTI xaeaf>Ef><lmaotv 6vroi; TOU f>ooµaTÎ.OU, OD EXELTO" TO l\6 oci>µa µueoii;
aÂ.EL'ljJaVTEi; 'Kai OLVMVL ELÂ.ÎjoaVTEi; xaTE{hi'KaV EltL O'TQOOµvf\i; wi; .cio'3EVÎ\ twvTa.
Talim oiiv ltclVt'a EJtQat't'OVTO rraea TWV Mo j3EtLQÎjf>oov 'K(lL TWv natf>oov ŢOU n:aÂaTLOU, OL om E~Î!QXOVTO o1lt'' EXOLVOÂ.oyowTO µETcl nvoi;.
O'KOl'toi; oiiv TOWO'f>E.
d µa'3c.ooi TOV {}avmov TOU clQXTJYOU ta 1CEQL~ E-3vrr ·Pooµaîot, ~EQ~OL, rEvouîtm, 129b
BevEtoi, h Til 'AvatoÂ.'fi o Kaeaµav, ou f>uvÎjoEmi "KaTEÂ'3Eiv 6x Tci>v oQ-1..cov IlEQ-0tai; o "KÂ'l')Qov6µoi; MoeaT · Kai yEv~ETm '36guBoi; h Tii &gxfl xat otaoii; Ev Tcl>
OtQaTcl'>. 'Kai tel TÎ}i; eci>ai; m1vra clq>Etf>ci>i; o Kagaµav AE'l'JÂ.a.TÎjO'EL, Ta fle TÎ}i; 0Qc1x11i; OL XQLOnavot · 'ltOO fooVTm ToiigxoL lluITTuxowtEi; "Kat ·pooµaîot Toi:i; EUTIJXTr
15
µML '3aÂ.AOVTEi;.
XXIII. TouTOOV oiiv OUTwi; EXiOVTWV xat bui wxulle6µou nvoi; TOV {}avaTOV
toii :itaTQoi; tcp MoQcIT circayyti.AavtEi;, Ev 'Aµaod~ TOTE f>iayovtoi;, µtTa j(QQEÂ.Euoiv tEO<Taeaxovta Î)µEQcOV 'KClL, ov EotELÂ.av ăyyEÂ.OV, Ecp{}aOEV µTjVUOOV autoti;
t'Î}v WUOLV MogaT 'KClL wi; 'Ka"tÎjA'3Ev Eyyui; rrou Ilgofo11i; Ev xci>µn TLVl 'KaÂouµevn MtÂ.a'lva. Kat yeacpai; au-roi; EVEXELQL<TEV TOV MogaT f>TJÂ.Ouoai; Tfiv 20
O.UTO'U EÂ.EOOLV Ev tfl Ilgofon 'KUL OQLtofoai; tcp IlaytatiJ:r, onooi; Â.a(3wv TO :Jttci>µa TOU rcatgoi; autou ouv rra<rn tfl YEQOUO·L~ EJtaVÎJxn Ev ITgouon, l'.va "Kal TOV
:JtatEQa '3a'lj!WO'L 'Kai airrov clQXTJYOV civayOQEUoOOO't.
,
2. T6tE o Ilaytatiit µE{f OO''l')i; Î)l>ovl}i; 'Kai xaeiii; l>E~aµEvoi; w' yeaµµaTa, TTI 6rraugiov "Ka-Ofoa.i; bd -rou {3Îjµatoi; ouv niiot toîi; oaTearcmi; "Kal µtyioTii- 25
<TLV, 'KUL µeQOUi; OUx of..(you -rlji; rroÂ.EOOi; ( rtaQOVTOi;), llQţaTo f>T)µTJYOQELV tOLclf>E •
" ( Ilgoi;) uµiii;, c1 ăvf>gEi;, ou XQÎl Â.eyELV xal f>T]µT)yOQELV E'K ,OO(ai; Eti; JtOLaV Tli- 130b
X.TJV u'lj!M}11µtv ouvtullo"Koiivtoi; 0tou f>ia rraeaxÂ.Îjotooi; -roii rreocpîitou. Oif>atE
yag &xei(3&i;, OL µ6v cWtO'ljJEL, OL M rraea tcOV yoveoov EvWtL0'6EvTEi;, wi; Olm EotlV
30
ourrw EţTJiW<JTOV 11 rcÂ.Eov îl, &cp' OD TOV nog{)µov btaj3avrEi; oî. roii '0-rµav, Eroi;,
-rÎ]v 0Q~XTJV mioav EX{>clTT]<Jav xal -r'ilv (3aoiÂ.dav ·Pwµalwv ml ~eg(3oov urro-rEÂ.ij
xal un6cpogov WE~~av, o}„Â.cl xal BMxoui; urc6e tov ~avou(3LV xal OiJvvoui;, TO

·o

·o

8 BeţÎ)Qillcov P

li 20

EvEXELQîJOEv P

li

26 JtaQ6vi:o~ suppleui

li 27

JtQO~

suppl.

I moare la 1421 sînt cel puţin 74 de ani de atunci. Dar aici fiind vorba de o
cuvîntare fictivă retorică, faptele şi datele sînt de luat cu aproximaţie. - ci şi pe
rominii de peste Dunăre: Cuvîntarea festivă a lui Baiazid fiind o compu_nere literară retorică a lui Duca
din acest loc nu se poate face vreo concluzie asupra
timpului, de cînd Ţara R~mînească a început să plătească tribut turcilor.
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de mii, pe albanezi şi pe bulg·ari, pe toţi aproape într-un cuvînt subjugîndu-i, pînă la urmă aşa de tare i-au umilit, încît dările ţărilor lor
nici nu sînt în stare să ajungă pentru tributurile ce ni le dau în fiecare
an ; ci şi fetele şi feciorii lor, le trimit sultanilor cu supunere ; cum ?
cerind milă şi îndurare şi încetarea apăsărilor grozave şi pace de la
noi. Dar şi ce a fost tare şi mai vrednic pentru funcţii în această împărăţie, au ales cu pricepere şi înţelepciune din toate neamurile şi, ce
e mai mult încă, din straturile de jos şi de pe la ţară, cu toate că nu
credeau în unul dumnezeu pe care l-a vestit profetul şi i-au făcut cu
credinţă adevărată şi funcţionari fericiţi şi conducători străluciţi, dintre
care şi eu unul sînt şi partea cea mai mare din cei ce ascultaţi aceste
cuvinte ale mele. De aceea trebuie să nu ne lăsăm nici să nu zăbovim,
ci să fim treji şi să veghem şi fiecare din noi să se ostenească şi să se
lupte ca un adevărat fiu al lui Osman, ca moştenirea părintească să
nu o stricăm, nepăsători fiind. Căci şi părinte şi domn binefăcător
şi dătător el este unul singur Mahomed şi urmaşul său Murad, primul
5i cel mai iubit din fiii lui, carele s-a şi urcat chiar acuma pe tronul
tatălui său în cetatea cea mare a Brusei ; tatăl său însă şi domnul
nostru şi-a dat obştescul sfîrşit". - Şi cu aceste· cuvinte a izbucnit cu
mare durere în vaiet şi plînset; şi deodată toţi marii dregători şi înalţii funcţionari bocind într-un singur glas, plîngeau amar cu. mult zgomot şi mare larmă. Atunci Baiazid cu Ibraim ridicînd. mortul, l-au
aşezat în tinda palatului ; şi după ce l-au plîns îndeajuns, au poruncit
ca a doua zi armatele de răsărit să plece spre Galipoli, iar. marii dregători ·cu Baiazid mergeau din urmă pe jos împreună cu mortul ; şi
trecînd strîmtoarea, I-au dus la Brusa şi I-au pus în mausoleul ridicat
de el, făcînd jelanie opt zile .
pomenirea aşa, precum e obiceiul la
şi au lepădat doliul, l-au proclamat sultan pe Murad.
Şi s-au făcut serbările cuvenite şi el a răsplătit. pe dregătorii lui nu cu puţine acte de generozitate şi cu binefaceri, iar ei fiecare i-au adus daruri şi închinăciune; după aceea au
început să se ocupe de treburile domniei. Şi au pregătit soli pentru
Caram<ln şi pentru împăratul romeilor, anunţîndu-Ie moartea lui Mahomed şi urcarea pe tron a lui Murad, reînnoind şi legăturile de pace, după
cum e obiceiul la sultanii şi domnii cei noi. Ei şi voiau mai întîi să
aranjeze şi să consolideze situaţia din răsărit, cum se cade, prin tratate
şi jurăminte cu Caraman şi după aceea să treacă strîmtorile şi să se
ocupe de situaţia din Tracia.
Proclamarea
de sultan a
lui Murad li,
1421-1451.

. 3.
ei

După

ce i-au

făcut

1: Caraman: vz. XXI, I.
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µuQtclQL-ttµov yivo;, ,AA.Bavou; 'XaL BouAycIQOUr;, navrn; oxEMv ftltELV 'tOOOUtOV
El; 'tEAo; atxµaA.w.tţovn; handvcooav,

w;

'XaL 'ta bT)µooLa OUTWV 'tEAT) µÎ) ESL-

OXUELV wu; cpOQOU; TOUI;' ETT)Otou; 'tou; btboµhou; Î)µi:v isaQ'XELV, ăAM 'XaL Ta;
-lhiyaTEQa; 'XaL 'tour; ufou; aU'tWV ESOltOO'tEAAELV ltQO; wu; Î)µE'tEQO'UI;' OQX.T)YOUI;'
boUAOltQEJtW;. nwr;; EAEOV ţT)'tOUVTEI;' 'XaL OÎ'X'tOV, &va'XWX,~V BELVWV 'XaL ELQÎ)VT)V

s.

JtaQ' Î)µwv. 'AAJ.a 'XaL ooov EY'XQa'tEI;' 'XaL ltEQL 'tÎ)V Î)yEµov[av 'taU'tT)V asLwµan'X.W'tEQOV, oocp~ 'Xai imoTT)µovw; ouJ.A.Esavn; ix naowv •wv yevEwv xat Talim
To n:A.Eov 'X<l'tW'tUX,E; 'Xai ciyQO'tt'Xov, xai '3eov Eva µÎ) oEBovn;, 'tOV ov
TT); E'XÎ)Qusev, ;ml '3rnoEBei:; 'XClL Eutux.ei:;

&ţtwµanxou; TE

o JtQocpfi-

xai A.aµnQou; 11yEµ6-

va; clltEBELţav, iţ cI.iv 'Xayw î<.aL 'tO ltAEi<J''tOV µEQO; 'tWv cl'XOUOVTWV,

a AE)'W,

't'UY-

xavoµev. ~EL TOLV'UV µÎ) {>~{}vµELV µT)BE OîWELV, ăAA.a vÎ)cpEtv xal EYQT)YOQELV x.al
w; uto; yvfiow; 'tOU 'Orµav &cp' Î)µwv o 'Xa-3el; txywv.tţeo{}m, tva µÎ) 'tÎ)V 3taTQtxÎ)v 'XAT)QOvoµ(av a.µeJ.i}cravn;

cp-3dQwµev.

Kai yaQ

•fi µtyaAoltOAEt IlQOUCJ'll vuvt.

TEQOr; Brnrro•T); &rribcoi<E to x.oivov X.Qfor;." -

131 b-

x.al 3tCXTÎ)Q 'Xal beCJmJ'tT);

EUEQYETT); 'tE 'Xal bo'tÎ)Q o <lUTOI;' tl; fonv oi Mtx.tµh 'Xal o auToii bLabox.o; MoQU't, o JtQW'tOI;' 'Xal rro-8-Etvo'ta.to; 'tWV 'UlWV c:t\rroii, o; 'Xal Ev TCP '3Q6vcp 'tO'U na'tQOr; autoii €x.a'3tCJEV EV

10

o f>E

15

lt<l'TÎ)Q autoii 'Xal Î)µE-

Kal taiiro ttrroov Ex.oipato 'XOJtnov

µiyav ,µET olµwyl); x.al baXQUWV" xai a~ta mh>TE; OL µtyLOTclVEI;' 'X.al .ot {>aBBoiix.ot
µL~

cpoovfl &J.aA<isavtt; µtta '3oQ\JBou xal X.Qotou n:oA.J.ou yoEQwr; E"XJ.atov. To•E

o IlaytaţÎ)t

20

n:oQtueo-ttm JtQo; KaAJ.tol'.1:rcoALv, ot bE µEytoTave; ouv •0 IlaytuţÎ)r BooTJV î'.at6mo{}tv ouv •0 VEX.Q0. x.ai BwBavTEI;' -rOv ltOQ.frµov EcpEQOV autov Ev IlQOU<ftl xal
xatE-3Evto EV •0 lt<lQ' auToii boµT){}Evn Bwµ0, niv-3or; ltOtÎ)oavn; O'Xta~µEQOV.
3. Ta µvT)µ6cruva bE wr;, 'Xa-3w; f-80; autoi:; EoTL, ltOtÎ)oavTE; xai to ltEV-

25

ouv T0 'lJtQa.Î)µ Ba<J'TaoavtE; TO mWµa E'3T)'XUV Ev Tfl auJ.fl TOii JtaJ.attou 'Xal lxav~ '3QT)VÎ)oavn; E'XEAEuoav rfl €moiio11 Ta OTQattuµma rit; EW

{}o; &rcoBaA6vnr;, tov MouQaT OQX.T)YOV OVT)YOQEuoav. Kai ra Elx6ta EoQTaoavu;
xai cptAonµtar; OUY. OAL ya; xal EiUEQYEOLa!;' Toi:r; ăQX,OUOl V &µdipa; xai autoi ouv
M1Qot; tÎ)V ltQOO'XUvT)OtV E'Xaoto; cmobtbwx6nr;, ltEQL rlj; 1'1YEµov[a.; EcpQOVTtţov.
Ifoi BÎ) JtQfoBw; ho(µaţov nQo; t'ov KaQ<lµav 'XO.L JtQo; Tov BaotA.Ea 'Pooµal.wv,
µT)vliovTEr; -rov '3avatov MoxaµET xai tÎ)v &va.y6QEuotv MoQat xai n[oTFtr; &vaVEOiivTE; ELQT)Vt'Xur;,

w;

Hto; Toi:; vfot; UQXT)YOÎ:; xal Î)ytµoot. Kai yaQ EBouA.ov-

tO TU rlj; EOO ltQOOl'XOboµfy:;m xai &ocpaÂfom,

w;

XQÎJ, bta ouv{}T)'XWV 'XO.L OQ'XWV

µETa mii KaQaµav 'i'.al TOTE Ta Tlj; E>Q~xri; oxEipao{}m mQc1oavTEr; TO'<' nQo-frµ6v.
5 oixwv scripsi: olxw~ P 11 B xaToTUX.E~ P li 18 ftE•' Bek: flEfi' P 1123 Efl n1:.1ouari P.
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4. lmpăratul Manuil însă apucînd înainte, trimite el soli la Murad pe
Paleolog Lahanas şi pe Teologu Corax, chipurile, cu condoleanţe din
parte-i şi cu felicitări la intrarea în domnie ; pe lîngă aceea, ei mai aducîndu-i aminte de ultima voinţă a tatălui său, îi cer să dea împăratului
5
băieţii, în caz că ar voi să fie în unire şi dragoste, precum erau cu tatăl
său. Dacă însă nu vreau să-i dea şi să se ţină de dispoziţiile părinteşti,
atunci el, adică împăratul, are pretendentul la tron şi peste foarte puţin
timp îl va pune pe acesta domn al Macedoniei şi Chersonesului şi a
toată Tracia ; ba, nu după mult timp şi al Asiei şi al celeilalte părţi
]()
întregi de răsărit. Făcea aluzie la Mustaf a, despre care s-a arătat mai
sus. Baiazid însă, ca din partea noului sultan Murad, a dat solilor un
răspuns, zicînd : „Nu e frumos şi în concordanţă cu sfintele porunci ale
profetului, ca băieţi de Musulmani să fie crescuţi de ghiauri şi educaţi,
va să zică, băieţi de-ai bine ·credincioşilor să fie epitropisiţi de necre],'j
dincioşi. Ci împăratul să aibă, dacă vrea, dragostea noastră şi sfi
rămînă potrivit primelor tratate prieten şi părinte al tuturor acestor
orfani, dar fără altă pretenţie de epitropisire. Şi noi vom avea prietenia
lui ca un mare noroc şi ca o pecetluire recunoscută de toţi, păzind ca
nimeni din noi să nu facă vreo încălcare nenorocită şi să treacă dincolo
20
de marginile hotărîte, ci între noi şi voi să stea jurămintele ca un perete
. de fier şi ca o împrejmuire neclintită. Cererea însă de copii şi să-i
deţină şi să-i epitropisească, e cu neputinţă să i-o împlinim ; iar să i-i
dăm, e şi mai cu neputinţă".

25

30

5. Cu aceste cuvinte solii împăratului au fost tr!mişi
acasă şi raportind totul jmpăratului, cuv ţ dovezi s-au
părut. Şi muncindu-se în sufletul său, şi-a adus aminte
de cuvintele cu care s-a fost înţeles nu de mult cu Mustafa care trăia în
insula Lemnos, de cind a fost trimis in surghiun de însuşi. împăratul,
precum s-a arătat mai sus ; şi-l cheamă la sine pe Dimitrie Lascaris Leonclaris, un bărbat şi, precum ar trebui spus, general viteaz, care şi-a cişti
gat un nume mai întîi în Lacedemonia şi Tesalia, cînd trăia încă fiind
împărat acolo Ioan Paleolog, rnwotul de frate al împăratului ; . căci acest
Mustafa contrapretendent la tron.

4 :Teologu Corax:
vz. XXII, 7, unde e numit
numai simplu Teologu. al Asiei : vz. XXI, 2. - despre care s-a arătat mai sus : vz. XXII, 5. - ca un
perete de fier: Prof. Ieremia, I, 18 şi 15, 20; Iezechil, 4, 3. 5: Cp. G. Sfranţes, 1029 AB. - cuu ţ s-au părut: Locul în P şi .P1 _care-l
copiază pe P, e stricat. La sfîrşitul paginii în P f. 313v e numai prima silaba
dintr·un cuvînt care în pagina următoare n-a mai fost întrogit. Vechea traducere
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4. 'O bE BaoLÂ.Eu; Mavo\JÎJÂ. neoaenaoa; îOV itaLQOV OîEÂ.Â.EL neo; autov
nefoBEt; tOV Ilal..moMyov Aaxo.vă.v ')(.OL 0EOÂ.6yov TOV K6eaxo., w; bi):3Ev naeaµu'3&v xo.i. TÎj; aexfJ; Tcl ElOObta O\JyxmeoµEvo;, :rreo; TOUTot; avaµtµVÎ)O'XOVTE;
xai. tÎJv 1ou nateo; autoii WTEQatav Bou>..riotv, altouvTE; Ta nmMa bo{}i)vm np
BaotÂ.Et, EtnEQ BouÂ.OLVTO Ev oµovot~ xo.i. aycmu, xa{}W; xai. µETU îOU n:ateo;
fioav. El b' OU {3ouÂ.ovtm btb6vm itat Tot; natQL'XOt; '3rnµoi:; µÎJ nQOOÎl'XELV, auEv o/i.fycp XO.taOTÎ)OEL TOUTOV ăe
16;, llYO\JV o j3aoLAEu;, EXEL TOV EcpEbeov xai.
xovra Mm<.Ebovta; xai. XEQQOVÎlOO\J xai. :m:'.wri; ee~i'.'Y);. ou, µET' ou no/i.u bf. xai.
•Aota; xai. n:aori; ăl..Ari; avaToAi);. 'Eol)µmvE bE Tcp JtQOfi'Y)AW'3Evn Mouoracp~. ·o

5

w;

w;

bf. Ilaylal;ÎJt
Ex nQO<JWJtO\J TOU VEo\J aexriyou Moueat EfiW)(.E JtQO; Tou; JtQWPu~ WtOXQLOLV AEywv w;. "Oux fon xal..Ov x.ai. roi:; TOU JtQOcpÎlTO\J -0-ECJ:itL<Jµaot
O\Jv~bov Mo\JOO\J~avwv :itai:ba; TQEcpw-3m naea wBo\JQLf>wv x.ai. nmbaywyEi:o'3m,
tout' fonv EUOEBwv Jtai:ba; nae' an:lotwv E3ttTQOJtEUECJ'3at. 'AAJ..' d '3EÂEL o BaotAEu;, EXETW tÎJV Î]µETEQClV ayfutriv -xai. µEvhw 'X.O.Ta Ta; JtQWta; ouv{}i)xa; cptA.o;
xai. nan)e t&v O{!<Pav&v toUTWV mivrwv Exto; ăl..l.ri; E:inreomitl); bta'3foEw;.
"E~oµEv bE xai. ÎjµEi~ tÎJV autoii cptAi.av w; EQµULOV Tl xai. xa'3oAtXOV Emocpeayi.oµa, t'Y)QOiivrE~ µi} EJtEµBaLvELv n t&v aJtcuol.wv µril>E u:itEQ ta fox.a.µµEva Jt'Y)f>fiv
tt; acp' fiµ&v, au· Ev µfoci:i fiµ&v xai. uµ&v fotwoav OQXOL xa'3WtEQ otfi'Y)QOU;
toixo; xai. aocpal.E; JtEQLcpQO,yµa. To bE altELV TEXVCl xai. EXELV ')(.(lL EJtLîQOJtEUELV
ab\ivatov fonv altoiTvtt ouvt.t'3Eo'3m · to bE bo\Tvm µaAov af>uvatWTEQOV." 5. ToutOL~ toi; Aoyot; UJtO:itEµcp'3htE; OL toii BaO'LAEw; JtQEoBEt; )(.ClL neo;
tov BaotAEa JtclVta &.vaAE~avtE;, Eao~E ta eÎl t ~Eiyµata.. Kat flii TÎJV 'ljJ\JXÎJV
xaµoov x.at El; avliµV'Y)OLV iMoov îWV eriµanov, ;c1v O\JVETcl~aTO Tcp Moucaacp~
ăen Ev TU Al)µvcp vl)ocp buiyovtt, E~ OTO\l JTUQU tou autoii BaotAEW~ EJtEµcp-311
E~OQLOto;, w; o Myo; cp-0-aoa~ Ef>Î)AWOE, µEtaxaÂELtat L1riµÎ)tQtOV AaomQLV TOV
AEOVtUQLOV, ăvbea. xat,
xeii ELnEÎ:V, O'TQat'Y)yov yEvvai:ov, Euf>oxtµÎ)IOaVta EV n:
AaxEf>mµovt~ xai. E>ETTClA~ to JtQOOtOV l;&vtoi; tOU Ev auTfl BaotAEUoavto; 'lwav-

w;

8 ou scripsi: ou P: delevit Bek 1112 xa~ouQ[Owv P 1 : xa~oU(ILOwv P 1122 linea desinente
paginaque QÎI P : fortasse gÎjµaTa &qnA.la~ sive tantummodo QîJTU supplendum est.
italiană redă locul numai cu: ,,nella anima sua rimase molto contristato" (ed.
Bonn, p. 419). Rezuma torul codicelui grec 4 al Academiei Romîne, p. 33, care
şi el l-a avut locul stricat, îl interpretează, rezumîndu-1 astfel: auTa Ta A.OyLa &vi<pEQOV ol n:(lfo-~EL~ n:(IO~ TOv ~acrLHa xat t<pav11aav Toaa bayxâµaTa „aceste vorbe solii le-au
raportat împăratului şi i s-au părut tot atîtea înţepături". Poate că ar trebui întregit în !'.>TiµaTa &qnii.[a~ bdyµaTa „cuvintele dovezi de duşmănie i s-au părut" sau
numai în QYJTU bdyµaTa „raportînd totul împăratului, le-a socotit drept „anumite
indicaţii". - precum s-a arătat· mai sus: vz. XXII, 5. - Ioan Paleolog: e Ioan Vil
Paleolog vz. XVIII, 2.
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Dimitrie avea pe lingă el cele dintîi demnităţi şi funcţii. După moartea
lui Ioan, împăratul trimite pe cel de-al treilea fecior al lui, dindu-i coroana
de despot al Tesaliei ; pe L~cmdaris însă 1-a chemat de acolo şi-l ţinea
în Constantinopole pe lingă sine ca pe un bărbat priceput şi încercat în
chestiunile militare.
6. Căci împăratul Manuil a avut fericirea să aibă şase
copii de partea bărbătească ; dintre aceştia cel dintîi era
împăratului
Manuil li
Ioan, care a şi primit de la tatăl său coroana şi a fost
Paleolog.
proclamat împărat al romeilor ; cel de-al doilea Teodor,
pe care l-a pus despot în Lacedemonia ; cel de-al treilea Andronic, care
a fost făcut despot în Tesalia ; al patrulea Constantin, care a şi primit
părţile dinspre Marea Neagră [părţile dinspre Chazaria] ; al cincilea
Dimitrie şi al şaselea Toma, care stăteau cu tatăl, fiind copii brudii.
Feciorii

10

15

20

25

30

7. Atuncea împăratul, dus de nevoie, îi dă din Constantinopole lui Dimitrie Lascaris zece trireme, bine pregătite,
şi-l trimite în insula Lemnos cu ordinul să ia pe surghiunitul i\lustafa cu Tineit, de care înainte a fost vorba deseori, şi cu ostaşii
de pe trireme să-i ~coată în Chersones. Şi pe Mustafa ii va pune sultan
în Traci a, ca unul ce este fiu fires.c al lui Baiazid, care a murit mai înainte,
şi moştenitor universal al 1p~tterii de stat părinteşti, al locurilor şi ţărilor;
şi aceasta s-a şi făcut. Căci la turci era un obicei din vechime să nu se
intereseze al cui băiat este acesta şi al cui acela, ci numai şi numai,
dacă este coborîtor din Osman. Dacă însă nu este din aceeaşi tulpină,
nu se poate să-i urmeze şi să-i dea cinstea de sultan.
Obiceiul
de succesiune
la turci.

Războaiele
lor de pradă.

8. Dar să fac aici o expunere a mentalităţii turceşti, pe
care o au ei de demult şi care ţine şi pînă azi ; căci în
urma acestei mentalităţi năvălesc cu vitejie asupra creştinilor şi-şi ridică
monumente de biruinţă în contra lor şi întotdeauna ca nici un alt neam
au avut parte de victorie. După ce turcii, pornind din Persia, au trecut
graniţele Armeniei şi au început să prade părţile Capadociei-de-sus şi
ale Licaoniei, au dat sfoară în ţară ca din partea sultanului, că oricine
ar vrea să vină la năvală în contra necredincioşilor, să vină ! Căci era
naţia turcilor, ca nici un alt neam, iubitoare de prădăciuni şi nedreptăţi.
6 Cp. L. Chalc., I. 192, 11-14 şi G. Sfranţes, I, 124, 15-125, 14. - părţile
dinspre Chazaria: aceste cuvinte nu-şi au nici un rost. Chazaria, un stat mare în
nordul Mării Negre, aproape de la Nistru pînă la Volga, - spre sfîrşitul secolului al
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vou Tou TiaJ...moA.oyou, avE,jnou TQu a.uToxeaToeoi;· xal. yae o ~riµÎ\TQLo; oDTOi;
EÎXE TU Jt(>cOTa TOOV nµoov Jta.Q' a\mp. E>a.vovtoi; b~ autou JtEµJtEL tOV TQLtOV TcOV
ULEOOV amou OtEcpav<OOai; bEOJtOtl)V Ev 8EttaAL~, tOV M AEOVTUQLOV µEta.m~µ'\j!ai;
ixtrntv Eixtv EV Koovotavttvou JtAl)OLoV autou wc; ăvbea. OUVEtOV xat JtEQL ta
otecr.noonxa Mxi,µov.
134 b
6. Kat yae riut1Jxu o ~a.otA.tli; Ma.voul}A. Ev E~ nawtv ă!}(>rntv, wv o:itQfu.-.
TOi; ~V 'looavvric;. oi; xal. OtEcp-3dc; JtaQa tOU JtaTQO; amou BaoLAEli; ·pooµa(oov
'
,_Q.
s:. ,
C\ 'S:.
„ i<.<lL' 1.1EOJ'tOTîJV A Ui<.Eumµovi.a;
s:.
,
,
O.VîJYOQf1)lJî).
o• uEUtEQOi;
OEOuOOQOc;, ov
i<.O'lEOTîJOEV.
o tQL Toc; •Avbeovtxo;, oi; xal E>n-raAta; brnrcbt11; EYEvETO. o TEtUQto; Kwvotav~

I

'ttvo;, o; xat ta Tiovnxa µi(h'j [-ca rceoc; Xaţa.etav] ixAî)QWOO.TO' rciµrcto; bE ~11µflTQLOt; xat Eino; 8ooµă;, o'L xal. oliv Tcp natei. btl)yov vÎ\ma tuyxavovtE;.

10

7. Tott oiiv :x:eel.ai; xatEJtetyolxn}i; tQLÎ\QELi; bixa, w; XQÎl, Ex Tl)c; Koovo•avt·LVO\! tcp ~îJµîJTQtcp tcp AaoxaQL rcaeabolii; ErcEµ'\j!Ev Ev Ti\ vf\ocp Af\µvcp rceooTa~a; autov ÂaBEi:v tOV E~OQLO'tOV MouoTacpăv oliv tcp JtOAAaxt; JtQOQQl'){}ivn Tţtval.t xat E~ayayELV autolii; Ev Xf;QQOVÎ\Oq> oliv tj'j Buvaµu TWV TQLÎlQEOOV. Kal tOV 15
Mouotacpăv UQXlJYOV xataOtÎlOEL 8e~x11c; wi; utov OVta cpuoti<.OV tOU J'tQOrutotXOµivou Tiaywţl}t xal w; 'X.a-6oÂtXOV 'X.AîJQOVoµov tWV JtaTQL'X.Wv autou Jt(>ayµatoov,
tOJt(l)V xal ErcaQXLWV' o Bi} 'X.UL yf:yovtv. Kal yae E-troc; ~V nexai:ov -coii; Touexotc;
TO µÎl :itoÂu:itQayµovEi:v, ttvo; ofitoi; xal TLvoc; Ei<.EÎvo; na.ic;, :itA.l\v xal. µ6vov, EL
roii 'Otµav &rcoyov6v Eon. Et B' om fon Tljc; auTljc; (>tţl')c;, &MvaTOV UJ'tEl'ltELV 20
-xal ilic; CfQXîJYOV nµăv.
8. "Ae~ooµm M EVTt®Ev TÎlv fanaÂ.m yEvoµEVîJV na.ea twv Touexoov E:itlvotav btî)yl\oa.o{}m, l\ ml liXQL TOU vw <>XPţEtm. xal fit' auri'jc; &vBQElooi; tWV l 35b
XQLOTL<lVWV EcpLOtaVtm 'XAlL TQOJ'tata Y..at' 0.UtWV BtEYELQOOO~ ml ic; aEl. tl\v VLXOOoav wc; oux. ăAÂ.o yivoc; XEXÂÎ\QOOVtat. Ot ToiiQXOL xatUQO.VtEc; Ei<. IlEQOLBoc; xai. 25
Ta TÎ)c; 'AQµEvta; OQLO. BL<lBavtEc; ml ae~aµEVOL ÂET)ÂatEL V TU t:l)c; ă.voo Ka:itJtaBoxta; µEQîJ xal t:l)c; Auxaovtac;, Ei<.ÎlQUttOV wc; EX Jt(>OOOOJ"COU TOU UQX.îJYOU Bta 'tOU
xl)(nntoc;, w;, Ei'. ne; BouÂOLtO d; EmBeoµl\v CucLO'tOOV U-3Eiv, EA.-Ohoo. THv yae
to E'6voc; 'tWV Touexoov, wc; OU'X. ă'JJ.o, cpLAUQrcayov -xal cpLÂaBLXOV. Ileo; W..ÂT)Âa
10 'tU :rtQO~ xataQ(av p: om. I: seclusi li 20 a:rtoyovov p: vide et 189,18
U:rt~XELV P1 li 22 ăQţoµm P.

I U:rtELXELV

Buii: u:rtd p:

8-lea o prinţesă chaz.ară a ajuns împărăteasă în Bizanţ, soţul ei fiind numit de
aceea Leon IV Chazarul (780-785), - dispăruse de mult în timpul lui Duca. Vechea traducere italiană nici nu le are aceste cuvinte. Cred că e notă marginală a
vreunui ciftor sau copist, intrată apoi în text ; şi de aceea te-am scos din text.
8: turcii pornind din Persia: nu e Persia, Iranul propriu-zis, ci vastul imperiu
turcoman; v. XVII, 7. https://biblioteca-digitala.ro
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Căci şi

între ei erau aşa ! Dar în contra creştinilor, ce să mai spun ?
Numai să fi auzit glasul crainicului chemînd la năvală, ceea ce pe limba
lor se chiamă acchin, atunci cu toţii de-a valma ca un rîu ce se revarsă,
aleargă nechemaţi, în cete nenumărate, cei mai mulţi fără vreo raniţă
5
sau traistă şi fără lănci şi iatagane, alţii . făcînd drumul pe jos, cei mai
mulţi cu nimic alta decît cu un ciomag în mîinile fiecăruia. Şi pornind
în contra creştinilor, îi prindeau ca oile, dumnezeu cu judecăţile lui nepătrunse dind această osîndă în contra noastră pentru mulţimea păca
telor neamului nostru. Şi năvala lor ţinînd neîntrerupt pînă acuma au
10
cuprins nu numai ţinuturile răsăritene, ci şi ale Traciei, strivind cu desă
Yîrşire toate ţările· din Chersones şi pînă la Istru şi nu e zi în care să
stea degeaba, ci dacă azi se făceau că au revenit la relaţii de pace cu
sîrbii, mîine prădau în părţile Aticei şi Lacedemoniei, ale Ahaiei şi Eladei. Poimîine, dacă, în aparenţă, legau pace cu statul bizantin, plînset
15
şi vaiet se revărsa asupra sîrbilor, apoi asupra bulgarilor, după aceea
asupra albanezilor : şi aşa necontenit, orice popor incult sau civilizat.
barbarii n-au încetat să-l bîntuiască şi nu încetează nici pînă azi şi,
precum cred, nici nu vor înceta, pînă ce nu o să primim în inima noastră frica de dumnezeu. Căci păcătuim faţă de dumnezeire şi, deşi sîntem
20
botezaţi în numele tatălui şi al fiului şi sfîntului duh, al unui singur
dumnezeu, totuşi nu ţinem seama de el şi călcăm poruncile singurului
dumnezeu adevărat ; şi de aceea am fost daţi pe mina celor tără de
dumnezeu şi pe drept sîntem pedepsiţi de ei, căci bună şi dreaptă este
hotărîrea lui dumnezeu.
25
Şi nu numai neamurile cele atît de multe şi numeroase pînă la Istru,
le-au înfrînt pînă la capăt, ci şi dincolo de Istru pe romîni; şi pe înşişi
ungurii, mulţime fără de număr, i-au făcut puţini ; şi nu numai turcii din
părţile vecine. cei din Tracia, din Atica, din Iliric, din Hemimont şi cei
vecini cu Serbia străbat prădînd ; - şi cît despre mine, e astăzi mult
30
mai mult popor turc de 1<1 strimtoarea lingă Galipoli şi pină la Istru decît
acela care locuieşte în părţile Anatoliei, adică popor turc ce-i supus sultanului coborîtor din urmaşii lui Osman ; - ci şi turcii din pămîntul
Asiei şi cei ce locuiesc în Frigia, - dar ce spun? - cei din Licaoni.'.I,
cei din hotarele Armeniei, din Amasia, Capadocia, Cilicia, Licia şi Caria
35
vin pînă la Dunăre pe jos, ca să prade pe creştini. Şi chiar dacă ar
năvăli de zeci de mii de ori asupra unei ţări din cele mai mici, ci totuşi
acchin:

turceşte,

incursiune de

pradă

şi

jaf: vz. G. Moravcsik, II, 65 s.v. şi de aceea am adăugat.
nQo~. „Poimîine trăgînd spre pace statul bizantin, în aparenţă". Bekker
suprimă
Tei legînd [manwv.oov cu 'Pooµa[oov, dar nu bizantinii erau aceia care încheiau pace·
UK'l(Î)V

imanwv•oov e genitiv absolut; de subînteles •<i>v TouQxoov
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'i'clQ i1v· EL bE i'.ata zewnavOO\I, -d. xeÎl xat AEyELv; l{at EL µ6vov 'tÎ}V 'tOU 'X.Î}euxoi;
cpc.ov11v clX.OUoC.OOL (O; :iTQO; Embeoµiiv, o î'.OAEhm xara 'tÎ}V aimov yÂoonav al;txtiv, TOTE :rcâvtEi; z{1b11v r.at cb; :rcornµo; eiwv mhoxJ..ritot,ăveu BaJ..avttou xat :rciiea;, OL :rcÂELotOL i'.OL alx,µoov xat &x.tvaxoov, ETEeot :rcEţot tÎ}V rcOQELQV µuetaet..3µou; iTaQEµj3oMi; OTotzi1oavtEi; {}fouotv, oux ăUo OL :rcÂEoVE; &J..J..' 11 eo:rcaÂov tati; 5
hâotou XEQOL Kat i'.ata 'tOOV XQlOtLCLVOOV oeµW-vni; cb; :rce6Bara 'tOUTOu; EswYQC.OV, clQQÎltot; E>EOu xetµaot tOUto xa-3' fiµoov 'tO 'lJiiqnoµa bEf>c.oxoTo; EVE'Xa
iTAii-3ou; aµaenwv TOU ll~lEtEQOU yivoui;. Kat fi Eml>eoµ~ fi OUVEXÎ}; XQatOOOCl
ăxet TOU vuv, ou µ6vov ta &vatoÂtxa {}iµata, aÂAa xat ta tît; E>e{txri; 'x.QatiioavtE;, arco XE(>(>oviioou µizet 'tOU "foteou :rcâoa; 'ta; Ercaexta; x.a'6vrcota~av'tEi;, 10
TO xa{}rnâotriv µ~ aµEAoiivtE;, aÂAa oiiµEeov :neo; deiivriv µEta<Jxl]µanţoµEVOL 136b
mi; ~ieBot;, auewv ta 'tft; 'Atn'x.îti; xat AaxEf>mµovta;, 'Axatai; 'Xai. 'EJ..Mf>oi;
EAlJtsovrn. Mtta t~v auewv f>E 'ta t&v 'Pwµatwv, cb; Ef>Oim, (:neoi;) ti}v El.eiivriv Emorcoovtwv, -3eîtvo; 'Xai. o\Jat Toii; ~ieBoti; ErcEQQEEv, EÎta BouJ..yaQoti;, µEtE:rcELm •AJ..Bavt'tat;. ;mt xa-3E~îti; ÂuµatvovtEi; a:rcav ăyetov tE xat flµEQOV rnvo; 15
OL Bâe~aQOL ou'x. E:rcafovTo 'x.at ou :rcafovtm ăzet T~v oiiµEeov· cb; Eµot f>oxEi, xat
ou :rca{1<Jovtm, ăxet; &v fiµEi; Tov Tou E>EOu cp6Bov h vcp MBc.oµEv. Kat yae El;
TO E>Ei:ov l)µEi; a<JEBOUVTE;, Ba:rcno'µa EXOVtEi; El.i; ovoµa rcareo;, ULOU x.at aytou
mEuµato;, tft; µui; '3EOtljtO;, 'XOL Tomou 'Xatacpeovoiivtt;, a-3ETouµEv tai; EvTOJ..a; TOU µ6vou UAY)'3tvou E>Eoii· wii; aoEBfot :rcaeEM{hiµEv 'x.QL flt'XOLW; urc' aUTWV 20
r.oJ..aţ6µE{}a, tou E>rnii TOtlTo xaJ..<i~ 'X-al f>ixaiwi; oetoavTo;.
K~l ou µ6vov ta :neo TOii "foTeou µueul.et'3µa rnvlj 'x.OL rca~trcoÂÂa, &J..Aâ
i'.at µtta TOV "foTeov BAâxou; El; TEAo; 'tQJtElVWOClVTE;, O\\vvou; autou;, tÎ}V
aµhe'Y}TOV JtAY)'3UV, EUfltaµETeov xatEQyâoavtt;, xat ou µ6vov OL YELtVLWVtE;
Touex.ot xataTeixouotv, OL ti); E>e{txl];, OL 'tft; 'ATnY-ît;, oi. wii 'IAJ..uetxoii, oi. 25
TOU AîµtµoVTOU xal oi yELtVLWVtE; ~EQBlJav· - xal yae ooov to xat' EµE, :TCOAV
rrJ..E:ov TuyzâvEL TO yho; toiito TÎ}V oiiµEeov &:rco JtoQ'3µoii KaUtoun:oÂEW; ăxel
Toii "foteou Jtae' ooov h tot; TÎ\i; 'AvatoJ..f}i; µEeEot' i:o xmoLxoiiv, Myw to imii;mov tOU aexriyou TOU EX 'tWV 'O{}µâv· - &Ua xat oi. EX TÎ}i; 'Aotânf>o; yît; xul. 137b
oi TÎ}v «lleuytav OL'i<.OUVtE;, 'X.OL tL ÂEyw; AuxâovEi;, oi EV Tot; 'AeµEVlwV oeloi; 30
xE4tEvot, 'Aµaowot, KmtnaMxm, KtJ..txE;, Ai'.mtot, KăeE; ăxet L\avouBw; rcEsoi
n1v :rcoeEtav :n:otoiivTE; lvE'X.a wii xJ..hjJm xetonav6v. Kal yae El µuetaxt; µuetoi
4

ă.xxivaxwv

P li 13

'ta P :

de/evit Bek

I 1tQO~ supplevi.

cînd cu unii cînd cu alţi, ci Turcii; şi construcţia
în chip destul de liber; vezi Indice gramatical. tru Iliria; Hemimont: a fost o provincie romană
mus) în împărţirea administrativă de mai tîrziu a

genitivului absolut, Duca o foloseşte

Iliric: /llyricum e numele roman penîn Tracia la poalele Balcanilor (Hae·
imperiului roman.
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Acest lucru, toată Tracia pma m
Dalmaţia a făcut-o pustie ; acest lucru pe albanezi, fiind popor nenumărat, i-a micşorat mult, tot aşa pe romîni ; pe sîrbi şi pe bizantini i-a
nimicit pînă la capăt.
ca

nişte hoţi,

ŞI

pradă şi pleacă.

9. Şi din aceştia, ajungînd astfel robi de război, a cincea
parte din captura de război, după legea cea nouă a lor, o
dau sultanului şi o închină această a cincea parte statului
şi aceasta e partea cea mai bună şi mai aleasă. După
aceea, funcţ:onarii fiscali ai sultanului şi de-ai statului, unde văd între prizonieri un tînăr voinic, îl cumpără pe un preţ de nimic şi-l trec pe seama
statului sub nume de rob. Şi pe aceştia sultanul îi numeşte oastea cea nouă,
pe limba lor însă ieniceri, pe care îi şi aduce la legea lui fără de dumnezeu şi tăindu-i împrejur, îi numeşte cu totul ai săi şi le dă foarte multe
daruri şi-i pune în cele mai strălucite funcţii şi-i înzestrează cu moşii Şi
privilegii nu din cele mai mici şi din tot felul de alte bunuri şi mănîncă
şi bea împreună cu ei şi-i înconjoară cu dragoste ca tatăl pe copiii săi ;
şi aceştia cine-s ? păstori de capre şi oi, văcari şi porcari, băieţi de ţă
rani şi herghelegii. Şi aceia în faţa unei purtări ca aceasta, pentru sultan
viaţa lor o socotesc întru nimic, şi în timp de război pentru mărirea de
care se bucură, ca să nu o piardă, fac sforţări supraomeneşti şi dobîndesc victoria. Şi semnul după care pot fi recunoscuţi aceştia este acoperămîntul capului care în limba romeilor de toate zilele se chiamă zarcula.
Căci în mod obişnuit toţi turcii întrebuinţează acelaşi acoperămînt al capului ; şi anume toţi cîţi sînt din oameni de rînd şi din nobili, îl întrebuinţează de culoare roşie purpurie ; cei de origine străină insă care au
căzut sub jugul robiei şi au fost înscrişi robi ai sultanului, aceştia poartă
pe cap învelişuri albe dintr-o pîslă foarte albă, ca o jumătate de sferă,
cit să încapă capul, deasupra pe creştet mai prisosind ca de o palmă şi
lerminîndu-se într-o formă ascuţită. Şi această formaţie nonă de armată
sporeşte an de' an foarte mult şi la una se numără de o sulă de ori una,
căci robii dobîndesc alţi robi şi robii robilor iar robi ; şi toţi se cheamă
robi ai sultanului. Şi între ei nu-i nici un turc nici arab, ci toţi copii de
creşt:ni : greci, sîrbI, bulgari, romîni, unguri, care îmbrăţişînd legea lui
fără de dumnezeu, se îmbuibează de plăcerile lumii acesteia ca porcii în
Originea şi
organizarea
corpului
Ieniceresc.

1ll

15

i-a nimicit pină la capăt: în acest§ 8, Duca a prins bine şi cu talent caracterul
fostului imperiu otoman de stal organ zat mii tărEşte şi trăind din prada ş_ tributur:le de
razboi.
9: Cp. L. Chalc., II, 7, 23 - 10,8. - n-(lovoîai; (privilegiu. favoare, feud) „. ăya·
thi>v sînt genitive partitive ca şi 6cpcpu<(wv Aaµn-(16ŢaŢa :mbîn!elegîn du-se că din toate
acestea ienic.:!rilor li se dă ce e mai bun şi mai de seamă. - Păstori, t1ăcarl ŞI
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AU<J't(>LK~ brnµBatvo'OOL xal. aenaţov

tE; cpEuyo'Uot. Toirro t'Îjv E>e~xriv :Jtiioav ă.wi ~aÂµaTi.ai; EQ'r)µov WtEt(>yaoato·
toiho toui; ·~avoui;, yf-voi; unee aei{}µov ov, Euaei{)µ:r1rnui; 6nolrioEv· BMxoui;
oµotcoi; · ~teBoui; Kal. ·pwµatoui; di; TEÂoi; i}cpavtoEv.
9. Tou't(J)V outwi; ai.xµal.oonţoµEvwv, l'O nf-µmov tOOV AacpUQWV t<l> clQX'r)- 5
Y<î> 3t(>OOXU(>OUoL xata t'ÎJV a:utoov VEa(>UV '>«lL acp0<1LOUoL toiiro ro nf-µntov Tă
ciexn xal. Tairta Tcl 'X.QELtrova. Eha. xal. oi. roii aexriyoii xal r~ UQXi\t; t~LO(J)-mt, oJîou fi' ăv vfov xal Eueworov lx roov alxµW.wTwv 'i'.bwoi, roii'tov f>L' EJ.axtorou nµ~µarni; wv~oavni; Ei<JJîOL'r)tOV •n nexu xat Boii:\.ov xatovoµciţouot. Kai
touroui; oaexriyoi; VEOAE'K.tOV crt(>atOV, Katcl fle îÎ)V autoov yÂcilrta.v yEvlttEQOL, xaÂEi, 10
oui; 'X.ClL Eii; 'tllV amoii Buoof-BEmv µnaywv 'X.al 3tE(>ttE,!vwv oi.xEi..oui; auT<i> 'K.a'tOvoµcitEL, Bolii; a.urnii; JîcIµJîoAAa. bwea xai ocpcpixtcov ra ÂaµnQOîata, 3t(>Ovo(ai; ou
'tÎji; TUXOOOY)i; xai naVîOlWV ăAAWV aya{}wv, oµor(>aJîEţoui; xai ouµ:mJ-rai; JîOtWv
aurnui;, EXWV Eli; aurnui; O'îOQYÎ)V w; rcatÎ)Q 3t(>Oi; îE'X.va· 'X.ai rniirn tlvai;; ai.no- l38b
ÂEti; 'X.al. JîOtµhai; Boux6Âoui; tE xal. xot(>o{36oxoui;, yEW(>yoov Jîaiflai; xal. tnJîo- 15
cp6eBwv. Ileoi; yae TÎ)V totm'.rtriv tha'8EO'LV KAlXELVOt U3tEQ TOii aexriyoii TÎ)V twiiv
o.uroov di; ouMv ÂoytţovTEi;, µâAl..ov une(> ti\i; M~rii;, ~i; truxov &JîoÂafovtEi;, tva
µÎj ExJîEcrwoi TaUTl)i;, :rccioxouoiv Ev -x.me<î> :rcoA.Eµou UJîEQ ăvC>gai; xal. t11v vtKwoav
Mx.µBavooot. To yvweicrnxov fle oriµEtcoµa. tomwv to ti\i; 'K.EcpaAi}i; KW.uµµa,
o '>«lta tÎ)v KotvÎ)v yl.wtrav ·Pw.µa.iot taexoMiv Atyouov 'X.al yae mtvii :rcavrEi; 20
ToiiQKOt ro auto XQWvtEi; wi; KEcpaAÎji; 1CEQtB61.mov, oi. µ'ev :rcavni;, OO'OL E~ UhwTWV -x.al. E~ EUYEVOOV ruyxavouoi, 'XOXY.tvoBmpei; romo XQOOVta~. OO'OL bE rci>v aAÂoYEVWV •cî> tfii; f>ouAE(ai; UJîEJîEO'OV ţuycî> yempEvtEi; BoiiAot roii aexriyoii, o-DTot AEUx6xeoa cpoeoiioi Ta ri}i; xEcpaÂlji; :rcEQtB61,ma ix :rcll.01..1 ÂEuxoTaTou, Î)µtcrcpat(>Ei;, ooov
XWQEiv 'X.EcpaA~. EXOV 1CEQLtTEUoV ăvw-OEv tl\i; xoeucpl\i;, ooov 'X.al. om'8aµi}i; Ei.i; 25
o~u xmaAl\yov. ToiiTo to(vuv TO VEOÂEXtOV ouvtayµa xa-3' E'>«lO''tOV ttoi; UJîEQ1CEetttEii6v fon xal. Eii; -ro EV exarovtaxti; EV Q(>t%µEitm, xal. yaQ BoiiÂot BouÂo~
xTwvrm 'Xal. •ci>v BouÂwv oi. Boiil~:n f>ouAC>u;· xal. :rcav•Ei; ovoµaţovrm xal. dol roii
aexriyoii tloiiÂot. OiJx fonv Ev auto ii; OUtE Toiiexoi; out' „ Aemp, aÂÂci :rcavTE~
XQLcrnavci>v :rca.iBEi;' "Pwµatcov, ~teBwv, 'AABavci>v, Bou/.yâewv, BMxwv xat Ouv- 30
vwv, OLTtVEi; aoEB~oavTEi; xal roii :rcaQ6vtoi; uii; ă:rcoAaUaEti; wi; xoi(>OL Âaxavwv 139b
3 ov scripsi: ona P 1110 yEvfitţEQll P li 17 ăzto>..aiJovns scrlpsl:
xoivfi Bek: xoivot P li 25 xeqia>..fi P : xeq::a>..ijv Bek.

ăzto>..a~6vns

P I 20

porcari.„: aşa se şi explică foarte bine rtări·a şi vitejia cea mare a corpului de armată
ieniceresc. - zarcula: fes ; vz. XXI. 12. - înscrişi robi ai sultanului: radică în corpul
ienicerilor.
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grădina

de zarzavat şi ca turbaţi asemenea unor cîini poartă mereu o nede moarte asupra celor de un neam cu ei. Şi precum am
spus mai sus, că poporul turc trece uşor de la un sultan la altul, numai
ca noul sultan care a luat acuma de curînd domnia, să fie din aceeaşi
spiţă a lui Osman şi nu din alta, şi atuncea şi acest corp de ieniceri.
a cărui istorie am făcut-o, şi-a însuşit şi el aceeaşi pornire; şi e de
ajuns ca noul domn să fie un coborîtor din Osman. Căci toţi coborîtorii
din Osman sînt socotiţi şi sînt patroni ai lor şi aceştia îi au pe dînşii
ca robi cărora le-au dat libertatea. Cînd însă domnia a alunecat de la
unul la celălalt, fie de la tatăl la fecior sau la un frate de la alt frate.
către care norocul să-şi fi întors faţa, acolo stă alăturea cu toată credinţa şi corpul de ieniceri.
Dar să începem din nou istorisirea, de unde a şi început povestirea
acestei digresiuni.
împăcată ură

5

IO

15

20

25

30

XXIV. Dimitrie a luat pe Mustafa care era feciorul lui
llderim, precum s-a arătat mai sus, şi cu el pe Ţineit.
proclamat
sultan.
de care deseori s-a vorbit mai înainte, şi după ce mai
întîi i-a legat cu jurămînt, că Mustafa nu va călca niciodată voia împă
ratului, ci întotdeauna îi va fi ascultător ca un fiu faţă de tatăl său,
dîndu-i spre încredinţare şi pe fiul său, au încheiat un tratat, că va da
împăratului Galipoli din Chersones, apoi părţile dinspre Marea Neagră
pînă la graniţele Ţării Romîneşti şi din Tesalia pînă la Ierisos şi Sfîntul
Munte şi alte cîteva cule greu de biruit şi de ajuns la ele ; aşadar după
ce le-a luat jurămîntul, au ridicat pînzele şi a plecat asupra cetăţii Galipoli.
2. Dar şi oamenii lui Murad au luat în cetate toate măsurile de siguranţă, precum trebuia, şi ducînd vasele şi triremele în port şi ocupînd
bine turnul din port cu oamenii de luptă, şedeau şi aşteptau războiul.
Dimitrie însă debarcînd pe Ţineit cu puţinii turci pe care îi aveau, şi
oaste bizantină nu puţină, a început să ridice război. Şi armata de origine grecolatină din Galipoli şi cea de origină băştinaşă ieşind de-a
dreptul la atac, n-au fost în stare să-i reziste lui Ţineit, căci era omul
Mustafa

XXIV, I - XXV, 3: cp. G. Siflr.anţes, 1029 A-D şi L. Chalc„ II, I, 4 - 5, 9,
precum şi G. Sfranţes I, 117, 20 - 119, 10.
I : s-a arătat mai sus:
vz. XVIII, 4. - s-a vorbit destori mai înainte: vz.
XVIII 5 şi indice la Ţineit. - părţile dinspre Marea Neagră pînă în graniţele Ţării
Romîn'eşti: In împrejurări analoge Duca precizează de obicei „pînă în Dunăre"
(µixQt i\avov~Ews V, 5 ) ; sau cînd Musulman i-a cedat mai înainte împăratului
Manuil II Paleolog cetăţile de pe tărmul Mării Negre. spune că i le-a ceda_t
„din Bosfor, pînă la Vama"
(µ[XQL
Băgvas
XVIII, 2). Precizînd de astă data
că cedarea s-a făcut „pînă în graniţele Ţării Romîneşti" (ăXQLS ogtcov
B>.axlas),
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;mtaTQU<pciwTE1;, llaQ6µowt xuvEot 'Aunav vooouvTEi; xaTa Twv o~wyEvwv f:x.-DQav
ăol'tovbov '6avan1cp'i>QOV ad <pE(>OOOL. 'Qi; YclQ clVWTEQW ELQftxufiEv, on. TO {m11'l.OOV µEtaBal..Anm E; ă'A'Aou di; ETEQov aex.fJyov E\Jxo'Awi;,. ll'Aiiv ix .Tyti; a.uTft;
{>tţri; tou '0-Dµav Elvm tov l\<l'l'J Tov VEWOTL ăQ;a.vta. xaL oux ăl..Ao-DEv, xat to
bou/..ov <pli'Aov, o btft'A-OoµEv tiiv toTOQLa.v, xa.L auTo tiiv a.uTiiv oQµiiv XE'X.T'l'JTaL • 5
c'.tgxEi: yaQ Eivm tov vfoQx.ov '0-0µavtov. Ilavni; yaQ ol. '0-0µavtot l'tatQWVEi; a.un7.>v Î1oytţovtm Xa.L ELOL 'X.UL UUTOL wi; lbloui; UllEAE"3EQO'UI;' uurnu; EX,O\JCJt. 'E:n:av
bE QEOOn 11 &.QX.Îl E~ ăl..Aou Eli; hEeov t\ Eî<. :n:utQ6i; :n:Qoi; uîov t\ Eli; CtbE'Acpov 8!;
abE.Acpou, TOV ov 11 TUX.'l'J î<.aAwi; 1tQOCJBAE'\jJU, E'X.EL XUL TO boiil..ov :7tl0î0tata tiiv rcaQltOTa<Jl V clllEQyaţnm.
Io
'_Ae;ooµE-Da <lE rraA.tv tÎ)V lO'îOQLUV, o-DEv 'X.UL o Myoi; TOU ~l'l'J)"~to;
1\g;mo.
XXIV. 'O ~l]µÎ}tQLO; 'AuBwv îOV Mouotacpav, 'UlOV ovta TOU ~IAtQÎ}µ, w;
o i16yo; cp-Daoai; Ebft'AwaEv, xuL ouv a.ut0 tov rrQOQQ'l'J'6Evta nol..Aâxt; Tl;wa.ftT,
OQY.Ot; a.urnui; ao<pal..taui; 1tQO'tEQOV' wi; (o Mouatacpăi;) . OU'X. &-DnÎ}CJEl :7t0TE TÎlV 15
f3aatAtxiiv {3ou/..iiv, al..Aa ad fonu imftxooi; wi; utoi; rreoi; rrutEQU, boui; aut0 tov
uîov a!Utou di; J"cl.(JTLV, X<lL ouv-Dftxa.i; :n:0tftoavtEi; f><OOEtV T0 Bmn'AE'L Tiiv Ev XEQQOvftoctl Kul..Awurro'Atv xaL ta Ilovnxa µEQ'l'J ăx.Qti; oQ(oov B'Aax(ai; xaL Ta tfti; E>rn;.; 140b
oa/..(a; ăx.Qt 'EQQtooou xaL 'Aytou "OQoui; xat ă.'Ai..a. nvci Mobom xal bua~
TEQya.om booµaro, &ocpa/..toavTEi; oiiv autoui; OQXOti; XaL tei t<JTlCC :n:t€QOOO'UVTE1;' 20
frrt Tiiv KaHwuno'Atv f:rri..Euoav.
2. Kat bii 'X.UL ot TOU Mouech &oqiai..toavTEi;, wi; EbEt, TO rroi..lxvtov. xat:
f.v T0 i..tµf.vt •ai; l(J)tacpai; xaL tai; TQtÎ}QELi; daa;avTEi; xaL toui; rro'AEµunai; f.rrt:
TOV :7tUQYOV TOV EV t0 ALµEvt xaA.wi; f.cpaeµooavtEi;, f.xa-D'l']VTO 1tQO<JbExoµEVOl rr6~
Î1Eµov. ·o bE ~'l']µÎ}tQtoi; f.;ayooywv TOV T~tvaftn1v µEt' oA.tyoov, ©v Etxov, TouQ- 25
î:
'l.(l)V 'I.UL\
wµmwv O\JX 011tyov O'TQUTOV, '„l']Q<,,a.TO
:n:o11Eµov ULQElV. K m\ U'll. l\'J TO\ . ApUoµouAt'X.OV •fii; Kal..Atoun64wi; xat to b'l']µonxov xata ne6ownov µaxrnaµEvot ou,(
fioav clQXOUVtEi; di; &vtLO'taO'lV t0 TţtvaÎ}T, &vbQEioi; yae ~V o &vlie 'I.UL JtEQL
0

~p

I

,

, ,

I

\

I ,

"

4 post libri addere vuit xat vel nttvEci.lrn xat Bull 11 8 gEuan Bek: gEu<JEL P 119 .7tgoa·
P 1111 &Q;oµEl'ta P 1115 o Mouarncpâ~ addidi: el Mustafa I: om. P li 25 µE-&' oÂ[•

1H..€'1j1El
10JV

P.

acest fel de precizare pare să fie o dovadă, că pe la 142I stâpîniiea Ţării ·Romi- dincolo de Dunăre, adică în Dobrogea, căci e vorba de ,;părţile dinspre Marea
T\eagră", se întindea mult spre sud, incit cesiunile lui Mustafa să poată ajunge
pînă în graniţa Ţării Rornîneşti. Ştirea aceasta din cronica lui Duca e cu atît. mai
importantă, cu cit e adeverită şi prin documente care, în titlul ce i-l dau lui Mircea
cel Bătrîn, îi arată stăpînirea pătrunzînd departe în dreapta Dunării, numindu_-)
.. stăpînitor şi pînă în hotarele Odriului" (Adrianopolei) ; vz. A. Sacerdoţeanu, Din
Arhiva mănăstirii
Cozia, în
„Hrisovul" VI. 1946, p. 65-67. - Miµa-ra
textual
case; dar fiind vorba de clădiri întărite în locuri greu de pătruns, a.ff1. tradus cule.
2: ~a<J~lOUALXOV tot aşa şi XXVIII, 3, dar şi yaaµouALKOV xxvrr .. I : Exp'icare~
cuvîntului ne-o dă cel mai bine G. Pahimer: raaµoiiA.ot, ov~ l.iv 'Pwµaîo~ btyEvEî; Ei.7tOL,
ix 'Pwµaiwv yuvmxci.lv YEVVl'Ji'.tEV"tE~ -roi:~ 'ITaA.oî~ (ed. Bonn, voi I, 309, 14 :. „Ga~mu!i. pe
care un Bizantin i-ar putea numi de origine dublă, născuţi din marne bizantine şi· taţi 1ta•
lieni". Şi istorisind ca i\\ihail VIII Paleolog se bizuia pe marinari gasmuli, scrie despre ei:
neşti
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viteaz şi cu foarte multă experienţă în arta războiului ca nimeni din
turcii de atunci. Şi atunci cei din oraş, fără să şi vrea, dau dos şi o iau
la fugă. Mustafa văzînd aceasta, a prins la curaj şi cu multă îndrăz
neală, iese şi el din trireme. Şi aprig s-au războit pînă seara ; seara.
5
Mustafa cu Dimitrie se urcă din nou în trirema împărătească şi, stînd
amîndoi pe pupă, Mustafa îi somează pe adversari să stea înaintea lui
fără nici o frică faţă în faţă, încredintîndu-i că vrea să le vorbească
puţine cuvinte în interesul statului şi în acea vorbire a început să le
cuvinteze chiar aşa : „Bărbaţi, ştiţi bine că sînt feciorul lui Ilderim şi
10
voi ieniceri de-ai tatălui meu. Cum se face că nu daţi stima cuvenită
domnului vostru? Nu ştiţi că acela care a domnit mai înainte era fratele meu? Şi el pe celălalt frate l-a ucis şi a deţinut pe nedrept domnia
pînă acuma şi pe mine m-a pus pe drumuri şi pînă acuma m-a dat în
închisoare pe mîna romeilor, dar acuma cu voia lui dumnezeu norocul
15
şi-a întors faţa către mine şi-mi netezeşte calea, spre a mă duce Ia domnia părintească ; şi voi vă împotriviţi soartei şi nu o lăsaţi să-şi meargă
drumul înainte ? ! Dacă deci o să vă plecaţi spre mine şi o să treceţi de
partea mea şi-mi veţi da calea ce duce la Adrianopole la casa tatălui
meu, îmi veţi fi de acuma nu robi, ci fraţi şi eu faţă de voi, voi păstra
20
bunăvoinţa tatălui meu şi la favoruri voi adăuga din belşug alte favoruri şi la daruri alte daruri. Dacă însă o să vă împotriviţi, eu voi ajunge
stăpîn pe puterea părintească, fiindcă soarta îmi stă într-ajutor şi părin
tele meu împăratul bizantin mă susţine din răsputeri; căci lui Murad
nu i se va da drumul înspre părţile de apus. După ce însă o să fiu stă25
pin pe ale mele şi o să am timp, eu vă voi judeca". Ajungînd aceste
cuvinte la urechile lor, unii din conducători au trecut la el şi i s-au
închinat şi alţii după ei. Dimineaţa ieşind din trireme cu Ţineit, au încălecat şi, dind semnalul de luptă, au pornit ca la război, cu bizantinii
şi turcii înarmaţi de pe trireme. Şi atuncea toată mulţimea poporului.
30
cîţi erau sub arme şi care veniseră ca privitori, în aceeaşi oră i-au făcut
închinăciune şi toţi îl aclamau ca sultan şi urmaş al lui Osman. Şi au
• curs pînă seara satele din jur şi i se închinau şi-l aclamau. Cei dinăun
trul cetăţuii însă n-au voit să se dea, ci rezistau, grăind şi făcînd urări
cu glas mare pentru Murad ca sultan al lor şi domn a toate, iar pe Mus35
taf a ocărîndu-1. Şi atunci Mustaf a ridicîndu-se cu cetele de ostaşi, pleacă
spre Examilion din Chersones şi toţi locuitorii Chersonesului şi cei afară
de Chersones alergau, aclamîndu-1 sultan, iar Dimitrie a rămas să asedieze cetăţuia din Galipoli.
„care în limba italiană s-ar putea numi amestecaţi, căci erau născuţi din bizantini
şi italieni ; şi-a recrutat marinari din ei, căci de la bizantini aveau moştenită în
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ta 3toAEµLxa EµJtELQ6i:atoi; wi; oMEi.i; TOOV i:6TE Touexoov. T6tE xai. µit {}tl..ovnc;
vooi:a t>~OOO'L 'KUL di; cpuyÎ)v oi. •i\i;. :n:61.Eooi; ETQE:n:ovto. ·o MoOOLacpâi; oiiv t'UUta
OQOOV 'KUL '3aQ<JOUi; :n:l.fieTJi; yEv6µEvoi; O'Uv :n:oÂ.Aip i:cî> '6eaaEL iţf)f.{}E 'l«lL amoc;
îOOV t'QLÎIQEOOV. Kai. ari EOOi; fo:rceeac; UQE t'Kooi; :TCOAEµfiaavtEi;, t'fJ fodecz. :TCCtALV
o Mouatacpăc; auv i:cî> 8T)µT)TQL<p iv i:fi ~aO'LAL'Kfi TQLÎIQEL dcrEl.'86vtEi; 'Kai. ăµtţoo 5
iv i:fJ :rcguµvcz. 'Ka-lt[aavni; 'Kai. 'KEÂ.Efoac; &cp6~ooc; t'oui; ivavdoui; &rcevavn t'omou
'KQTU JtQOOOOJtOV O'tavi:ai;, :TCLO'TEL<; aouc;, wc; oÂ.lyouc; nvai; Myoui; O'UVCtQU µEt'
ClUtOOV El.i; O"Uj.LcpEQOV tf)i; JtOALtELai;; f\eţmo fit f>T)·µT)yoefiaai; ClUîOAE;Et outooi;.
„ Tg ăvf>gEc;, o'i'.f>ai:E cl'K(ll~ooi;, on t'OU ·ni:eÎ)µ {maexoo ut6i;, uµEii; aE floiil.ot t'OU 141 b
µou :n:atg6i;. Ttvi. tg6m~ TO O'E~ai; OU')( &rcovEµEtE t'cî> XUQL<p uµ&v; Olht o'i'.aaTE, 10
on o 3tQOa'U'8Evi:Efoai; u:n:ftQXEV iµoi; cif>El.cp6i;; Ka'KEÎ:voc; t'OV EîEQOV tOOV ciflEAcpoov
cpovEuaac; 'Kai. tÎJv Î)yEµovLav ăxet i:ou vw crot')(.(l)c; :rcaeal.a~oov, Eµe cpuyăt>a mt µtxei. i:oii viiv h XEQO'L ·Pooµa(mv EYXAELO'tOV CmO'Katrurtfiaac;, VUv 0EOu VEUaEL :n:e6c;
µE tftc; i:uxTJi; tt.agooc; im~l.E'lJlaOT)i; 'Kat CmQOO'K6:n:tooc; :n:QOtQEXOUaTJ<; da&;m µE
de; t'ÎJV 3tClTQl'KÎJV Î)yEµovLav, uµEîc; ăvtoo-ltEttE tClUtT)V 'KClL OU')( EÎiTE .:n:eo~ftvm; E1 Hi
µev o-Ov VEUO'T)TE xe6c; µE 'Kal :n:aeaxooeftaTJTE µ01. xat l>ooO'ETE tÎJV Mov tÎ}V &rcayoua&v µot iv t'TI 'Afletavou lv t'CÎl oi'.xcp tei> n:ai:gLxcp, €aEa'8e µ01. futo tou viiv
l>oiil.ot, cil.)..' af>EAcpoi. xal 't'ÎJV :n:aTQLXÎJV EUvOlClV qroA&ţco de; uµiii; xai. U3CEQEX-3fiaco ta'îi; XclQlO'L xaei.tai; xal i:ai:c; flooQEai:c; bcogEac;. El. a· clVTLO'ta'3EtT)TE, iyw
µev iyxgai:Î}c; yEvficroµm toov n:gayµai:cov t'cilv n:ai:Qt'Koov O"UvEgyoforii; tftc; t'UxlJ<; 20
'KClL auyxomoovi:oi; i:oii iµou 3tClTQO<; 'tOU ~aatUcoc;. 'KClL yae t'CÎl MoueaT ou xoeriY1l'3fiO'ETm fi n:goi; 'ta fo:n:EQLCl ci:n:âyouaa oMc;. 'E:n:av fle yEvftaoµm xugtoi; t'cOV
lµoov xat M~co xme6v, iyw uµăi; 'KQLVOO. „ - Toui:cov oui:coi; EVOOtLCJ'3EvtCOV aui:6µoÂ.oL t'OOV 3tQOUX6vi:cov nvec; ~Mtov xat 3tQOO'EXUVO\JV 'KClL µEi:' ixElvouc; Et'EQOl.
Ileootai; fle iţEl..ftcl>v EX TOOV tQlÎIQE<!>v auv tei> Tt;tvaÎ}i: xat Em~ă.vu:i; îrcxotc; mii 25
to EV\JCtALOV ~xficravnc;, EX i:ci)v t'QlÎIQECOV weµricrav wi; neoi; :n:6AEµov ouv i:oic;
lv6:n:AOL<; ·Pcoµa(oLc; 'tE xat TOUQ'KOL<;. Kal ari t'O t'OU l>fiµou :n:/.i){}oi; ă:n:av, 00'0\' 142h
lvon/.ov '>tai. oaov -llmi:gc00Ei;, aMcoeov cbtevELµav tÎ}v n:eoaxlivrio1.v xat :n:avnc;
Eucpfiµouv aui:ov wi; clQXTJYOV mt t'OU 'Oi:µav &rr./Jyovov. Kai. O'UVEQQEOV ăxe1.c;
fo:n:egac; ai. :n:eg1.; xooµm 'Kat 3tQOO'X'UVOUvTE<; dicpfiµouv. Ot M t'OU :n:ol.1.xv(ou Evtoc; 30
o\Jx EvEB~ouv, ci"JJ..' &v-81atavi:o Uyovi:Ei; xai. utJnlÂ:fi i:fl cpcovfJ cpriµtţovi:Ei; t'CÎl MouQU't' wi; UQXlJYCÎl autcilv xai. xa-80/.1.xcp bEa:n:6't'rJ, t'OV l>E MoOO't'a<pâv OVELMţovnc;.
T6i:E o Moootacpiii; &rcagai; 'Tai; fluvaµw; :n:eoc; t"6 ·E;aµlÂ.wv t'Î)c; XEQ(>ovfiaol•
t~ELO'L 'Kat navi:Ec; ot t'Î)c; XE(l(>ovfiaou xal t'OOV l~oo auvE.ftEOV EUcpT)µoiivnc;, o llt
8riµfii:gtoc; inoÂtogxEt To cpeougtov tf}c; Kal..Ât0tm6A.Eooc;.
35
0

ou

16 vEuaun P : vEuaEn Buii.
război

prevederea şi priceperea, iar de la latini impetuozitatea şi îndrăzneala".
(ibid„ l, 188. 8). Vezi şi Glosar la Pahimer, ed. Bonn, voi. I, 550 s.v. şi K. Krumbacher, Gesch. der byz. Lit„ ed. 2, p. 838, ipuncl 4. - Examilion din Chersones : v. X 5.
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3. Dar să ne întoarcem acum la întîmplările cu .Murad
şi să arătăm cum şi în ce chip a luat domnia şi cum
planurile bizantine au fost în zadar şi în ce chip Mustaf a
a fugit şi a fost ucis şi cum Ţineit, părăsindu-l a scăpat.
Murad, precum cuvîntul mai înainte a arătat, se afla în Brusa ; şi
zi de zi, partea mai de seamă din supuşi venea la el, ca unii ce doreau
să-i exprime condoleanţe la moartea tatălui şi să-i aducă felicitări la
intrarea în domnie, cînd deodată vin oameni din Lampsac cu ştirea, că
la Galipoli-s trireme foarte multe şi strigăte şi larmă şi sunete de trîmbiţe şi tobe şi pocnituri în meterezele zidurilor şi steaguri oarecare de-ale
duşmanilor. Cei mai încercaţi şi mai străluciţi din oamenii de frunte ai
lui Murad aveau de mult pizmă pe Baiazid, ca unul ce se ridica peste
or.ice demnitate şi era foarte îngîmfat şi pe toţi îi socotea de nimic, căci
şi era omul foarte semeţ şi-şi rîdea de mulţi ; şi acuma ei aflară prilej
potrivit care să le aducă o izbîndă, căci Murad era tînăr şi frînele domniei nu le ţinea încă în mîinile lui, ci tirania bătea din picioare încolo
şi încoace ca un mînz neînvăţat şi nu ţinea seama de băiat, - în el" nu
era nici o scînteie de iniţiativă, ci mai mult o înclinare şi o atitudine
peste ~ăsur~ către părerile paşalelor, - şi atunci au început să spună
către el : „Vezi, doamne, ce grijă a avut şeful nostru? ! Părţile de apus
Vizirul
Baiazid
e învins
de Mustafa.
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le-a pierdut acuma şi o parte din coroana domniei tale a fost pusă pe
capul lui Mustafa ; şi cît de curînd· va pune mina pe toate tezaurele şi
pe oştile din Tracia şi nu după mult timp va fi în stare să vină şi asupra noastră, dacă nu se ia vreo· măsură. Ordonă deci să treacă fără
multă. vorbă cu oştile ce se găsesc aici, strîmtoarea şi să dea lupta cu
Mustaf a, înainte de ce vin şi se unesc cu el oştile din apus. Căci din
paşalele tale nu este altul ca Baiazid, care să ia lupta şi să spulbere pe
duşmani ca <linsul, pentru că şi unităţile armatei din .Tracia îl stimează
cu toţii ca pe un domn şi el îi duce ca pe nişte oameni de-ai lui, unde
voieşte, căci toţi arată faţă de el supunere şi smerenie."
3: 'Enubi1 •.. Hqov („Murad... au început să spună") : e un anacolut; deşi
începe cu o particulă tnELOÎJ, trece imediat în construcţia genitivului
absolut OLciyovToc:, au{iefoVTo;· apoi fară să facă acordul cu aceste genitive, continuă cu nominative absolute ~ouMµEvoL şi xmgETlţovTE~. Ne-am aştepta acum Ia propoziţia principală, în loc de aceasta însă urmează tot un nominativ absolut anayyii.ovTE~ cu obiectul direct µÎjvuµa. Şi în propoziţia principală ol OE Toii ... EA.qov intervin ma_i multe con~tn~c
ţii participiale şi propoziţii parantetice. - To X(IEÎTTOV e un acuzativ de refenn\a ;
„supuşii în partea lor cea mai aleasă".-unE(IExovTa, µqai.auxoiivi:a, i.oyLţoµEvov se referă la
i:oii IIayiaţÎ)T
şi s-ar aştepta deci să stea tot la genitiv. Nu le-am înpropoziţia secundară
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3. 'ErcavayayooµEv oiiv Tov Âoyov El; Ta tou Mougat, bl]ÂonoL~ooov llµi:v,
m~; xat TLVL TQOTC(t) t~v cXQXÎJV foxE 'I.ai. mi>; Ta Toov 'Pooµa[oov Boui.Euµara Ei;
xEvov Xatl]VT~xrnav -xai. no[ql TQOTC(t) o Moucrmcpă; &rcH>Qa '3uvmoo{}Et; -xai. o
Tţl vmiT noo; amov XaTaALnoov Ecp\JyE.

w;

'EnEtbÎJ buiyoVTo; EV TU I1QoiJo-t1 TOU MoUQUT,
o Myo; cp{}aoai; E6~A.ooOE' xat TOU Unl]XOO\J TO XQEÎ TTO\' -xa{}E'XUOTl]V O\JQQEoVTOI;' E1t' auTOV w; bi){) EV T~V
;mTQl'XllV {}avÎJv naQaµu{}Î)om BouMµEVOL xai. TO ti'\; clQXlwia; Elo66t0v xmQET[ţovTEI;', ai'.cpvl]; µ~vuµa EX Aaµ'lj!axou,
TQL~QEL; Ev Tfl KaA.A.wurcoAEt OTL

5

w;

nÎ.Ei:CJTm xai. cpoovai. xai. ragaxat xai. l>Qyavoov iixoL xat xt{1noL ErcaA~Eoov xat
U.Ua nva Ol]µEia EX{}QWV &rcayyEA.i.ovn;, OL bi TOU MoUQCxT 6oxtµwraTOl xat TWV
UTCEQE)'.OVT(l)V nEQLcpavfoTaTOL cp{}6vov TQEcpovu; E'XrcaA.m Xata TOU Ilaymţ~r,

143b

w;

lll'tfQE)'.OVta naol'j; nµÎJ; 'XOl µcyaAOU)'.OUVta 'XOL fl; olJ6f\I ÂoyLţoµEVOV TOUI;' rcavTa;, ;mi. yaQ UTCEQOcpQu; iiv o avÎJQ xat roi; noi.A.oi:; oxoonnx6;, 'XaLQOV EUQovn;
e
'îl.
'e
'
\
'
'
r'
'
\ vrn;
/ oov
"
aQµoutov
xm, ro\ naQQ'YJ<TLaonxov
nQo;
a'Ornu;
QETCOV,
xm\ ymJ
or MOUQOT
~t

ti'\; aexli; ta; fivta; ourcoo rniv XEQOÎV 'XQatWV, &A.A'

w;

{)µiovo; &.b(q.tcwro;

15

1'1 rugavvi.; Ev{}Ev 'XcXKEt-frEv &rcoA.axTtţoov Too nooE xat xamcpeovwv TO rcm~Hov,
- Oll'X iiv Ev auTcp naQQl]Ota; omvft~Q, ai.Â.a µăi.A.ov TCQo; Tou; <JaTQarca; OTOQYÎJ
xai TCEQa TOU µETQOU 6taftEot;, - EAEyov TCQO; aurov· "'OQ~;. 'XUQLE, TÎJV TOU
EnWTclTOU fiµwv hnµEAELOV; ~bri TU ti'j; MoEoo; OÂWAEV 'Xai. fi TÎ); oi); auftEVTLal;'
'XOQWvi.; hWl] Ev TU TOU Moucrracpă 'XEcpaA.fr w; EV oA.lyC?.-J yae _EYXQaTÎJ; YEV~O'E~ 20
rm m1vrwv TWV 0Q<;_l'Xtxwv {)l]oaugwv 'Xai 6uvaµEoov xat µET' ou noi.li toxfoEt
xai xa'3-' 11µwv, El µÎJ ăea YEv'YJTat n; lmµEAEta. IGA.EUoov oiiv ouv Tai:; 6uvaµrnt rni:; EUQlITT<Oµhm; wM nEQclOm TOV rcoe-Oµov 'XaL &vnnaeani~m Tcp MouITTacp~ 1CQO TOU Ei.{)Eiv 'X.Ol ouvacp3l)vat Ta; Sunxa; 6uvaµEt; ouv aunTi. Kat yag
OU'X EoTL TcOV ooov OatQ<lltcOV ETEQO; w; o IlaytaţÎJT clVTLOTljvm xat X<lTaTQOTCW- 25
oao{)m rnu; havrtou; w; auro;, ETCEL xai TU 8Q<;_lXLXU rayµam w; 'X.UQLOV au,
olxEiou; aurnu; ăyEt, Ev{}a 'Xai. BouÂETclL, 144b
1CaVTE;
Xat'
bEt'X\'UVtE; El; aurov ă'XQaV urcaxoÎJV 'l«lL TOTCELVOOO'LV." 3 xCLTl]V'tfpmrav Buii: xavTllVTLXEO'CLV P 1112 },oyLţoftEvov Buii:
rniv P li 16 To rtmlHov scripsi: t"co rtatbl P.

Ăoyiţoµhco

P 11 '15

dreptat însă, ci le-am lăsat, precum ni s-a tran~mis, căci pot fi a~~z~tive abs~l~tc,
deoarece în limba lui Duca se poate observa ca construcţ11le parbc1p1ale (genitive,
acuzative şi nominative absolute) sînt întrebuinţate în chip foarte slobod. - tirania:
adică uzurparea prerogativelor de domnie de către mai marii împărăţiei. 'to rtatblov:
în manuscris e
t"ciJ rtatb (
şi cred că e acuzativul popular 'to rtaLM
pentru
TO rtatblov pe care l-am pus în text, deşi mărlur~sesc că şi t"O rta~M ar puţea
să rămînă, dar mi s-a părut o formă prea' izolata. ~t. B. Psaltes, m Gramatica
cronicilor bizantine nu o înregistrează la nici un cronicar.
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\'IZIRULUI
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XXIV 4-5

4. Atunci Baiazid auzind cu plăcere ce s-a spus, cu multă grabă,
cum era, ajunge la vadul Propontidei de la intrarea Bosforului în Marea
Neagră şi, trecînd în partea cealaltă cu puţini oameni la număr care
s-au întîmplat să fie de faţă, în două zile ajunge la Adrianopole; şi acolo
a adunat armată foarte mare, căci era omul, precum am spus, cu trecere la toţi şi toţi căutau la el ; şi a ţinut sfat cu guvernatorii părţilor
de apus şi le-a luat cuvîntul, că nu-l vor părăsi şi că nu va îndura nici
o scădere cît de mică, ci vitejeşte au să reziste duşmanului şi cu ajutorul
lui dumnezeu au să-i aducă victoria ; după ce au vorbit acestea şi altele
ca acestea, iese cu oaste foarte multă. Şi abia au început să plece pe
drumul ce duce de-a dreptul la Chersones, s-au şi întors cîţiva curieri
repezi ce au fost trimişi de el înainte, şi-i aduc lui Baiazid ştirea, că
Mustaf a ridicîndu-se de acolo cu oaste foarte multă, a trecut de satul
pe care turcii de curînd l-au populat în număr foarte mare şi căruia i-au
pus numele Careia Mare, şi că a doua zi dimineaţa are să-şi aşeze tabăra undeva pe aproape de cîmpia Adrianopolei. Baiazid auzind acestea
şi şovăind între îndrăzneală şi teamă, iese din Adrianopole cu cei mai
mulţi din oamenii lui, fiind peste 30 de mii. Ajungînd ei într-un loc
apătos şi şes, şi acesta pe aproape de marginea cîmpiei, aşa că
oraşul Adrianopole se vedea de acolo în contururi şterse, căci locul
era acoperit de tufişuri şi foarte umed, în acel loc începe să facă pregă
tirile de război. Căci şi Mustafa ajunsese cu oamenii de sub el şi amîndouă taberele de nevoie trebuiau să dea lupta, deşi locul nu părea
prielnic.
5. Atunci Baiazid îndemnînd pe comandanţii apusului să ia armele
şi să încalece, a ţinut totodată şi o cuvîntare şi a spus către ei urmă
toarele: „Bărbaţi fraţi şi cîtă obşte e sub mîna voastră, ştiţi bine dragostea ce a arătat-o faţă de voi răposatul nostru domn şi cugetul lui
binevoitor şi cum nu vă trata ca pe nişte robi, ci ca pe nişte fraţi, şi
nu-i stătea capul aşa de mult la plăcerile lui, cît la folosul vostru; şi
binele obştesc îl socotea mare noroc de la dumnezeu ; şi scopul lui era
să mărească poporul profetului şi să micşoreze pe cel al bizantinilor.
Şi multe oraşe şi ţări le-a împreunat cu împărăţia musulmanilor şi n-a
încetat pînă la capătul vieţii lui să adauge şi să sporească puterea armatei şi a statului. Acum însă acest pseudoturc din fata noastră, care
şi pentru păcatele noasire s-a sculat în zilele acestea, împarte acum
împărăţia, înainte încă de a fi luat-o, şi, încă înainte de a le avea, dă
4 : roi· l10f!i'1 1.o„ 1fi.; l/!!nnonil>°'; rmi 'hQoiJ ~·ro,uiov vadul Propontidei de la intrarea
Bosfornlui in Marea Neagră: vz. XVIII, 2: cp. şi comentar Buii. Duca. ed. Bonn.
p. 585. Careia Mare: adică Nucetu Mart•.
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bizantinilor părţile cele mai bune, pe care părinţii sultanului nostru cu
multe sudori şi ostenele le-au cîştigat. Sau poate că nu ştiţi că Galipoli
şi vadul de acolo este cheia dintre răsărit şi apus, dintre Marea Egee
şi cea Neagră? Şi dacă bizantinii vor stăpîni acest oraş, turcii vor trece
robi bizantini foarte puţini spre răsărit, dar bizantinii, robi turci, mult
şi bine ; şi pentru noi va fi început de dureri, iar pentru bizantini întîiul
pas spre libertate. De aceea vă rog, rezistaţi, cum trebuie, acestui mincinos .Mustafa şi bizantinilor apărători ai lui şi de acelaşi cuget cu
<linsul. Căci acest om fără de dumnezeu şi duşman al credinţei nu este
din sîngele lui Osman. Acel Mustaf a, fratele domnului nostru, a murit
negreşit de copil, precum îmi spunea domnul nostru. Acesta este unul
din turcii de rînd şi în zilele răposatului Musa, împăratul Manuil l-a
scos pe acesta la iveală ca fecior al lui Ilderim, ca să-l sperie pe Musa.
Apoi acest înşelător, cînd a văzut pe împăratul că este legat cu jurămînt şi că în urma înţelegerii cu domnul nostru unul pe altul se împăr
tăşesc de o dragoste nemărginită, a şters-o şi a ajuns în Ţara Romînească şi, stînd la Mircea, care era domnul de atunci al misilor, se dă
fecior al lui llderim şi-i cere ajutor. Şi luînd de acolo un mic ajutor a
intrat ca un hoţ în părţile Tesaliei şi pe negustori şi pe oricare îi întîlnea, îi lăsa goi şi pe sine fecior al lui Ilderim se numea şi urmaş al lt.ii
Osman. De aceea şi domnul nostru, precum voi o ştiţi, a trimis în contra
lui o armată de seamă şi, dindu-se război undeva pe aproape de Tesalonic, nelegiuitul n-a putut să-i stea împotrivă şi intră fugar în Tesalonic. Atunci şi Ţineit care era cu domnul nostru, - căci mai înainte fusese
rebel şi domnea peste provincia Asiei, numindu-se pe sine domn de obşte
al Smirnei şi al Efesului ; şi domnul nostru cu multă oaste l-a gonit de
acolo şi i-a poruncit să rămînă pe lîng·ă el în părţile de apus, - atunci
şi el, găsind prilej bine venit, a fugit la Tesalonic şi s-a legat din pricina amintită cu Mustaf a. Cum cei din oraş nu cedau şi nu vroiau să-l
predea pe acest înşelător, domnul nostru a scris către împăratul, cerîndu-i-1 şi i-a arătat printr-o pildă, spunîndu-i : „Am ieşit la vînat, prea
luminate împărate, şi am pus pe goană un lup şi sălbăticiunea o aveafŢI
în mîinile mele, cînd sărind în stîna domniei tale, a scăpat cu viaţa. Iţi
5 : Mircea... domnul... misilor: Duca îi numeşte pe romîni „vlahi", o singură
dată în acest loc le spuse ,JTiisi". Explicare poate stă în faptul că locul acesta tace

parte dintr-un discurs care e o compoziţie literară retorică a lui Duca scrisă într-o
limbă mai savantă anticizantă; şi atunci Duca a ţinut să întrebuinţeze o denumire
etnică antică Muaoi
şi nu pe cea curentă populară de BJ.ax.01. Tn privin\a aceasta

s-a luat după Nichita Choniat, amintindu-şi că şi acesta îi numeşte pe romînii din
Balcani de obicei vlahi BJ.âx.oL dar şi Muao[ misi ; vz. Nichita Choniat, ed. Bonn
bunăoară, p. 485, 3-6 şi în deosebi 489, I : Muaol xai BouÂyagoL „misi (adică ronîni) şi bulgari" ; şi 482, 4 : ol Muaoi rrgoTEgov wvoµâţovTo, vuvi fir BÂ<ÎXOL XLXÂÎ)axov-
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xai lTOVWV i'XTl"]<JaVTO. "H oux o'LbatE, on ÎJ KaAÂ.LOl1JtOÂ.t; xm o Taun1; lTOQ-3µ0;
'l.AEL; fonv avmoÂ:ii; TE xai ~n'.KTEW;, Ai.ya[ou JtEĂ<iyou; xai TOU Eut.dvou; Kai
El raurriv 'Pwµa.i:ot BmnÂEUoouow, l1xwta ToiiQxot 'Pwµalou; ai.xµaÂwtou; d;
Eci>av btc.tnoe{lµEUoOUOl, 'Pw_µai:o~ 8t TouQxou; xai µaÂa. xai Eatm clQXÎl o8uvwv Ta 1'1µEîEga, EAEU'8EQta; bf, cll10QXÎl ta n7Jv 'Pwµatwv. l'.110 lTUQaXaÂ.t7) uµa;,
5
w; zg11, avnoT~vm :r0 rcÂaoTi{> toutqJ Mooorncp~ Y.ai mi; ouvaomorni; ;mt &µ6Cf'QOot rourou 'Pwµatot;. Ou yag Ex twv aiµatwv 'Otuav otirn; o buooEBii; xai
EZ{}Qo; t~; rclonw;, xai yaQ ExEi:vo; o Mouotaqiă;, o âbdcpo; Tou xug[ou 1'1µoov,
~n{)viiY.n Y.oµtbii viimo; wv, xa{)w; o xuQto; fiµ&v f:/,EyE rcQ6; µE. O(;ro; yaQ
TOOV zubu[wv TouQXWV El; wv, Ev tai:; 11µeQm; TOU JtQOJtOQ({JXl'JXOto; Mouofi o !()
BaotÂEu; MavouiiÂ tOUtOV
ulov TOU 'IAtQÎlµ E<paVEQWOEV ExcpoB&v TOV Moua~v.
Eha o rcMvo; o-Om;
EÎbE TOV BmnJ..fo OQ'XOt; ouvbE'8Evta xai ăXQ<lV ayarcriv
aAAiiÂ.01; EX ouµcpwvou auv ti{> xuQCcp fiµ&v µErnMoavrn;, &rcobQa; f.; BĂaxlav
U<pl'XETO, ouv8taywv ti{> M[).tţn, TOTE t&v Muowv UQXl'JY0 ovn, ulov autov TOU
'D.tg~µ &noxaÂouvta ;mt Boti:ituav E;mrnuµEVOV. KaxEi:{)Ev ÂaBwv OÂ.tyl'}V nva
15
Boii'3Eiav xai d; ta t~; 8ErraÂ[a; µEQl'J ÂTIOtQtxw; daEÂ-3wv, tou; ouvavt&vrn;
Eµrc6Qou; ;mi oiouo8iinva; E~quµvou, xaÂwv fouTov ufov tou '!ATQ1)µ xai tou 147b'Otµav &:n:6yovov. "0'3Ev xai o XUQLO; liµtiJV, w; uµEi:; oi'.OatE, OTQaTOV &;toÂoyov j[fµljJa; xm' autou, Eyyu; rcou t~; 8rnaÂovtxri; ouvaljJaVTE; rcoÂEµov, µii
8uV1']'8Ei; &vnot~vm o &MotWQ cpuya-; d; tiiv 8woaÂovlxriv Ei'.ouat. Ton xai 20.
o Tţweiit ouv8taywv tcp 11µETEQ({.l '.(UQlcp, - 'XUL YOQ ~V arcootmiioa; TO JtQOTEQOV, auitEvtEUWV tiiv EJtaQxliav -·Aot:a; xai xa'1loÂL'XOV 1'wEµ6va ~µuQvl'}; TE xai
'Ecpfoou fucoxaÂwv fout6v· ;mi O'uv rcoÂÂft fluvaµEL tomov E;EMoa; ExErnEv, ouv
auTi{> 8tayELV EXEAEUEV o ÎJµEtEQO; 'X.UQLO; d; ta t~; buorn>; µEQl'), - TOTE xai

w;

w;

auto; XatQOU bea~aµEvo; dofiÂ'8Ev Ev Tii 8woaAOVL'X.Tl cpuya; Y.UL ti{> Mouorn<p~ 25
bt' alîtav T~V Ql'}'3Ei:oav ouv'fi<p'8rj. 'Q; 8' oiiv Ol TÎj; rcoÂEw; UVEVOOTw; loni~lEVOl
;mi µ 1) rcQo8oiivm BouÂri'8hn; tov fucan&va toutov, o 11µeneo; OEolToTîJ; yeyea.cpE neo; TOV BaatJ..fo ' ahwv aUTOV xat JtaQaOELyµanx&; EµiivuE Aiywv·

"„ 'E;EÂ.'8wv tou '8f)QEOOm '8iiQav, ExÂaµrcQ6tatE BaotA.Eu, Y.at i..lixou y.uvriynouµhov 'i'.(lL 8ii Ev zq1oiv TÎlV ăygav €xwv, ELOlTl'Jbiioa; fow'1l11 Ev
4 oMvwv P li 13 µETaMaavi:a; P li 14

~tuhţ'l'J

tfJ

µuvi'>Qeţ

TÎj;

P I Muawv P: de Tribali I.

i:at „care mai înainte se chemau m1s1, acuma însă se numesc
1..oiivi:a şi t!;mi:ouµEvov se referă Ia Mustafa &nobQa; şi auvbuiywv
tot la nominativ. Dar după obiceiul său de a construi acuzative
foarte liber, Duca îşi continuă
fraza cu astfel de acuzative;
păs~rnt, precum sînt 1n manuscris,- peste provincia Asiei: ad-ică peste
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cer deci, ca să mi se dea vînatul, ca, pe vreme ce trece, să nu-ţi strice
şi turma ta şi turma mea". lmpăratul însă i-a scris înapoi : „Dacă
şi un lup a scăpat cu viaţa în stîna mea, ci eu sînt un om liniştit şi iubitor de oameni şi nu mă pot bucura de moartea altora şi de aceea voi
fi salvatorul lupului şi nu-l voi trăda. Ţie ţi-i de ajuns dacă-l ţin legat
şi-l am în mină şi nu-l las să iasă şi nici să-ţi strice ceva din ale tale,
ci să domneşti fără nici o teamă şi nesupărat de nimeni pînă la capătul
vieţii tale, dacă tratatele noastre încheiate cu jurămînt rămîn păzite".
De atunci împăratul pe acesta şi cu Ţineit l-a ţinut în Constantinopole
şi după patru ani l-a trimis în insula Lemnos şi acolo a stat pînă acum.
Acum însă împăratul neştiind ce-ar putea face şi văzînd că dorinţa lui
nu i se împlineşte, căci el voia pe cei doi băieţi nevîrstnici să-i aibă în
mîinile lui şi prin ei să ne lege de împărăţia lui, a slobozit pe acest
rebel împreună cu Mustafa ca doi cîini sălbatici şi turbaţi asupra noastră.
Ci noi nu ne vom arăta ca nişte căprioare sau iepuri fricoşi în faţa adversarilor noştri, ci ca leii să sărim şi neînfrînţi să aruncăm drept la ţintă
suliţele asupra lor. Căci noi şi sîntem mai mi..1lţi; priviţi numai, că uşor
poţi să-i numeri pe cei ce-s cu el. Şi printre dinţi au încă pîinea domnului meu şi în aceeaşi oră vor fi şi ei cu noi, lăsîndu-1 ca pe o oaie
rătăcită, numai dacă o să ne avîntăm cu dumnezeu de la început hotă
rîţi în luptă". După aceste cuvinte, şi-a pus cît mai potrivit rîndurile
în linie de bătaie şi semnalul de luptă a răsunat.
6. Mustaf a însă cu Ţineit şi-a întărit şi el din toată inima oamenii
ce-i avea, şi le-a jurat că, de va lua domnia, vor fi stăpîni şi ei pe toate
ca şi el şi se vor bucura de onoruri şi daruri foarte multe din partea
sa ; şi pentru cei mici a rînduit lucruri mari şi pentru cei mari lucruri
peste măsură de mari ca răsplăţi şi favoruri ; şi văzînd Mustafa că
aripa războiului stă să salte, - şi duşmanii au şi dat năvală, lovind cu
suli~le, şi arcaşii au început a trage de departe cu săgeţile, atunci
el stînd pe un loc înalt, a lăsat războiul în seama lui Ţineit, căci şi era
omul viteaz ca nimeni altul şi obişnuit cu războaiele, şi cu glas mare a
strigat: „Fraţilor, căci nu vă spun robi, la ce această nelegiuire? rob
în contra domnului şi încă din albanezi, neam barbar, asupra mea, feciorul lui Ilderim, domnul vostru ? ! Căci dacă ar trăi fratele meu, şi-ar
avea rost această nelegiuire, chipurile că acesta, care în curînd o să-şi
aibă parte de moartea lui năpraznică, are să-şi jertfească viaţa pentru
el. Acum însă fratele meu fiind mort, cine-i este moştenitor ? Feciorul
şi după patru ani: G. Sfranţes, 1026 D spune că a fost luat din Salonic în
toamna anului 1417 şi trimis la Lemnos şi apoi la Mistra. Cp. şi L. Chalc., I, 191,
19-192, 4 şi G. Sfranţes, I, 113, 1-5.
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Dar n-are loc în Tracia ! Ii sînt doar de ajuns părţile din răsărit !
Eu nici nu intru în stăpînirea tatălui său, ci în a tatălui meu. Iar de
spune careva că nu-s feciorul lui Ilderim, eu îi voi arăta adevărul curat.
Iar de nea să se războiască cu mine, să vină nu robul meu, ci nepotul
meu de frate ! Şi cui ursita îi împarte domnia, acela să şi domnească !
Dar mă mir mult şi de voi, oameni bine cunoscuţi din expediţiile tatălui
meu, voi care vedeţi mîndria lui deşartă şi fumurile şi îndrăzneala acestui om de trei parale. Şi dacă va avea noroc în lupta de faţă, cine va
fi acela care să poată scoate o vorbă în faţa lui ? De aceea vă rog, nu
ridicaţi arma asupra mea, ci mai degrabă luptaţi de partea mea şi veniţi
la mine cu toată cuviinţa. Şi martor mi-e dumnezeu, că nimic din ale
voastre nu vă voi lua, ci mai degrabă voi adăuga şi le voi spori încă şi
mai mult".
7. Acestea Hind spuse astfel, dintr-o dată paşa care avea în seama
sa aripa dreaptă, s-a desprins, ca şi cum ar voi să se încaiere cu Ţineii,
şi cu toţi ai lui au mers !n faţa lui Mustafa şi, descălecînd de pe cai,
i-au adus închinăciune cu supunere. Nu după mult timp şi cel ce ţinea
aripa stingă, a făcut şi acela acelaşi lucru. Şi se putea vedea o schimbare neaşteptată, pe Mustafa în puţin timp prinzînd aripi şi asemenea
unui vultur ce se va ridica în înălţime, pe Baiazid însă ca o cioară
smulsă şi stînd părăsit numai cu oamenii săi particulari. Atunci dîndu-şi
seama că robul rar se poate ridica deasupra stăpînului, şi văzînd că
ursitoarea firul lui i-l toarce de-a-ndoaselea, se sileşte cum să scape mai
repede cu viaţa şi, descălecînd de pe cal cu fratele său Chamza, cu supunere încep şi ei a-i ieşi întru întîmpinare şi a i se închina. Atunci
oamenii lui Mus ta fa fac să înceteze războiul, ridicînd corturi, cum se
cuvin unui domn, îl coboară pe Mustaf a de pe cal şi încep să-l proclame
sultan al lor şi domn al întregului pămînt al romeilor. Iar omului care
i-a adus lui Baiazid porunca să stea mai la o parte, i-a dat paznici să-l
păzească pe dînsul.
8. Cînd însă a venit Ţineit şi l-a văzut încă în viaţă, - căci el ţinea
extrem de mult să nu-i scape potrivnicul, - şi cînd a aflat că era prins
în laţ, spune lui Mustafa : „Pînă cînd acest nelegiuit o să vadă soarele,
el care nu e vrednic nici de întunericul cel pipăit? !" - Iar Mustafa i-a
iis : „Fă, precum îţi este voia !" - Atunci, după ce l-au tîrît puţin afară
de tabără pe nenorocitul, Ţineit porunceşte să i se taie capul. Ceea ce
s-a şi făcut, fiind şi el de faţă la tăierea capului şi spunînd: „Te pri7 : <o• xoloidv ca o cioară smulsă: vz. XVI, 5.
8 : "1''1).aq tJroV oxcirori; întunericul cel pipăit: Exod
1
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1!)3

Toi; EXELVOU ·di; XAl]QOVOµoi; auTou; ·o uioi;; 'AU' oux EXEL XWQQ.V EV 0Qaxn·
•A(lxEi yaQ a.uup -ra TÎ}i; icpai; · Ka.t yaQ ou -roii; 1tQayµa.ow Entµ~a.tvw Toii; 1taTQLxoii; auToii, &A.A.a toii; Toii Eµoii na:rQ6i;. EL yaQ oux dµt ·t1t6i;, MytL ni;, Toii
·n.-rQfiµ, &"A.'A' tyw TI]v &A.l\'6EL<lV cpaVEQUV lmad;w. EL at xa.I. 1tOÂEµEiV µ6 '6EÂEL,
oux o Eµoi; tloiiAoi;, &Ai..' o lµoi; &vtip~oi; tA'6hw. Kat EL T·LVL vtµEt To x(la'tot; ii
TUXl], xat itQUtELTOl EKEivoi;· E>a.uµatoo at xal uµiii; 'tOUt; Eoooxt.µfioavtai; EV ·ca.ii;
OT(laTdmi; TOU Eµoii na.tQOt; 'X<ll EJtLOTaµivoui; tÎJV &Aatovtlav autoii xa.t 'tOV 'tUcpov xat tÎ}v UJtEQoiptav toii tQL0(3oi..tµatou TOUtou. Kat EL Eutux"1<ru tv 'tfl 1taQofon ouµnÂ.oxfl, tLt; EoTm, oi; auvfi<rETm OUViiQm Myov µEŢ' a.moii; ~LO 1ta.Qa.xaÂ.c'i>, µÎ} ytvrn'6E JtOAEµtotat, W..M ·µiillov ouµµax.fioatf: µOL xat µEta tmuxeta~
JtQOOEÂ.'3'EtE · xat tOOV uµHEQOJV, µaQTUt; 0E6i;, ou OtEQÎIOW n, aAAU µăÂAOV JtQ00'3i)oco xat E'tl 3CAELoVa au;fiooo."

6

50b

JO

7. Toutoov o1hco; ÂEX,'6iv-rwv ai'.cpVl]i; o to t>E;tov 'KEQai; unEQ«oxltwv oaTQă.
:n:lJi; MOO'Jta0-6EL~, roi; Mi'6Ev O'UµJtÂaxÎ}vm '3€i..oov 't<Îl 'ftLVafiT, oUV mi; <Tl!V Q.Ut(ÎJ
i1A.uov EVW3HOV TOU Mouormpă X<ll futo(3avTEi; niw 'i'.nnwv ănavTEt; TlJV aouALXÎ)V
15
1tQOOKUvl]O'LV MEVEt.µav aut<!>. MEt' ou 3COAU at xat o TO UQLOtEQOV XEQai; KQa'tOOV xaxEivoi; EJtQattE TU oµOLa. Kal. iiv UlEiV ;ivriv clAÂOLCOO'LV, tov Mouotacpiiv
wi; EV U'M.ClQEi JttE(IC0'6Evta xal. wi; UETOV \njJLJtEtOUVta. mxe6µowv, tov bE Ilayta~Î)'t roi; XOAoLOV xataiptl.ro-3Evm xat EQl]µov µ6vov µna 'tOOV lMoov LO'taµEVOV. T6TE 'i«lTU votiv A.a8wv, ro~ <Tnavtwi; UJtEQL<JXUEL boiiÂoi; 6Eott6tou, xal OQOOv, &li; fl&r] 20
Ta tÎ}i; 'tUXl]t; vfiµata UVtlOTQocpooi; xAW&vTm, XQ«yµaTEUETm t~V autoii <TWtT)QLaV Ev iă.xu xal. &noj3a; 'tOU "3tnou O'UV •<V atlEAcp<î> auwii Xaµ~Q. bouJ.Lxooi;
xai afrtol 1t(I00\11tfivtow xal Jt(IOO'E'M.UvOUV amcp. T6n OL 'tOU Mouota<p{i l'OV n6AEµov /..uoavni; xal. <TXl]vai; fiyEµovL JtQEnofoa; nfi;avni;, &xo(3L(3aoavtEi; Toii
lJtJtOU 'tOV Moootacpiiv ro; clQ)(l]YOV aU'tOOV xat fiyEµova JtclOl]t; yT\i; 'Pooµa[oov EU- 151 b
cpftµouv. Tcp bE flayLatÎJT ul.EUO'a.vn m'3to-3i'ivaL µaxe6'3tv cpuÂaxai; EltEtQE"PE
Tou cpuAa'ttELV au'tov.
8. 'EA'3wv bE o 'nwaÎ]'t 'M.al lbwv amov EtL tc0vta, - xal. ya(l iiv XQ<l'fOw
Tai; ăxeai; tOU µÎj ombeiivm 'tOV avnxdµEVOV, - xal. µa-3wv, Ot'L EV ăexoti; ijv,

Myu 'tCll MouotacpQ. „ CIEooi; ltO'tE o av6owi; o-Otoi; 'tOV TtALOV ogQ., o µl]6E l'OU
ipl]Aa<pl]TOU <JY..6toui; rov ă;toi;;" - ·o bt MouoTacpiii;· "'Qi; ~O\JA'l'}'tOV Eo'tL ooi,
xotEt," tlnwv, xEAEVEL, µtxeov ihooavtEt; E;oo Tfy; nagtµ~ol.i\i; TOV ă-3>.tov, rltv
xHpaÂ.Îjv anotµl]'3f\vm. "O xal yf.yovtv, OQOOV xa.l auTot; rijv xaQat6µl]OLV xal
T
1.
.<I.
'!"
„
"
\
\ „ETUXE xo:rti\V«L 'tOU~
7.tyoov· „ 0 -1:.
lua~. co 'l<u'XtCJTf, 11fQL-,ElV OQ)'.fLt;; -- xm yag
5 El 't'L'VL

vers. 18

scripsi: EL 'tL'VL P 1125 au'twv scrtpsi: auTov P li 29 liQxu~ P; v. el. P· 213
P: ăQxuat Buii.

ăQxoL~

l3-G217
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cepi, răule ce eşti, să retezi testicule! ?" - Căci mai înainte s-a fost
întîmplat, de au fost tăiate din porunca lui Baiazid testiculele lui Abdulah, ginerele lui ŢineiL
9. Atunci· l-au adus şi pe Chamza, fratele aceluia, şi vo:au să-i taie
capul şi lui. Dar lui Ţineit i s-a făcut milă de el, fiind tînăr, şi: „Lă
saţi-l", a spus, „căci ăsta nu este ca acel om crud ce s-a săvîrşit în chip
năprasnic: şi din mîinile lui nu iese nici o faptă care să facă vreun rău.
Fie deci un om slobod al meu !" - Nu ştia nenorocitul Ţineit că-l păs
trează în viaţă ca focul sub spuză pe cel care avea să-i aducă moartea,
şi că se îndură de acela care foarte curînd are să-i ia viaţa fără milă.
I O. Atunci noul sultan Mus ta fa cu încredere şi alai intră în Adrianopole cu întreaga oştire şi locuitorii i-au ieşit cu bucurie şi cu mult alai
întru întimpinare, aclamîndu-1 cu glas de bucurie.
11. Cei din Galipoli însă aflînd ce s-a întîmplat, şi cei
din cetăţuie pierzînd nădejdea, cu jurăminte şi învoieli
au predat cetăţuia. După ce garnizoana a ieşit din cetăţuie cu tot armamentul şi echipamentul ce-l aveau înăuntru, potrivit
încredinţărilor ce s-au făcut între ei, Leondari bizuindu-se pe tratatul
încheiat cu jurămînt, a scos din trireme zale, coifuri, lănci, arcuri grele
şi tot felul de armament şi a început să le care în cetăţuie. Venind Ţi
neiţ şi privind ce se întîmplă şi mai ales văzînd că poporul turc strigă
şi se tulbură din cauza schimbării cu totului tot neaşteptate, a început
că,tre Dimitrie cu vorbe aspre să-l ia în bătaie de joc, spunînd : „Pe cit
mi se pare, generale Dimitrie, crezi că lupta ce am luptat-o şi pericolele
prin care am trecut, s-au făcut de dragul naţiei tale şi a împărăţiei bizantine? ! Dar nu e aşa ! Ceea ce s-a întimplat cu noi că, în închisoare
fiind, am fost sloboziţi şi că, robi fiind, am ajuns stăpîni, pricină pentru acest bine să nu vă socotim pe voi romeii, ci să atribuim lui dumnezeu din ceruri. Că la această schimbare voi aţi suferit împreună şi
v-aţi :ostenit, s-o spunem drept, din îndemnul lui dumnezeu v-aţi ostenit.
Pentru ostenelile deci şi muncile amîndorura, să aducem mulţumiri unui
singur dumnezeu 1 iar pe voi ajunge să vă las să plecaţi cu daruri înd~ajuns şi cu prietenie şi aceasta încă deocamdată ; cît despre luat de
Mustafa nu
dă Bizantinilor.
Galipoll.

neoJ.oprl1v „mai înainte"; nominativ absolut cu inţeles de adverb de timp; vz. xxr, 3.
9: să-i ia viaţa: vz. XXVIII, 13.
. 11 : 'tl;ayQai;
pentru
'tl;ayyQai;
arcuri grele: Ana Comnena, Alexia da X
8 descriind o luptă între corăbii bizantine şi o corabie mare a unui cavaler din
cruciada I-a, ne istoriseşte că amiralul bizantin le striga să nu lupte cu oameni de
aceeaşi credinţă. El însă trăgeau cu un arc special
(lha 'tjji; 'tl;ayyQai; ed. A. Reifferscb~id, Lipsca-Teubner, ·voi. II, p. 83, 8; ed. B. Leib, Coli. Bude, Paris, 1943,
voi. II, p. 217, 6), o invenţie barbară drăcească necunoscută cu desăvîrşire bizan-
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oQxEL; roli AubouAă, yaµBQoii roii 'Iţtvi:11r, JTQoAa.j3wv rnu IlayUltÎJr rourn xEi.E lJCJaVîOc;.

9. TotE îlyayov 'X.UL ~V Xaµţăv, tOV ubEĂ<pov avwu, {}EJ..ovw; XU'XELVOV
-xaQarnµl)om. ·o bE. Tl;Lva~t · EAEÎ)om; a\rtov vfov oVTa:· „ "AcpErE a\„r6v," dnev,
„ou YUQ ecrnv cbi; EKELVOV rov {3to'3uvli i{.(lt fut6.v{}Q(l)JtOV o-O-roc;· oub' E'X. TCÎYV xu- 5
QWV routou E~EQXE't"«l TL toii 1CQă~m xax6v. "Eotw oiiv Eµoc; UJ'tEAEU-3EQOc;." O\ix uf>uv o f>Uon1voi; Tttvat'1T, on TOV {}avatlj<pOQOV aurou ţwJtUQEL 'XaL, ov EAEEÎ:
amoc;, UVl]ÂEWc; µH.AEL 't.Î)v twiiv auwu wc; EV oÂ.tycp Aa{3Eiv.
1 O. TotE o vf.p; ,aQXlJyoc; Mouotacpâ.c; µEta rcaQ(>l]ota; xal {}6.eoouc; EJtt tÎ)v
~AbQtavoiircoÂ.tv EWEUJL, oliv navd tcp crrQarcp 'XCXL µEta xaQâc; 'Xal. naQ{>lJmac;
10
;roAJ.i); eţl)Â.{}ov OL JJOAÎ:taL ~li; UnUVtl]OLV autou EUcpî]µOiivtEc; LAa(>Qo TTI cpwvfi.
152b
11. Oi M tl),c; Ka.AAtoun6A.Ewc; µa{}6vtEc; to yEyovoc; 'XCl1 cbceA.moavw;; ot
tou <pQOUQtou µdf OQxwv xal <Juvfuixwv naQf.bwxav ro cpQOUQLOV. 'O bE ArnvtaQLOc; H.rcLţcov xai:a tai; crw{}Î)'XClc; tac; hwµ6rouc;, µEta ro E~EÂ.{}Ei:v EX tOU cpQOU·
QloU teiu; ~uAa'XClc; 'X.UL nâcrciv t~v 1tUQ«O"XElJÎlV, flv EÎXOV Evfiov, xara i:ac; rctoretc; 15
ac; EYEvOVtO f!Et' aurwv, autoc; h rwv rQLÎ)QEWV E~aywywv {}c.0QaMc;, JtEQLKE<paAatai;, MQu, ts6.YQ~·i; xal . nciv EÎboi; &Qµatcov llQ;ai:o EloayELV EV rcp cpQouetcp.
<l>{}a·oac; oiiv o TţtvaÎ)t 'Xal tbrov ·1a yEvoµeva, oQwv bE XClt tov bl)µov toov Touet<wv {}oQu{3ouµevov xat ta(>axwf>î] F,nl tfi avEA.nlotcp xal cbcQo<Jbox~rcp µEm{3oi.:n
llQ~<lTo oxc.Onruv xat oxAlJQOAoyEiv inv ~îJµlÎtQLOV, Uywv· „ 'Qc; Eµot boxEi, ill
~(>a~riye ~riµiit(>Lf, t~V &.yeî)va, ov i)ywvtoaµE{}a, 'Xat i:ouc; Xtvbuvouc;, oui; VJ'tEO"tî)µEV, €vexa tou yf.vouc; roii oou xal tfjc; rwv 'Pwµatwv {3aotl.etai; {moÂaµ{36.vEtc;
yeyovevm. •AJ.')..,' oux· ourcoi; eori.. To yEvoµEvov ele; fiµăc;, iyxÂEL<Jtoui; ovmi; cbco1.u{}fjvm X«L boUÂoU<; OVta<; bEOJtOta<; YEVE<J{}m, OUX uµăc; tO'U<; •pcoµaLOU<; ri\c;
bwQEâ; taUtî)c; al.ttav 'XQLVOOµEv, &AA.a tcp EJtOUQUVLcp 0Ecp. 'Yµâi; BE roui; cruµna25
O"XÎ\<J«Vtai; XClL xomaoavtac; Ev TU µEi:a{}foEL rai>Tn, E>rnu XEAEUO"EL 'X.E'XOJ'tlO'Xci.TE,
OQ{}wi;' 'foi:oÂ.aµj3avcq.tEV. 'CI EvEM o-Ov tWV 'X.OJ'tCOV i{.(lL tWV &.µ~otEQWV tWV xaµ6.twv
tcp µ6vcp 0Ecp JtQOO<pE(>WµEv EU;(a(>LOTtm;, uµăi; bE 8ta 8w(>WV txavwv xal <pLALa~ 153b
xal tautri~ Jt(>ooxal(>ou na(><mEµtjJm, i:o 8E rcoÂ.Eti; xal <pQOU(>La Âa.{3eiv ia(>' fiµiv,

oJ..J.a

7 i\l!EL'Y scripsl: EÎl>Ev p : oll!Ev Buii 1116 a~ p : a~ Bek li 25 post
i'QilcpwµEv supplendum · est; cf.201,2 YQlicpeL~ µh itE<î> 'tO :rtc'iv li 29 T)µi:v P:
11µwv cf. XXIX 4: :rtaQa "tci.>v 'Pwµatwv "tUUl"TJV Ha~Ev.

fortasse
fortasse:

tinilor. Un om întins pe spate întinde cu amîndouă picioarele arcul -şi cu mîinile dă
drumul la coardă şi săgeţi de tot felul sînt repezite cu mare putere dintr-o ţeavă.
E deci o armă pe care bizantinii au împrumutat-o de la crud~ţi_; vz .. Du ~ange,
Glossarium s.v.
"ttayyQa
şi
"ttayyQ6~EAo~.
Despre ongmea dm latinescul
canc.er vz. H. Gregoire, Notes sur Anne Comnene. în „Byzantion", III (1926), p.
315-317; cp. şi J. Staquet, în „Byzantion", XIII (1938), p. 505-512. -
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oraşe şi cetăţi, ajungă-ţi să

fii trimis întreg la Constantinopole,
aminte de relele de la Lemnos şi de batjocurile călugărilor
din mănăstirea Preafericitei Fecioare. Iţi voi spune vorba lupului, ai
drept răsplată capul întreg. Ridică lopeţile ; ai vîntul hătind din răsărit
miazăzi cu dulce adiere. Să ajungi cu bine la Constantinopole şi salută
pe împăraţi din parte-ne. Spune-le, cum dumnezeu ne-a dat domnia. Să
trăiască în pace cu noi şi noi cu el. Lipsească dintre noi chestiunea
Galipoli !" - Cuvintele acestea l-au tulburat nu puţin pe general; şi
aprins de mînie a spus : „Tu nu-l ştii pe împăratul meu, cîtă pricepere
şi cunoaştere şi ce vederi largi şi nobile are ! ? Trimiţîndu-mă să plec
fără nimic cu vorbe rele ca acestea scuipînd din gură, o Ţineit, să ştii
că, precum văd, foarte curînd te vom avea iarăşi în Constantinopole şi
atunci ai să-ţi dai seama ce ai grăit. Dar nu e de atribuţia ta, ca eu
să-ţi dau ţie socoteală şi ca tu să-mi spui mie ca eu să plec, ci de a
sultanului Mustafa, pe care dumnezeu şi starea romeilor l-a înălţat. Tu
însă întîmplîndu-te unul din cei mulţi, încetează să mai vorbeşti, că n-ai
cine să te asculte". Şi sculîndu-se, a mers la trireme plin de minie şi
amărăciune, neavînd ce face şi cu gîndul la jurămintele călcate şi promisiunile făcute de ei. Totuşi a stat şi a aşteptat răspunsul lui Mustafa.
dacă potrivit tratatului are să ia în primire cetatea sau nu şi atunl:1 să
plece.
la noi

aducîndu-ţi

5
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J.'i

20
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30
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12. Dar cînd Mustaf a a venit şi amîndoi au discutat destul de mult.
i-a grăit lui Dimitrie : „Eu dragule şi mult dorite al protectorului meu.
ştiu bine promisiunile ce le-am făcut în faţa lui dumnezeu şi a profet ului lui şi că între acestea era şi cetăţuia de la Galipoli. Şi pentru
toate celelalte am să dau seama în ziua cea înfricoşată, dacă nu vor ieşi
după învoială ; cît despre cetăţuie însă, mai bine e să calc jurămîntul
decît să înfrunt pe dumnezeu şi să dau credincioşi pe mina necredincioşilor şi, poporul liber şi închinat lui dumnezeu să-l fac rob în mîinile
necredincoşilor care nu cunosc pe unul dumnezeu al cerului şi al pă
mîntului. Şi dacă, fereşte-mă doamne, ar fi să cad într-un păcat atit
de mare, atunci neamul musulmanilor nici mie nu-mi va da sultanatul.
nici ţie nu-ţi va îngădui să intri în localitatea aceasta. Prin urmare
P.leacă şi eu pe cît dispun de mijloace, pe atîta dau şi răsplată.
Ceea ce nu este însă din averea mea, ci a fost sortit să fie a obştei şi a
iâiv A77µ1 1lowxaxwv se spune şi la figurat despre rele foarte mari: dar aici e de înţeles

ad litteram; vz. XXII; 5. - mănăstirea Preafericitei Fecioare: vz. XXII, 5. - Iţi
uoi spune r.JOrba lupului: aluzie la fabula „Lupul şi cucoara", care, făcîndu-i-se milă,
îi scosese osul din gît; şi lupul drept mulţumire îi spune să fie bucuroasă, că
şi-a scos întreg capul din gura lui. te uom auea iarăşi în Constantinopole: căutînd
adăpost şi ajutor.
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OQXEL <TOL oooov JtEµcp{H)vm Ev Krovo-ravrLvou, avaµlµvftoxovnc; roov Ariµvtrov 'X.Ur:rnv xal. roov Ev rfl µovfl ri\c; Ilaµµaxa.el<Trou twv xaÂ.oyftemv ovEllhoµoov. "Exw;
µlo'3oii xaeiv owav TÎjV 'X.E<paÂ.ftv, TO TOU Â.tmOlJ cp-0-iyţoµcxl. AiQE 'X.ci>nac;· EXEli;
Tov Eiieov nvfovrn yJ...mEQov aiewv. <l>-0-avE TÎjv KrovornVTtvou· ăorraom Touc;
'3acnuic; cicp' ~µoov. AiyE milli; E>Eoc; i:Î)v aU-OEv•tav ~µiv iBmQ11omo. "Eorm µd}'
~µwv Ev tLQTtVU Bu'.tyrov xai. ~µEic; µElf aurou. 'An:foi:m ţftrrimc; KaAÂ.lOlJJt6-

5

l..Eroc;." - Tama îOV <JtQatlJYOV tel (lfiµara oux ohlyov h&.Qa~av xai. -0-uµm-ftdi;·
"Om oiBac;," E<plJ. „ Tov iµov ~amAia notai; ovvfoEmc; xal. yvoooEroi; xal. n:otac;
IDlric; µEyaJ.oyvmµoouvric; EoTLV. 'Anoniµnmv µE xEvov TOlotrroic; (lftµmn cpauÂ.oic;
(momurov TU EX TOU <Jtoµarnc;, © 'IţlVffYJT, 'lo-ftt, on wc; Ev oALy<f> wc; OQW, n:aÂ.tV
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profetului meu, nu vreau să clintesc nimic din obiceiurile musulmane şi
din poruncile profetului, căci sînt musulman. Şi cu stăruinţă voi lucra
să adaug şi să înmulţesc oraşele şi ţări de ale ghiaurilor să le fac
să fie ale musulmanilor. Dar să dau un oraş şi încă Galipoli care este
gîtlejul musulmanilor, pe care se duce în jos tot neamul creştinesc, şi
juvăţul creştinilor, gîtuindu-i şi nimicindu-i, un gînd nebun ca acesta
nicioda;tă nu-mi va trece prin cap şi nici nu-l aduc la îndeplinire".
Acestea auzind Leondaris, ca şi leul ce dă greş în năvala asupra vînatului, îşi duce capul pe jos şi coada lăsată şi-o tîrăşte pe pămînt, aşa
şi acesta de necaz, parcă ieşit din minţi, stă cu capul plecat, pînă ce
Mustafa s-a oprit, terminîndu-şi cuvîntul neaşteptat, şi atunci ridicîndu-şi ochii spre el, a zis : „Noi, doamne şi sultane al musulmanilor, vă
ştim bine atitudinea de mulţi ani faţă de noi ; căci sînt acum mai bine
de o sută cincizeci de ani la număr, de cînd străbunul tău Osman a
smuls Bitinia, Paflagonia şi Frigia din mîinile părinţilor noştri şi le-a
oprit pentru el. Şi urmaşul său Orchan ajungînd domn şi moştenitor al
acelor ţări, n-a rămas niciodată în marginile tratatelor şi jurămintelor.
călcîndu-le şi trecînd dincolo de graniţele, pe care le-a statornicit dumnezeu şi adevărul ; şi sînt de atunci cam aproape o sută de ani, de cînd
a început să strice părţile de apus. După aceea nepotul lui, tatăl· tău
Ilderim, punînd mina pe putere şi făcîndu-se domn al ţinuturilor după
dreptul de succesiune şi călcînd şi el jurămintele în picioare, dumnezeu
la urmă a dat toată domnia lui şi pe el însuşi în mîinile perşilor. Acuma
împlinindu-se de la moartea lui pînă azi aproape treizeci de ani, fraţii
tăi Musulman şi Musa călcînd în picioare jurămintele, în chip nenorocit
şi-au pierdut şi viaţa şi domnia. Numai de curînd. răposatul sultan Mahomed, fratele tău, el a păzit jurămintele şi de aceea a avut parte de
un sfîrşit paşnic şi s-a bucurat de bunătăţile domniei în fericire. Tu
însă f ăcînd acestea, nu-ţi va surîde mult timp norocul, ţinîndu-ţi partea
şi ajutîndu-te. Căci pe cei nedrepţi dumnezeu înainte de vreme îi trimite
pe lumea cealaltă şi pe cei ce-l sfruntează, îi face să dispară pînă la
urmă. Cînd fugar fiind, ai intrat în Tesalonic, dacă împăratul romeilor
te-ar fi predat lui Mahomed şi juvăţul îţi lua viaţa, mulţi ar pute ....
învinui şi osîndi pe Romei ca trădători şi ucigaşi groazmc1 ai acelora
12: mai bine de 150 de ani .... aproape 100 de ani... aproape 30 de ani:. Numă
rul anilor dat de Duca e numai aproximativ. Osman a ocupat ţările amintite pe
la mijlocul ·domniei lui Andronic II Paleolog (1282-1328); vz. II, 3; şi pînă J.a 1421.
cînd se petrece scena între Mustafa şi Leondaris, sînt mai puţin de 150 de ani.
De asemenea şi Orohan (1326-1362) a început să strice ţintuturile di.n Europa în
timpul războaielor civile ale lui Ioan VI Cantacuzino ( 1341-1354), încît sînt mai
puţin de o sută de ani. Şi nici de la moartea lui Baiazid I Fulgerul (1389-1403).
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nu sînt 30, ci numai 18 ani. Că numărul anilor e arătat numai cu aproximaţie,
o indică prin cuvintele En:ExEtva .,peste" şi Eyyur; nou „pe aproape".
fi putut de bună seamă spune mai exact numărul acestor ani, dar aici
e vorba de o cuvîntare retorică fictivă, de o compoziţie literară ; şi regulile retorice
oerieau ca cifrde să fiie date în 'llUmer·e rrotunde .a·prnximaNv·e. - ln mîinile Perşilor:
adică în mîinile tatarilor lui Timur·Lenk; vz. XVI, 9 şi 10.
însuşi Duca
Şi Duca ar
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ce căutau adăpost la ei, şi ca pe unii ce fac fapte potrivnice dreptului.
Chiar acuma, după dumnezeu, romeii făcîndu-te sultan, totul atribui lui
dumnezeu ; şi aceasta ai spus-o bine şi eu nu o contrazic ; pe cei ce
s-au ostenit însă împreună cu tine, îi socoteşti duşmani şi-ţi întorci faţa
de la ei ? Rămîi cu sănătate şi bucurie ! Eu plec acasă şi am să raportez
împăratului, cum am fost înşelaţi ; şi lăsînd totul în seama lui dumnezeu.
să avem răbdare aşteptînd dreapta lui hotărîre". Cu vorbele acestea a
ieşit din port şi ridicînd pînzele, a luat calea spre Constantinopole.
XXV. Aflînd acestea 1mpăratul Manuil, a fost cuprins de multă durere şi plin de mînie, neavînd ce face, s-a chib zuit în capul lui să apuce
cealaltă cale şi să trimită soli la Murad ; şi dacă vrea să împlinească
voinţa tatălui său şi să dea cei doi copii ostatici, căci Baiazid nu mai
stă în cale, atunci cu ajutorul lui dumnezeu îl va pune în domnia pă
0

ro

rintească.

l!i

2. Mustafa însă, căci la el să ni se întoarcă vorba, a întărit cetăţuia
ce a orînduit bine şi a dat poporului îndrumări şi a pus oameni
de ai săi comandanţi şi căpitani ai flotei celei mari şi turnul din port
l-a pus în siguranţă bine, cum trebuia, le-a predat lor cu jurămînt şi,
răsplătindu-i cu daruri, a pornit la Adrianopole. Şi intrînd în palatele
răposatului Mahomed, fratele său, a găsit comori nenumărate şi altă
gătire peste măsură, veşminte şi pietre scumpe şi mărgăritare de mult
preţ, femei frumoase şi băieţi tineri, frumoşi la faţă şi cu deosebire chi·
peşi la trup şi tot ce trebuie pentru o viaţă în plăceri ; şi şedea trăind
în îmbuibări şi zi de zi îmbătîndu-se şi petrecînd în desfrînări.
şi, după

20

'.Z.'i

.=.o

35

3. Murad însă tînăr şi neavînd încă 20 de ani împliniţi,
1~auMan~{j'1~~ şedea în Brusa Bitiniei şi ducea şi el un trai asemănător,
Paleolog
dar nu în aşa măsură, căci era mîncat de grijă. Şi nu-l
lăsa gîndul în pace, ci se chibzuia mereu, cum şi în ce chip să-şi ia
înapoi domnia părintească, pe care tatăl său a cîştigat-o cu multă osteneală, el însă a ajuns s-o piardă fără nici o bîntuire. Căci avea cu el şi
pe cei mai de frunte din paşale afară de Baiazid, căci nu de mult încetase din viaţă de moarte rea, precum s-a povestit. Şi ei au ailat că cetatea Galipoli s-a predat şi că Leondaris a fost lăsat să plece cu mîna
goală şi că Mustafa încă îşi duce viaţa în destrăbălare fără măsură şi
n-are grijă, cum trebuie să-şi păzească domnia nevătămată. şi atunci se
Murad li

XXV, 2 : tot ce trebuie: năaav ăU.YJv {J)..TJv,
terial".
3 : precum s-a povestit: vz. XXIV, 8.
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Murad la pasul la care se hotărîse împăratul ; şi a apucat
el să trimită mai întîi soli la împăratul, pe unul lbraim, fratele lui Ali.
despre care a fost vorba mai sus, om cuminte şi drept şi străin de destrăbă
lările şi desfrînările fără de ruşine ale turcilor. Acesta deţinînd locul al
doilea după Baiazid, a ajuns în locul întîi după moartea aceluia şi era
cel dintîi între paşale şi mare vizir în treburile domniei lui Murad. Venind la Constantinopole, nu s-a amintit cu nici un cuvînt de ceea ce a
făcut împăratul, ci minie neînfrînată nutrind în suflet, le ascundeau
acestea, pînă ce situaţia lor va ajunge cu timpul într-o stare mai bună.
Ibraim cu faţa senină şi cu cuget prefăcut, lupul dinăuntrul său îl arăta
afară ca miel. Şi începînd cu vorbe blajine şi foarte umilite, ajunge să
ceară ajutor, spunînd că toate cite s-au intîmplat, s-au făcut din vina lui
Baiazid şi arătînd că ei sint nevinovaţi, tot aşfl şi romeii; şi spunea:
„Dacă Maiestatea ta va voi, în foarte puţin timp îl vei pune din nou în
domnia tatălui său pe stăpînul meu Murad, precum ai făcut şi cu tatăl
său, prea luminate împărate, căci ai în mina ta cîrma şi, unde vei vroi,
acolo încîrneşti corabia, îndreptînd bine direcţiile cîrmei. Căci precum ai
făcut cu tatăl său, cînd s-a ridicat în contra împărăţiei tale Musa, tot
aşa milostiveşte-te şi acuma şi nu lăsa să deţină domnia unul care nu
este vrednic să stea nici într-o colibă. Căci cînd 1\\ahomed", - care fusese
amintit înainte de mai multe ori - „domnea încă în răsărit, în Tracia.
după ce l-a omorît pe frate-său Musulman, Musa avea atunci domnia
şi s-a arătat potrivnic romeilor şi duşman neîmpăcat al Constantinopolei", - precum s-a spus mai sus, - „atunci împăratul l-a chemat de
la Brusa pe Mahomed şi, încheind un tratat l-a adus înăuntru în Constantinopole, după ce l-a trecut împreună cu oştile ; şi el ieşind o dată
şi de două ori şi de mai multe ori, s-a luptat cu Musa şi a fost învins ;
şi iarăşi a intrat în Constantinopole şi iarăşi a ieşit, pînă ce în sfîrşit
l-a nimicit pe Musa şi, la urmă ucigîndu-1, a luat domnia. Fă şi acuma.
împărate, tot aşa", spune, „şi faţă de Murad care răsplăteşte şi cu daruri
peste măsură de mari şi de mult preţ, afară de predarea cetăţii Galipoli şi a
celor doi băieţi". împăratul însă nu se lăsa, ci ţinea tare şi neschimbat
la părerea sa, ca să fie aduse întru îndeplinire hotărîrile. în timp ce
tratau astfel şi Ibraim a stat destul de multe zile, spre a obţine un rezultat al tratativelor pe care le dorea încheiate, altul a sărit ca într-o arenă
de luptă şi ceea ce Murad cerea de la împăratul cu multă rugăminte ca
a fost vorba mai sus: vz. XX, 11, căci des.pre alt Ali n-a mai fost vorba nicăi,er·i ; dar
se poaite că Duca a.re în vedere cu ·aceşie cuvinte chiar pe lbrahim şi atunci vz. XXII,
I I şi XXIII, 2. - care fusese amintit înainte de mai multe ori... precum s-a spus mai
sus... spune : Aceste intercalări neobişnu.ite într-o cuvin tare dfr·ectă pe care istoîicul
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CJLAEu; EBo\JAEfoato · xaL rcQfo~Etc; rcQocp-0-aoa; o-Otoc; rcEµJtEL TCQoc; BcwtAfo, 'foQaÎ]µ
nva, u8E.Âcpov urc<lQXOV"ta TOU 'AAL, ov o AOyoc; cp{}aoac; HIÎJÂ.WOEV, ă.v8Q<X. O\JVfTOV
xal, drDfi xaL rcQoc; Tac; Tci>v TovQxwv avm8Ei:c; BJ..axE.iac; xaL aoEAydac; OO\lvÎ]3l].
"Oe; xal, Ta ~E\JTEQEta rnu Ilaymţrir <pEQwv To rcgwn:i:a, Eutvou 7C<lQEA-fr6vrnr,,
EAa.{3E x.aL Toov µEyL<JTavwv rcgooto; ~v xaL µrnatwv •fie; ilyEµovtac; wu Mo\lgaT. S.
'EMtwv ow h KwvoravnvourcoÂEL x.al rcEQL µEv Twv c1v faga~Ev o Baot-ÂEuc; Olm EYEVETO µvÎ]µY], &U' EV np vot 8taTQEcpovn; {)-uµov axaALVWTOV, EW; liv o
xg6voc; Ele; E\,8mµovtav ă;Et TO :rtEQL aut&v, mu-ra Ex(IU:rttOVTO. ·naQ<{> M ~Â.Eµ
µ.atL xal, u:n:ouÂ.q> yvwµn -tov fv8ov Â.VxOV wi; TCQO~QTOV E;w E8dxvuE. l{al, ari J..6youc; ouvagac; :ltQOOUi; TE 'XUL Â.Lav Ta:rtEwouc; (3oi}&Lav E;ExaÂ.Et, wc; E; ah tai; yEIo
yov6m, ooa ari 'l«lL yEyovaotv, AEywv TOU Ilo.ywsf\t, a-0-ooouc; amou; U:rtOOEt'XVUWV, 159b
woauTooc; TE ')(OL 'Pooµatouc;, AEyoov. „El. '3EÂ.fian TO oov XQa-Wc;, wc; Ev oÂ.tyq> arro'i'.(lTOOTÎJO"Etc; miAtv Ele; Triv nmgLx~v llYE;µovtav Tov E:µov brnrcoTY]V Moupar,
xa{)wc; 'XOL Ev Te{> :itaTQL autou El(lyaooo, Aaµ3t(IOT.aTE BaotÂ.EU, lxEtc; ya(I im.o •riv
xioi:pa TO :rtl]MÂLOV xat O:rtO'U ăv BouAn ExEL x.at Triv vaiiv µETaO'TQicpEtc;, xa.A&c;
15
l{}Uvoov muc; oi'.axac;. 'Qc; yag El.gyaow E:v Te{> nargt auTou, avnoTavroc; np oe{>
'i'.QaTEL Mwofi, outoo xat viiv <Juµ:n:aox'lloov xaL µri Eoonc; TÎ}v llYEµovi.av xatEXEtv
:o µ.T)8Eµtiic; xaAUBY]c; ă;1oc;. „KaL yag" - o :rtoÂ.Â.axLc; :lt(IOAEX{}dc;, - „MEXf1.l-Et
EtL ilyeµovEU(J)V EV TU avatoAii, TO'U Moool) TOLE TÎ}V l)yq.tovl.av tfic; 0g{txT)c; EXOVToc; xaL rov M>EAcpov MouoouAµav xn:tvavtoc;, E:vavTi.oc; EqXLVTJ 'Pooµaio1~ 1«l.L -ri\c; 20
IloÂ.Eooc; E:x{}po; ăorcov8o;," - wc; :ltQOÂ.EÂ.Ex-rm. - "TOTE o Baot.Â.Euc; µETU'XaÂ.EOaµEvoc; arco tÎj; Ilpoforic; TOV MExEµh xal 1tlOtEtc; 8ouc;, Eloa;ac; a\JTov htoc; titc;
Kwv<Jravttvou ouv i:oi:c; OTQatEuµa.ot rcEgmw{}hta, xaL t~EMlwv xaL µtav 'l«lL Mc;
xat rcoÂ.Â.clxtc; xaL ouµµt;ac; Te{> Mwofl xaL finri-0-Etc; xaL EloEA{}wv naÂLv EV Kwv01uvnvourc6J,Et 'i'.UL rca.Atv E;tl-O-oov, Ewc; o\5 Ele; TEAoc; TOV Mwcrfiv ficpavtoEv xat
25
TEAo; rnavUTOOOEV, TÎ}V ilyEµovlav AaBoov, OUT(l) xat viiv," cpr]OLV, „ti.i BaoLAEU,
EQyaoov xat El.c; Tov Mougat, tarrwv xat urcEQµEyHh1 8wpÎ]µara xal noÂ.Âov Myou ă~ta :rrAÎ}v tjc; KaJ..AwunoAEooc; xal. 1&v 8Uo :rrat8wv tÎ)v ~YXELQtOLV."' - 'O
bE BaoLAEuc; oux EvEM8ou, aAA' Ele; Bf-13mov ·1.at aµETa{}nov EtÎ\QEL T~V aUîO'U I60b
yvwµriv xat Ele; -rEJ..oc; E~Ei:vm ta BouAwoµEva. 'Ev touttotc; ovTEc; xat o 'lrcpaÎ}µ
30
l'lµEQ<Xc; txavac; h8tmg1{3wv tou J..aBEi:v tEAoc; rwv c1v ~ţTjtEL, ouµcpwvt&v, ETEQO<,,
Flarcribl'ioa; cbi; Ercl rcaJ..alotQa;, to ţT)touµEvou rcaQa Toti Ba0tJ..iw; µna :noJ..Afic;
3 rMii p : ruriflii Buii: Eui]flri Bek 1114 et 26 ~UO'LAEU Buii: ~UO"LÂ.Euc; p 1117 Mwaft
Bull: Mwai]; PI auvltaax.riaov P li 18 o ltoA./,axL; lt(lo/,ezOEl; fortasse secludendum li 2111.>c;
:rq;ioli.i\A.rx-taL et 26 qirimv fortasse secludenda li 30 el;rîvm P: El;LEvat uult Bek.

o pqne in .gura personajelor ale ~ăr~r. fapte. le vdescrie, f~c impresia că sînt mai dewa~ă
observaţii marginale .ale vreunui crbitor ş1 ca un copist neatent le ...a 1Decut 1apo1 m
tex·t, incit eventual ·a.r fi bine să fie scoase din text.
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o cinste şi o favoare să-i facă, celălalt îl ruga pe Murad ca pentru un
mare bine să-i încredinţeze lui acest serviciu.
Şi acum voi porni să istorisesc de la început, în ce chip Murad a
trecut strîmtoarea şi cu cît de mare pregătire şi cine a fost acela care
l-a trecut şi pe unde a trecut marea şi ale cui au fost corăbiile.

'),'j

4. In Focida din ţara Ioniei era în apropiere un munte în
care se află o mină de piatră acră ; şi toată piatra din
Exploatarea
de piatră acră culmea aceea de munte pusă în foc, apoi în apă se face
şi întemeierea
ca un nisip. Şi nisipul ce s-a făcut din piatra aceea, îl
oraşului
Focea Nouă.
pun într-o căldare cu apă 'şi clocotindu-l nu prea mult,
nisipul ce a fost pus se dizolvă şi ceea ce e gras şi substanţial din el, rămîne în zeama aceea ca un lapte brînzos, ceea ce e
uscat şi pămîntos din el, îl aruncă afară, pentru că nu e de nici o trebuinţă ; zeama însă o deşartă în scafe şi după patru zile, zeama din
partea de sus a vaselor în care a fost pusă, se găseşte închegată şi lucind foarte, asemenea gheţii ; iar pe fundul vasului şi aceea e plină de
fărîmituri ca de ghiaţă. Şi zeama ce prisoseşte după cele patru zile, o
iau şi o pun în căldare, şi mai turnînd altă apă şi mai punînd alt nisip,
o fierb şi o varsă în scafe, precum s-a arătat mai înainte. Iar piatra
acră, după ce au scos-o, o păstrează în magazii. Ea formează un obiect
de neapărată trebuinţă pentru vopsitori ; şi toate corăbiile ce pleacă din
răsărit spre părţile de apus, ţin neapărat ca fundul corăbiei să-l încarce
cu piatră acră ; căci germani, francezi, englezi, italieni, spanioli, arabi,
egipteni, sirieni, toţi pentru meşteşugurile vopsitorilor se aprovizionează
cu piatră acră din muntele acela.
5. In zilele împăratului Mihail Paleolog care a domnit cel dintîi din
dinastia Paleologilor, au venit nişte italieni, de ati cerut să li se d.ea
lor muntele în schimbul unei sume anuale cuvenite. Tot atunci stăteau
şi turcii la pîndă să prade părţile dimprejur ale Lidiei şi Asiei şi stră4: cI>gayyoL „frinci", înseamnă de obicei apuseni latini de orice naţiune şi din
orice ţară. Cum însă Duca enumără aici aproape toate naţiunile apusene, am tradus
<l>gayyoL cu germani, căci cu rEgµavol Duca desemnează pe francezi' vz. XIV. 5.
5 : Mihail Paleolog: Gheorghe Pahirner istorisind despre conflictul dintre genovezi şi Mihail VIII Paleolog ( 1261-1282), aminteşte de această concesie: ttgoan:tcptAo't'iµTJ't'at µ[v ouv ~aaLAtu; llHw; xai 't'IVL EUYEVEÎ rtvou"itn, MavouÎ)A AEyoµiv41
't'Oii Zax.agiou, 't'll 't'il; xa't'' ăva't'oAÎ)V cf>wxaia; oguvU. µhaHov a't'u1jlew; EX.oV't'a, lcp'
tiiv b1'1 xa't'oLxljaa; auvaµa 't'CÎJ tbicp ).a0 dgyaţno. Kul tcoHu 't'il; EQYl~aia; &tcovaµtvo; xal ttAE:ov ijftEA.tv fxELV EX 't'il; 't'Oii xga't'oiiv't'O; ttgo; ExEîvov EUµEvEia; xal biaftiatw;. 'H!;iou yoiiv µ1] UVEîaftaL revou"ita; Ex 't'OOV ăvw µq1ci'Jv llLU. ftaA.aaaT); Eu!;tivou
xaTayuv O't'Utt't'T)Qia; µhaHov, EtcEL noHii 't'IVL X.QOOV't'al 't'aii'tn 't'll El; EQLWV ucpaaµa't'a
µLaivoV't'e; x.gwµaa1 bLacp6QOL;, cb; ogciv E!;tan. Kai o ~aa1A.eu; xa't'aveuwv EtthanEv. I 420,5:
„Şi împăratul a dat unui nobil genovez, cu numele Manuil al lui Zaharia, un
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Kat llii lţ, âgxiic;, noi.ct> tg6mp lltEBYJ tov noQ{)µov o Mougcit xaL µErei n6<Jl}c; naeaou'U;;c; i<.aL t~ o rcEgat'l')c; · '>«lL noii tiiv '3-aÂ.aocmv trcEgaoE 'X.aL ttvEc; ot
vm'.mexot, AEţ,wv ee:x:oµm.

4. 'Ev -rii <l>ondht •fi 'XQTcl riiv 'loovlav MTJOLoV oeoc; ~V, Ev cŢi µhaÂ.Â.ov
ownt'l')Qiac; UJtclQXEt · xat o A.t{}oc; cina~ tl}c; axgoogd.ac; :Jt'UQL JtQOooµtA.~oac;, dta
u8an wc; '\jJaµµ.oc; YL'VETat. Tiiv M âJto toii A.t{}ou yEvoµEVYJV '\jJaµµov EL<; AEB'l'JtCl
{36.ÂÂ.ovtEc; (J"UV u8an 'X.UL xaxA.utovroc; ou TOOOV, ft {3ATJ-frEioa '\jJaµµoc; 8ta.AuETCll
'>«lL TO µh rcaxu 'XCIL ouotci:J8Ec; autiic; Ev tcp tooµcp µEVOV wc; yaÂa t'UQWfiEc;,
TO ţ,TJQOV 'XCXL YEcOOE<; autiic; f:ţ,oo QLJtTO'lJOLV ro; ă.XQTJOtOV. tOV llE tooµov Etc; <T'XUcpac; xEvoooavtEc; ăxgtc; ftµEQOOv TEooagoov rcagallgoµÎjv EugtoxEtm Ev rntc; ăxgot~
TCOV urcoMxoov ayyEtoov JtEJtayooµEvoc; o tooµoc; 'XCXL UJtEQ<l'lJytţoov oµotoc; 'ltQOOtaÂ. Âc~· Ev fiE tcp Jt'U'3µEvL WU ayyELO'lJ 'XUL auto JtÂiiQEt; '\jJljyµatOOV 'XQ'UOtuÂ.ÂOELllci:Jv.
'Eţ,avrJ..oiivnc; oiiv tov ţooµov tov JtEQtttEfovra µEtci tac; rfooaea; ftµEgac; EL<TBaAÂ.ouotv Ev tei> AE{3fJn, JtQOOXEaVTEt; xat EtEQOV u800Q xat rcaÂLV '\jJaµµov Eµj3aÂÂOVtEc; Bgaţo'UOtV xat Ev rate; oxacpmc; E'X'XEo'lJOLV, wc; :JtQOfiEfi~Âootm. Tiiv OE Ot'lJJtt'l')QLUV Ex.{3aA6vtEc; EV tutc; âJto{}-l}xatc; mµtEliouotv. "Eon fiE ăvayxafov XQÎlµ.a
tote; 8EUCJOJtOtoi:c; · anâoat ycie at vijm at arco ti\c; ecJ..mc; El; ta EoJtEQta µEQTJ
wouom &vayxaiov ftyoiivtm tov cp6etov dvm ti)c; V'l'JO<; Tiiv h tcp Jm3µht oru:rtt'l')Qlav· xal yag <l>eayyot, rEeµa.vot, "IyyÂÎ\VOV, 'ltaJ..o[, ·Iorcavoc, „ A~Ec;.
AtyU:iCnot, ~uQOL âJto roii oeo'Uc; Ex.ttvou riiv or'UrctTJQLav JtOQLsovrm evrna r&v
fiE'UOOJtOLWV TE:X:VWV.
5. 'Ev mic; ftµt(>Cltc; llE wii j3mnJ..Ewc; Mt:x:aÎJA rnu IlaJtmoA6you, rnii :necOtwc; j3aotÂEooavtoc; EV IIa.AatoA6yotc;, ~A.'3-6v ttvEc; 'ltaJ..ot altoiivtEc; to oeoc; 80{}i]vat a.utoic; ">tat A.aµj3avEtv i«lt' Etoc; to ouµcpwv'l')Wv. T6TE 'KUl ot Touexot lvElleEfovtEc; ~oav ATI<TTQt'>'wc; Ta :rtEQtţ, µEQl'J A ubla; TE 'i'.at •Ao[a; Y.at Y.athQEXOV
3-4 Jtoaric; P: Jtuori; uult Bek li 6 fl>wxlbri P : fl>wxa[q. Bek li 8 cino 'toii Buii :
JtU'tOU p li 13 oµoLoc; P: oµo[w; Bull 1114 UU'tO scripsi: UU'tCÎJ p li 20 'tOV Bull: T~V P.

privilegiu special în munţii dinspre răsărit de Focea, bogaţi în mine de alaun ; şi
locuind acolo cu oameni ·de neamul lui, le exploata. Şi scoţînd din exploatare mult
cîştig, dorea să aibă şi mai mult pe urma atitudinei binevoitoare a împăratului f.aţă
de el. Şi cerea deci să nu ·îngăduie genovezilor să aducă din regiunile de sus pe
Marea Neagră piatră acră, căci au mare nevoie de aceasta, precum se poate vedea,
vopsitorii de stofe de lină la diferite culori. Şi împăratul aprobîndu-i cererea, a
dat un ordin în consecinţă". Cp. şi voi. II, 558, 12-16. - şi Asiei: adică ţărmul
de apus al Asiei Mici: vz. XVII, I
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jefuind pma la Sardes şi Magnesia chiar. Văzînd italienii şi temîndu-se de năvala turcilor, au început să clădească o cetăţuie ioarte
mică, cît să ajungă pentru paza lor şi-a celor cincizeci şi mai mulţi lucrători ce se aflau. Cînd aceasta a ajuns la urechile bizantinilor din vecinătate din cîmpia Mainomenu şi a Magnesiei şi de la Nimfeon, au venit
şi i-au găsit cu lucrarea începută ; şi intrînd în tratative cu latinii, ca
să ajungă la o înţelegere, au făgăduit să le ajute şi să se ostenească şi
să lucreze împreună la ridicarea cetăţii şi nu cetate, ci construcţia s-o
prefacă într-un oraş mare, numai dacă, la mare nevoie, şi ei ca ctitori ai
unei localităţi ca aceea vor găsi înăuntru adăpost. Amîndouă părţile că
zînd de acord asupra unei astfel de învoieli, au început deodată, romei
şi latini şi au construit oraşul cel păzit pînă acum de dumnezeu, Focea
Nouă, la poalele muntelui aceluia, aproape de mare, avînd înspre partea
de răsărit aşezat muntele, spre apus insula Lesbos, spre miazănoapte
golful Elea ; iar spre miazăzi e golful loniei. Şi zişii întemeietori ai acestui oraş au fost genovezii Andrei şi Iacob de Catanea ; şi oraşul şi-a ·
luat numele de la Focida mai veche, numindu-l pe acesta Focea Nouă, în
care şi eu îmi am locuinţa.
6. Şi trecînd puterea de la romei în mîinile turcilor, nu după mult
timp cei ce se găseau în oraş, nu puteau suporta zilnicile încăierări cu
turcii şi uciderile creştinilor, căci turcii ajunseseră stăpîni pînă în porţile
oraşului ; şi atunci amîndouă părţile şi latinii şi romeii au încheiat cu
sultanul Lidiei Sarchan un tratat întărit cu jurămînt şi s-au .prins sa-1
fie tributari şi au st<ltornicit să-i dea în fiecare an lui Sarchan un număr
de cincisprezece mii arginţi mărunţi, echivalînd ca va.Joare cu cinci sute
de galbeni ; şi an de an, cel ce se va înlîmpla să fie în capul oraşului,
să meargă şi să-l salute pe zisul sultan, aducîndu-i daruri de zece mii
de arginţi, şi astfel să trăiască în pace la un loc turci şi romei, neavînd
nici cea mai mică supărare din partea nimănui; ci ei să poată ieşi neopriţi şi să facă negoţ, de asemenea şi turcii să poată intra fără nici o
frică în oraş şi să-şi procure din belşug de ce au nevoie, trăind ca prieteni împreună. Şi înţelegerea încheiată astfel ţine pînă azi şi sînt de
atunci şi pînă acuma aproape vreo 180 de ani.
14 apus Buii:

răsărit

PI.

spre .apus insula lesbos : exact spre miazănoapte apus. - Andrei şi Jacob de Cataneurmaşi de-ai lui Manuil Catanea feciorul lui Zaharia Catanea ; vz. comentar la G.
Pahimer, ed. Bonn, voi. I, p. 676---679 şi la Duca ed. Bonn, p. 587.
6: Sarchan întemeietorul acestui sultanat selgiucid, cuprinzînd numai partea
de nord a Lidiei ; cp. II, 3. - aproape 1Jreo 180 de ani; Dacă am porni chiar din primul an de domnie a lui Sarchan 1300, am ajunge după 180 de ani aproape de 1480,
ceea ce vădit e prea mult. Duca, se vede că f.ace acest calcul din timpul, cînd -îşi scrie

a:
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Eoo; LUQbEO>V Y.ClL cwrri; Mayv11ofo;. 'Q; oiiv ncr&vrn OL 'IrnA.oL, n1v tWV Toue'XWV Ecpoflov cpoBlJ'3EvtEi;, 11e;avto otxoboµEiv cpQOUQLOV n oµLXQOtatOV odov El;
qruAo.xljv a1rrwv xai tOOv tUQLoxoµhwv EQyatoov :rcEvtfixovta i) xai :n:A.dc.o. 'Evc.otL<J.frEvtti; fle OL i:a TCEQL; ol.xoiivtti; CPwµaiOL EV tE r.~ xaµm:p toii Mmvoµhou
"Xai tf\; Mtxyvriotai; 'l«lL Nuµcpatou, EA'36vtEi; dieov autoui; ăQţavtai; tOU EQYOU.
1<.ClL flii wi; E'X. ouv{}iiµatoi; 'X.OLVOAoyriooµEVOL crirv toii; AatLVOLi; u:n:foxovto tou
ouµBori'3fioot xai ouµ:rcaoxfiom xai ouµ:n:găţm E:n:t t'fi ă:vr:yEQOEL tov cpQOUQLotJ 162b
i<.al ou cpQOUQLov, &A.A.a 'X.ai tli; µEyai..riv :n:oi..Lv &:n:owataoi:ljcrm to otxof>oµouµEvov,
ci. µ6vov XQELai; 'X.ClTfJtELyoforii; xai CX.UtOL wi; XtÎjtOQEi; tOU tOLOUtOU XC.OQlOU foovIO
TQL Evtoi; cpuAo.noµEVOl. ,AQEOUVtC.OV yoiiv ăµcpc.o tOOV µEQWV to tOtOVtOV ouµcpwYYJµa, liQ~avto aµa 'Pwµaioi. TE xat Aati'VoL xat cpitoMµricrav tÎJV ăxet TOU viiv
:n:uea E>tou CJJQOUQOUµEvTjV Nfov <l>w'X.mav Ev t;fi TOU CtUTOU oeoui; fot0Baon :n:Aîjooov tlji; {}aA.acro~i;. EXOV<Jav ta :rceoi; tÎJV &varnAÎ)v µEQlJ TO ogoi; 'X.ELµEvov, 1CQO<;'
flE tÎJv fo:rcEQav tÎ)v viicrov AfoBov, :n:eoi; ăgxTov M tov tl\i; 'EA.al.ai; x6A.:n:ov· JtQoi;
15
~E µEmiµBQLaV o ·x.cd 'lc.oavtav 'X.OAJtoi;. THoav flE OL Qî]'3EvtEi; tlji; :n:OAEC.Oi; autii;
'X.~tOQEi; lx tWV KataVEWV rtvouhm 'Avflero; 'X.ClL 'IaxwBoi;· xai tÎJV Errwvuµ(av
i'l<. tl\; JtaAattEQai; <l>c.oxlf>o; hrfioa.to, ramriv Nffiv <l>clmxLav xaMcravtEi;, E.v {1
xa.i tyoo tÎJv ofaricrLv xE'X.tlJµm.
6. MEtarcrn6vteov oiiv toov :rceayµatwv &:rco 'Pwµatoui; E.v XEecrt Toov Touexwv, µEt' ou :n:oÂu ot ·EUQLOx6µtvOL Ev tij :n:64t µiJ cpEQOvi:Ei; tai; xa-3E-xacrtriv 20
cruµ:rcA.o-xa; roov Touexmv xai. tai; toov XQLOtvavwv ocpayai;, -xai. yaQ ~oav ăxeL
xai i-oov :n:uAoov tÎj; :n:64w; EYXQatti; ytyov6tt; OL Toiigxot, ăµcpc.o Aativot TE
-xai 'Pc.oµatoL -0uv{)-i)xa; hoexou; JtOLÎj<J'a.vtEi; µtTa TOU aex.riyoii Auf>(ai; LaxQaV
mi fotocp6Qoui; O:tEgţavtE; tlvm, forrioav xm' Eîoi; floiivm tq1 LOXQUV UQYUQLWV
l.t:n:toov 'ae.:'3µov: XLA1:crocov ' flt'XaJtEvtE, ELi; :n:ocr6n1ta lcrouµhriv voµwµchc.ov c:p'' xai 25
ava ttoi; 6 T'l.JXo'.Î>V Î]yEµoov . tfii; :n:oAtwi; EţEQX,E<T'3-m wat oo:n:acrµov :TCOLEÎV t0 Qlj- 163b
-fiEvn aex.riY0 <JUV floogoL~ UQYUQLC.OV XLALUOL f>Exa 'X<li oihw EV EtQÎ\VU flLaytLV,
bµoii ToilQxot tt -xai 'Pwµa.ioL, µlj Exovn; tov ·ruxovta JtELQacrµov JtaQc'.t nvoi;,
O.A.A' E;EQXEO{}m &xwA.utc.o; xat Eµ:TCOQEUECJ'3-m, oµotwi; 'XClL OL ToliQXOL ELCTEQXE0'3m
acpoj}w; Ev tfi 1'0AEL
i:oov avayxatwv acp{)ovwi; a:rcoA.aµBavELV, wi; cpLAoL cruv- 30
~hayovn;. KQatEi oiiv ÎJ tOUXUTlJ cruµc:pc.ovta Ec.o; oÎjµEQOV, Eyyui; JtOU tXtOîE µE/.QL viiv ex' EtT} i:unavovm.

mi

3 t:gyâi:wv P li 13 h:ouuav Buii: Ex.wv P 1114 EuJtEQav Buii: E6.Jav P: Orien(e I 1115
xa-&' 'lwv[av P 1117 <I>roxiboi; P: <I>roxaiai; Bek 1127 OU'tO.J P.
cronica, numai cu oarecare aproximaţie (ca şi în alte locuri vz. XXIV, 12; XXXIV, 6),
precum şi însuşi o arată cu cuvintele. lyyur; nou „aproape vreo", aşa că din acest loc
greu am putea desprinde că Duoa .a trăit pînă a•proape .de 1480, avînd mai ales .în vedere
că cronica lu.i ajunge numai pînă .!·a 1462 şi că el trebuie să se fi născut pe J,a 1400
sau chiar ceva mai de vreme.
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7. Guvernarea acestui o.raş însă se face aşa : Deoarece Genua este
republică şi nimeni nu poate să deţină acolo puterea în chip absolut,
trimit de obicei în fiecare an sau şi pentru mai mult timp în părţile din
răsărit, în oraşele de sub stăpînirea Genuei, ca în insula Chios, în această
Focea, la Galata, în Ami sos, în Amastris, în Ca fa înalţi f uncţionarL Şi
după ce timpµ! pentru care a fost trimis, a trecut, trimit iarăşi pe altul
şi cel vechi pleacă, lăsînd celui nou scaunul ; şi pe acesta în limba lor îl
numesc podestâ, la Bizantini i-ar putea careva spune guvernator.
8. In zilele acelea, Mahomed fiind încă în viaţă, a venit din
Genua ca podestâ, unul din cei mai străluciţi genovezi, cu
numele Ioan Adomo, tînăr de ani, dar bătrîn de minte, feciorul lui Sir George Adorno, care a fost şi duce al Genuei ; primind pentru zece ani funcţia de podesta, a sosit din Genua la Focea. Şi după vechiul obicei a mers la sultanul Mahomed şi, întîlnindu-se cu dînsul, i-a
făcut obişnuita închinăciune şi a luat în arendă şi mina de piatră acră, ca
să-i plătească în rate anuale în timp de zece ani un număr de douăzeci de
mii de galbeni aur curat ; după aceea s-a întors la Focea şi a început să
exploateze mina cu investiţii foarte mari. După şase ani a venit şi sfîrşitul
sus-zisului sultan şi s-a făcut proclamarea lui Mustafa, despre care s-a
vorbit mai înainte ; şi Ţineit a văzut ziua pe care o aştepta, pentru el cu
bucurie şi Baiazid a apucat ceasul cel rău pentru el şi s-au petrecut toate
cite le-am scris mai înainte. Atuncea zisul Ioan Adorno se simte îndemnat
să vină la noul sultan Murad, să-l vadă şi să i se închine şi să primească
dispoziţii noi şi să-i plătească dările datorate pe şase ani ; căci în aceşti
ani a avut pagubă mare, pentru că în anii aceia a fost luptă îndîrjită
Intre genovezi şi catalani şi catalanii opreau corăbiile genovezilor să nu
poată naviga în părţile Italiei şi Frînciei, Spaniei şi Engliterii şi piatra
acră era nelucrativă şi stătea nedesfăcută şi Adorno ajunsese în datorii
grele şi nu ştia ce să facă ; şi atunci plănuieşte un plan foarte bun şi cuminte pentru cîştigul său, multor creştini însă spre pagubă. Căci ivinTrecerea lui
Murad 11
în Europa.

7 : îl numesc podesta: aceeaşi explicaţie o întîlnim ~i ~a . G. P~h~me~ care
ne spune că împăratul Mihail VIII Paleolog _le-a. a~ordat 1tahemlo~ ~nv~legml de
a se conduce de autorităţile lor autonome dupa ob1ceml lor de acas~ _ş1 ca genovezii se găseau „sub un mare dregător trimis de Sfatul obştesc al naţ1e1 lor, pod;sta~
pe care în limba elenilor l-ai putea numi guvernator un:'ăQxovn n:Eµn:oµhq> :naQa i:ou
XOl voii auvEbQ[ou i:oii yhous aui:&v, O'Y xal n:onai:chos t;oumaai:i]v Ein:oL âv Î) 'EA11.i]voov
y')...waaa ed. Bonn, I, 162, 16; BEvenxoîs fi[ ••. un:o n:aiouAcp, O'Y UEHriv ăv Ein:oL lnli:Qon:ov,
Tois bi Iltaaaiots xovaouAq>, tcp6Qcp ... I 163, 4: „iar veneţienilor ... sub bailo, pe care grecul
l-ar numi epitrop, pisanilor însă sub consul, efor ... ", vz. şi XVII. 4.
.
8: ln zilele acelea: Cu cuvintele acestea Duca introduce în povestire un eveniment ce s-a întîmplat înainte de şase ani după cum o precizează cîteva rînduri
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7. 'H 6E: l)yEµovia -cl)i; autl)i; JtOÂEoo; fon V ou-cwi;. 'End l'l rEvoua bl)µO'xeanxfoi; ăexnm xat ou6Eti; Mvmm "tUQaVvtxwi; ClQX,ElV EV auru, OUVl){)Ei; Eon
xm' ho; fi xat rcÂ.ELoVCl i«llQOV OTEÂÂEtV ocpcptxtaAioui; Eli; -ca -cfii; Ecpai; µEQ'I'] Ev
taii; foto TÎlV rEvooov 3tOÂfOt, ofov EV -cfl v~ocp Xicp, Ev wu-cn -cfl <l>wxaiQ, Ev
np raA<x-cQ., EV -cfl 'Aµlocp, Ev -cfl .AµaoT(ll6t„ Ev KacpQ.. Kat "'COU XatQOU 3taQEA- 5
{}6v-coi; rnu chQwµivou f:neov al){hi; <JTEÂ.Â.ouol v xai o naÂ.moi; E~El<Jt n:aQaxwecov
-ciiv xa-6i6Qav np vicp· ov xai n:o6wTav xma -ciiv aunov yÂ.wnav "Xa},ouotv, isouotaotiiv Ei'.rcot ni; xcx.ta 'Pwµa[oui;.
8. 'Ev 6E: -caii; 1)µE(lat; EXElVati;, En twvto; TOU MEX,Eµh, i)A-3Ev futo rEvo{•a; rco6EOta; El; oov TOOV Ev6oţoTUT(l)V -clic; rEvooo;, 'Iwavvri; 'A6oUQVO; ov6Io
µan, vfov ăywv TO ho; xat JtClAalOV cpgovriµa, ~UQ rEWQYLOU 'A6oUQVOU ulo;,
o; xat bouţ rEvoua; EX,Q'l)µUttOEV" EV 6h.a. bE: EtEOlV n1v n:o6EOrnt[av EY)'._ElQlo{)di; E3taVytXEV EX rEvouai; Eli; <l>wxmav. Kai 6ii xaTa TO n:aÂ.mov moi; E~EÂ-3wv 164b
xat µE-ca Tou &µl)Qă ME'.;(Eµh Evtuxwv xat nii.Eoai; -ciiv ouv~{)'YJ n:eooi<.uvriotv, tEAoi; xai -co Tiii; o-cun:Tl)Qi.ai; µhW.Aov AaBwv, chi; xm' hoi; &rco~ouvm Ei'.'>tootv z.t15
Âla6wv agt-3µov voµioµma xa-3aQOU XQUOtOU EV ETEOL 6ha, di; TÎlV <l>w'Xmav
f.rcavfoTQE'\jJEv, µnaÂÂ.EuELv c'xQţaµEvoi; ouv &vaii.wµaot rcAEtoToti;. TIEQmouµEv(l)v
TOLl\'UV h&v eţ xat TO TEÂ.oi; TOU JtQOQQl)'3Evto; aµrJQă l!cp'3a<JE xat Îl clVUQQl)OL;
TOU JtQOÂEX,'6EvTOi; MouoTacpă. EYEYOVEL. xat o TţtvaiiT TÎlV HmţoµEvl]V aut!{>
zatQWV EÎ6Ev l']µEQClV î'.OL o TiaywţiiT TÎlV chm[olOV auT<P EÎ6Ev WQClV 'l«lL n:avra, 20
a. TCQOYEYQacpa, yEyovaotv. ToTE o Ql)'6di; 'Iwavvrii; 'A6ouevoi; EX,WV acpoQµiiv "'COU
&cptxfo'3m. rceoi; TOV vfov UQXl)YOV TOV MwQUT xat l6Eiv 'XIClL TCQOOX'IJV)\Oat xat VfU
:7tQOOtayµaTC1 6i~aa'3at xat futof>oiivm Tcl ocpEtAOµEva TEÂî] "'CWV Eţ hoov, Eix.E '\'UQ
EV Toii; ETEOl TOUToti; ţriµL.av ou -ciiv -cux.oUO"av, - xat yaQ EV autoi:i; Toi:i; XQOVOl;
25
~V µaxri 'XUQTEQU &.vaµfoov rEVOU lTWV "'CE xat KarnMvwv i(.ClL EXWÂ.UOV Tai; vl)u;
TWV rEVOU lTWV OL KaTaAUVOL TOU µii rcÂEElV EV Toi:i; µEQEOW 'Itai..iai; -xai <l>euyyia; 'Iorcav(a; TE 'X.ai 'IyyÂ.~1VWV 'l«lL l) <JTUl"Cîl)QLa ~V UQYÎl xat aµEtamVl)tO;
xat o 'AboiiQvoi; Eli; rcaµrcoÂ.u xefoi; x.ai OU;(. EÎX,EV o n rcotii<Jat, -(3ouÂEUETat (30\10

0

25

10 l"toOootcl.i; P 1111 ăywv to scripsi: U.yovta P : U.yav to Bu 11 li 12 l"toboota tla v P li
P : &.va µfoov Buii.

uva~tfoov

mai la vale, arătînd că după o trecere de şase ani a murit sultanul Mahomed I.
A.cesta murind în 1421, noul podesta Giovanni Adorno a venit deci la Focea Nouă
în 1415. - xat' ho\; „anual": Cum însă o arendă anuală de 20 OOO galbeni mi
se pare foarte mare pentru timpurile acelea, am crezut că e mai bine de tradus
xat' EtO\; în rate anuaje, aşa că 20 OOO de galbeni să fie arenda pentru toţi zece ani ;
aceasta se vede şi din XXVII. 2, unde se spune că datoria restantă pe şase a~i era "~
la 27 OOO de galbeni şi nu cel puţin 120 OOO, precum ar rezulta dintr-o dare anuală
de 20 OOO. - Catalanii: sînt spaniolii aragonezi ai regelui Aragoniei Alfons V 14161458.

14-5217
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du-i-se un prilej la care nu se aştepta, trimite lui Murad, încă înainte de
a veni de la Amasia, scrisori pe care eu i le-am scris, şi-i arată devotamentul neţărmur:t şi prietenia mare, ce a avut-o cu părintele său Mahomed
şi pe care vrea să le reînnoiască şi cu dînsul, scriindu-i: „Sînt gata la orice
slujbă, să-ţi ajut şi să te trec din Asia în Europa cu trireme şi corăbii şi
să-ţi fac un astfel de serviciu ca nimeni altul. Porunceşte-mi numai şi ce
mi s-a ordonat, se va face în grabă". Murad auzind aceste cuvinte ale lui,
le-a primit cu plăcere şi i-a scris înapoi, spunîndu-i că: „In puţine zile cu
ajutorul lui dumnezeu am să ajung la Brusa şi acolo să vină unul din oamenii tăi intimi şi din cei mai de încredere, precum ca să vedem despre
această chestiune, ce şi cum s-o facem". Şi după cîteva zile trimite pe
unul Dimitrie, numit Aga, cu scrisori foarte importante, pe care tot eu
le-am scris şi pe acelea, la Murad şi la vizirii lui Ali-bei, Hagiaivat şi
Omur-bei; căci Baiazid fusese ucis mai înainte de Mustafa. Atunci împreună cu Dimitrie au pus toate frumos la cale, să trimită cu el pe un
turc, Chatip cu numele, unul din cei mai chibzuiţi şi mai înţelepţi, care
să-i dea lui Adorno încredinţare cu jurămînt ; şi cu dînsul trimit cincizeci
de mii de galbeni, ca să angajeze şi să echipeze o flotă, spre a-l trece peste
strîmtoarea de la Galipoli, toamna fiind acuma pe începute.
Mustafa e părăslt de Giineyt care fuge
la Smirna.

9. Mustafa aflînd de cele ce s-au pus la cale în jurul lui
Murad şi cum Focea Nouă pregăteşte o flotă în contra lui,
îl durea inima şi era muncit de gînduri şi Focea o avea
mereu în gură şi distrugerea ei o punea Ia cale, dar nu contenea să o
ducă în îmbuibări şi destrăbălări şi beţii, şi, zburdînd ca un mîndru armăsar, să necheze în desfrînări cu parte femeiască şi bărbătească. Ţineit însă
auzind acestea şi aşteptîndu-se Ia ceea ce avea să se întîmple, şi pe Mustaf a văzîndu-1 ducînd o viaţă în plăceri şi negîndindu-se la nimic, nici Ia
război nici la altă pregătire în contra duşmanilor, intră în palatul lui Mustaf a şi a început a-i spune aceste cuvinte de dojană: „Nu ştii, doamne, că
noi deţinem numai pămîntul ce-l locuiesc tracii, iar cealaltă întindere nesfîrşită de provincii, şi mă gîndesc la cele din Europa, toate stau şovăiel
nice în cumpănă, aşteptînd viitorul ce-o să iasă. Căci am prins veste, că
Murad a început tratative cu împăratul, ca să-i ia partea lui şi să-l aducă
- scrisori pe care eu i le-am scris: Cum aceste întîmplări se petreceau pe
la 1421, se poate conchide că Duca trebuia să aibă atunci cel puţin vreo 20 de
ani, incit să poată îndeplini această slujbă de diac la curtea. podestatului genovez
din Focea Nouă. Duca deci trebuie să se fi născut pe la 1400 sau chiar cîţiva ani
încă înainte de 1400. Cu trireme şi corăbii: cu vase de război şi de transport.
9 - XXVII, 7: cp. G. Sfranţes, 1029 CD; L. Chak., II, 5, 10-7, 12 şi G. Sfranţes. I, 94, 6-9 şi 119, 10-17.
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Aiiv yEvvaLav x.ai OUVEtliv EVEX<l XEQBoui; aurnu, Bul. JtOAAOOv BE XQLOtLavoov

~Acl-

{311v. Kmeov yae imtuxoov, tov ov oux îiJ..mţE, otiAAEL yeacpai; neo toii EA-6Eiv is
'AµaoEtai; t<îJ Moueat, tai; âi; iyw yEyeacpa, bttxvuwv tÎJv ăxeav cptJ..tav x.ai. ot- 165b
;tELotrim, îlv dxc neoi; tOV aurnu JtatE(><l tOV Mcxcµh xai. ·11v ~OUAEtaL ăvavEcixrm
vuv ouv aut<îJ. „Elµt," yeacpwv, „hotµoi; Ev naou bouAEl~ tOU Bori{)i\om x.at btaTIEQăoat <JE is avaroJ..iii; Eti; Motv iv t(HÎJQWL xai. vfimi; x.ai unoueyi'\out to toLou•ov UJtOUQYljµa wi; ouBEti; tOOV ă/J..wv. M6vov xEAE\JOOV µot xat to JtQOOtaX'6Ev µot
ouvt6µwi; YEV~OEtm." - 'Evwno-6Eti; oiiv o Moueat rnui; A6youi; autou ăonao-Lwi;
eBEsato x.al &vtEyQa'\jJEV ELJ"COOV, Otl „~w 8c<îJ Ev oJ..tymi; Î]µEQmi; µEAA(I} x.atEÂ{}Eiv
EV Tfl Ileoliou 'Xcl'XEL Ei.{}hw EÎi; Ex toov OL'XElwv x.ai. mO"tOtUt(l}V oou, wi; 'i'.va J"CEQL
toutou tou <JxEµµatoi; i'.bwµEv, tL ăea x.ai nooi; notfiowµEv." - Meta BE nvai; l'lµEeai; OtEAAEL ~ljµÎJtQWV nva 'Ayav ircovoµcxţ6µEvov ouv yeaµµa<JLV asLOAoywtatoti;, a x&xEiva iycb yiyeacpa, rce6i; tE TOV Moueat xai. rceoi; TOUt; autoii BtslQ't'\f>ai; 'AAt-rctyLV, Xatsmri~at xai. 'OµouQ-JtEYLV' o yae IlaytasÎ]t JtQOEOCJlUY't'\ j[(lea tou Mouotacpă. T6tE ouv tcp ~ljµljtQlcp ăJtavta xaJ..ooi; BtatasaµEVOL OtEAÂou-

5

10

15

Ot µtt' autoii Xatfinriv ov6µan ToiiQ'XOV, €va tWV cpQOVLµwtatwv xai. tWV EAAOî'tµwv, oexov BOO<Jovta tcp 'ABouevcp, xai. ouv amcp voµtoµata XlAtaBai; 1CEvtfixovta toii {loyEoom xat aJtaQttom ot6Aov tou JtEQăom tov noe-6µov ti'\i; KaAJ..wun6AEwi;, îiBri rnii cp-6Lvonooeou ăesavtoi;.
9. ·o BE Mouotacpăi; µaflwv ta µEÂEtljflEvta J"CEQL toii Mweat xai. nwi; ~ 20
Nfo cI>wxma EtotµasEL OtOÂOV xat' autoii, EÎXE µEv OBiivai; EV xaeB~ xat EM'XVE- lf6b
to uno toii Âoytoµoii xat tÎjv cI>ooxmav ouvExooi; Eni. yAwtt't'\i; EÎ;(EV xai. xataOtQocpÎjv auriii; EµEÂEta, &Ala to tQUcpăv xal xataorcataAăv xal µEfluuv oiix EÂELJ"CEV,
UYQLalV(l}V ci.li; i'.nnoi; fiyEQW;(OI;', 'XatUXQEµEtLSOOV xal aOEAyatvwv EV tE {}ljAEL<llt;
"Xat ăQQEOtv. ·o BE TţtvaÎ]t axouwv miha xal xaeaBox&v ta µEAAovta xal. oeoov 2.5
TOV Mouotacpăv EV {3Aaxttmi; ţwvta xal. J"CEQL ouBEvoi; auilcp µvda 11 noHµou 1\
WJ.rii; rcaeaoxEuiii; xat' Axfleoov, Ei'.<JEtotv iv tcp rcaÂattcp toii Mouotacpă xal. i..6)'oui; iiesato Myuv J"CQOt; ClUtOV ovuBtonxoui; tofoBE' „Oiix oH>m;, CÎ> fiyEµoov, OTL
tÎ]v fiv otxoiiot 8e~xEi; yiiv "Xal µ6v't'\v xatExoµEv, ta BE J..oma ărcAEta rcEAnY't'\
30
TOOV EJtUQXLWV, ÂEYOO ti'\i; MoEooi;, rcavta Ev tQ\Jtavu OJtUOOQ't'\µEva ELOL, rceooBo'XWVtEi; to µtAAOV, tt liv &no~fl. Kat yaQ iixouov, wi; o Mooeat EV Myoti; ~V oliv
tcp ~ClOtAEi toii avnÂa~fo{}m tOUtOV xat EL<Jasm Eli; tÎJV fiytµovtav tÎ}v JtUtQLXÎJV.

a

I

6 VÎJat~ scripsi: VÎJE~ P: V'IJUOL Buii 1113
x.&xeiva Buii: a~ xâxetva~ p tOV Bull:
i:ci> p 1113-14 ~eţuQLba~ 'AA.iJnqLv, Xai:ţLa11~wt (sed v. 213,29) P li 15-16 otHA.ouoL Buii:
atHA.woL P li 20 nE(ll. P: naQa Bek li 25 OQG>v Buii: OQci>vta P.
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în domnia tatălui său. Acuma însă s-a ajuns şi cu frîncii, iar ţările din
Asia le are toate în mină. Şi noi şedem în Adrianopole fără grijă şi nu
facem nici un plan de luptă. După părera mea deci, încă înainte ca duş
manii să treacă strîmtoarea, fie la Lampsac fie la· Scutari, şi să dea strigare în provinciile de apus, - şi dihonie se va face în armată, - e mai
bine ca noi s-o apucăm înainte şi să trecem cu armatele de apus şi în
grabă să o luăm fără nici o trăgănare peste podul de la Lopadion şi să
dăm lupta cu Murad. Cu bună voirea lui dumnezeu, noi sîntem mai tari
ca potrivnicii noştri şi în arme şi în cai şi, numai la vestea venirii noastre.
gîndul lor se va strivi ca trestia şi planurile lor vor fi spulberate, aşa precum are să se întîmple cu noi, dacă stînd nepăsători Ie vom da răgaz să
treacă înainte". - Spunînd Ţineit acestea şi altele mai multe, Mus ta fa
abia de s-a trezit din ameţeala beţiei şi a început să asculte de cuvintele
lui. Căci Ţineit nu-şi bătea capul aşa de mult de dragul lui Mustafa, cum
să-l facă pe el domn în răsărit, ci fiind un om viclean şi prevăzînd că omul
foarte repede are să se prăbuşească pentru viaţa lui molatecă şi pentru
beţia şi destrăbălarea lui şi că nu o să poată duce războiul, s-a hotărît să
fugă. Şi avînd el un plan ca acesta, se cugeta în sinea lui că, dacă o să
încerce aceasta în Tracia sau în altă provincie din apus, uşor va cădea
iarăşi în mrejele împăratului şi atunci iarăşi va fi trimis în surghiun la
Lemnos sau în altă insulă şi o să sufere o amarnică ispăşire din partea
romeilor. In răsărit însă i se trezea stăruitor în minte şi speranţa de ţara
peste care a mai domnit înainte, şi putinţa de a scăpa cu uşurinţă. Ci
acestea erau ascunse· în ungherele Hadesului.
10. Şi aşadar după ce şi-au adunat armata şi au plecat în grabă, au
venit la Galipoli şi, trecînd peste vad cu putere foarte multă, au rămas
trei zile la Lampsac. Şi căpeteniile frigiene ale oraşelor dimprejur veneau
şi i se închinau lui Mustaf a. Mur ad însă auzind de năvălirea lui Mustafa.
s-a ridicat cu oaste puţină Ia număr din Brusa şi peste noapte a venit
la Lopadion ; şi erau cu el conducătorii treburilor politice şi militare : şi
I Iagiaivat şi feciorii lui Temirtes-bei, Ali, Omur şi Oruţ-bei, bărbaţi viteji ;>1
foarte destonici. Intre ei era şi Chamza-bei, fratele lui Ţineit; acesta de
·copil a trăit împreună cu Murad. Ajungînd la pod, înainte de ce Mustafa
9 : şi cu frîncii: şi cu latinii apuseni ; aici cu genovezii din Focea Nouă. fie la Lampsac fie la Scut ari: adică sau peste Elespont (Dardanele) sau peste. Bos~
for. - podul peste Lopadion: e anticul Rhyndacos, azi .Lupad; şi podu~ trebuie_ s~
fi fost Ia revărsarea acestui rîu în lacul Uluabad, anticul Apolloma ş1 care, fara
acest pod, trebuia să fie înconjurat pe dru_mu~i gre_le, sp_re_ a . s~ putea_ ajun~e I.a
Brusa. -!. în ungherele Hadesului: unde, dupa m1tolog1a antica elma, se pastreaza tainele viitorului.
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Niiv OE 'X.ai cruv roi; cl>Qayxot; ~hHkro, 'ta M ri)c; EOO Ev XEQcri ltUVTa ~V. 'HµEi::;
oiiv EV 'Abgtavoii x.a{tf.ţovn; &µEQLµvoo; oul>Ev crtQat'l'JYLXOV ltQUttOµEv. 'Q:; Eµoi
yoi:iv boY.EL, ltQO roii ltEQacrm rou; EX'3Qou; rov ltOQ'3~lOV x.ăv tE Aaµ'ljJU'XOU xăv
TE

~xoutaQtou x.ai boiivm '3Qoiiv Ev rai; EltaQxtm; ri); McrEoo;, -

lhxovm h -r0

crtQat0, - xgEi:rrov

fon

JtQOAaB6vra;

xai yEvi1oum

ftµă; ouv roi; bunxoi:;

167b

<HQatElJ~lUOL btaBlivm xai cruv TUXEL uoxvoo:; ltEQ{icrm t~V

Ev Aonabi(fl yf.cpugav
;mi r<t> MouQat cruµdax.)ivm. 'HµEi:; E>rnu Ellboxowro; xai Ev ăQµacrL xai h
lllltOL:; UltEQEXOµEv rou:; UltEvavr[ou; xat, µ6vov EvOOtLo'3f.vn; 'îÎ]V ÎjµEtf.QaV ăcptţlv,

o vou;

aut&v

w:;

xa/,aµo; CJ'UV'îQt(3ljoEta.L xai at BouÂai aur&v blacrxEbao-3i]-

(J'OVtat, xa-300; µEAAEL yEvfo'3at 'XOL Et:; Îjµă;, ELnEQ aµEÂÎ]cravtE; f>oocroµEV autote;
xooQav btallEQăcrm." -

Taiira El.noov xai ăHa nÂE[oo

o TţtvEÎjr,

I0

µ6A.tc; &vaviJ'!Ja:;

f.x TOU XUQOUc; r)ic; µml]; o Moooracpă; EJtEV8Eto tote; A6yotc; au'îoii. 'O yag 'rţtVallT oux. EtEXVUSEto t6oov UltEQ rou Mouoracpă to Eyx.a'3uf>Qiicrm aurov EV rfl
El~~ ăQXOVta, W.Aa ltOVl]QO:; wv x.ai ltQOBAEnoov t~V TOU avbgo:; w; Ev tUXEl YEVOµf.v11v xaraÂOOlV UltEQ 'îE r)ic; auwu BAax.da; xat µml]; x.ai UOEÂyE[a:; xai to

15

acrrgarÎjyljtOV auroii, liBouÂt){tlj roii btabQăcrm. Kat ovro; aurou Ev t0 tOLOUîCfl
oxon0, EAoytţEro Ev four0, on, EL µh EV rfl E>Q~x.-n l\ ăÂÂlJ EltUQXL~ r)ic; McrEwc;
roliro µnaxELQLOl]tm, EuxoÂw; EµnrnEirm naÂtv Ev ta.ic; CiQx.otc; roii BamJ..Eoo;

îl

-xai naÂLV A)iµvo;
'îW\'

ErEQO. v)iooc; aurov E;OQLOîOV btaf>f.;nm xai ltLXQU ltctQU

'Pwµa[wv Et; aurov f>tf.A-3n ltOLVÎJ. 'Ev M rn avaroÂfJ xai xata votiv EÎXE xai

fîQEqJE rov ăvf>Qa

fi

20

tl'l; EltaQxla; Hrd;, l\v xai ltQOOl]V ii!?XE, xat EUxOÂw; TO &no-

~găom

EX EL V. 'AA.Aa raiira f.v µuxoi:; roii "Atf>ou EXQUJttEro.
1O. Kat b~ ouva-3QotoavrE; •ov crtQatov xai raxuf>QoµljcravrE; ijA.'3ov de;

KaAALOUltOAlV xai TOV ltOQ-8µov btaBavtE; cruv ltAElOTlJ buvaµEL ltQOO'E'XaQTEQl]OUV

tv rli Aaµ'!JaxCfJ fjµf.ga; tQ6'i:;. 'EQxoµEvot bd ot rwv nf.Qt; noÂEwv nQouxovrE;

168b

<l>QuyE; ngocrExuvouv r<Ţi Mouoracp~. 'O f>E MooQa'î &xofoac; TÎ}v Ecpof>ov roii Mouoracpă, UltUQa; E'X r)i; IlQOUcrljc; ouv EUaQt'3µl\t(fl <JTQ<l1l0 bta vmro; ijA.'3Ev d:;
TO Ao:rcabwv, EXWV ouv aut<Ţi tou; Ev ')'VWOEL xai ltOAEµCfl Emcrratouvtac;, TOV TE
Xmsta11Bat'Y)V xat rou; utou; roii TEµl]QTfd-ltEYL, 'AA.tv, '01.wuQ xai 'Ogourţ-mYLV, ăvf>Qa:; yEvvatou; xat UQLO'TO'lJ;. "'Hv f>E ouv auroi:c; xai Xaµţa-myt:;, MEAq-o; TOU TţtvaÎjt, o:; EX itmM-8Ev ijv btayoov µna TOU MrogU:r. <l>-8aoaVTE; oiiv

2 tµoi Buii: tµt: P li 5 bunxoi:; Buii: buaixoi:; P li 18 ăgxot:; P: ăgxua1 Buii Notae li 29
TEflT)Qti:;nEYT) P

I 'Ai,'Îjv

P

I 'Ogo{1tţnEy11v

P.
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fi putut păstra, îl rup şi au făcut duşmanilor cu neputinţă drumul spre
ei. Sosind şi Mustafa cu oştile, a ridicat corturile pe ţărmul lacului ; de
asemenea şi Murad în cealaltă parte şedea şi el, după ce şi-a întins corturile, neavînd nici cea mai mică frică unul de celălalt. Şi ruperea podului
a fost un lucru bine chibzuit, căci oştile lui Mustafa sosind la pod
şi găsindu-l rupt, au fost oprite în drum, cele ale lui Murad însă se puteau
aduna fără frică, pentru că apa era ad încă şi nu se putea trece de loc.
Iar dacă ai fi vrut să înconjuri tot lacul şi să ajungi în partea cealaltă,
nu ţi-ar fi deajuns nici trei zile de drum; şi pe deasupra în cale munţi
înghesuiţi, rîpoşi şi de nestrăbătut.

XXVI. Tăbărînd deci oştiile faţă în faţă şi neputînd înainta una în
contra celeilalte, sfetnicii lui Murad au început a se sfătui, cum şi în ce
chip să-l înfrîngă şi să-l piardă pe Mustafa. Şi se chibzuiesc aşa : 11 chiamă
la ei pe Chamza, despre care am spus că-i fratele lui Ţineit, şi-i spun că :
„Dacă ai fi în stare să-l îndupleci şi să-l ridici pe frate-tău în contra lui
Mustafa, - şi nu-i cerem altceva nimic decît să se desfacă şi să se despartă de el, iată că-i dăm lui ţara lui Atin cu hotărîrea şi voia domnului nostru Murad, s-o aibă în baza unui decret înscris cu drept de moş
tenire din tată în fiu, numai să-i fie om de credinţă cu jurămînt şi cu
priinţă cu totul neprefăcută al domniei lui Murad ; şi pentru ca în toată
împărăţia lui să se vadă că Ţineit este supus la toate ordinele lui, să trimită în fiecare an pe unul din feciorii lui să-i facă închinăciune şi să-l
asiste în război şi să stea cu el şi acela o să aibă deosebit de la sultan un
feud, cum se cade". Propunerea i-a plăcut lui Chamza şi în noaptea aceea
trimite pe un rob de-al său. Şi acela trecînd lacul înot, a intrat în corturile lui Ţineit şi l-a găsit stînd în bătaia gîndurilor, fiind noaptea pe la
straja a doua. Şi i-a spus : „Fratele tău şi stăpînul meu Chamza-bei vrea
să stea de vorbă cu tine, dar nimeni altul n-are voie să audă ceva. Dacă îţi
este deci voia, pe la miezul nopţii vino singur pe malul rîului lîngă pod şi
acolo, tu de aici şi el de dincolo, o să vorbiţi despre tainele acelea". Ţineit
l-a ascultat cu plăcere şi l-a lăsat să plece, şi iarăşi înotînd a trecut de
cealaltă parte.
2. In noaptea următoare pe la straja a doua, Chamza-bei a venit la
locul convenit pe mal Iîngă pod şi Ţineit din cealaltă parte, singuri.
singurei; ~i prin anumite semne recunoscîndu-se, Cliamza a început sii
XXVI I : ţara lui Atin: e sultanatul înfiinţat de Aidin pe .Ja 1300, vz., II, 3,
pe care Ţineit (Giineyt) şi-l cucerise odată; vz., XVIII, 8; şi •a doua oară, vz., ţlX,
14; ~i a fost scos .dJn el întîia oară ·de Musulman, vz., XVIII, II şi XIX, ş1 3 ~
iar a doua oară de Mahooned I. vz., XXI, 6 şi 8. - noaptea pe la strajo a doua:
adică pe la miezul nopţii.

şi
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EV tfl YE<pUQ~ :n:go toii tOV Moootacpav o&am, AUo'UOLV autÎ)V ;ml ă{3atov tÎJV
:n:goi; autoui; oMv 'toii; UJtEVaVtLOLi; EXOL'l'}Oav. 'EA-3oov Be xat o Mouotacpai; ouv
'toii; Ot(>atEuµaoiv EnlJ;E teii; oxrivcii; EV t'ii ox-3n 'tÎ)i; ALµVl]i;' oµo(ooi;. xat o MooQclt Ev 'tft nEgai.Q xat autoi; tEVtcixJai; Exa{}rito, µÎ) EXWV E'Xaotoi; to t'UX,OV Uoi;
:n:agci 'toii htgou. Kat ycig 'tO Aiiom tÎ)v ytcpugav µEyaA.rii; j3ouA.i)i; Egyov ~v, Eug6vtEi; yag o[· tA.'36vtEi; tÎ)v yt~ugav xatEayµevriv ExwA.u-3rioav 'tÎ)v nogdav, oi Be
toii Mwgat chg6µwi; Eo-uvri{}go(ţovto, ~v yag TO QEiiµa j3aW xat navtfutaotv
ă:n:AEtOV. "Hv l>E j3oUAlJ'3ELlJ ni; toii nEQLOBEiiom _tÎ)v ALµV'l'}V anaoav itaL EA-3Eiv
di; tÎ)V clVtLnEQClV, OUx clQXEoOUOLV autcp fiµEQOOV tQLOOV cDQatf• 'XUL taiita OtEVWxat tQ<lX.Ea OQlJ Ev µfocp xat lH>0{3ata.

na

5

Io

XXVI. KatouvEuoavtwv to(vuv tci>v otga.tEuµatwv E; tvavt(ai; xat µÎ) 'ta
ngoow x.wgEiv to-xfovta i'O Ev xata toii htgou, ouµj3ouA.tov EAaj3ov ot 'toii Mwgat, nci>i; ml tLVL tg6ncp xataotgi'\j!wot xat oA.fowoL tov Moucrracpav. l:xentovtm
oiiv outwi;. MEtaxaA.oiiot tOV Xaµţav, 'tOV ov ELQÎ}XaµEv aBE:Aqiov TOU Tt;LvaÎjt,
itaL Atyouoiv autcp, OtL. „Et µev Bici ti)i; ofii; m-3av6t'l'}toi; BtEyE(gni; tOV oov
MEA.cpov mtci Toii Mooota<pii, - m.t oux EtEg6v ton 'to tritouµEvov toii anooxto{}i)vm xat xoogw{}i)vm an' autoii, - I.Bou MboµEv autcp tÎ)V tnagx(av toii 'A'tÎ)v
ogwµcp xat '3EAÎIOEL toii fiµEtEQOU ÎjyEµ6voi; Moogcit Btci ngootayµatoi; Eyyga<pou
toii EXELV autÎ)V xatci lhaBoxiiv yovix'6tritoi;, µ6vov Ev6gxwi; toii Eivm m~tOV xat
a~oAcinatov <pLAOV xat OLXEÎOV ti)i; fiyEµov(ai; toii Mwga't xa(, Btci to BoxEÎV Ev
;i:aon TU fiyEµovi~ Eivm unÎ}xoov tov Tt;ivaÎ)t tv miot TO'ii; ngootayµaoi. toii
Mwgat, <JtEAAELv xat' Etoi; tva tci>v u[wv autoii di; JtQooxuvriotv xat ouotgatEuELv
oµoii xat ouvBtayELv itaL autoi; tMwi; EX,ElV Jtaga toii ÎjyEµ6voi; tÎ)v ngenouoav
ng6votav." - "HgrnEv o A.6yoi; 'tcp Xaµţ(i xat t'ii vuxtl EXELVU niµnEL t:va t<Îlv
BouA.wv autoii. Kat vri;aµEvoi; nEQ(i tÎ)V ÂLµV'l'}V xat d<JEA-3oov Eli; tai; oxrivcii; tOU
lţt VEÎJt El'iQEV autov EV ayoovi~ Âoyioµfuv xa-3Eţ6µEvov, BEutegav cpuA.axÎ)v exouoa fi vuţ, 'O bE EÎJtEV aunp, wi;·
ooi; &5EÂ<p6i;, Eµoi; Be 'X.UQlOi; Xaµ'i;a-nEyti;
ltEAEL Myo'UI; &em µrn1 ooii, toui; oui; om EotLV EtEQ<p tvoono{}i)vm. Et oiiv j3ouÂ'l'}t6v Eott CJOL, nEQL tai; µfoai; oogai; ti)i; VUi<.toi; fJ..{}f, µ6vrn; nEQL 'ta; ox-3cxi; 'tOU
notaµoii ngoi; tÎ)v ytqiueav i<.&KEi, ou µev EK 'toov cME, EXE'ivoi; B' tx rwv txEi,
ml. ra airrwv arr.6!}QîJTa BLEţEinîJTE." - 'Ao-µtvooi; oiiv bEţaµho:; rov A6yov xai.
anoAt•crai; autov, JtCtALV VlJ;aµEvoi; Ea1.E{3îJ tÎ)V :n:Egaîav.
2. Tfl &e tmofon VU'XTL m:el. BEUtEQ<lV <pUAaXÎJV EA.'3oov o Xcxµţai; xara
to OUVtE-ltEv Ev
ox{}u tfi ngoi; tÎJV yeqiuecxv XUXEÎvoi; &no to EtEQOV µeeoi;, µ6voi; µOV(Jl, xcxl. BLa Ol)µdoov tLVWV avaxcxl..uqi{}hni;, JiQţCXtO o Xcxµţai; AEYELV'

169b
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: „Ştii bine, bădie frate, precum că şi eu sînt copil al tatălui tău,
precum tu eşti rodul mamei mele şi că sînt cel mai din urmă faţă de tine.
Prin urmare aş vrea şi aş dori ca tu să fii domn a toată lumea şi toate să
le stăpîneşti, pentru că şi mie mi-ar veni o parte bună. Şi pe cît de bucuros
aş dori aceasta, pe atîta îmi este de respingător şi nedorit şi urît să te
ştiu că eşti la strîmtoare şi în pericole şi în mijlocul unor oameni din care
mulţi sînt cuprinşi de ură în contra ta ; căci eu voi simţi cu toată fiinţa
mea nefericirea şi nenorocirile tale. Dar ştii tu oare cu cine te-ai însoţit şi
de cine stai alăturea ? Mai întîi toţi strigă în gura mare că Mustafa nu este
din neamul coborîtorilor lui Osman ; şi în bătaie de joc, pretutindeni e
spusă această vorbă. Jn al doilea rînd, şi din asemănarea faptelor rezultă
că nu are nimic ostăşesc în el şi că e un muieratic smintit ; căci doar coborîtorii din spiţa sultanilor noştri şi-au arătat gîndurile războinice şi vădite
sînt faptele de vitejie şi de artă militară ale fiecăruia. Jn al treilea rîbd,
dacă acest molîu şi barbar de rînd va ajunge monarh, atunci aceia care
au fost din vechime apărători ai părţilor din apus şi ai graniţelor de la
lstru, mă gîndesc la alde ..\vranez şi Turachan şi la orice alt urmaş al acelora care de la început au deţinut locuri de frunte în părţile de apus ale
împărăţiei; dar ce să mă gîndesc numai la cei din apus? căci dacă, doamne
fereşte, norocul şi-ar întoarce faţa spre A\ustafa, atunci însuşi Mustafa i-ar
stringe la sin pe toţi guvernatorii provinciilor de răsărit pe fiecare pe rind şi
le va da onorurile avute din străbuni. Tu însă, cînd se vor in1împla acestea,
la ce te poţi aştepta ? La nimic alta decît s-o sfirşeşti cu viaţa şi încă nu
într-un chip demn de vitejia ta, ci într-un fel, cum nu ţi se cade oe loc, şi
fără de nici o cinste. Căci toţi din cei mai de frunte ştiu sufletul tău năval
nic şi îndrăzneala şi vitejia şi curajul tău de leu la purtarea războaielor.
Şi chiar virtuţile sint urmărite în chip aprig de pizmă şi pizma naşte frică.
Şi cei pizmătăreţi crezind că pierzare ii aşteaptă lingă tine, ei vor căuta moi
intîi să pună l<1 cale uciderea ta, umblind să fie fără frică şi să gonească frica
de la ei. Prin urmare din aceste cauze determinante care duc la pierzare
suflete de eroi, precum cred că şi al tău e unul asemenea acelora, leapădă-te
de această sdrbă de om şi desparte-te de el. Căci acuma domnul meu Murad, în urma rugăminţii paşalelor lui şi a mele, îţi iartă tot ce-ai greşit şi
ce-ai făcut şi rebeliunile şi cîte le-ai întreprins în contra lui şi a părintelui
lui şi a domniei lui, şi cu ochi îndurători cată spre tine şi-ţi dă prin mine
ţara lui Alin cu drept de moştenire. Şi precum tu, aşa şi coborîtorii din
coapsa ta se vor împărtăşi de ea ca de o zestre, dar pentru ca să se ştie,
2 : Avranez, adică Evrenez şi Turachan sînt doi generali şi guvernatori vestit~
turci de prin părţile europene ale imperiului otoman din jumătatea întîia a secolului

al 15-lea.
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"'Erct(}"t(l(Jm U'XQtB&;, 'X.UQLE µov abEAcpE, w; OTL xayto TOU O"OU JtaTQo; Etµt y6vo; Y..at cru TÎ)i; Eµ'Î)i; µl]rQo; xaQrro; EI xai ucrrm6; oou Tuyxavw. 'Ef3ouMµî]v
ofiv xat 11-lh/..ov EÎva( O"E XUQLOV JtcXO"îJ; •li; olxovµhî]; xai Brnn6ţEtv ra navm,
on xat Eµoi JtQOO<pXELWTO ăv µEQL; xat xA.rwo;. ·Qi; ofiv iiBtw; 11-&E'Aov rouro,
oliTw r.ai aJtEX'3E; xat &Bo\1AlJTov xai µt<Jl]rov µot TvyxavEt To EÎvat oi:: hi oTEvozwQ(~ xat xtvMvoti; xai Ev ~tfo<:p cp-&ovov TQHpovTwv no/..Ac7w xara oou · xai yaQ
ovx ăµotQo; fooµm nov owv bvO"TUXlJµaTwv ·x.ai ouµcpogcov .... AQO. yi:: oiba;, Ttvt
<JUVLJtJ'tEUELi; li TLVL O"VV~tayEtl;; To µEv JtQWTOV ot JtclVTEI; xamBofomv, w; oux.
fon TOU yhov; TWV '0-&µavwv o Movcnacpai;. xat TOUTO navmxou 'XUTE'Xwµqlb{1{)11

5

TO btaMx.Al]µa. ~EUTEQOV, on xai E"I.

IO

JCQayµaTWV ouyxgtvoµtvwv JtUQL<JT(i TO

TWV

CtO"TQmÎ]ytxov ai'1Tou xal -311/..uµavfi · xal yaQ ot Ex Tfj:; OELQa; Twv llµETEQWV ÎlYE~16vwv xamyoµEvot agE'ixa EmBEtţavro ra cpQovÎ]µam xai cpavEga Ta exaoTov

&vBQaya{}~µara TE xai OTQaTîJYÎ]µam. TQ!rov, on EL µovaQx~oEL o '3î]AvBglai; ofi-

wu

ro; xai BaeBaQo; îbtc:lrtl];, ol Exna/..m yEyovoTE; rfi; MoEw; xai nov oQ(wv
"forQov cpuÂaxE;, Aiyw, 'ABQaviţtbE; xai TovQaxavtbE;

17lb

x.at W../..o nav &noyovov,

15

nov cilvnvwv Eţ agxfi; ll Moi; axg€,µova; Ti'j; l.lYEµovia; E')'VWQLOfV" 'X.al îl AEYW
Tou; bvnxou;; xai yaQ, OJC.EQ µli YEvOLTO, EUV ll n'.ixri BAi'lJ!n tA<lew; JtQO; Movomcpav, o auro; Movoracp(i; Jtavrai; Tou; Tl];' ec[iai; EţaQxou; bEţtw; EYY.OAJtWoaµEvo; TOV xa1tExaOTOV, Tac; yovtxa; anobwaEt nµa;. LU bE, OTE TaUTa YEVllOETm, TÎ 3tQOOBo~i;; Ou'X. ă/..Âo, El µii rE'Ao; sooÎ]; xai TOUTO OU'X ăţtov TÎ]; OÎ];
avllQELa;, a/..M i«lL At'.av UJtQEJtE; TE 'Y..ClL ă.nµov. "foaot YUQ 'ot Jt"avTE; TWV Em-

20

cpavwv TÎlV oliv oQµl]TLXÎlV 'lj!vxtiv xat TO JtQO; TU; JtUQamya; TWV Jtof..Eµwv TO
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\
Jl.
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\ auTac;
' \ ta;
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„ A1. .!.
_Q.
ToAµllQOV
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-xm\ ,/\.EOVTEtov. Km\ ngo;
1Jf\.tJtEt cpvovo;
oţtw; xai TOV cpMvov avn/..aµBavEt cp6Bo;. Kat ot /..oy1ţ6µEvOL xcn' aUTO)V OAEI
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'6QOV naQa oot cp-3ovEQot, auTot JtQocp-&avoucrt KCXTa croii Tov cpovov EvEQYÎ]<JovtE;,
rcQO~lVY]OîEUOµEVOL •tiv &cpoBtav, TOV cpl>Bov anoBtW'XOVTE;. ~tel youv murai; Ta;
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EJtEµBmvofoa; ahtac;, UL di; OAE-3QOV ăyouO"t Ta; TWV Îl!?WWV 'lj!uxa;, w; xal ii
oti µta TWV E'XElVWV oµoia EÎvat boxco, &na/..Aayri-3t TOU BbEAVQOU TOUTOU 'X.UL µETUOTî]-&t. "Hbri YclQ o Eµo:; 'XUQLOi;' MwQUT Bta Jt<lQU'XAÎ]OEOO; TcOV auTOU ~lE'{l<JTU'\ oov xat Eµou acpLîJOL JtUVTa TU ocpa/..Evm xat JtUQU oou JtQax-&hm xat
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TUQOEu; xm, wv EJtEXELQLOOO 'X.UT auTOU xm XUTa TOU JtUTQo; U'IJTOU 'Xat n1; llYEµovtai; UUTWV, xai tAElp oµµan JtQO<JBAE3tEt OE xat BwgEîmi. OOL lh' [µou Tl1V
faaQx(av TOU 'ATîiv xaTayovtx6Tl]TO; xagtv. •Q; xat <Ju, ouTw; xat ol. EX Tlj;
oljr; ocrcpuo; TaUTY]V

wr;

JtQOL'XU Vfµri{}iioovîat, JtAÎlV EVEXa TOU YLVWOXElV lJE, OTt
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supus, trimiţi după vreme pe unul din fec'.orii tăi să-l însoţească în război. Acestea ţi le spun, fiindu-ţi cu priinţă.
tu însă spune-mi ce crezi".
3. La acestea Ţineit a început a-i spune lui Chamza : „Ştii bine, trate,
că eu de la coborîtorii lui Osman n-am văzut nici un folos, nici o atenţie,
nici o demnitate, ei însă de la mine, în situaţiile lor grele, multe şi prea
multe fapte războinice, pe care le-au făptuit aceste braţe ale mele. Căci
după năvala tătarilor, chiar această domnie pe care promite să mi-o dea
acuma, cine a scos-o din mîinile lui Omur, feciorul lui Atin ? Nu Ţineit ?
Nu l-am izgonit apoi pe Ese, fratele său, şi nu I-am închis în cetăţuia oraşului vechi şi prinzîndu-1 nu I-am omorît? Pe Omur, fratele lui, nu l-am
ucis prin vicleşug? Şi acestea, cînd ei erau moştenitorii fireşti ai locului
şi ai provinciei ! Musulman însă, unchiul lui Murad, pe care tu-I numeşti
domn al tău, şedea trăind în desfătări în Tracia, iar eu îl proclamam domn
al Efesului şi a toată Ionia. Mai tîrziu însă pe mine m-a scos şi a dat-o
lui Kelpaxisi, rob de neam tribal. Cit despre situaţia de acum a ţării pe
care mi-o dăruieşte acum, apoi feciorul acelui Omur al lui Atin, căruia eu
i-am tăiat capul, acela o guvernează şi s-a făcut domn peste ţara părin
tească şi stăpîneşte provincia fiind de neun an sau şi mai bine, şi toţi îi
sînt supuşi şi-i aparţin lui. Dacă dumnezeu îmi va da această ţară prin
faptele mele de arme, ce favoare mi-a făcut Mur ad ? Nici una ! Căci şi
bunicul lui Murad, acel Ilderim Baiazid tot aşa a smuls-o şi şi-a însuşit-o
de la Atin, bunicul lui Mustafa de acuma. Tot aşa, de-mi dă dumnezeu, şi
eu azi mă voi face domn. Aşadar, frate, pentru că ai venit în scopul acesta,
îţi promit în ora aceasta în faţa lui dumnezeNi a profetului, precum că
voi fi prieten curat de acum înainte al lui Murad ; şi în caz de război, unul
din feciorii mei îl însoţeşte întotdeauna pe Murad. ·căci eu în urma cuvintelor tale, şi fără aceste învoieli, aveam de gînd să plec în Ioni a şi să încep
lupta cu Mustaf a, urmaş al lui Atin. Prin urmare, pentru că tu, fratele
meu din acelaşi suflet şi din acelaşi tată, ai crezut că e mai bine să fiu
prieten al lui Murad, ţi-o făgăduiesc acum şi în noaptea ce vine, voi începe
prin fapte să-ţi dovedesc ce ne-am înţeles". - Şi despărţindu-se unul de
sub o

stăpînire şi că eşti

:l: Omur... Ese: vz. XVIII, 3: cei doi feciori ai lui Atin. - l-am omorit; vz.
XVIII, 6, unde Duca ne spusese numai că celălalt fecior al lui Atin, Ese murise.--:
l-am ucis prin vicleşug: vz. XVIII, 8. - îl proclamam domn: vz. XVIII. 5. --: lui
Keloaxisi vz. XIX, 2; acesta însă nu poate fi identic cu turcitul Alexandru, feciorul
lui Sişman, precum crede Bullialdus, Duca, ed. Bonn, p. 588, căci acest~ e bulgar
de origine domnească, pe cînd Kelpaxisi ev rob_ SÎ~~- - Mou~Ta<pâ "t"O~ ·~"t"TJV ~ustaţa
a fost arătat ca fecior al lui Omur şi ca Ahn 11 este bunic, aşa ca prm wu A"t"TJ~
nu se spune decît că face parte din dinastia înfiinţată de Aidin; de aceea am ŞI
tradus Cil Mustafa, urmaş al lui .4tin.
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lllTO UQXÎJV U1CUQXEL<; 'itaL urr~xooc; Ei, xcm1 iUlLQOV Eva tOOV uloov 00'\J m~µnELc; EV
tfJ OtQaTElQ.. Tafrta OOL cpLAOOV /..a/..fu, ou Bt µ01. AEyE, a O'OL BoxEL." -

3. Ileoc; miha

o Tl;Lvai}t

îleţmo /..iyELv tcp Xaµţ<i · "'Elîi.o'raom uxeLBooi;,

llBEÂqJE, OTL J"CaQci 'tOOV 'OTµavoov EYW ouBEv dMv 'tL xieBoc; fi cpLAonµtav fi &~too~ta, EXELVOL flE J"CaQ' Eµoii EV tai:c; BUOlîQaytmc; autoov J"COAAU xat rcaµlîÂY)'3ii clQE tXcl
0

EQya, â h~QY'lloav ol BeaxtovEc; o-OroL. Mna

yae

!'}

ti}v roov Tmaeoov EmBeoµi}v

aut~v.

tÎJV l)v µot UlîOOXETUL Boiivm fiyqwvtav vuvL, tlc; EÂ.UTQOOO.TO EX 'tOOV XELQOOV mii ·oµoiie, uioii toii 'A~v; Oux o Tl;tva~t; Ou xanMoo~a rov <lBE/..cpov

a'l1rnu tov 'Eooat xal aJ"CE'itAELoa autov Ev tcp rco/..1 xvtci:> tîlc; lîaAatOlîOÂEooc; xat
XElQOOOaµEvoc; autov EXTELva; Ou tOV ·oµoiiQ, TOV <lBE/..cpov autoii, Bo/..ocpov~oac;

JO·

WtE'ittELva; xat taiira xA.rieov6µoL cpuoLxot roii t61tou xat tftc; EJ"COQXtac; runavovtEc;. ·o B€ MoOO'Ou/..µav, o '3Ei:oc; roii Mooear, ov ou xvQL6v oou xaf..Eic;, Exa-3î)ro
EV tfl E>e~xn 'itUtUOJ"C(ltClAOOV, EYW BE EUcp~µouv aurov XUQlOV 'Ecpfoou xat rraoric;
'Ioovtac;. CIYOtEQOV BE ExBaM>V µE BEBooxEv auti}v tcp KEAnU~î)OL, &vbet TetBaAl..ct>
xal clQYUQOOV~tC~. To BE viiv EXOV ti}v ElîaQxiav aut~V, l)v µoL fJOOQEhm viiv, o
uloc; wii 'AriJv E'itELvou t0ii 'OµoiiQ, ov Eyw futExEcpaA.toa, E'itE'ivoc; ailri}v air3Evnutt 'itat EyEy6vEt 'itUQtoi; roov 1tQayµaroov roov m:ttQL'itoov 'itat BEo1t6ţEL ti}v E1taQ·
x.tav, Etoc; 1CO'IJ U1CUQXOV EV fi xat 1CAEoV, xat 1CUVtEi; U1Cl)XOOL xat
VOUOlV uutou. Ei. BooQ~Oî)TOL µoL taUtî)V o 0Eoc; Bt' EQYOOV µou
tic; xaeti; fi tOU Mooeat; Ou8Eµta· iUlL yae o 1CUlîlTO<; TOU MooQUî,
tQÎJ~l Ilaytaţ~r, 1CUQU roii J"CUlîlTOU tOU viiv Mouotacpa roii 'Ati}v

OL'itEÎ:OL runaOtQUtLOOTL'itOOV,
hdvoc; o 'IAoutooc; llQ1CU~E

15

l 73b·

'...O

xat E'itAî)Qcl.>oa.To tautf}v. Outoo 'itayw o~µEQov yEv~ooµm xuewi; E>Eoii BLMvtoc;
µ01. 'Emt oiiv EL<; tOUtO ,EÂ~A.u-3ac;, a8EAcpE, 'urrooxoµm tfl WQQ. mutn xatEV001CLOV
"tOU E>EOU iUlL 'tOii 1CQOcp~tou, wc; i'.va fooµm xa-3aeoc; cpi.Âoc; futo TOU viiv 'itClL EL<; TO
E~Î\c; tOU Mwear· xat OîE XQElCl OTQUîOU, o Ele; ni>v ULOOV µou ouvo8EUEL ad np
Mweat. 'Eyw yae 'itUL Sui TOOV ooov Myoov 'itClL xooei; tOOV ouv-3î)xoov TOUTWV
~µEÂ.Â.ov roii alîEA-3E'iv Ev tfl 'Ioovtq. 'it<lL <roµlî/..ax'iivm tcî> Mouomcp~ roii 'At~v. 'Emt
tOLVUV ou, o oµ6'lJuxoc; xo.i oµorratQLO<; Eµoc; <lBE/..cp6c;, UQEîlOOO toii Eivat µE cp[AOV toii Mooeat, t\81'} urr6oxoµm xat tfJ EQ;(OµEvtJ vuxtl ăe~oµm 8t' EQ)'OOV anoBrnw{•fl V ta ouµcpcovri'6hm ~wL." :~motavtE oiiv c'm' &/..A~Âwv, o XaµţCii;

9 n:aAatoitobro; Bek: itaAatotm6Atro; P

li 14

KHn:al;1101 P.
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altul, Chamza a raportat lui Murad şi sfetnicilor lui ce a vorbit şi cum s-a
înteles cu Ţineit şi la toţi le-a plăcut şi au prins curaj şi bună nădejde.
4. In noaptea următoare, Ţineit sculîndu-se de cu seară, a lăsat pe la
straja întîi de noapte corturile ridicate şi înăuntru tot felul de lumini şi.
luînd tot ce era de folos pentru o pregătire de război ca arme şi caii cei
mai încercaţi şi orice lucru de aur şi de argint, a încălecat cu robii săi personali şi cu prieteni nu puţini pe cai ca la şaptezeci, fiecare ducînd în şea
şi o povară potrivită de aur şi argint şi alt material de preţ care nu era
prea voluminos, şi au pornit, fără să audă nimeni ceva sau să bage de
seamă. Lucrurile însă grele şi anevoie de luat, toate le-au lăsat, de asemenea şi cai şi cămile şi catîri şi orice alt bagaj. Mergînd toată noaptea şi
trecînd peste munţi şi cîmpii pînă dimineaţă, au ajuns pe aproape de gra11iţile Lidiei în părţile dinspre Chliera şi Thiatira; şi în noaptea aceea a11
făcut un drum de două zile. Şi pe la ora trei din zi, trecînd peste rîul Ermon, pînă în seara au ajuns la Smirna. Tot drumul nu i-a împiedicat nimeni peste tot, afară de numai pe malul rîului Ermon, cînd au voit să-l
treacă, nişte turci de pe acolo au încercat să le oprească trecerea, crezînd
că sînt de-ai lui Mustafa; căci întreaga Asie s-a fost tulburat de expediţia
lui Mustaf a spre părţile răsăritului. Ţineit însă îndreptîndu-se asupra lor
şi punîndu-i pe fugă, pe unii i-a tăiat cu sabia, pe alţii i-a rănit cu săge
ţile şi fără nici o frică şi-a continuat drumul pînă la capăt. Locuitorii însă
din Smirna văzînd ceata de luptători, erau cu totul nedumeriţi, a cui este
şi cine e conducătorul ei ; dar cum au aflat că este Ţineit, au alergat
cu toţii, femei şi copii, să-l vadă pe Ţineit, căci era de
naştere
din Smirna şi a trăit şi a crescut la un loc cu toţii. Af!înd de la ei că
Mustafa, urmaşul lui Atin, petrece la Efes· şi Thirea, s-a dus mai înăuntrul
tării, pe unde e Briela şi Eritre şi Clazomene şi alte localităţi. Turcii de
prin apropierea acelor regiuni muntoase fiind cu toţii buni luptători şi
foarte războinici şi prieteni din părinţi de-ai lui Ţineit, a adunat din ei ca
la două mii ; şi din pădurile de stejar şi-a făcut suliţe şi şi-a făurit lănci,
din cauza grabei rău ciocănite şi una mai lungă alta mai scurtă; şi într-o
singură săptămînă şi-a echipat arcaşi şi baltagii şi lăncieri peste două mii.
Dar Musiaf a aflînd de venirea lui Ţineit, şi-a îngrămădit mulţime de oaste
şi plecînd din Efes, ajunsese spre Smirna, ca să-i iasă înainte.· Iar acela
auzind, a pornit să-i iasă şi el înainte. Şi înttlnindu-se unul cu altul înir-un
loc ce se cheamă Mesaulion, şi pregătindu-se din amîndouă părţile liniile
de bătaie, pe cit era cu putinţă, căci locul era mlăştinos şi păduros, a ră4 : tot felul de lttmini: Acelaşi fel
Nichifor Vrienios (Bryennios) ed. Bonn,
A. Reifferscheid (Teubner), voi. I, p. 29,
11, - oe la ora trei din zi: adică între

de a camufla plecarea, ni-l istor~seşte şi
p. 150, 12 şi Ana Comnena, A!eXJada ed.
I 8 şi Nichita Choniat, ed, Bonn, p. 814,
orele 9 şi 10 dimineata.
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Ta i.aJ.11-3€vm xai. ouµcpwv11'3hm &rcayyE(Aa; n{> MouQch xat'" •ii BouA.ft, l)QEOE
rnui; m:lvmi; xai. '3aQoo; EAaBov x.ai. EArclBai; XQ110tai;.
4. Tfl ol'.iv EmoOOit1 vuxti. &cp' forciQa.i; o 'fţLVEÎlT &vaota;, rcQcinn cpuAaxf1
•~i; vuxto; &cpEti; tai; ox11vai; rcrn11yµhai; xai. h µfocp cpona f>LacpoQa xai. A.aBoov 17-tlJ.
arrav TO Eli; rcaQ<XOXEUÎlV XQÎJOLµov, ofov ăQµata 'X.ai. l'.rrrrou; Tou; f>oxLµool'.atoui; 5
xai. mioav ă.AA11v uA.11v XQUOOU xai. UQYUQOU, E:xwv µn' autou toui; olxd.ou; ugyuQWVÎJTOUi; 'X.<XL cptAoui; oUY. oAtyoui; Erc8B11<rav Toi:; i'.rrnmi; roi; eBBoµfpwvru, o EX.0.0TO; Ev TTI E<pEOTQlbL <pEQWV xai. µoi:QaV CJlOQTLou EµµHQOV XQUotou 11 ugyugou
·li ăA.l.11; nµiai; uA.11; µii Exofo11i; oyî<.OV UlTEQBaQÎ], xai &rc11rnav TO rcagarrav nvo;
JO
µ1) Evwno-3Evrni; 11 OUVLEvroi;. Ta bE BaQEa <TxElni x.ai buo:Bwnaxm arravm Elaoav, oµo[wi; xat i'.rutoui; Y.<Xi. xaµfiA.oui; x.a.l, l)µLovoui; xai. mioav ăAAl]V rra(>a0"1.rnfiv. ~L' OAîJi; f>l vuxto; bLEA'36vtEi; xat f>iaBavtEi; OQ11 tE i«lL x.aµrcou; Ewi;
rrgwt, E'.cp{laoav Ta OQLa Eyyui; rcou •l\i; Aubta; Ev toi:; µEQE<TL mi:; rrQo; ta XALEQa
xai 8uaTELQa, ObdioavtEi; Î]µEQWv Mo Mov TU vuMt Exd.vr1. Kat rcQoi; WQav TQt15
i:11v tÎ]i; Î]µEQai; 1CE(>aoavtEi; tov "EQ·µova rrornµ6v, !!w; EoltEQa; l\A.-3aoLv Et;
LµUQV11V, µii EµrcoBw'3€vni; 1CaQcl TLVOOV TO ouvoA.ov rcAiiv Ev TU ox-311 TOU "EQµoovo; :n:ornµou, BouA.îJ'3hni; f>mB~vm, nvEi; toov EX.Ei: ToliQXOL ExwA.uov •iiv ~haBaoLv, }.oyLţoµEVOL EX TOOV TOU Mouotacpă dvm - xai YUQ arcaoa 1'1 ,A<rta EtaQUX{llJ Erei. •ii 1CQOi; Ta Eoo rrEţEt<;t Tou Mouomcpă. 'O bl Tţtvafi•11; Ot(>acpEi; 'I.ai.
x.ataBLw;a.i; a.mov;, Toui; µlv ţlcpEL xmfocpaţE, Toui; M BHrnL 'X.<XTO.TQW<Tai;, au- 20
ro; acp6Bw; tiiv obOv 1)vuE. Ol bE Lµugvai:oL o(>wvni; n'1v cpaA.ayya ;mi OtarroQO\,µEvoL, rtvoi; EaTL xat Tli; o T<XUTlj; UQX"llYOi;, ro; E'.µa'3ov, OTL o 'Yi:LvaÎJT EaTLV, I75b·
arravrn; ouv yuvm;t xai TEî<.VOLi; rnrnv Elti tii {lieţ TOU TţLVEÎJT"~\I YUQ LµUQVai:oi;
yhv11µa xat '3Qiµµa xat <JlJ\10.VUTQOcpoi; rcavtcov. Ma:&oov bE rea(>' aun7lv roi; o Mouomcpfo; TOU ,A•tiv Ev 'Ecpfocp xai. 8UQO.l-OL; f>LayEL, avToi; ltQO; TU hMTEQ<X, OJlOlJ 25
doi ta BQuEAa xat al 'EQu'3Qai KA.aţoµEvat TE xai ăA.A.a XOOQta, ELOÎJA'3Ev. Ol OE
TOO\I OQEWV EXELVOOV YELTVLaţovni; TOUQXOL arcavtii; ELO"L µazLµWtaTOL xat AtaV ltOAEµLY.oi ')(.UL cpl.Aot 1CUTQLOL TOU 'Yi:LVaÎJt. rnrva-3QOl•Oai; a· Eţ <lVTOOV wi; bU<JXLAtou;
xai. Ex Toov OQuµwvoov MQaTa xamoxrna<rai; xai. xaAY.Efoa; A6yxai; btaouvt6µw;
'Y.<X'X.OO<pUQOUi; x.ai. chtooui;·, EV eBBoµaBL µL~ E1COll]O"E xai. TO~otai; 'X.ClL ltEAE'X.ucp6- 30
Qou; xat Oo(>ucp6Qou; Errexnva roov OL<TXLALwv. 'O OE Mouomcpfli; µa-3oov •iiv
ăcpL;Lv TOU 'Yi:LVaijt x.ai. OOOQEVoai; rcA.-ii-3oi; Ot(>atou, E~l']A.-3Ev Ex TÎ]i; 'Ecpfoou
xat rrQoi; TÎlV LµUQV11V acpi:xto &rravtÎJ<TWV avtc{>. Auto; f>E µa'3oov &rcitEL arcavTllOOOV. Kat flii ouvavtl]'3hni; &AA.fiA.oLi; Ev hi. t6m1:>, o; xaAEi:Tm MrnauA.wv, r.ai.
Tai; rca(>aTaţELi; EXatEQWV -roov µEQOOV wi; f>uvcnov EtOLµaoavtEi;, ~V YUQ o Torcoi; 35
14 8uu:tl")QU P 1119 TU P: TÎ]v Bek: sed v. n1;>0:; TU T~~ 'Abpiuvou ci)xETo p. 227,16 li
24 ouvuvui'tgocpo:; p li 25 8UQEot; p li 33 ucpbno P: ucp[Y.ETO Bull li 34 8; P,: 8 P.
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SULTANUL MUSTAFA FUGE DIN FATA LUI

M.URAD

XXVII I

sunat semnalul "de luptă la Mustafa ; căci Ţineit nu avea nici trîmbiţă nici
alt instrument din cele obişnuite. Şi cînd amîndouă armatele s-au încăie
rat, Ţineit a intrat ca un uliu în mijlocul vrăbiilor şi i-a împrăştiat printre
copaci ; în acel loc dind undeva peste Mustafa, îl loveşte în cap cu un toiag
de fier şi nefericitul, neputînd suporta lovitura, cade cu faţa înainte de pe
cal şi-şi dă sufletul. Atunci toţi oamenii lui Mustafa vin la Ţineit şi încep
a-l saluta cu aclamaţii de domn. Şi de îndată cu mare alai au plecat spre
Efes şi acolo aclamîndu-1, l-au proclamat domn ca şi mai înainte. Trupul
lui .Mustafa însă a porunc:t să-l ridice cu cinste cit mai multă şi oameni
de neam nobili să-l ducă la Pirghion şi acolo să-l înmormînteze la un loc
cu străbunii lui. Şi aşa s-a făcut a doua proclamare a lui Ţineit.
Fu~a şi moartea
lui Mustafa.

15

20

"25

30

XXVII. Dar să ne întoarcem acum şi să-i vedem şi pe cei
lăsaţi la Lopadion de Ţineit, cînd a fugit, ce s-a întîmplat
cu ei. Dimineaţa, paşalele sculîndu-se şi mergînd să se înfăţişev~ după
obicei la sultan, vorbeau între ei, că astă-noapte în corturile lui Ţineit a
fost mare zgomot. Unii spuneau că a trecut în cealaltă parte şi s-a unit cu
Murad, alţii însă, cei ce aveau pizmă pe el, spuneau dinainte ce s-a întîmplat. Oamenii lui Murad însă care erau de cealaltă parte, au aflat că Ţineit
într-adevăr a fugit ; şi atunci în tabăra lui Murad se putea vedea răsunete
de muzică şi trîmbiţe şi alergări de cai pe malurile lacului şi strigăte şi
chiote de război pînă în înaltul cerului. Iar Mustafa sculîndu-se şi aflînd
de fuga lui Ţineit, şi-a dat seama că nicăieri n-a fugit decît tn partea cealaltă şi că s-a aciuiat sub acelaşi acoperi~ cu Murad ; şi începînd să tremure, se grăbea să plece de acolo. Şi în tabăra lui se putea vedea mare
frică şi tulburare şi învălmăşeală şi zarvă. Duşmanii lor însă făceau contrarul ; răcneau şi-şi băteau joc de ei, strigînd fără frică în limba lor :
„Staţi, staţi, nu fugiţi !" adică : „turun, turun, caţman I" Căci podul
fiind stricat, nu aveau cum trece şi să dea lupta. Şi atunci Mustafa încăle
cînd a plecat spre părţile de la Lampsac, grăbind să ajungă dincolo ; Murad însă reparînd în ziua aceea podul cu bîrne mari de lemn, trece peste
pod şi cei mai mulţi din oamenii lui Mustafa, alergînd la el, îl aclamau
domn şi i se închinau. Iar Mustafa ajungînd la Lampsac, într-adevăr cum
spune proverbul, ca o cioră smulsă, a găsit o luntre de-a gata şi trece la
a doua proclamare a lui Ţineit: s-ar putea ~pune chiar a treia ; vz. XXVI, I : /ara lui
Atin. XXVII, 1 : ca o cioară smulsă: vz. XVI, 5: cioara din poueste. -
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El..oo8rii; 'l«XL noJ.:u~uJ..oi;, to Evual..tov ilx.ricre mii Moucrtacpă: o YelQ TstvEÎ\t o\Jte
oaJ..myya OVtE l'L ăUo tOOV cruvfi-0-c.ov EXExtrit0. ~uµµt~avni; oiiv ăµcpc.o tel O"tQClt"EUµcita,

o Tt;tvaÎ}t

wi; aEToi; Ev µfocp O'tQOU{}(c.ov Etcre/..{}chv xat 8tacrxEMcrai; EV

tcp µfocp tOOV 8iv8QC.OV, Evt1.JX,WV autoii 3t01.J tcp Moucrtacp(i f3aAJ..Et Xata ucpa/..rv; 5ta
<Jt8f)Qăi;

eUB8ou xat µÎ} <pEQC.OV tÎJV 3tAf)YÎJV

l3tlt01.J xat

E~E3tVE1.JO"EV.

TotE rcavni; oi. toii

o Motrivoi;

Moucrmcpă

JCL3ttEL ltQf)VÎj; &no tOU

l 76b

rc(>OO"EA'86vni; iJcrrcasovto tOV

xat wi; ÎJyeµ6va Eucpfiµouv. Kat ari rcCIQEu-8-Ui; cr-Uv µeyaÂn 80QU<p0QL~ 3tQO;
tÎ}v "EcpEO'OV ii/..auvov XUY.Et CIUtOV Et1cp11µficravn; ÎJyEµova wi; xat rc(>OtEQOV &vri-

TţLVEÎjt

y6QEUO"av. To Ele o~µa wu Mowrncpă hEJ..eucrev <ruv on rc/..el.crtn nµfi rou f3acrtacrm xai cpEQEL V amo 8ta El)YEVWV &v8QOOV EV tcp IluQy(cp x&xd '8a'\jJm cr-Uv

lo

Toi; lt(>Oyovoti; aut0ii. Kal. omc.oi; EYEVEtO ÎJ 8tutE(>Q UVUQQf)<Jti; toii TsLVEÎJt.
XXVII. 'Ercava<JtQ«cpivni; totvuv 'i8c.oµtv xal. toui;" olli; EV tcp Aorcaalcp
&rco8t8QCIXWi; &cpl')xtv o 'l't;tVEÎJT, nooi; liQa tei xa-r· autoov EYEYOVELO"av. IlQcotai;
iyeQ'8ivni; xat xata to E-8oi; di; rca(>acrtacrtv EQX,6µtvot oi. µeytatăvti; EXotvoJ..oyoiivto aAAÎJAOLi;, w~ Tfi V1.JXtL tautn µiyai; EytyovEt -0-Qoui; Ev taii; crxrivaii; 'tOU
T~tVEÎJt. "'Af..Aot EAtyov, on tÎJV 3tEQatav 8mf3ai; µetci toii McoQcit evoo-8f), EtEQOL
M, oi. 'l«XL cp{}6vov 'lIDt autoii t(>Ecpovtti;, to yeyovoi; 3tQOE<pÎJtE1.JOV. Oi. Ele tÎJV 3tE(>atav otxoiivtei; oi. toii MooQCtt Eµa-0-ov' wi; &J..ri{}ci)i; o 'l't;tVEÎJt 8tE8Qa. xat tOtE ~V
l.8eiv O(>yavcov xai craJ..rc(yyoov ~x.ov rco/..-Uv EV tCÎJ O"t(>atcp mii McoQelt xai i.mtril..ao(ai; EV taii; ox.-0-m; rlji; }.,.(µvrii; xat f3oa; xal. &/..a/..a.yµo-Ui; cp-0-avofoai; eooi; OUQa-

l ;j

0

20

w;

voii. ·o ae Moucrtacpăi; EYEQ-0-Ei; xal. µa-0-wv tÎjV cpuyÎjv toii TsLVEÎJt U<J-0-tto,
oux aÂAaX,OU, EL µÎj tÎ\V JtEQala.v 8ta{3ai;, µna tOU MooQclt f)UALO"-&rj. xal <JUVtQOµo;

yeyov<l>i; forcEU8ev &vax.coQf\<Jm toov EX.EL. Kat {iv î.8dv 8ei/..ta.v µtyaJ..riv EV tcp
otQO.tcp xal taQa.x.itv xat {}6Qu{3ov. Ot Ele untvavttoi tel &vt((>eona 'X.atEtQEX,OV
(3ooovtti; -xat ovtiMţovtei;, XQaţovni; Mtooi; xatci tÎJV autoov yl..oottav· „~tttE,
otf\tt, µÎ} cpeuyete·" ofov· „Tou(>ouv, tou(>ouv, x«hţµa.v." - O\Jx dx.ov yciQ rc6QOV 8ttcp-3aQµivrii; o-UOrii; tl'ji; yecpu(>ai; tou JttQăv xat cruµµi~m. ·o Moucrtacpăo;
o-liv imf3ai; toii 'lrcnou ci>xno JtQoi; tei tlji; Aa.µ'\jJaxou µEQf), <mouMţoov tÎ}v rcteatav xata/..af3eiv. ·o Ele MooQCtT TU ÎJµEQ~ EXELVU <JUVaQµ6crai; tÎJV yE<pUQaV 8ta
~u/..cov µtya/..oov ~oxoov JtEQ(i tÎ}v yicpuQav x,al oi. n/..eio"tot tou Moucrtacpă tQEX,OVtti; Jt(>OO"EXUV01.JV autcŢJ xat tucpfiµouv. ·o Ele Moucrtacpăi; cp-3acrai; EV Aaµ'\jJaxcp,
xatt'\jJtAooµivoi; xo/..oio; to &/..11-0-e; tlji; rcaQmµtai;, tUQWV hotµriv µla.v toov crxacpoov ;tEQ(i Ev Ka/..AwurcoAEL cr-Uv thta(>O"L xat µ6voti; tWV mxuBQ6µcov 80-U/..cov au26 xa"tţµav Bull 11 32-33 oxaqirov P.
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ADORNO

SOSEŞTE

IN AJUTORUL LUI MURAD

II

XXVII 2--l

Galipoli numai cu patru din robii săi curieri; şi după ce şi-au adunat ostaşii
de origine greco-latină din Galipoli, sta aştepttnd ce are să se întîmple.
2. /\\urad însă după ce a trecut podul, trimite curieri repezi la Focea
şi, arătînd lui Adorno ce s-a întîmplat, îi anunţă să se afle cît mai repede
cu corăbiile la locul de trecere peste strîmtoare. Avînd Adorno corăbiile
pregătite, se îmbarcă şi ridicind pînzele, a plecat spre Elespont, cu toate
că avea vîntul suflînd din faţă. Vîslind pe mare toată noaptea, dimineaţa
s-a oprit la mijloc între Lampsac şi Galipoli şi în aceeaşi oră şi Murad la
tărmul mării. Venind deci aproape, căci erau şapte corăbii foarte mari,
Murad a intrat în cea mai bună şi mai mare şi Adorno i-a dat cea mai
mare cinste lui Murad, precum trebuia, şi Murad lui Adorno şi sfătuiau
împreună pe corabie şi stăteau de vorbă. Căci Murad era îngrijat, ca nu
cumva frîncii să nu se ţină de jurămînt şi să-l dea pe mina lui Mustafa şi
să ia comori foarte multe şi să plece. Şi Mur ad avea cu el ostaşi ieniceri
împreună cu paşalele lui, peste cinci sute în corabia în care se urcase,
Adorno însă în aceeaşi corabie peste opt sute frînci ostaşi înarmaţi viteji ;
ier în celelalte corăbii erau îmbarcaţi tot pe atîţia turci, pe cită oaste de-a
frîncilor avea fiecare corabie. Dar Adorno şi-a ţinut jurămîntul în chip curat fără nici un vicleşug şi pe la mijlocul strîmtorii s-a sculat şi plecîndu-şi
genunchii în faţa lui Mur ad, a cerut să-i ierte datoria ce-o avea pentru
111inele de piatră acră. Şi .\\urad cu bucurie i-a dăruit-o şi, muind pana, a
şters plata vechii datorii ; şi era datoria ca la douăzeci şi şapte de mii de
galbeni.
3. Mustaf a însă stătea de cealaltă parte şi era cu inima plină de durere, cînd vedea corăbiile ca nişte mici oraşe în mijlocul mării sau ca nişte
insule; căci era senin în ziua aceea. Şi neavînd încotro, trimite un caic
şi cheamă la sine pe unul din oamenii mai devotaţi ai lui Adorno, ca şi
cum ar avea să-i spună ceva. Adorno îl trimite pe locţiitorul său Varnava
de Cornelia; şi întîlnindu-se cu Mustafa, i-a făgăduit să-i dea lui Adorno
cincizeci de mii de galbeni, numai să nu-l debarce pe Murad, ci să-l ducă
aiurea, unde vrea. Dar Adorno n-a voit să-l asculte.
4. Auzind Murad ce s-a întîmplat, s-a îmbrăţişat cu Adorno şi i-a zis :
„De acum înainte ai să-mi fii ca un frate şi amic de credinţă". - Şi atunci
7 din faţă P: cu vînit potrivnic I: din spate Buii.
yuoµoul.uc6v de origine greco-latină: vz. XXIV, 2.
2 : Vîslind„. toată noaptea: Să ajungă într-o noapte de la Focea Nouă Ia
Lampsac avînd încă şi un vînt puţin prielnic, a fost cu adevărat o călătorie foarte
forţată. ca la :O OOO galbeni: la o dobîndă compusă de vreo 12%, rata anuală de
2 OOO galbeni, restantă pe şase ani, s-ar apropia într-adevăr de o sumă ca aceasta.
Cp. XXV. 8.
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rou · xai ouva{}go[<ra; To ya<rµouA.txov TYjc; Ka.AA.Lourc6hw; i'.arnTo Ex.bEx.oµEvo; TO
µiAA.ov.

2. ·o bE MwgaT ( µETa) To mgaom TÎ]v yicpueav oi'iAAEL Taxubg6µouc; Etc;
<I>ooxmav 8î]ÂWV TU YEYOVOTa np 'Abouevcp xal. µî]VU(J)V wc; TUXUOTa EUQE'8fivm
oliv rni:c; vauol.v Etc; Tov rcog{}µ6v. ·o 8' 'A8ouevoc; hotµac; rxwv Tac; vauc;, EtoEÂ- 5
'8wv xal. TU LOTLa rcngoooac; EnÂEt neoe; TOV .EÂÂÎJ<TrtOVTOV, TOV ăvEµov EX.WV cpu<JOlVT0 arco 1CQWQO.t;. Kal. 8La VUXToc; viJ;ac; TO rciA.ayoc;, newtac; UVTfllOQEaTYJ µfoov
Aaµ'l'axou xal. KaÂÂLOUJîOÂEWc; xat o MwgaT auTfl TU WQQ. EV Taie; &xrni:c;. 'Ey- 178h
yuc; oiiv yEyovroom, ~oav yae ercTa unEQµEyi{}Etc;, dofiMEv o MweaT €v TU XQELTîOTEQQ. xal. µELţovoTEQQ.. "EbwxE youv o 'Af>ougvoc; µEya\.î]v nµÎjv Tcp MwgaT, !O
wc; EX.QÎ\V, xal. o MwgaT Tcp 'Af>ouevcp xal. OUVEf>gtaţov oµoii Ev TTI vrit xal. wµ[AOUV. Elx.E yae Ev cpgontf>L, µiJ JîOTE OL <I>eayyot xarncpgoviJoavnc; i:ouc; oexouc;
e~oTov rcotiJowat Tov MwgaT €v X.Eeol. rnu Mowrncpa î«li i.aB6vnc; '8l]<raueouc;
rcÂELOTOuc; &rciA{}(J)OLV. Elx.E M o MougaT oliv auTcp OlTALmc; olxdbuc; bouÂouc; oliv
Toi:c; <JaTQUlîatc; aurnii Ev TfJ Vî]L,
€nfJl3lJ, UlîEQ muc; rrEVtaxooiouc;, o f)' 'Af>ouevoc;
15
Ev UUTU Tfl Vî]L UJîEQ Touc; oxraxo<rtouc; yEva[ouc; orcA.truc; <I>gayyouc;. 'Ev M rni:c;
Âomai:c; vauol.v urcfiex.ov t!oaOL €mBaTm ToiitJXOt, ooov orcA.mxov <I>gayxwv EXclOTYJ
EXEXTYJTO. ·o f>E 'Af>ouevoc; ~V <pUAUtTWV Touc; oexouc; QUTOU UXEQatwc; UVEU MA.ou nvoc;· Ev bE Tcp µfocp mii rcog{}µou &vaoTac; o 'Abouevoc; xal yovu xA.tvac;
EVUVTL lOU MwgaT, nriJoaTO TO ocpEtA6µEvov xeioc; TOU µrn}ÂAoU TÎ\c; <Tt'Urtîî]Qlac;.
20
Kal. o MwgaT &yaU6µnioc; €bwgiJoaTO xal. €BarcTETO xaÂaµoc; €;ai.Etcpwv :rtaÂmoii
x.efouc; &rcoTL<JLV' TO M x.gfoc; ~V wc; E'lxooL E7tTa X.LALaf>ac; voµtaµaT(J)V UlTaeWµî]otv.
3. ·o 8t Mou<rmcpăc; El; TO ltEQUV forw; î«lL '8EWQWV Tac; vaiic; wc; :rtoAix.Vla Ev µfocp rtEAU"{OUc; 11 wc; viJaou; ETL TQOO<JXETO îÎJ 'VUX.ÎJ. ~V yae dibt0c; Îl f]µi25
ea EXElVî]. Kal olix €x.wv Tl f>eaaat, OTEÂÂEt EV TWV &xaTtwv µETaxaÂrov TLVU TWV I79h
EUVOUOTEQWV TOU 'A8ouevou, wc; EX.WV Abyouc; nvac; TOU oµtÂfiam. ·o f)' 'A8oiievoc; a-riAAEL rov aurou (3txagtov BaevaBa f>f, KoeviJA.ta · xal. Tux.wv µETa Toii Mouormpa, urcfox.ETO TOU f>oiivat Tcp •Af>oiievcp JîEVTÎJXOVTU X.tÂta8ac; voµtoµam, µ6vov
µÎj €xBaAELV ClUTOV rţw Tl'jc; Vî]Oc;, &Ai.' &rcorciµ'l'm higw{}t, E"v{}a xal BouÂETat. 30
'O M 'A8oiigvoc; oux ii{}EAî]<JEv &xoiiaat.
4. ·o M MwQaT &xofoac; Ta yEvoµEva EvlJYi«lALoaro T<i) 'A8oiiQvcp î«li EÎnEv. ""Eoo arco TOU VUv ÎjµETEQOt; a8EÂ<poc; xal cp[Âoc; maroe;." - TOTE ltaQaO:TUV-

n

3 µEi:a add Buii: om P 117 l't(IW(letc; P: col vento contraria I: l't(luµvric; Buii li 13 exlio-rov Bek: el\oi:ov P li 22 xgfouc; scripsi: xgfoc; P, fortasse ;.:gtwc; scribendum li 32 i:o>
'Abougvw P: fortasse i:ov 'Abougvov.
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ajungind lingă Galipoli, oamenii lui Mustafa nu i-a lăsat de loc ~'a se
apropie de port. Căpitanii corăbiilor însă au slobozit pînzele în largul mării
în partea de jos a portului afară de oraş şi totodată şi ancorele şi se pregăteau în linii de bătaie să iasă la uscat. Dar şi oamenii lui Mustafa alergînd pe uscat, le-au stat împotrivă, oprindu-i să debarce. Adorno însă
pregătind luntrile, bărcile şi caicele corăbiilor, a trimis peste douăzeci să
ajungă la uscat, fiind înăuntrul acestora peste cinci sute de frînci cu
arcuri grele şi aruncători de suliţe. Ieşind şi trimiţînd arcaşii ca la o milă
departe de la marginea mării, au apărat bine ţărmul ; şi a ieşit şi Murad
cu o mie de arcaşi, trăgători cu amîndouă mîinile şi luptători foarte viteji
mai bine de trei mii. Şi frîncii, dînd cu arcurile grele şi împroşcînd cu
pietre au început să deschidă drumul înaintea liniei de luptă.
5. Şi atunci oamenii lui Murad cu frîncii, făcînd să răsune o
dată trompetele, au început să alerge asupra oamenilor lui Mustafa ; şi
aceia dind dos, fugeau şi aceştia nu contenau să-i urmărească, pînă ce
n-au ucis mulţi. Şi în timp ce Murad mîna sp~e cetăţuia oraşului, Mustafa,
aşa cum era, a pornit spre Adrianopole şi, intrînd în visterie, unde erau
păstrate comorile, şi-a luat bani cit a voit, şi a pornit cu puţini însoţitori
înspre Ţara Romînească, mînînd caii, cit putea.
6. Murad însă a rămas trei zile la Galipoli şi, luînd cetăţuia, pe toţi
cei care l-au oprit să debarce în port, i-a măcelărit fără cruţare; apoi s-a
dus în grabă spre Adrianopole, avînd cu sine foarte multă armată din ră
sărit şi apus şi cu Ioan Adorno cu toţi căpitanii de corăbii şi o armată,
peste două mii de oameni italieni îmbrăcaţi în zale de oţel şi lăncieri şi
baltagii pedeştri clocotind de pornire războinică. Cînd a intrat în Adrianopole, toţi locuitorii oraşului i-au ieşit întru întimpinare, aclamîndu-1
domn, el însă cu bucurie mare răspundea tuturora. Intrînd în palatul tatălui său, a făcut ospăţ mare şi banchet : şi a chemat pe toţi latinii cu
Adorno şi, veselindu-se cu toţii, i-au urat domnie fericită. Lui Adorno însă
i-a dat daruri foarte multe şi i-a dat şi unul din orăşelele din Europa, Peritheorion, ca să-l aibă şi să-i ia veniturile toată viaţa lui ; tot aşa şi veniturile din comerţul oraşelor Focea. Şi pe ceilalţi căpitani de corăbii i-a
răsplătit cu veşminte foarte scumpe şi cu alte daruri de mult preţ şi mulţumindu-le, i-a lăsat să plece în pace ; şi ei ajungînd la Galipoli, au ridicat
pînzele şi au luat calea mării spre Focea.
4: cu· arcuri grele: vz. XXlV, 11. ·
6: Peritheorion: oraş reclădit de Andronic llI Paleolog
Istoria lui Ioan Cantacuzino, ed. Bonn, voi. I, p. 542, 14.
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n; ClVTl'X.QU KaAALOUllOAEW;, oux acpl]xav oi toii Mouomcpă. to ouvoAov JCAT]OtUOat
iv t0 Atµht. Oi" 8E xuBEQvl]tm toov vriwv rcQoc; ta wii Atµivoc; µiQ'l'} Ta xatw
rţw tii; rcoAEW<; EV t0 JtEAayEt iotta xaAcl<JUVTE<; oµoii xat Tac; ayyuQac;, h0tµaţovro El; rcaQataţEtc; toii EţEA{}Eîv iv tfl ţl]Q{ţ. Kat oi Toii Mouotacpa f>ta ţT]Qă.c;
<>Qaµovnc; arcEvavt[wc; Eiotfixwav, 'X.WAUoVTE<; TÎlV Eţooov. ·o fi" 'At>oiiQVO<; hot- 5
µaoa; ta; Ba/..xac; xat ta oxacpri xat ax.ana tOOV Vî}WV, UllEQ ta ElxOOLV ErcEµ'l!JEV, tva MBW<Yt YÎ\V, ovw; Evto; tOUtWV UrCEQ wu:; JtEVtUXOCJLOU<; cl>Qayyouc;
.ţayQatOQOU; xat flOQUJtoµnou;. 'EţEAMvnc; oiiv xat UltOJtEµ'l!avnc; wu:; Toţ6ta; âi; µ[ALOV EV µaXQUV TOU alyuxAou xat flEcpEvflEUOVtEi; tiiv axtiiv &ocpu/..oo:;,
iţl)/..{}E xat o MoUQCtt <JUV toţ6tatc; XLAlOl<; &µcpon:QOflEţtotc; xut µaxLµotc; aAXL10
µwrarnt:; EJtE)<.Etva tWv TQLOXtAlwv. Q[ bf, cl>Qayyot 8µnQoo{}Ev rl]~ JtaQmaţEwc; flta !80b
Toov tţayQoBoAt<Tµcnwv Y.at JtEtQoB6/..wv tiiv Mov AE[av En:olouv.
5. TotE oi TOU MwQat ouv mi:c; WQayyotc; µtav aAaAay11v oaAmyywbri
.TCOll)OUVTE:; 'XUTU mii Mo'l>O'racpă. rnrnv xat UUTOL VOOta fltMvEc; EcpEuyov xat o-0mt btwxovw; oux Ercafovro, Ew; oii n:oA.Aouc; xa.tfocpaţav. Kat o MouQat JtQoc;
15
TO JtOALXVLOV EAauvwv tl]c; n:oÂEwc;, o Moootacpă.c;, wc; EixE, l'CQO<; TU TÎ]c; 'AflQLU•
·voii <i)xEto xat EloE/..{}t:.Ov iv t0 taµdcv, <~ ol {}ri<JauQot ivanixEtvto, xat J..aBwv
)'.Q~µara, ooa ÎJBouAEto, JtQo:; ta tl)c; B/..ax[ac; µEQT] ouv 0A.i.y0tc; tiiv oflotn:og[av
frcOlfl Hauvwv muc; l'.n:n:ouc;, ooov EMvato.

6. ·o 8E MwQat f.v KaA.AtounoÂEL tQEîc; 1lµEQac; rcotfioac; xat t'o cpQOUQLOV rn
AaBo)V xat muc; xwA.\ioavta; µ 1'1 EţEÂ{}Eîv Ev t4J AtµEvt mivtac; âcpEtfl&c; xatampa~a;, Ele; 'AflQtaVOUJtOAtv OltEUflwv l~XETO, EXWV µE{t' autoii JtÂEÎ<YTOV <YtQCltOV Eţ
Etf){l; xat MoEwc; xat TOV 'A8oiiQVOV 'Iwavvriv oµou ouv JtclOt Tote; EltlOtatOUOL
ta; vl]ac; xat OTQCX.tOV UllEQ muc; bLO;(LAlouc; ăvflQac; 'haA.ouc; XUTwtEcpQayµhouc;
µEÂavt xaA.x0 xat t>oQucpoQoiivm:; xal mAExucp6Qou:; rcE!;ouc; CtQE'ix0 {}uµ0 tfov- 25
w;. 'Ev flf. t'ii 'AflQtaVOU ELOEQXOµEvoc;, an:avtEi; OL tl]c; rcoAEwc; EţilA.{}ov EL<; futavtT]<YtV EucpriµoiivtEc; autov, E'XEÎvo:; flf. µEtcl 1CEQlXUQELa<; wu:; c'iltavmc; JtQOOî}YOQEUE. EtoEA.{}t:.Ov 8E EV t0 JtaAatL<tJ TOU 1CUTQO:; autoii xat Euwx[av µEyUAl]V 'X.at
:itavbmolav Jtotfioac;, EWAEOE n:avrac; rouc; AatL vouc; ouv r0 •A80UQVCfl xat
<pQav{}htEc; Eucpfiµ11oav aurov UltUVtEc;. ~WQÎJOac; 8f. T0 •At>oUQVCfl flcoQÎ)µara 1CAEi- 181 b
ora Ef>WQÎJoato xat TO IlEQt{}EwQtov, Ev Twv :itoA.txvl.wv Tfjc; f>ooEcoi;, wu EXEtv xal
VEµE<J{}at TOUTO E<p' OÂl]c; ţwljc; auwii· oµoi.wc; xat ta xoµµEQ'X.l{l TWv cl>wxmoov.
J(at muc; ăA.Âouc; 'XUQlOUc; TOOV Vl]OOV W.A.clţac; OTOÂai:c; BaQUttµotc; 'X.UL ă1..Aoti; 1C0AllTEJ,fot flwQfiµaotv â:itEAUOEV autouc; EUXUQlOtÎ)oac; EV ELQÎJVU- EJ..{}6vw; fit: Ev Kai..ALOUllOAft xat JtTEQWOUVTEc; rac; vljac; ETEµov riiv JtQOc; cl>wxatav {}&ooav.
35

'eu-

3 ăyyuQa; P 115 cinevavTiw; scripsi: &nevaVTia; P 1117 <T> scripsi: o P 1119 tn:oiet
I 22 µdt' a\noii P: µET' Cllhoii Bull 11 24 et 35 vfia; p I 27 ClU'tOV scripsi: auP, sed t/. 30 auTov P li 31 h scripsi: t:va P li 32 cf>clixatwv P.

Bull: Enot p
TOJ
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XXVII 7- XXVIII l

7. Murad însă în mare grabă a trimis tineri sprinteni la picior şi coviteji şi l-au prins pe Jv\ustaia undeva pe aproape de malurile
Istrului. Căci voia să fugă la Constantinopole, dar gîndindu-se la întîmplările de mai înainte, conştiinţa nu l-a lăsat. Şi l-au adus în faţa lui .Murad şi acesta a hotărît să moară de ştreang în locul publi~ de osîndă ca
un făcător de rele, pentru ca oamenii, dacă şi nu toţi, apoi cei mai mulţi
din popor care numai bănuiau, să poată vedea că el n-a fost feciorul lui
Baiazid, coborîtor din Osman, ci a iost un mincinos, pus la cale de împă
ratul Manuil Peleolog. Adevărul însă e aşa, că el era un fecior de-al lui
Baiazid.
mandanţi

5

10

lmpresurarea
XXVI I I. A ajuns, aşadar, după ce începuse acum iarna, să
Constantinopolei ;tea• pe tronul domniei tatălului său şi primăvara, trimiţînd
de Murad li
în 1422.

15
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vestitori

şi credincioşi

pretutindeni, strîng-e oaste foarte
multă şi făcea pregătiri în contra Constantinopolei. Şi împăratul Man uit
a dat de mai mult timp împărăţia în seama fiului său Ioan ; iar însuşi
fiind bătrîn, şedea ocupîndu-se cu studiul dumnezeieştilor scripturi. Aflînd
deci că Murad are de gînd să pornească război în contra lui în luna aceea.
- şi era luna aprilie, - trimite sol la el pe Corax Teologu cu numele.
om de fel din Filadelfia, care după năvălirea tătarilor în Asia Mică, s-a
mutat la Constantinopole. Căci era viclean ca nimeni altul din timpul de
atunci şi foarte rău la fapte şi calomnii de ale turcilor. Umblînd deseori
la palat cu unii dintre înalţii dregători, l-a .cunoscut şi împăratul Manuil
şi, pentru că vorbea limba turcească şi o ştia cum trebuia, era trimis m~reu
cu solii împărăteşti, făcînd serviciul de interpret şi traducînd cuvintele
solilor către vizirii sultanului Mahomed de odinioară. Şi mult timp făcînd
deseori un serviciu ca aceasta, l-a cunoscut şi sultanul Mahomed şi marele
vizir Baiazid ; şi s-a împrietenit aşa de tare, că, ~facă împăratul avea vreo
dorinţă la Mahomed sau Mahomed la împăratul, Teologul în foarte puţină
trecere de timp o ducea la capăt şi trecea în ochii amîndurora drept om de
mare ispravă care le-a făcut multe servicii. Dar p!zma care pîndeşte cu ochi
răi toate cele bune, şi-a pus aprig ochiul şi pe Teologu.
30 după servicii adaugă: Despre acest Teolog cuvîntul nostru a vorbi-t mai
înainte fa.arte pe larg I : om P.
7 : /a intimplările de mai înainte: cînd n·a voit să se ţină de cuvînt şi să
predea lui Leondaris oraşul Galipoli ; vz. XXIV, 12. - Adevărul e însă aşa: Cronica interpolată a lui G. Sfranţes, îl numeşte pe .Mustafa Tov nA.aaT:ov ulov Toii Mnay1aţl)rnu „falsul fecior al lui Baiazid" (G. Sfrantes, I, 113, 3), cronica autentică însă (G.
Sfranţes, col. 1029 CD) nu o spune, aşa că Duca pare să aibă dreptate. Vz. şi L.
Chalc„ I, 190, 14.
XXVIII, I : Corax Teologu cu numele ş.a.m.d.: Cele ce ni le spune Duca aid
despre acest Corax Teologu, fără să facă vreuna din atît de obişnuitele trimiteri
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7. 'O M MwQat oliv taXEt :rcoA.A0 i;a:rcoote[i-a:; ooxu:rctEQou:; vwf[a:; xaL
'CJtQatl]you:; &v8QEtou:;, ouvD.a(3ov tov Mouomcpăv iyyur:;, :rcou tai:r:; wu "forQou
uz-3m:;. 'H(3ouÂEtO yag ELOEÂ'3Etv Ev Kwvotavnvou:rcoÂEt, aÂAa ta :rcgoyEyov6rn
d:; vouv Aaµ(3avwv imo TOU OUVEtMrnr:; ExWÂUEtO. Ilagfotl]OUV yoilv autov t0
Mougat,
8e E8W'X.EV fuc6cpaow tOU ~h' OYXOVl]r:;, ftavcmiJom autov Ev t0 8î]µoo~
Tomp w:; Eva tci.lv 'X.U'X.OUQYWV, i'.va ÎJ tci.lv &vftgoo:rcwv UTCOÂîJ1!Jti;, El xat ouxt mivtEr:;,,
aAA' OL :rcÂEtaTOl tci.lv TOU 811µou, xataAa(3ot, wr:; oux UTCÎIQXEV uîor:; tou Ilmyaţl}t
'O{}µav, aAA' ~V :rcÂaoto:; 'X.UL 'Xa.taouuaoµhor:; TCaQa TOU (3aotAEw:; Mavoul}A tOU
Ila/,awA6you. <H 8E aA~-3Eta outwr:; EXEI., wr:; tou Ilaytaţl}t UTCÎ!QXEV ut6r:;,.
XXVI I I. Ka{Hoavtor:; oiiv ETCl toil '3QOVOU tfir:; ÎjyEµovtar:; toil :rcatgor:; auTou î)8l] XEtµciJvor:; ăQ;avtor:;, iv fogt 8taAaAtar:; :rcavmxoil 'Xat 'XlJQVyµata :rcEµ1!Jar:;,,
<TtQatov &ftgotţEt :rcoAiJv xat 'Xata tfir:; :rcoAEwr:;, Kwvotavrtvou tl}v hotµaotav
t:rco[Et. KaL o (3aotÂEur:;, Mavoul}A TCQO :rcoAAoil tÎ}V (3m:nAdav t0 ul0 'lwavvn ava'3d:;, auto:; YEQWV wv E'X.U'3î]t0, oxoMţwv Ev µEÂEtt] ftdwv Âoytwv. Ma-froov o-Ov,
OTt o MwQat OtQatEUELV µEÂÂEl 'Xat' aurnu t0 µl]VL ExElVq>, ~V yag 'A:rcgtAwr:;,,
<JtEÂÂEl WtO'X.QlOtUQlOV ;cgor:; autov ov6µan 8rn/..Oyov Ko~i«l, ăv'3gw:rcov E'X. <l>t/,a8EAcpEtar:;, oQµooµEvov 'Xat µEta tl}v t&v TataQWV Etr:;, tl}v 'Ao[av Ecpo8ov µnot"X.~oavta Ev Kwvotavnvou:rcoÂEt. THv yag :rcavoilgyor:; wr:; ou8dr:; tOOV ăAAwv t0
rotE 'XmQ0 'XaL Elr:;, rar:; rwv Toug'X.wv nQa;Etr:;, 'Xat 8ta(3oMr:; novîJg6tator:;. ~uxvaţwv µEta nvwv t&v 0.Qxovtwv EV t0 rraAatl.q> iyhEto 'Xat t0 (3aatÂEÎ Mavoul}A
yvoogtµor:; 'XUL 8ta to OO''X.ElV tl}v tWV ToUQ'XWV yÂCÎ>ttav 'XUL EJ'tlatao-3m aut~V,
wr:; EXQÎ!V, EatEÂÂEto ouv toi:r:; n:gfo(3rnt tou (3aotAEwr:;, OEL, UJ!:l]QEtOOV 'XUL µE'3EQµl]VEUWV ta AEyoµEva naga t&v n:Qfo(3Ewv n:go:; tour:; µwaţovtar:; tou note Ma-

o

xouµh ÎjyEµovor:;. Tou "X.aLQOU tOLVUV &vaÂLOXOµhou ouxvaxi..r:; ELr:;, to tOLOUtOV
urrougyl]µa, ytvEtm yvoogtµor:; xat t<î'> ÎjyEµovt MaxouµEt xat tcp µEyaAcp µrnutovtt Ilaytas~t· 'X.al tOlOUTOV EcptÂtoo'3î], on, E't'. n fiv to (3ouAOµEVOV 1CUQcl tOU
J3aml-E:w:; nQor:; tov MaxouµEt xat :rcaga tou MaxouµEt :rcgor:; tov (3aoti..Ea, Ev &xaQEi: 'XaLQOV {io:rcfl o 8rnA6yor:; Eţ\ţcpmvE 'XaL E<paLVEtO 'XaL ELr:;, toui; Mo µiyar:; 8tOQ'6wt~:; nQayµatwv JtOAÂ.CÎ>v. '0 ta navta yoiiv ta xaAa (3aoxatvwv cpMvo:; EcrTOxuţno xal, JtQor:; tov 8EOAOyov o;iw:;.
20 nvJ.Jv scripsi: nvu; P 1121 •cilv om P li 29 post l'toHcilv ad De questo Theologo
el sermon nostro avanti piu amplamente ha pariato I: om P.

la el, ni le-a mai spus o dată la XXII 7 - 8, acolo numindu-l numai simplu Teologu, fără Corax. E o vădită repetiţie nepotrivită şi de prisos care e greu de explicat. Poate că Duca n-a apucat să-şi pună cronica la punct.
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XXVIII 2-3

2. După moartea lui Mahomed şi a vizirului Baiazid, deoarece puterea
în stat a ajuns cu ajutorul romeilor în mîinile sus-zisului Mustaf a, dulceaţa prieteniei s-a schimbat în duşmănie amară, cind puterea în stat a
ajuns din nou în mina lui Murad ; şi împăratul voind să schimbe din nou
duşmănia amară în dulce prietenie, trimite la Murad soli pe Paleolog Lahanas şi Marcu Iagaris, bărbaţi de viţă nobilă şi cu mintea ascuţită, ca să
stăruie şi să-l convingă pe Murad că n-a fost de vină împăratul de ce s-a
întîtnplat, ci Baiazid, epitropul domniei ; şi el n-a voit să dea tinerii prinţi
în mîinile împăratului, precum tatăl lor îi ordonase prin testament lui
Baiazid, ci pe solii care îi cereau, i-a demis în chip neonorabil. Dar Murad.
pe solii amintiţi, nici n-a vrut să-i vadă nici să-i audă, ci i-a ţinut la o
parte sub pază cîteva zile, pînă ce şi-a putut pregăti, de ce avea nevoie în
vederea războiului în contra Constantinopolei, şi atunci i-a trimis înapoi.
spunîndu-le: „Mergeţi şi anunţaţi împăratului, că eu viu acuma în grabă".
Şi în puţine zile adunîndu-şi toată armata, fiind fără de număr aşa-zicind
peste două sute de mii, porneşte asupra Constantinopolei.
3. Constantinopolitanii însă aveau grea bănuială în contra lui Teologu
şi-şi ziceau în mintea lor că a urzit vicleşug în contra oraşului, pentru că
n-a fost el în solie; căci Teologu era în legături strînse de mare prietenie
cu turcii conducători şi cu însuşi sultanul. împăratul A\anuil văzînd mişca
rea zgomotoasă de nemulţumire a mulţimii în contra lui Teologu, îl trimite
pe acesta la Murad, chipurile să trateze încheierea păcii, căci Murad împresurase Constantinopolea şi o blocase, ridicîndu-şi corturile înăuntru în
biserica Izvorului, aproape de zidurile oraşului. Mergînd Teologu şi intrînd
la Murad şi la vizirii lui, s-a străduit mult şi a vorbit pentru pace, dar
n-a putut să-l înduplece pe tiran să-l asculte, după cum spun unii; după
cum însă au bănuit cei mai mulţi, a grăit către turc : „Dacă vei face cu
mine înţelegerea cu jurămînt, ca eu să fiu guvernatorul şi comandantul
Constantinopolei, eu îţi voi preda-o". Unul însă din cei mai de încredere
ai lui a prins cu urechea aceste cuvinte ; şi după ce s-a făcut înţelegerea.
că în ziua în care are să se dea războiul, el cu oamenii lui la Poarta Izvorului îi va introduce pe turci înăuntru, s·au înapoiat în capitală; şi Teologu

•

2: Paleolog Lahanas şi Marcu Iagaris: cp. G. Sfranţes, 1029 D (G. Sf~anjes~
I. 119, 23-120, 4) unde sînt numiţi alţi soli care au fost aruncaţi în temniţa. Cei
amintiţi de Duca poate că au făcut parte din altă solie, căci se pare că împăratul
.\<\anuil II P?-leolog a trimis mai m~lte solii la Murad 11 .. spre a-l aba_te de
g,:.ndul de cucel'ire a Consfantinopole1. Despre Marcu lagans vz. R. Guilland, m
„Revue des f:tudes Byzantines". VII ( 1949), p. 175.
. . .
3: căci Murad împresurase Constantinopolea : e împresurarea din rnnie 1422 ~
descrierea ei n! s-a păstrat de la Ioan Cananos, martor ocular care a luat parte la

!a
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2. Tou Maxouµh oiiv JtaQEA:&ovToi; xat IlaywţljT Tou µrnaţovT0i; xai. µETaJtrnovm Ta neciyµma iv Tei> JtQOQQYJ'3ivn Mouomcpă fit.el ouvO(loµf)i; Toov 'Pw- 183b
µaioov xat To ri}i; <piA.iai; yA.uxu Eti; lx'3eav Jttx(ltai; xatYJVTYJxoi; Toov neayµaToov
rraAtv µETaJUOOVTOOV Eti; TOV MoUQclT mi. '3EA.oov o BaOLAEui; TO JtLX(lOV µEmBaAELV
JtUALV di; yA.m,;u, OTEAAEL neoi; TOV MOOQclT WtOXQLOtaeCoui; IlaA.moA.Oyov TOV Aa~ .5
xavăv 'XClL Ma(lXOV 'layaQLV, ăvf>eai; EUYEVEÎ:i; xat O"UVEtO'IJi;, TOU JtaQa<TTÎ)Oat OLCl
A.Oyoov m'3avoov, on Ta ouµBavm Tei> Mooe1h o\Jx ~v ahtu o Bao1A.E\1i;, W.X oIlaymţfiT, o Toov neayµaTcov TÎ):; Î)yEµovtai; EJtLTQOJtoi;· ;mt oux iJBouA.fi'3ri f>oiivm
Ta vrnyva iv XEQOL Tou BaotA.Eooi;, xa'3ooi; E.vf>1a'3fixooi; Jt(lOETQE'\jJEv o nmiJe auTwv
Tei> IlaymţflT, &A.A.el aTiµooi; wui; ahoiivmi; aUTcl nefoBni; aJtEJtEµ'\jJEV. 'O Of MooIo
QclT TOU; QY)'3EVTai; UJ'tOX(lLOLUQLoUi; µÎJTE LOEÎ:V µfin aXOUoat '3EAÎJOai;, JtEQlOQi.<Jai;
aurnui; Ev oA.iym; Î)µEQati;, EOOi; oti aJtaQTLOClL 0UVY)'3&LYJ Tcl J'tQOi; XQELaV aUTql
JtOAEµtY.cl xcna Tfti; Ilol.fooi;, TOTE UJtEAUOEV Etrcoov· "·vnayEtE, avayydA.atE tei>
BaotAEÎ:, OtL 11f>ri E(lxoµm mxu." - 'Ev oA.tymi; OE Î)µtemi; a'3(lotoai; ărcavta tOV
OTQUtOV UUTOU, UJ'tEQ ae1'3µov OVTa ELJtELV, EJtEXELVa TWV OLaXOOLWV xtA.t&f>oov, ")(.(l15
ta Tl); IIoA.Eooi; l~EL<Ttv.
3. Ol. OE IloA.iTm xaTa TOu E>rnA.Oyou unEvoouv xaxljv un6votav /..EyovtEi;
Ev v<iJ, OtL oul. TO µij aqitxfo{}m ClUTOV Ev Tfl Jt(lrnBE~ EQQU'\jJE MA.ov xma Tf)i;
JCOAEooi;· ~V yae roi; EJ'tL TO JtUÎOTOV <pLAti«Oi; Otai<.ElµEvoi; ouv TOÎ:i; aexriyoi:i; TouQ- i84b
Y.oti; xai. ouv auT<îJ !0 Î)yEµi>vt o 0EoA6yoi;~ ~o OE BaOLAEui; MavouÎjA. OQWV TOV 20
'36eu{3ov Ev µfoq:i TOU oxA.ou XaTa TOU 0rnA.6you, OTEUEL TOUTOV J'tQOi; TOV MouQ<it, roi; f>l}-3Ev rrernBdxroov 'ta Tf)i; Etefivrii;. ~V yae o MOOQclT JtEQLXmAcOoai; xai.
xaeaxoooai; TÎJV Il6A.1v, nfi~ai; aUTOU Tai; oxrivai; Ev Tei> vacp TÎ)i; Hriyfii; EVOOV,
nA.rio.iov Tou ntxoui; Tf); noA.Eoo;. 'E~EA.'3oov OE b 8rnA.Oyo; ;mi. hrnxoov t'<îJ MouQaT xat Toii; µEyL<TTUVOli; aurnu ')(UL JtOAAa xaµoov xa.t A.aA.fioai; JtEQL ELţ>ÎJvrii;, oux 25
E.ouvfi-Ori JtElom 'l.aTU:TCEL'3f) TOV weavvov, ooi; TLVEi; /..Eyouoiv· roi; o' ol. nAEloTOL
UJ'l:cOJtTEWav, EÂ<lAY)OE :rreoi; TOV Touexov, OTL" "Ei. rrorrioui; µot ouv{}fimi; EvOQxoui; rnu dvai µE ăexoVTa xat Î)yEµova Tf)i;i IloA.Eooi;, E.yoo 001 muTriv rcaeaf>oooco." - Eti; OE Toov moToTaToov aurnu EVWTl!0'3Ei.i; Ta t AEy6µEva xat ELOEA'36vni;
iv Tfl rc6A.E1 iµETa TO no1f)om Ta; ouv-Oftmi;, on TÎjv fiµ€eav iv ll µEA.A.EL yEvfo-3m
15 btExELva Bek: E1tbm P li 26 rroîom xai:a1trn'h) P: xai:a1trn'.h'j l'tOLi'jom Buii li 27 U1tc01tnuauv Bek: u1t61tTEUaav P.
apărare; (vz. în ed. Georgios Phrantzes, Bonn, p. 457-479 ;) cp. G. Sfranţes, 1029
D şi L. Chak., II, 7, 14-22, 10,9-14 ş.i 11, 21-12,10 şi G. Sfranţes, I, 94, 10-15
şi 120, 5-15. în biserica Izvorului: e biserica închinată Maicii Domnului cu
atributul: „Izvorul tămăduirilor cel de viaţă primitor" 11 ţwoMxos ntlY'fi· Biserica
era aşezată .afară de ziiidul cel mare, azi Valudi, aproape ide Poarta Silivriei, numită
şi Poarta Izvorului, a treia poartă mare de la sud spre nord, ca la 2 km departe
de malul mării de Marrnara ; vz. Xai;:in1s i:oov xei;:iau[wv i:uxoov i:i'j; µEoatwvLxi'js Kovoi:avnvou1t6Î.ew; Harta zidurilor dinspre uscat aleConstantinopolei medievale, de M. Is. Nomidis, Istambul, 1938. pe tiran: în înţeles de usurpator al teritoriilor bizantine.
Noţiunea de tiran în limba veche grecească nu implică noţiunea de om crud, ci de
usurpator ilegal al conducer: i de stat, mai ales împotriva unei conduceri democrate.
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XXVIII 4

din Creta însă care stăteau de pază la Poarta
cînd au auzit vorbindu-se de trădare, au
Corax Teologu.
alergat la împăratul, spunîndu-i, - căci erau aceşti soldaţi
din Creta totdeauna cu mare credinţă şi cu o rîvnă dumnezeiască pentru
locaşurile şfinţilor şi pentru moaştele lor şi pentru prestigiul împărătesc
al Constantinopolei ; - şi i-au spus: „împărate, e o mare nedreptate, ca
noi să punem Constantinopolea mai presus de pămîntul ce ne-a născut şi
să fim cuprinşi de dorinţa să ne vărsăm şi sîngele pentru capitala împă
rătească, cei din partea locului însă şi cei care se aleg cu "mărire de pe urma
ei, să fie trădători ai dumnezeeştilor taine şi ai Maiestăţii tale. Porunceşte
deci să ni-l dea pe mina noastră pe Teologu şi noi vom cerceta exact cele
ce se spun despre dînsul". lmpăratul le-a răspuns: „Teamă mi-e, ca nu
cumva omul din pizmă să ajungă în primejdie; căci de aş şti că e hain
cu adevărat, în această clipă l-aş osîndi la moartea cea mai de ruşine.
Ridicaţi-l deci voi şi cercetaţi; de e nevinovat, daţi-i drumul, dacă-l prindeţi însă cu vină, să-şi ia pedeapsa". Şi l-au luat pe Teologu şi l-au cercetat cu de-amănuntul şi prin cazne şi cu oarecare dovezi pe care, căutînd,
le-au descoperit în casa lui, felurite vase de aur şi de argint şi veşminte
ţesute cu fir de aur şi arătări în scris pe care le făcea în contra împăra
tului; şi lucrurile îi erau date din partea împăratului să fie duse turcului, el
însă şi le însuşea; şi atunci ostaşii din Creta l-au tîrit prin strada cea
mare pînă la Poarta lmpărătească şi acolo îi scot ochii în chip crud şi fără
Moartea

20

CORAX

a mers şi s-a prezentat la împărat, expunîndu-i rezultatul soliei, acela însă
le-a spus oamenilor de afară lucrările necredinţei lui şi cuvintele sale le-a
întărit cu oarecare dovezi. Cînd Teologu a ieşit din mănăstrie, căci împăratul, bolnav şi bătrîn, îşi avea atuncea locuinţa în mănăstirea Maicii
Domnului Perivleptos, iar împăratul Ioan era ocupat cu măsurile de apă
rare a capitalei, - o parte din marii dregători şi toţi ostaşii de origine
greco-latină, l-au huiduit, împroşcîndu-1 cu cuvinte de ocară şi batjocură.
Atunci împăratul auzind tărăboiul, a întrebat ce s-a întîmplat; şi omul
care a denunţat trădarea, a fost adus în faţa lui. Şi împăratul voind să
molcomească mulţimea, a poruncit să fie ţinuţi la o parte sub pază şi
Teologu şi denunţătorul, pentru ca a doua zi să cerceteze adevărul.

trădătorului

15

TRADATORULUI

4.

Ostaşii

Impărătească,

- mănăstirea Maicii Domnului
greco-latină: vz. XXIV, 2.
4 : Ostaşii din Creta: Creta

Perivleptos: vz. XI, 4. - (3aaµouJ.uc6v de origine

era atunci sub stăpînire veneţiană ; dar ostaşii
originari de acolo care intrau în serviciul împăratului bizantin, erau de mare încredere şi foarte devotaţi. - de pază la Poarta lmpărătească: aceste cuvinte par
să arate că ostaşii din Creta formau garda personală a împăratului. Dar mai încolo
spunîndu-se, că pe Corax l-au tîrît prin strada cea mare pînă la Poarta Jmpără·
tească, de aici se vede că e vorba de aşa-numita
BaQ"tJ..txi) IluJ..l]
sau şi IluJ..l]
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o rroÂ.eµo;,

auro; Ev Tfl TÎJ; Tiriyii; ITui..u µETa TWV a.uTOU ElaaţEt rou; Touexou;
ivr6;, ElaEA-3wv BE o 8rnA6yo; xat Tuxwv T0 BmnÂ.sî: xat btriyouµEvo; Ta Tfj;
nernBEl.a.;, EXEÎ:vo; · &v~yyHÂ.E roi:; Eţw ra rcEQL TÎ}; &maT[a.; a.-urou rct<JrouµEvoi;
ra Â.EyoµEva. bta TExµriQl.wv nvwv. 'EţEA-3wv bE o 8wA6yo; Ex i:l); µovfi;, ~v
yaQ olx&v TOTE o BmnĂEu; Ev Tfl ·µovii rfi; IlEQtBAErnou, &a-3EvÎ]; xa.t YEQWV, obE
'Iwavvri; o B<xatÂ.Eui; i)axoAELTO 1CQO; Tcl &vi:Lµaxa. i:Yji; rcohw;, xat µEQO; TWV
clQXOVTWV xa.t TO Ba.aµouÂ.tY.OV arta.V Y.UTEBoriaa.v xar' aurou, u[3QEti; 'X.al Â.otboQl.a.i;

5

1

tY.zfovni;. ToTE o BmnÂ.Eui; &xouaa; TÎ]v mQa.xljv Î)Qwrn, Tt To yEvoµEvov, oL 5E
Jta(>foTî)O"CXV a.uT0 'tOV ăv'3QWllOV b1riyouµEVOV 'tel llEQL TYji; ll(>oboo[a;. 8Hwv bE

o

BaatÂ.Eu; xa.tallQCXUVat TOV oxAov, ExEÂ.EUOE llEQLOQt0"'3Yjvm TOV 8rnA6yov ML

ouv atrt'0 TOV llQOM'tî)V a.urou, l'.va 'tÎ]V CXUQLOV haou 'tÎJV

185b

IO

aÂ.~'3ua.v.

4. OL l>E KQT\taL OvtE~ Ev -rU BaoLÂLxTI IIUA11 cpUAaxE~ 1(aL UxoUaavTE~ TU
TÎ}; llQOboofo;, Eb(>aµov Â.eyovTE; T0 BaatÂ.EÎ:, - ~oa.v YclQ OL KQY\Tat ad rct.<JtOTCXTOl xat sf\Â.ov '3tî:ov EXOVTEg 1CQO; 'tel TEµEvl'j TWV aytwv xat El; Tcl acpwv Â.EL'!Ja.va xa.t El; To Baati.Ewv i:Yj; TioÂ.Ewi;· - EÎrcov oiiv a.uTcŢ>· „ TQ BaatAEu, ăbtxov

15

fonv fiµCi; rc(>onµCiv TÎ]v TioAtv urcEQ TÎ]v EvEyxaµivriv xat rco-3Eî:v i:ou ExXEta'3m
To a.lµa. fiµ&v urcEQ rii; Bmnl.Euo-UOri;, oL b' a.urox{}ovE; xat oî ro EuboţEiv Ex
rnurrii; ExovTE; Eivm rcQoMTm i:wv '3E[rov µuoi:riQl.wv xat TYJ; BaotÂ.E[a.; oou. KeAEuaov oiiv, tva. rca(>a.Mawaw El; XEiQa; fiµwv TOV 8rnA6yov xa.t Î)µEi; EţETaaoµEv &xQ1Bwi; i:a rcEQl rouTou." - ·o BE Ba.atl.Eu; &rcrnQtva.rn· „'Eyw µh bEtl.tw,

20

rcw; xara cpMvov xtvbuvEun o _ăv{}Qwrcoi;· El. ya(> Eytvwaxov, on Ev aÂ.î)'3Et~
<Jt'QEBM; {iv, aurii Tfl WQC[. xanbtxaţov aloxtarql {}avunp. "AQarE oiiv aurov
uµEî:; xat EţETaOa'tE. xa.t EL µh &'3cfio;, ăcpETE, El. 00 EllL i;cŢ> 'XQLµan, naao{}w
i:l\v nµwQtav." - Art{36vTE; oiiv Tov 8rnMyov xa.t EţETuoa.vi:E; axe1Bw; xa.t bta
µ~

TLµWQlWV xa.t bta oriµEi.wv TlVWV, cI:iv EQE'U'VÎ)o'CXVTE; E'Î5QOV _Ev Tcfi o'tX(t) aurnu, btaoxEUî) XQUO"Ci 'tE xa.t CxQYUQCi xat XQWolicpavTa rcircÂ.a. ML EYYQacpou; &rcobEtţEti;, li; EllOLEt xa.Ta Toli BaatAEwi; · Ta bE axEuî) Ebtboaav rca.Qa Tou Ba.otAEw;
w; &rcoxoµ106µEva. refi TouQX(t), o b' a.uTo; hoacptţETO TCXUT<X" TOTE OL KQÎ}Tat
OUQCXVTE; UUTOV bta TYj; AEWcpOQOU Eroi; rfi; TiuÂ.î); rfii; BaotÂ.txl); Ei<.EÎ: rou; ocp{}ai.µou; EţOQUTTOUO'lV UVî)Â.Ew; xat &.rcav-3Qwrrw;. OUT(l) yaQ EţeyÂ.U'l.jJaV rou; ocp-3ai1<poQa

15 a.ih:Qi Buii: a.tno P 1129 -ri'j; nuA.'I'); -rTi; ~a.atA.txi'); Buii: -ri') nuA.'I') -ril ~uatxtxi') P.
Tia.i.unav~

care era o poartă în zidul dinspre. Corn~\ de Au:. cî1:1d int_ri în cartieru\ Vlaherne, colţ~!. de" ~ord-est al, Constantmopol~1, und~ mcepmd , din s.ec?lul
12 se găsea palatului 1mparatesc vz. Xa.g-r'I'); -conoY!?· xa.1 &gx.. T'I'); µE?'· K-no~Ew; uno M
-'la. N. Stambu.\, 1937. Cf. şi Praeger, Topagraphie von Konstantinopel, m „Byzant.
ZeilschriH" 14, 1905 p. 275.
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milă

; cac1 aşa i s-au scos ochii, încît nici urmă n-a mai rămas de pleoape
sau p'.ele. Aruncîndu-1 în temniţă, după trei zile a murit, casa lui însă
plină de multe comori, i-au confiscat-o şi i-au dat foc.

5

10

15

20

5. Auzind Murad de moartea lui Teologu şi care a fost
cauza uciderii lui, s-a şi mîniat şi i-a părut şi rău; şi unii
i-au denunţat, precum că nimeni altul nu este vinovat de uciderea lui
Corax decît Mihail Piles. Căci acest Piles era din Efes, grec prin naştere,
de credinţă creştin, după stare făcea parte din nobilimea acelui oraş, după
meserie şi funcţie era diac la curtea sultanului pentru scrisori greceşti şi
arabe, la caracter şi faptă netrebnic, destrăbălat, desfrînat şi mîrşav de tot
Fiind acesta atunci împreună cu tiranul, l-au denunţat, spunînd că acest
Piles a scris atunci împăratului, cum Teologu are să trădeze Constantinopolea şi pe urma acestei informaţii Corax a murit. Şi l-au legat şi l-au
chinuit fără milă, căci era urît de toţi ; mai apoi au aprins un foc mare şi
l-au pus pe nenorocitul lîngă el, întrebîndu-1 dacă vrea să se lepede de
credinţa creştinească, va fi scăpat, iar dacă nu, focul îl va mînca. Atunci
acest turc după fapte încă înainte de renegare, şi-a renegat credinţa şi l-au
tăiat împrejur, purtîndu-1 prin uliţele tîrgului. Şi după destui ani, şi-a pierdut sufletul, dindu-şi sfîrşitul în această lege nenorocită.
Turcirea lui
Mihail Piles.

Alt contrapretendent-Mustafa

fi. Tmpăratul Manuil însă zăcea bolnav în pat ş1 m fie-

care zi, aşa-zicînd vedea moartea dinaintea ochilor, totuş;
în contra lui Murad planul pe care vreau să-l istorisesc. Din
cei doi băieţi ai lui Mahomed, fraţi mai mici de-ai lui Murad, pe unul a
apucat să-l sugrume după obiceiul scelerat care e în putere la ei; pe celălalt
însă, care se chema tot Mustaf a, cînd tatăl lor a murit, unul din marii
dregători ai tatălui său cu numele Eliez avînd funcţia de paharnic, în
limba turcească spunîndu-i-se siaraptar, l-a furat şi l-a trecut în părţile de
răsărit spre Paflagonia ; şi împăratul trimite în taină scrisori către siaraptarul Eliez, ca să aducă băiatul la Brusa, şi-i dă şi o bună parte dintr-o
sumă de bani aur, cu care să plătească şi să ridice o armată nouă şi să-I
introducă pe băiat în ţara Bitiniei. Murad se silea cu d'.strugerea şi bombardarea întăriturilor, ca să ia Constantinopolea. Şi după puţine zile îi
vine un curier din cei repezi şi-i anunţă lui Murad, că : „Fratele tău a intrat în Brusa şi că oraşul l-a primit şi l-a aclamat sultan; şi din Brusa
născoceşte

25

30

plină

de multe comori noi.tiv l'll]OU ugov ytµouoav ne· am aştepta la noHoii itf)ou l'(loii
dar putînd fi interpretată şi ca un acuzativ de referinjă, am crezut că e bine să rămînă
neschimbat, precum e în manuscrjs.
6: cp. G. Skanţes, 1030 AB (G. Sfranjes, I, 120, 15-121, 4) şi L. Chalc., li.
12, 8-11. 15.

https://biblioteca-digitala.ro

XXVIII 5-6

DUCAS : ISTORIA TL"RCO-BIZANTINA

235

µou:; auwu, eh:; µ'Y)bE TUJtOV cpa[vw{}m f3A.EcpUQWV l) bEQµato:;. BaN6vTEr; TOLV'\!V

Ev rfi cpuA.axfi, Ev TQtaiv Î)µEQmi; &nHtavE, rÎ]v b€ oi:idav cd,rou b'Y)µEuoavTEr; EvEJtQ'Y)O"av noA.uv {}'YJO"Ul!QOV yEµouoav.

·o

5.

Moueat oiiv &xofoai; rov {}avaTov Tou 8rnA6you xai rli; 11 ahtu

TOU cpovou rnuµcl:i{}îJ TE xai EÂ.l!Jt~{}'YJ. xat TLVEi;" JtUQEbooxav Eli;" aurov, tl:i:; OTL ai'.noi; TOU cp6vou TOU Koeaxoi; OUx ~V ăt..Aoi; d µÎ] MtxaÎJA

o IIuAA.îJi;

o IluH'Y)i;.

5

Oi'.irn:; yae

~v Eţ 'Ecpfoou, 'Pwµa.îoi; tt'P yivE~, ro oEBai; XQL<mavoi;, rÎ]v TUX'YJ" fţ

nv

EuyEvoov. ri)i; aurY\i; nol..Ewi;, rÎ]v tixvriv xai ilo Em r~bEl!µa yeacpEu:; h
n:aA.aTltp rou Î)yEµovoi; h yeaµµmn 'Pwµa"lxoi::; xai 'AeaBtxoi::;, rÎ]v neăţt v xai rov
TQonov booxerioto:;, Myvo:;, ăowrn:; xal naµBlBîJA.o:;. Oi'.itoi; ouvwv TOTE TCÎJ
T'\!QUVVq>, JtClQEboxav <l'UTOV A.fyovtEi; on oi'.irn:; o IluAA'Y); EYQU'!JE TOTE TtÎJ BaotAEl,
n:GJ:;

o 8rnA6yoi;

anHtavEv

µEA.A.Et n:eoboiivm rÎ]v

o Koeaţ.

~rnµwoavTEi;

ITohv

!U

xai nae' ExEtvou tou µ'Y)vuµarn:;

oiiv TOUTOV xat BooavfoavtEi; OV'YJÂEooi;, ~V yae

µLO"'Y)tOi; JtUQa JtUVTWV, WTEQOV Jt'\!Qxa"iav &va'!JaVTEi; JtUQEaî'YJO"ClV Ev aurfi TOV
ă.{}Â1ov

xai EQWT~oavTEi;, EL BouÂETm Eţoµoom tÎ]v n:tonv toov XQLO"TLavoov, <J"oo-

187b

{}ft<rETm, d b€ µ~. To nliQ banav~oEt. ToTE o neo Ti\:; &ev~oEw; Touexo:; xata
nx:; JtQa;n:; l1QV~O"ato 'X.Ul JtEQLETEµov aurov n:oµJtEOOClVTEi;. Mna xeovoui; 8€ hmvoui; tÎJV '!JUXÎJV OJtEQQ'YJ;Ev, EV TTI oµoÂoy[~ TClUTU tfi &n:motq> lloui; TO tEÂoi;.
6. ·o f>f, BaotÂEui; MavouÎJÂ xataxotToi; wv xai xa{}Exaot'Y)v Exwv E1mi:v
3tQO

ocp{}aÂµoo'' TOV {}avaTOV, oocpttETCll 'l«lTa TOU MwQat 8 ÂEţwv EQXOµm. Ta Mo

Tbwa, rnu MExeµET, &aiAcp1a b€ Tou MwQaT, To

µev

XQ<lTOUO"UV di; aurnu:; µtmcpovov <J''\!Vl\3nav· TO b'

20

Ev cp{}aoa:; fov1;E Y.ma TÎJv

ăt..Ao,

o xal

Mooorncpă;

Exa-

/\,Eito, {)av6vro~ toU JtatQO~ aUtWv EI~ tWv µEylcrt<ivwv toU narQO; aUroU Ov6-

µan 'EA.tEt TO ocpcpbuov aurou myXEQV'Y)t;,

o ÂEyoµEvo:;

xara tÎJV TOOV ToUQXWV

yA.oottav OLUQUJtîclQ, xÂf\jJa:; ClUTO xat meaoa:; di; ta ti\:; &varnA.i):; µEQ'YJ Ta JtQOi;

o BaotÂEu:;

IlacpÂayovtav, n:Eµn:EL XQucpfi<.o:; YQacpa:; JtQo:; rov otaQamaQ 'EA.1€t
ăyELv

25

TOii

ro nmf>.lov Ev Tfl ITQofou <J'tELÂa:; JtQo:; auTov xai xQuotou µEQo:; n:oÂu toii

QOYEiiom xal orÎ}Om VEOÂExrov O"TQarov xai doaţm ro nmMov h TTI EJtaQXL~
rY\:; B1{}uvta:;. 'O MouQat oiiv fioxo!..Ei:rn Ev EAEn:aÂţw1 xat &xQoBoA.toµoi::; Toii
AaBE~V

TÎJV KoovO"TaVTLVO'\!. 'Ev oA.iym:; oiiv ~µEQati; EQXEîat El:; TWV rnxubQoµwv

anayyfÂwv tCÎJ Mol!QUT,
I1QOUolJ 'X.UL

UJtEf>EţavTO

OTL. ,,'o abEÂcpo:; (JO'\)
Ol ri):; JtOAEoo:; xat

7 nli yhu P, (cf. e!. 239 v.15):

i:o

o Mouoracpă:;

EUcp~µrioav

yivo; Bull

JJ

aurov

doi)M}E V EV TTI

w:;

1'wEµova. xat

18 <hcigt;Ev P: u.nigg1\j1Ev Buii.
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s-a ridic;it cu siarapiarul Eliez şi merge spre Nicea". Aflind J\\urad aceste.,
şi luînd aminte că: „împăratul romeilor are şi un al doilea .Mustafa, pentrn
ca eu să am de îndurat grele încercări", se lasă de duşmănie, desface linia
de luptă şi întăriturile de asediu ce le punea la cale şi construcţiile de
stricat zidurile, dă drumul oştirii fără de număr şi însuşi, lăsîndu-se de a
se mai război, s-a întors la Adrianopole.

25

7. împăratul Manuil însă zăcea trăgînd de moarte şi,
avînd un acces de paralizie, în trei zile şi-a dat obştescul
sfîrşif, cu adevărat un mare înţelept şi înzestrat cu
virtutea şi de om bine chibzuit şi o adevărată podoabă ; şi a lăsat împă
răţia fiului său Ioan, cel din urma împărat al romeilor şi cel dintîi întru
toate în ce priveşte însuşirile de împărat ce le avea.
8. Şi a stat Murad cu oştile lui asupra Constantinopolei trei luni ;
după ce însă s-a ridicat şi a ajuns la Adrianopole, vine după trei zile la
Galipoli şi, trecînd cu destulă oaste pedestră şi cu puţini călăreţi, fără să
ştie nimeni unde merge, după un drum de o zi şi o noapte, ajunge dimineaţa, întuneric fiind încă, la Nicea şi le anunţă dir.ainte păgînilor sosirea sa. Şi aceia făcînd iureş în mijlocul oraşului, porţile sînt deschise;
şi la răsăritul soarelui, Murad este adus înăuntru şi, găsind pe băiat, l-a
sugrumat şi pe susţinătorii lui i-a măcelărit; şi era Mustafa ca de şase
ani. Atunci cum l-a văzut mort, a poruncit să-l ducă la Brusa şi să-l înmormînteze alăturea de tatăl lor. Jn anul acela au murit trei sultani
Mustafa : unul care era socotit mincinos de mulţi, altul fratele lui Murad
şi celălalt urmaşul lui Atin, pe care l-a ucis Ţeneit, şi împăratul romeilor Manuil.

:30

Pregătiri poli- 9. Dar Murad înapoindu-se la Adrianopole nu înceta zi
ticeşimilitare
.
t
.. ·d'.
1.
4
ale lui Murad 11. ŞI noaple sa cau e vreo pncma, ca şa se n :ce asupra u1
Soli în ş} din_ Ţineit. Ii anunţă aşadar spunîndu-i : „Ştii învoiala ce ai
Ţara
Rommesca; f- t
. 1. ş·1 d aca- vrei· sa-m1
- · 11 pneten, t nm1
· ·te-m1·
pace cu domnul
acu -o cu mme
romîn.
repede de tot pe feciorul tău, că am de gînd să trec peste

Moartea
lui Manuil 11
Paleolog.

10

15

-20

r··

·

lstru. De altcum, ai să fii trecut în rîndurile nesupuşilor mei şi voi purcede faţă de tine, cum va fi voia lui dumnezeu". Şi atunci Ţineit i-a
răspuns: „Fă ce-ţi este voia, rezultatul însă lasă-l în seama lui dumnezeu".
7: un acces de paralizie: vz. G. Sfrantes, 1030 A (G. Sfrantes, I, 120, 20). dat obştescu/ sfirşit: după G. Sfranţes, 1031, D. (G. Sfrantes, I, 124) la 21 iulie
1425. - Ioan, cel din urmă împărat : vz. XIX, 9.
8: anioToLs păgînilor, adică turcilor, „necredincioşilor". aşa că nu e nevoie de
schimbarea lui Bullialdus în mornîs „credincioşilor". - avaTHAwv „răsărind", de sub·
în\eles ij/,to; „soarele", ca nominativ absolut, foarte obişnuit la Duc a ; vz. indice graşi-a
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a:n:aeai; EX TÎJ<; Ileofo11; ouv Tcp OLUQamae 'EA.tEţ u:n:O.yu Ele; TÎlV Nl.xmav." Taiha µa{}cbv o MoueaT xat Ev vcp ~A.Awv, wc;· "'O BaotAEuc; TOOV 'Pooµatoov
E;(Et xat E'.neov Moooracpâv wu EvEyx.m µE mteaoµouc;," &cpt11ot riiv EX{}Qav xat
A. uEt Tac; :n:aemaţttc; xat Tac; µEAETooµEvac; i:n:aA.ţttc; xat EA.rnoAEtc; xat ~Hbooot v A.U<nv Tcp µuetaeWµcp <JTQClTcp xat auT'Oc; acpElc; TO TCOAEµEÎ:V EltUVEţE\JţEv EV TU

5

'Abemvou.
7. ·o f>E BaotAEuc; MavouiiA. EXEtTO Ta A.o[o{}ta ltVEOOV, yEvoµEvo; rcaeaTCAl)XTOc; xat Ev TQLOLV Î)µEQatc; &:n:U)OOXE TO XQEWV, ovtooc; oocpwmrnc; xat EvUQErnc; Ev TE ooocpeoouvn xat xooµtoTl)tt, xamA.Ettjmc; tliv (3aotA.Etav T0 ulcp aurnii
10·
'looavvn, Tcp foTaTcp BaotAEi: Toov 'Pooµatoov xat :n:ewTcp Ev rcâot Ta tÎJc; BaotAEl.ac;
Exovn lbtwµam.
8. 'E:n:Oll)OE yoiiv o Moueat ouv roi:c; OTQUTEUµamv auroii EltUV(I) tÎJ; IloAEoo;
µYivac; TQEi:c;· µna BE To iyEe{h\vm xat EloEA'3Ei:v i'1 TU 'Abetavoii, µEta TQEi:c;
Î)µEQac; EQ;(ETat Ev KaA.AtOUltOAtt xat TCEQaoac; ouv fxavcp :n:Eţtxcp xat oA.lyotc; trc:n:oti;, nvoi; µl~ ytvwoxovrni; ltOU ltOQEUETClt, Bt' Evoc; Î)µEQOVUX{}[ou ltQOOt Etl O'XO15
Tl.ai; ooorii; cp{}avtt Ntxmav xat ltQOOllµatvtt TÎlV EAEUOLV autou toi:i; &:n:l.ototi;.
Kat auTot '3eoiiv rcot~oavni; iv µfocp TÎJi; rcoA.Ewi;, &votyovrm af {}liQat Y.at, &vai."l.
,
'
' EVtoi;
' ' Xat' EUQOOV
e
,
,
,
,,
'i:
,
,
TE/\./\.OOV,
EtOUYETat
oe MOUQUT
tOV
µeteaxa
rn:vtsEV
Xat, rnu;
auTOV u:n:aomoTai; XUTEo'cpaţcv· {iv bE o Mouomcpăi; wc; hoov E:ţ. Ton wc; EÎBE TO 189b·
:nmbtov n'3vrixota, ixEAEuoEv ă.yEtv auTo iv TU IlQOUcrtJ xat :n:aeaboiivm tcp Tacpqi 20
rcA.11otov rnu :n:meoi; auToov. 'Ev tcp htt Exdvqi &:n:rnavov TQEi:i; aQX'llYol Mouoracpâbci;.· di; o xat :n:A.aotoi; naQa rni:i; :n:oA.Aoi:i; AEyoµEvoi;, ăA.Aoi; o Tou l\fouQaT
abEAcpoi; xat EtEQOc; o toU 'AT~V, ov U1CEXTELVE ntvE~T· xat {3aotÂEui; TWV 'Pooµatwv o Mavou~A..
9. ·o bE MoUQclT EltUVEA'3oov Ev 'AbQLUVOUTCOÂEt oux E1CUUETO VW.to; 'XUL 25·
11µEQai; EQE'UVOOV âcpoeµ~v nva, WOTE avtâQat t0 TţtvE~T. MllVUH oiiv aut0
'J..Eyoov· "Otbai; ~ac; ouv{}~xai;, ăc; ,µot ouvrnou. Kat El µh BouÂtt rou dvm <JE
cptA.ov rµov, TCEµ'l!JOv µot tOV oov ufov f>tarax.Eoo;, Otl µO.A.oo ltEQâv TOV "fotQOV.
El b' oiiv, foo µot btaxEtµEvoi; ouv Toi:i; Eµoi:c; &vrixooti; x&yw, To oltEQ 8E0 BouAl)Tov, Ele; OE TCQaţoo." - 'O TţtvaiiT yoiiv arcExQtvmo · „ "O oot BouA.11tov, :n:QâT- 30·
TE, TÎJV b' &rcE'XBaotv t(i'> 8E0 ă.cpEi;." 1

11 Ex.ovn scripsi: Ex,wv P: sive fartase 'Pwµaiwv, xai it(HUTO~··· Ex,wv scribendum li
14-15 ln:n:EI~ P: l1CitoL~ P 1 : [n:EiiaL Buii: cf et 243 v. 15 li 16 an:[a"tot~ P: ma-roi:~ Bull 1117
-18 ava"tEÂ.Awv Buii: ava"tHÂov P 1120 I1gofon Buii: n:gou P 1129 o' ouv P, cf. 257 v.
20 (et passim): bi: ou Bek.
matical. - n'ltvî]xo"ta „mort" : poate fi o construcţia ad sensum în acord cu Mustafa ;
şi de aceea nu e nevoie de schimbat în "tEi}V'l]KO~
spre a fi în acord gramatical cu
n:mblov.
9 : am de gînd să trec peste lstru: fireşte că în contra Ţării Romîneşti, Mura'd
arătînd astfel importanţa cea mare ce o dădea astor fel de expediţii. Expediţiile tur-ceşti peste Dunăre în contra Ungariei nu începuseră încă.
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10. Mai trimite în anul acela călăreţi repezi în Ţara R.omînească şi în
Serbia, arătînd proclamarea sa. Şi vin soli de pretutindeni cu urări de bine
la intrarea în domnie şi de la despotul Serbiei şi de la voievodul Ţării
Romîneşti ; şi a încheiat pace cu aceia.
11. Cu împăratul Ioan însă nu era de loc cu putinţă să stea liniştit,
ci era cuprins de o duşmănie neîmpăcată. Şi cum în contra Constantinopolei n-a putut face nimic, şi-a îndreptat gîndul năvalnic asupra părţilor
Tesaliei şi asupra intrărilor in Peloponez. Şi trimiţînd spre ţărmurile mării
de laStrimon oşti destule, a blocat Tesalonicul şi prăda regiunea dimprejur;
întreprindea expediţii de jaf la Zituni şi în împrejurime. La Zituni a fost
trimis guvernator atunci Cantacuzino Stravomitis, un bărbat viteaz, dacă
e nevoie să-i spun bărbat; şi făcea multă pagubă turcilor care locuiau în
acele părţi şi avea grijă•de siguranţa cetăţii Zituni şi a ţării dimprejur.
Sfîrşltul
lui Giineiyt.

12. După ce Murad şi-a pregătit armata de răsărit, trimite general comandant pe unul cu numele Chalil, grec
prin naştere, ţinînd de soţie o soră a amintitului Baiaz'.d, pe care l-a ucis
Ţineit, cînd era încă împreună cu Mustafa; şi luînd toate oştile spre părţile
Filadelfiei, nici Ţine'.t nu s-a speriat de loc şi, avînd şi el armată destulă,
porneşte şi-i iese în cale lui Chalil în cîmpia de la Thiatira. Şi aşe-zîndu-şi
corturile faţă în faţă la o depărtare ca de cinci stadii, dimineaţa răsună
trîmbiţele din amîndouă părţile ; şi după ce şi-au aşezat cetele de osbşi
în ordine de bătaie, cel mai mic din feciorii lui Ţineit, care era poreclit şi
Curtis, ce se spune lup, intră cu scutierii lui şi cu restul unităţii şi a stră
bătut prin mijlocul liniei duşmane ca un mistreţ sălbatic. Unităţile şi legiunile lui Chalil dîndu-se la o parte şi făcîndu-i loc, el a trecut prin
mijlocul lor, făcînd stricăciune puţină. Cînd Chalil a cunoscut lipsa lui de
ştiinţă şi de meşteşug în ale războiului, şi-a dat oştile în puţin loc ca la o
parte de drum şi a poruncit să-şi ascundă fesurile albe fiecare; căci el
bănuia că la întoarcere Curtis va trece pe acelaşi drum. Ţineit ce-i drept,
stătea pregătit, ca atunci cînd Curtis o să se întoarcă la coada oştirii, să
I O: axLv-rţ[bE~
e derivat din
âxxiiv
„expediţia de pradă" vz. XXIII, 7
şi înseamnă cavalerie uşoară pentru expediţii de jaf; vz. G. Moravcsik, II. 65, s.v. La
Duca e însă vorb11 aci numai de călăreţi repezi ; olacari, care să anunţe urcarea pe
tron a noului sultan. - soli de la voiet1odul Ţării Romineşti: e Dan II ; vz. XXIX,
şi

7.
11. Cu împăratul... liniştit: totuşi G. Sf'ranţes, 1030, CD notează că la 22 februarie 1424 s-a încheiat pacea cu Murad li. Poate că e .aceeaşi pace amintită în
XXIX, I. - Zituni: vz. XVIII, 2. - Cantacuzino Strat1omitis: Cantacuzino Cîrnul.
12: cinci„. zece stadii: Stadion era o măsură antică de lungime; ea poate fi
socotită ca avînd peste) 77,6 m. Ş1 istoricii bizantini, buni cunoscători ai antichităţii
elene, par să întrebuinteze acest termen. Astfel Nichifor Gregoras, Istoria bizantină,
ed. Bonn, voi. I, p. 85,7 ne spune că insula Dafnusia, astăzi Kefken de la revărsarea
3

https://biblioteca-digitala.ro

239

DUCAS : ISTORIA TURCO-BIZANTINA

XXVIII 10-12

10. LtEAJ.Et o'Î)v Ev EXE-LV<p tcp EtEl axtvtstbai; EV Bi..ax.lq. xai Ev ~EQ(3lcţ
<>mwuwv tÎ)V ava(>{>l]O'LV autou. "EQX.OVtCXL o-frv U3tOXQLCJUl(>LOL m'.tvto'6Ev, 3tQOOaYOQEUoVTEI;' autcp ta tÎji; fiyEµovtcxi; Eto6b1.a xai arco TOV bEOltOîljV LEQBtai; xai
.Uno BETJB6bav BAax.tai;· EltOLlJOEV o'Î)v EtQ~VlJV ouv ExdvoLi;.
11. METa fiE TOU BaCJLÂEwi; 'lwavvou oux ~V to ouvoÂov l)µEQW-frÎjvm, aAA' 5
itQE<pEV EX,-frQav ăonovbov. ~Qi; o'Î)v oux N>uv~-frlj Tl n()iiţm xma tÎji; IloÂEwi;,
Jl'.QO; TU µEQTJ rfy; 0EttaAl.o.i; ri)v OQµÎ)v roii vooi; EÎX.E xai ltQO; rai; EµBoMi; l 90b
-r11i; IlEl.orcovv~CJOU. Kai Ev roii; aymÂoii; roii; xara TOV LTQUµova, rcEµ'\jJai; o'Î)v
hava <rtQaTEuµata EXÂELOE 0rnoaÂovtxlJv xai ta JtEQtţ EAETJAcltEL · ro ZT)touvtov
xai ta ltEQlţ EXOUQCJEUE. ~'Hv fiE TOTE Ev Zljtouv.tcp CJtaAEii; Eti; urcmdav KavraxouIo
ţrivo; o LTQaBoµurT);, ăvbQai; yEvvafo;, EL X.QÎl xaÂEiv aurov ăvbQa, ltOL~oa; µEyaAriv sT)µ[av Ev ExELVOL; roii; µEQE<H tou; xatotxoiivrai; TouQXOUI;' xai JtEQLEJt(l)V
o.ocpaÂooi; ta 3tEQL~ toii ZT)tOUVLOU xai TO rcoAtx.vwv.
12. 'EroiµUo-ai; tOV tÎji; E<{mi; CJTQCXTOV JtEµJtH OTQUTclQX,l]V ov6µan XaALATJV
-nva, 'PwµW:ov r0 YEVEt, ya:µ,(3QOV Ere' abEÂcpfl TOU ltQOµvriµovEm'thro; Tiayta15
~~t, ov UltEXTELVE TstVCXÎlT ETt wv CJUV tcp Mouotacpii· xai bÎl AaBwv tai; buvuµEL; arcuoa; ltQOI;' ta µEQTJ <l>tAabEAcpEtai;, o M nLva~t TO ltCXQcXJtav µÎl ClELALOOV,
lx.wv OTQatov ixavov xai aur6i;, E~EQX,Erm xai rcQoourcavrfţ rcp Xal..iA Ev r0 x&iµrccp twv 0uatEL(lWV. Kai tEVtcOOCXVTEI;' fut' aÂ~AAwv ăvnxgu, U1CEX,OVTEI;' mi; o'Talha 1CEVTE, rcgwt oaArctyywv ÎJX.TJOclVTWV aµcpot,Egwv TOOV µEQWV xai rcavtwv EvOQ- 20
Mvw; raţuvtwv ta; cpaAayyai;, o VEWtE(lOI;' TOOV uioov autou, oi; xai KougtT)i; En:wvoµaţno, o; AEyfTm Alixoi;, EfoELCJL ouv roii; aombocp6Qot; aurou xai ni> Âomq>
rayµan xai Ev µfocp rÎji; 3tCX(laTU~EWI;' WCJ1tEQ Di; ăygto; btEBTJ. Ta bE tayµara xai
oi J.EyEwvEi; tou XaAiA n:agax.wQ~oavtE.; xai 116rrov MvTEi;, btEBTJ µfoov oÂLYTJV
t11µlav n:ot~<Ja;. 'O fiE XaAlA Etbw; TO ăTExvov aurou xat UCJî(lclTEUTOV µErEoTTJOE 191 b
ta Ot(lCXtEuµata Ev oA.tycp t03tcp
EV n:aQ65cp xai EXEAEUCJE tai; ÂEUxa; 'XaAUn:tga;
UJtOXQU1ttEtV TOV xa-frha, un:oAaBwv, Ott o KouQTTJI;' Ev U1tOO't'QOcpfJ 3tclÂLV tÎ)V autl)V oMv btaB~oEtat. 'ntvE~T'l']I;' µh formo 1tCXQTJTOtµaoµho;, w;, orav o KOUQtlj;

w;

2 itan6itEv P 118 O'TQEµµova P 1111 OT(lCWoµ~n; P I ăvbQac; P: avÎ)(l Buii:
Bek 1114 XaA.~A.TJv P li 22 o; P: o Bek 1125 ibci>c; P: Ulwv Buii: vedendo I.

ăvbpo;

rîului Sangarios, e la o depărtare de o mie de stadii de la Constantinopole, ceea ce
ar fi 176 km. Iar istoricul Gheorghe Acropolit, ed. A. Heisenberg (Teubner), p. 126,
20 ne spune că împăratul Teodor II Lascaris a făcut cu oastea un marş fortat de
patru sute de stadii într-o zi, ceea ce ar fi 70 km. Dacă distantele arătate de Gregoras şi Acropolit ar putea fi socotite prea mari, apoi L. Chalc„ I, 173, 1 spunîndu-ne
că istmul de la Corint e de la o mare la alta de 42 de stadii, arată această distanţă
destul de exact, căci într-adevăr lăţimea istmului e de vreo 7 km. După arătarea
lui Duca deci oştile stăteau fată în fată la o depărtare de vreun km una de_ alta,
iar Curtis, feciorul lui Giineyt, a trecut pînă la doi km dincolo de linia duşmana. Se
poate însă ca unii istorici bizantini, sub măsura antică stadion, să înţeleagă mila
bizantină. probabil aproape 11/2 km, ca şi ~ei o mie de paşi romani. Atunci taberele
erau la o depărtare de mai bine de 5 km, iar Curtis s-a îndepărtat mai bine de
JO km. I n situaţia dată aceste cifre par mai potrivite.
https://biblioteca-digitala.ro
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pornească şi el în contra lui Chalil ; căci să meargă pe urma lui Curtis,
se temea, ca nu cumva în oastea sa rămasă în urmă să se producă qarecare
mişcare şi să plece de partea lui Chalil ; de aceea stătea locului aşteptînd
pe Curt:s. Curtis însă trufindu-se şi semeţindu-se de-a călare şi cu cei5
lalţi ostaşi tovarăşi de luptă, întîrzia să se întoarcă ; şi după ce a stră
bătut un drum pînă Ia zece stadii şi pe cei ce i-au ieşit în cale, i-a ucis,
s-a întors de-a dreptul pe aceeaşi cale pe care o străbătuse. Şi zărind într-un loc deschis ostaşi mulţi şi răsunet de muzică şi steaguri asemenea
cu ale tatălui său, a crezut că tatăl său din urmă l-a pus pe fugă pe
IO
Chalil. Cînd s-a apropiat de loc şi a văzut că sînt inamici, a întors frînele şi, gonind calea întoarsă, fugea, ce-i drept, ca un iepure, dar era urmărit de ostaşi repezi la drum, de ai putea spune, de cîini ce zboară prin
văzduh. Ţineit era însă foarte necăjit de întîrzierea lui atît de mare. Şi
ln foarte puţin timp a fost prins lupul şi adus în faţa lui Chalil. Iar Ti1.s neit cînd a aflat de prinderea feciorului său, a luat calea întoarsă cu armata ce i-a rămas, şi a trecut munţii pe la Smirna şi locuri grele de stră
bătut, pînă ce a ajuns la o cetate cu numele Ipsili ; căci şi-o avea pregă
tită de mai înainte şi înzestrată bine cu arme şi ostaşi tineri şi provizii
de tot felul. Şi era aşezată această cetăţuie într-un golf la mare pe ţăr20
mul lon•ei, în faţa insulei Sa mos, pe un promontoriu înăuntrul mării. Şi
s-a adăpostit acolo.
13. Chalil însă trimite pe feciorul lui, Curtis, legat în lanţuri la suit.an în Adrianopole ca o frumoasă trufanda din recolta Ţineit. Iar sultanul
Murad îl trimite pe acesta în lanţuri cu unchiul său Chamza, de care s-a
25
vorbit mai înainte, la Galipoli şi, legîndu-i la mîini şi punîndu-i în cătuşe,
i-a aruncat în temniţa din turnul cetăţii. Chalil însă trecînd peste rîul
Ermon, a venit la Nimfeon şi, de acolo ridicîndu-se, a venit la Efes ; şi pe
toţi marii dregători şi pe cei din servicii publice i-a încredinţat că sînt
liberi de orice \'ină, şi a primit încredinţarea lor şi le-a făgăduit să le dea
30
tainul şi locul şi cinstea fiecăruia. Insuşi scrie şi trimite sultanului ştire
. despre toate cîte s-au întîmplat. Murad cum a auzit de fuga lui Ţineit şi
de isprava cu feciorul lui făcută de Chalil, i-a dat lui Chalil guvernarea
provinciei, iar în locul lui trimite pe Chamza care era fratele soţiei lui
Chalil şi al lui Baiazid care a fost ucis de Ţineit în zilele lui Mustafa, ca
35
să păzească bine din toate părţile cetatea Ipsili şi s-o împresoare cu răz
boi şi să ia seama cu grijă, ca Ţineit să nu-i scape. Acela însă văzîndu-se

cu numele Jpsili: adică Cetatea I naltă. 'Y.1j!lJAÎI tn:ovoµaţ6µt:vov se subînţelege n:oA.[xviov
obişnuit Ia Duca ; cp. X)\X, 5: tv id.taT(>C(l nv[, Nuµqiaiov tn:ovoµaţ6µt:vov „într-o cetate cu numele Nimfeon".
13: s-a vorbit mai înainte: vz. XXV. IO şi XXVI, I.

e un nominativ
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E.:n:avaO'tQE"Pll d; tÎJV OUQaylav, tOtE ?tai. auto; E.ţH.'3t1 O'UVavtÎlO'WV t0 XaAU.. ·
E.cpo~Eho yaQ, µii :n:oo;, o:n:to"'3Ev 'l«X.L auto; EA'3oov îOU KoUQîl'h tl.; îOV ÂOL:n:ov
<JtQatov yf.v11tat n; lh<l,Q(>om xal. QE"PWO'Lv d; tov XaAl;\· ?tai. ~ha toiito ou µtTE'KLvtito :itQoaBo"Koov tov KouQtT]v. ·o BE KouQt'll; â;\aţovtu6µtvo; ?tat âytQooxoov
5
O'UV t0 'i:n::n:cp ?tai. toi:; ETEQOLţ oµatxµoaL O'tQanwtm;, E~QMUvE O'tQE<poov· xal
ari µEX(IL O'taBl.oov Bf.xa BQ6µov :n:EQIÎ<Ja; ?tal tou; auvavtoovta; xataacpaţa; EatQclcp11 :itQo; tÎjv tu'3tiav, ~v Eaik~11 E.xti:vo;, OB6v. Kat tbchv Ev E.µcpavti: t6:n:cp <JtQatLwta; :n:oAAou; xal OQyavwv ~x.ov xal. 011µala; oµola; toii :n:atQO; aut0ii lboţEv,
on o :natÎ)Q autou E.ţ6ma'3tv Et(lO:n:WO'CltO tOV XaltA. ·Eyyfoa; oiiv TOV t6:n:ov
10
xal. yvoogtaa;, on OL U:itEvavtLOL da.tv, O'tQE"Pa; ta; fivla; 'KO.L oma'3obg6µoo;
H.auvoov E<pEUYE µev ro; Aayoo6;, EfiLW'l<.EîO M :n:CXQcl îcOV taX,lXlQOţlOOv, ro; Et:n:OL n;,
UEQO~atoov 'KUVOOV. ·o Be 'nLVEYJT E.:n:l. tfl too'autn agyt~ eBuax.f.emvE. ·g; EV
oAlycp oiiv ÎlYQE1'&r) o Â:uxo; 'KO.L rcaQEOL'll TCÎl XW..llA. ·o fie T!;Lv<XÎ)T µa'3rov rljv
tOU uloii aÂOJO'LV O'tQacptl.; O'UV t0 ÂOL:TCCÎl O'tQat0, tel :n:go; tÎJV ~µUQV'llV OQ'll xal.
l92b
aw~atou; t6rcou; fiLE~mvEV' EOJ; o.O 'X.at11vtiixn EV JtOÂLX,VLql nvl, ·y1V11AÎJ E:n:ovoµaţ6µtvov· EÎX,E yag auto 3tQOµEµE4-r11µf.vOV 'X.UL 'X.aÎ.oo; Î}O'cpaÎ.LO'µEvOv Ev ăgµaaL
xal. vroL; ml. JtCLVTO~ -rgocpfl. THv fie to xo;\tx.vwv tOUtO Ev tvl xb;\xcp '3aM.<JOT];
xata TYJV 'Ioovl.av, axf.vavn vii<Jou ~aµou, tvbov EV ăx-ru ti\; {}aAIJ.aari;. HuAta'3l')
'";' „ OUV
E'X.EL.
13. ·O fie XW.i.A atUAu tov ulov auto li Kougtriv OLB11e6Bttov E.v 'A vfigLa- 20
voii n:go; îOV clµ11Qăv w; MUQX.YJV mii '3tQL<JµOii 'JtwaÎ)t xaAÎjv. •o Bf cliµriQă;
MWQclT O'TEA4L tOUTOV Bfoµwv µEtcl tOU '3-Efou autou Xaµţa, ov o A6yo; cp'3a<Ja; Ef>ii;\ooaEv, EV -rfl KallLOu:n:6AEL xal. X,ElQObtaµiiaavn; ?tal. O'lBY)(lObÎl<Javtt;
E{ktMv autou; EV -r0 :n:uey0. ·o Be XaMA BLa~a; 11.0V „Egµoova n:oraµov xal.
El; NUµqimov H.'3-rov x&~WEv futâga; El; "Ecptaov fil.'3-tv· "KO.i. mivta; tou; µtyL25
O'tavou; ml. Tou; EV E.ţouofoL; EfiOO'X.E JtlO't'El; xal EÂ~E TOU EÎvaL a'3ciJou; WtO
rcavro; MAou xal. auto; autoi; u:n:EaX,ETO TOU Boiivcu ivo; E'X.cl<JTOU -ro O'L"tT)QEaLOV
xal. -rov t6:n:ov xal. -rijv nµiiv. Auro; fie yQ&cptt xal. :n:f.µ:n:u n:go; rov fiytµ6va
a:n:ayyEÂAOOV ClJtClVtCl tel ytvoµEva. •Q; tl'X.OUO'EV tÎ)v "tOU 'JtLvaÎjT cpuyÎjv 'X.UL tÎJV
tOU ulou amoii Bta -roii XW.i.A ytyovwaav cl(>LO'tEÎ.<lV, EfiW'X.E -rijv E.mxex.tav TCÎl 30
Xw.Li.., avt• amoii fle <JTEÂAEL îOV Xaµtâv, o; ~V yuvmxabti..cpo; îOU Xai..ti..,
MEÂ.cpo; BE -roii IlayLatÎ)r, ov icp6vtuat TtwEÎ)t ev -rai:; fiµE.gm; -roii MouatacpG,
tOii :TCEQL~ÂErCELV 'X.Ul O''X.O:n:EÎv -rÎjv •y"PY)AÎjV '>tai. JtOÂ.tµl.ţuv auTÎjv ?tai. Jt(lOO'EX,ELV
1 ~navaa'tQE'ljJEL P 1112 âEQo~cS:tcov P li 15 xa'tT)v'tijxEL P li 18 ~" âxi:Ti P 1 : supra U~v6ov el 't'Î'I\; P li 25 xăxEîitEv .ân:ae«\; Buii: xaxd ân:a P li 31 yvvaLxa6d.„

neam inter
cpo\; P.
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la mare strîmtoare, a plecat pe mare, căci avea în cetatea lpsili trei vase
cu două rînduri de lopeţi şi, urcîndu-se în ele, a plutit spre marea Pamfiliei, punînd în lpsili pe frate-său, Baiazid cu numele, conducător şi îndemnîndu-1 să aibă grijă de cetăţuie, pe cît îi va fi puterea ; cac1 avea
înăuntru de toate, pregătite în tot chipul îndeajuns şi arme şi provizii şi
lucruri trebuincioase de tot felul şi soldaţi tineri foarte mulţi.
14. însuşi însă a plecat la Amorion şi a anunţat sultanului din Iconion Caraman, că vrea să a:bă o întrevedere cu el, avînd să se înţeleagă
asupra unor chestiuni urgente; şi acela i-a trimis două sute de călăreţi şi
cu o parte din marii dregători a luat hotărîrea să vină! Şi galerele, Ţineit
le-a trimis înapoi. Şi avînd amîndoi o întrevedere şi Ţ:neit vorbindu-i mult,
să \·ină cu armată şi să-i ajute, Caraman nu s-a lăsat înduplecat, aducîndu-i aminte de vrăjmăşiile de mai înainte din timpul lui Musulman, precum s-a arătat mai sus. L-a lăsat însă să plece, dindu-i bani îndeajuns şi
500 ele oameni într-ajutor. Ridicîndu-se de acolo, a plecat în jos cu cei cinci
sute de călăreţi şi, trecînd prin Salutaria, a coborît în Laodicea, şi de acolo
urcînd marele munte Tmolos, a coborît în Sardes şi din Sardes la Nimfeon.
Acolo însă a tăiat drumul, lăsînd şoseaua de la dreapta şi mergînd prin
albia unui torent, a rămas peste noapte într-un sat numit Triaconta. Şi în
ziua aceea trecînd peste munţii, aşezaţi spre mare dinspre muntele Galesion, a ajuns pe la straja întîi de noapte în faţa cetăţii lpsili; şi pe neaşteptate cu strigăt şi zgomot dînd alarma de luptă, oastea de sub cetate
a fost bătută şi unii fugeau, iar alţii ţineau piept. Şi cetăţuia deschizîndu-şi
porţile în larg, au ieşit cei dinăuntru şi unindu-se cu cei de afară, omorau
pe inamici. Cînd însă s-a făcut dimineaţa şi armata s-a strîns într-un singur loc, i-au aruncat pe toţi fără voia lor în cetate şi pe însuşi Ţireit;
căci cei de afară erau peste cincizeci de mii ; cei dinăutnru însă cu oamenii
lui Caraman abia o mie. Şi Chamza văzînd că dinspre uscat n-are nici o
putere, căci era cetăţuia foarte întărită şi aşezată pe un loc înalt, îi anunţă
lui Murad, ca ei să se îngrijească dinspre mare de corăbii genoveze întrajutor; căci, cît dinspre mare, era cetatea larg deschisă şi toată aşezarea
dinăuntru se vedea de pe mare şi toate erau descoperite. Şi unul din genovezi, Persivas PC).lavicini după nume şi poreclă, pe care Murad îl cunoştea, s-a învoit cu sultanul să meargă şi să ia cetatea ; căci Adorno
murise de mai înainte. Şi s-a dus în insula Chios şi a închiriat trei corăbii
14: Caraman ... din timpul lui Musulman: vz. XVIII, 9. - precum s-a arătat
mai sus: vz. XVIII, 9- 11. - numit Triaconta: adică Treizeci. - căci Adorno murise:
e Giovanni Adorno din Focea Nouă care-.l trecuse pe Murad din Asia în Europa şi-l
ajutase să-şi ocupe tronul părintesc. disputat de unchiul său Mustafa pe care-l ·ajuta
împăratul bizantin şi pe care odinioară îl ajutase fără succes· Mircea cel Bătrîn ;
vz. XXII 3; XXV 8 şi XXVII 2--0. -
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EmµEA.w; TOU 1µ11 OLabQO.vm. 'O bE OQWV Ev OTEV<{> ta JtQayµata ovta, EJtAEUOE

I93b

bta {}aMO'Ol);· EÎXE yaQ h •ii 'Y'\jJîJAii •Qia nA.oi:a flLÎJQE<X 'l«Xl doEÂ:6oov d; a\mi
Eltf.EL tÎJV JtQO; ITaµ<puA(av {}aAaTTgv, 'X.ataOTÎjoa; Ev Tfi 'Y\j.JîJAii 'tOV autou
aflE/,cpov ITaymţljT 'X.aÂ.0{1µEvov, ăgxovta 'X.al Jt<XQayyEi.Âa; <XUTOV

TOU

EmµE-

1.Ei:o{}m, OO'l'J MvaµL;, to noi..txvwv· EÎXE yaQ mfoav hto; xal &gµanov 'l«XL

5

(3gwµatwv xal navtotwv XQELWv xal vf.wv Jt4totoov navtotav JtaQ<X<J'X.EuÎjv LxavÎjv.
14. Auto; M E;E>..{}<l>v Ei; 'Aµ6Qtov xaL µ'l']vfoa; te{> &QXYJYCÎ> tou 'Ixovtou
Tcp KaQaµav, w; BouÂ.Etm TOU O'\JVEUQE-&r\vm µE•' <XUTOU 'X.UL i..,Oyou; floiivm 'l«Xl
1-a(3Ei:v &vayx.afou;, EoTELÂ.EV autcp LJtJtou; fltaxoo(ou; 'X.al Myov ouv µEQl'X.OÎt;
CIQXOUOLV OQLcra;· Ei.,{}hoo. Ta; yaÂ.Ewta; fle EoTELÂ.EV oma{}Ev. Kal fllj EUQE{}EvTEt;
oµoii xal JtOAAcl Â.aÂ.tr<ravto; autou TOV EÂ.'6Eîv µEtcl fluvaµEoo; xal BoîJ{}i)om autcp, o Kagaµav OUY. EJtELO-i'.tî] avaµvÎjoa; TWV JtQcOî]V yEvoµivwv EJtl~O'UÂ.LWv EV t4'J
X<XLQcp TOU MouoouÂ.µav, w;
aut4'J L'l«XVU XQÎJµam 'X.UL cp'

10

o Myo;

JtQOAa{3oov EaiJf..oooEv. ,AJtEJtEµ\jJEV liUTOV bou;
ăvbga; El; BoiJ{}ELav. ,AJtaQa; f>' fxEti'.tEv 'X.UL xarEÎ..{}ffiv ouv toi:; nEvtaxooiot; i'.nnot; 'l«Xl fltaBa; •Î]v ~aÂ.oumQtav xati)Â.'3Ev El;

15

J\.aoMxELav, E'X.Et-fi'Ev M avaBa; TO µf.ya OQOt; TOU TµwÂ.ou 'X.ati)A.{}Ev El; ~agbEL;,
alto bE ~aQflEL; El; Nuµcpmov. 'ExEî M TÎ)v JtOQEtav TEµwv, &cpEt; tÎJv JtQo;
ta bEţta Mov, flLa tou (>liaxo; EA-3-oov vui<.to; t:µELvEv El; xoorJtov A.EybµEvov ta
~trutEQUOa;

TQtCt'X.OVta.

fle tii

1lµEQ(ţ

E'X.f,LVTI Tcl JtQO ra/..Â.Îjatov OQOt; XELµEva

nQo; -fi'aAaTTav OQYJ, llQWTTI cpuXaxii tfi; v'tli<.to; naQEoTYJ ti\ 'Y'ljJî]A.ii · 'l«Xl E~atcpvîJ;
ouv Boii xal 'X.QOTql aÂ.aM;avtE;, TO rragaxdµEvov cpcooatov EtQclllî] 'X.UL OL µev
fcpEUyov, oL be avtEµaxovto. KaL to rroUxvwv ta; WQa; &varcEtaoav, E;Î)Â-fi'ov
OL hf>ov 'X.<XL ouv toi:; E~(I) ouµµt~avm; tou; um:vavti.ou; focpaTTOV. I1Qoota; fle
YEVOµEvî]t; 'X.UL TOU OTQ<XTOU a-3Qoto'6hrn; El; €v, t:BaA.ov rravta; Ev te{> JtOALxvrcp
xai µÎ) Bouf..oµivou; 'XUL autov TOV 'IţtvEÎjT' fioav YUQ OL E'X.TOt; EllE'X.Etva tWVt
rcEVTÎj'X.OVTa xtA.i,Qfloov, OL bE EVto; µ6/..Lt; Xi.Âtot, ouv Toi:; TOU KaQaµavou. 0QWV
oiiv o Xaµţă;, on flta ~YJQă; oux lo)~uu, fiv yaQ oxuQootatov 'l«XL Ev u'\jJYJA4'J r6nq> 'X.€LµEvov, µ'l']VUEL Tcp MouQUT, i'.va flta 1'.taMooî]; JtQOVOÎJOOOOLV vi)a; rEVOULxai;
El; BoÎJ'3ELaV. fiv YUQ TO <pQOUQlOV w; JtQOt; '6aAaTTaV 'X.EX'l'JVOi; 'l«XL ELt; TÎJV €vflov
arraoav {}fow &rrof>Et'X.VUoV 'TÎ)V {}aÂ.aooav 'X.UL Y'\..\µVcl Jtavta WtOO'X.Euaţov. Eti; f>E
t<ilv rEVOU L'tCDV YVWQLµo; tcp MoUQU't, IlEQOtBai; ovoµan, ITaÂ.a{3ttţtvo; T~V btwwµtav, ouvE'6Eto Tcp CtQXYJYcp tou WtEÂ-fi'Ei:v xaL i..aBEw TO <pQOUQtov· o yaQ 'Af>oiiQvo; JtQOETE{}vÎjxEt. ·o f>E ti..'6chv h viJoqi Xtqi xal µto'6oooaµevo; vijai; tQEîi;

l 94b
20

25

0

0

-r~v

15 L1t1tEÎ~ P: Î1t1toL~ P 1 : m1teiiaL Buii 1122 6.vcmHaoav scripsi:
scripsi: a-c~v P: i:i]v Buii.
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XXIX 1-3

foarte mari şi a venit pe mare la Ipsili. Cei dinăuntru însă şi cu Ţineit,
cînd au văzut corăbiile, a intrat frica în ei ; şi ziua întîi luptîndu-se, şi-au
dat seama că în ziua următoare vor fi predaţi. Căci în cursul acelei nopţi.
cei 500 de oameni ai lui Caraman, deschizînd porţile cetăţii, au fugit; şi
unii au scăpat cu viaţă, iar alţii au fost tăiaţi de cei de afară, căci turcii
caramanlîi erau în mare duşmănie cu turcii osmanlîi. Cînd s-a făcut dimineaţa şi Ţineit a văzut mulţimea neliniştită, s-a speriat ca nu cumva în
noaptea ce vine, să fugă toţi şi să-l lase singur ; de aceea trimite pe unul
din oamenii săi la Chalil, căci în săptămîna aceea el conducea războiul în
contra cetăţii, iar Chamza era dus la Efes. Ii anunţă deci lui Chalil că.
dacă-i va da lui Ţineit asigurări, că nu-l omoară, ci lăsîndu-1 în viaţă, îl
duce la· Murad sau îi va da drumul, el ieşind i se va preda şi-i va lăsa lui
oraşul. Şi Chalil ra asigurat cu jurămînt şi Ţineit a ieşit cu frate-său
Baiazid şi i s-au închinat lui Chalil. Şi le-a dat lor corturi şi s-au adăpostit în ele. Spre seara acum însă a venit Chamza şi, cînd a aflat de la
cumnatu-său ce s-a făcut, a trimis patru gelaţi şi i-au zdrobit capul ln
somn, căci dormea dus din cauza multelor nopţi nedormite. Aşijderea şi
lui Baiazid i-au tăiat capul şi feciorului său şi nepoţilor şi n-au cruţat nici
copiii cei mici din neamul lui. Şi capetele lor le-au trimis în grabă la
Adrianopole la sultan. Atunci sultanul a trimis la Galipoli, de au tăiat
capul celor închişi acolo, adică lui Curtis şi unchiului său Chamza ; şi aşa
s-a sfîrşit Ţineit cu tot neamul lui.
Puterea lui
XXIX. împăratul Ioan a restabilit relaţii de pace deplină
Murad li sporeşte. cu Murad, după ce i-a dat oraşele şi satele aşezate la marSoli cu urări de la
domnul Ţării
ginea Mării Negre, afară de cetăţile pe care nu le-a putut
Romineşti.

30

35

lua cu armele, ca Mesemvria, Dercos şi altele, apoi Zituni
cu celelalte regiuni ale Strimonului ; şi dind în fiecare an un tribut de
300 OOO de aspri, avea, pe cit era posibil, pace.
2. Murad însă cum a văzut că norocul şi-a întors vesel faţa către el si
că pe toţi potrivnicii lui i-a făcut să dispară cu totul şi că n-avea de cine
să-i fie frică sau cine să-i stea în cale, trece prin Tracia şi a ajuns la
Brusa, şi de acolo ridicîndu-se şi trecînd peste podul de la Lopadion, a
coborît la Pergam ; şi de la Pergam a ajuns la Magnesia şi din Magne~
sia la Smirna, la Thirea şi Efes.
3. Şi curgeau soli de la domnii dimprejur, ba şi de la cei de departe.
Căd a trimis împăratul cu daruri foarte multe pe chir Luca Notara, întîiul
XXIX, I : Zituni: vz. XVIII, 2. 2: cp. XVIII, 10.-podul de la Lopadion: vz.XXV, 9.
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naµµEyi-3Eti; fii..'3E bta '3aM<rorii; Ev t'l\ cY'lj!rtÂfl. Ot bE f:vbov oliv t<î> 'lţtvaÎjt'
tMvni; tai; vaiii; fl)ELÂtaCJav· xal noAEµÎ)oavni; tfl TCQOOT'!l Î)µEQ~ f:yvoooav, on 1951.>
tii µET' autÎjv :rca(>aBo-3f)oovtm. Ot YUQ cp' ă.vb(>Ei; TOU Ka(>aµav Bul. ti\i; V'ln<.toi;
fadvrii; avot~avw; tai; -0-U(lai; TOU 'XaCJt(>OU Ecpuyov, oi. µEv ooo'3EVtEi;, oi. M KaT<l'XOTCEvtEi; JtUQcl TWV e;oo, fi<Yav YclQ ad EX'6Qobwi; BtaKetµEVOl oi. TOU Ka(>aµav
5
µna ( TWV) TOU 'Otµav. IlQootai; bE yEvoµhrii; OQWV o TţivEÎjt TOV oxi..ov '60QU~OltµEVOV xal cpoBrt'6Eli;, µÎ) :ilOH tfl EJtLOUCJU VUX.tL <pUy00<1L mxvni; acpEVtEi; autOv, oteH.EL 1CQ.0i; tov Xai..lA. Eva t&v oi'l<IELwV afuou, îtv ycl.Q E'XEÎvoi; rcoÂeµ&v
To cp(>ov(>wv tfl EBB~a'bt lxEtvn, o bE Xaµţ,ai; îtv iv 'Ecp~ocp Bta')'oov.- Mrivuu
!ll
youv t<p XaA.LA., wi;, Ei Booou 1CLO'TEti; T<î> Tţ,ivaÎjT TOU µÎj {}avat&om aUTOV,.
ai..Aa ţ,&vm trtQÎ)CJai; ă.yu autov t<î> MOOQclT 11 1CEµ'lj!Et, E~EA'6chv 1Ca(>aBo%oEtaL
'XO.L tÎ\V n6A.tv 'l<lataAEL'lj!Et o:utcî>. co bE XaJ..tA. Boui; mO'teti; tv6QXOui;, E~ijA.-&Ev o
Tţ,ivEÎJT CJUV T!Î> aBEA.cp<î> auwu IlaytasÎ]t xal 1CQOOExuvrioov TEÎl XaA.LA.. "EBooxev
oiiv auToîi; oxrivai; xal 'l'}UÂtO'{)rioav. ·o bE Xaµţ,â.c; fibri TCQOi; Eo1CEQUV f,A,{}chv Kal
µa{}chv 1CUQcl TOU yaµBQOU autou XaÂlA Tcl TC(>ax'6hta, CJTEtA.ai; TWV Briµi.oov tfo15
O'<l(>ai;, {iv ycl.Q xotµooµEvoi; xal QEYXOOV {mo rcoAAijc; ay(>urcvlai; rcavvuxou, ouvf{}A.aoav U"utoii tÎjv xEcpaAÎ]v xotµooµhou. ·oµo[ooi; xat tou IlaymsÎ]t TÎjv xEcpaÂÎjv
archEµov 'X.al TOU utou autou xat TWV f,yyovoov· oux E<pEL<TUVtO xat TWV vrircfoov
TWV EK tiji; yEVEăi; autoii. Tai; XEcpaAcl.c; oiiv aut&v €otEtA.av Ev TOXEL Ev •ABQtavou nQoi; tov Î)yEµova. co Bt t1YEµchv rcEµ'lj!ai; EV KaA.i..wurc6AEt, archeµov Tai; KE- 20
cpaAcl.i; t&v €yxA.dotoov, toii Kou(>trt AEyoo xat Xaµţ,ă, tou -t>E[ou auToii · xat ou- 1961:
tooi; EtEAHoo'3ri mxyyEvEl o Tţ,tvEÎ)T.
XXIX. co BaotA.Eui; oiiv 'Iooavvric; rcotÎ)oac; xmaomotv xat TEAEi.av EiQfiv11v µEtcl roii MOOQclT boui; autcî> tai; 1COAEli; i<.aL xooµai;, âi; EÎXEV Îl IlovnxÎj {}6.A.aooa nA.iJv t&v xaotQOOV, ciw ow l)buvf){}ri i..aBeTv Ev tfl µaxn. ofov MEoEµBQfav,
25
i'.\EQXOUi; xat ă.Ua, xat TO Z'l'}tOUVlOV ouv taTi; Aotnaîc; xooemi; TOU LTQUµovoi; xat
"X<Xt' lfroi; tEAoi; ao:rce&v ,t EtQrtVEuwv iWta to buvmov Exn{}riro.
2. ·o M MooQ6.T, wi; ll tuxri ltQOi; autov X<lQOltOV EBAE'lj!E xat mivtai; TOU~
EX'3Qoui; autoii Etc; tEA.oi; Î)cpavtCJEV xat ow EÎXE TOV cpoBfioa.vta îl TOV 'XOOAUCJavta,
1tEQ~ TÎJV 8g~xriv xat Ev Ilgooou YEYOVEV' xaxEi:{}Ev &:rc6:(>ai; xat tÎJV yicpueav
30
:ri:gaaa; rou AorraMou xat~ĂftEv eic; IlEQyaµov, &:rco M Ileeyaµou de; Mayvrioiav cl(jllXHO, arro bi: Mayvrioia; Et; LµUQVl]V, arro OE Lµugvric; El:; 8uQata xat
~'Eq;rnov.

3. LUVEQQEOV bE t&v ltEQtţ Tjycµ6vwv urrOXQLCJLUQLOL, &A.A.a xal. tci.iv µaxgâv. "EotHAE yag o BaotAEui; tov xue Aouxăv NotaQăv tov m'noii µECJaţovm
6 ŢOJV addidi: om p ii 7 q>uywcri P: q>Euywcri Buii li 10 ţrivaftŢ p 1114 au't'OL~ Bull: au't'OU~
P 11 25 Meaeµj3elav P: Meariµ~ela~ Bull 11 26 O'ŢQuµovo~ P n27 xaŢa 't'O Bek: xa't'o P li 31
TIEQyaµov Buii: llEQya P.
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Lazar, despotul Serbiei, ci şi Dan, domnul
Ţării Romîneşti, şi stăpînitorul Mitilinei şi chioţii şi rodienii, toţi ca să
aducă urări de bine. Şi toţi au primit încredinţare de la el şi l-au încredinţat şi pe dînsul, că au să fie cu pace şi plini de prietenie cu el şi el cu
dînşii, cu excepţia veneţienilor pentru motivul pe care vin să-l istorisesc
acum.
lui sfetnic, de asemenea

5

I OCUP.\ TES..\LON ICUL

şi

Salonicul se predă 4. Despotul Andronic, cel de-al treilea fecior, după îmVenefiei, 1423.
păratul Ioan şi după Teodor,
al împăratului Manuil,
10

15

20

25

30

avea domnia peste Tesalonic ; şi el suferea greu, fiind epileptic. In timpul
cînd Murad avea de luptă, şi anume încă înainte de lupta în contra Constantinopolei, de cînd Mustaf a a ieşit d'.n Lemnos, Tesalonicul avea mereu de luptă şi toate paşalele din Tesalia, Etolia, Fthia, Teba şi de dincolo
de Ioanina, feciorii lui Avranez, şi Turachan şi ceilalţi foarte mulţi ll
apăsau şi-l blocau. Necăjiţi tesalonicenii de zilnica năvadă a turcilor, nu
aveau nici o nădejde din altă parte; căci Constantinopolea însăşi suferea
grozave lovituri şi nu putea scăpa de ele ; şi tesalonicenii sufereau de
foame din lipsă de cele necesare şi atunci trimit, despotul mai vrînd ma:
nevrînd, cîţiva d:n marii dregători la veneţieni cu propunerea ca ei _să le
predea Tesalonicul. Veneţienii au primit cu plăcere vestea; şi s-au învoit
să-i apere şi să-i aprovizioneze şi să aducă oraşul la bună stare şi să-1
schimbe într-o a doua Veneţie; şi ei tesalonicenii s-au prins să fe cu credinţă în comunitatea veneţienilor întocmai ca şi cei ce s-au născut şi au
crescut în Veneţia. După încheierea tratatului, aduc pe zece trireme la Tesalonic un doge ş:i-J instalează în oraş şi pe despotul Andronic îl scot
afară. Şi cele zece trireme, după ce l-au instalat pe noul doge, s-au întors la Beoţia. De atunci s-au putut vedea mulţime de războaie, pentru că
turcii spuneau : „Oraşul acesta este al nostru ! Căci dacă noi nu l-am fi
adus la această stare de slăbiciune, nu s-ar fi dat de partea voastră". Şi
în <ICest gînd s-a încins o luptă apr:gă şi turcii erau mai tari şi tesalonicenii sufereau de foamete. Latinii însă se temeau cu nu cumva romeii împinşi de nevoie, să facă rebeliune şi să aducă în oraş pe turci, iar pe veneţieni să-i izgonească, căci şi mai înainte vreme oraşul fusese al turcilor ; şi au început să mute familii nobile bizantine, pe unele în Eubeia,
26

Beoţia

P :

Veneţia

I

şi

Bek : dar uz.

şi p.

268, 18

şi

19.

3: Lazar: adică Ştefan (1389-1427), feciorul lui Lazar vz. XXX, I ; după
obiceiul cronicarilor turci, Duca numeşte şi pe feciorul despotului Serbiei cu numele
tatălui (Vezi şi comentarul lui Buii. la Duca, ed. Bonn, p. 590). Dan, domnul
Ţării Romineşti: e Dan II, domnind cu întreruperi 1420-1431.
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OllV OWQOL; 1COÂ.Âoi:c;, oµoloo; xal. Aâsaeo; o OEOnOtlj; ~EQBlac;, a)„Aa 'X.UL Ntavo;
o Bi..ax.la; fiyEµwv, o MmJAiivlJ; atr3ivtl]; xal. XioL xal. 'PootoL, a:rravtE; EucpriµiioovTEc;. Ilâvnc; o~v EÂa~ov ntotn; nae' autou xal. EOwxav TOU dvm ElQlJVOÎOl
xal. <pLÂto; µEOtOL ouv aut0 xal. auto; ouv outoi:; nÂÎ)v TWV BEVEtlXWV 6L' altiov I 97b
tÎ)v ~" AE~oov EQX,oµm.
5
4. 'O ornn6tîJ; 'Avoeimxo;, o µEta tov BooLAfo 'IooâvvlJv xol. 8Eobweov
TQLto; uto:; TOU BmnÂioo:; MavouiiA, fiv 0E<Jn6ţoov 8rnooÂov[xljV" o:; 'X.UL imo tfj;
ÎEQCic; vooou Ecp{}oQTO. 'Ev OE t0 xme0 tÎ\; µâx.lJ; toii Mweat, Af.yw xal. neo tÎ\;
µâx.lJ; tÎj; IloAEoo;, &cp' o-O o Mouotocpă; i~ilA'6E til; Ai)µvou, EÎX.E µaxriv 8rnoaAovixlJ 'Xal rcavtE; ot clQX.lJYOL tÎj; 8EttaAla;, AltooA[.a;, <l>{}i.a;, 8îJBwv 'XOL I o
rcieo 'Iooowtvwv ouvE'6At~ov xol. &nf.xÂnov 8woaÂov.txlJV, OL tou 'A~ea.viţri
utol. ii.ol. o Toueox.av xol. EtEQOL nÂEiatot. 'AyavaxTÎ}CJavn; ofiv OL 8EooaÂovLxEi;
tÎ)v xa{}ExâotlJV Ecpooov twv Touexoov xol. µÎ) Ex.ovn; Uni.oa no{}f.v, - l'l yae
I16At; EcpEQE TU 'X.at' autÎj; ouva 'X.OL oux. unf.cpE(lEV, - EÂ(µoottOV yae OL 8Eo<JOÂ.0Vli~EÎ; EvOE(c;:t TOOV &vayxatoov, OtEÂÂO'UOL nva; toov &ex.6vtoov neo; touc; BE15
VEtl'X.O'U; µEta BouÂÎjc;, TOU OECJnotO'U {}Ei..ovto; 11 xal. µÎ) {}Ei..ovtoc;, TOU rraeaooii"m TÎJV 8ECJCJaÂOVL'X.lJV autou;. Autol. OE OL BEVE'tl'X.OL &onooiooc; tÎJV &yyEAi.av
f>E~aµEvoi ouvE{}Evto mii cpuM~m ;ml. -3-ef.'l!Jm xal. Eurnx.[om n1v rcoAt v Y.al Etc;
OE'UtEQOV BEVEtLaV µEtaox.lJµatlCJat. xal. autol. OL 8rnoaÂOVlimÎOL EoTEQţav TOU
dvm motol. EV tfi 'X.OLVOtljtL TWV BEVEtLX(l)V WonEQ autou; tou; EV TU BEVEtlQ 20
xal. YEVVlj{}f.vmc; ii.al TQO<pEvTac;. rEvoµEvCl>V o-Ov TOOV ouv-3-ljxoov, Ota bfxa tQlÎ)QEOOV ăyo'UCJL Oo\Jxav EV 8rooaÂovLi<.11 xal. ElOayouOLV autov EVtOc; xol E~ayo'UOL
TOV OWrcOtlJV 'AvOQOVl'XOV. Kal. TOV VEoV ooiixav EU<JYllµiioavtE; UllEoîQEtpOV ai 198b
tQLÎ)QEL; Ev Botoottc;:i. Kal. fiv tOEi:v EXTOTE nAÎj-60; noAEµwv, Af.yovn; OL Toiiexoi ·
„ 'H n6At; auTlJ ÎjµEtiea unâQX.EL · Et yae Îjµfi; Tautriv cio{}Evoiioav oux &m:od- 25
~aµEv, OU'X. ăv d; uµCic; &rreMLVEV." - 'Ev yae TOUT<p tei> cpeovl)µon i'.aQTEQU
µaxri Eyf.vno 'X.ol unEQ[ox.uov ot ToiiexoL, EAtµoonov M ot 8E<JoaÂov1xEic;. Ot OE
Amivoi cpoBouµEvot, µ11 rcooc; of 'P~µoiot otEvoxwQri'8hTEc; Jtotfiooootv ăvraQoLv
xat tloa'ţwoL wu; Touexou;, muc; M BEVETlXOtJc; OlW~WOlV, f)v yae xai, 7CQOJ1aBwv, Îj n6AL; TOOV ToUQXWV, l)e;avTO rnu; TWV EU')'EVcJJV 'Pwµatwv o'li'.OtJc; µETa- 30
11 'A(3QUVEţ'l'"J scripsi: 'A(3(>UVEţot P: 'A(3QUVEţou Buii li 17 (.(U't"ouc; P: (.(U't"OÎt; Bek 1118
Vinetia I: BEVE't"LQ. Bek: sed v. p. 269 vers.
17 et 18.

Eui:uxtam Bek: Eui:ux.ijaat P 1124 Botwi:[a P:

4-5 cp. L. Chalc., li, 13. 22-14,25; G. Sfranţes, I. 95, 15-17 şi 137, 9-24
4: fiind epileptic: du1pă L. Chalc., I, 193, 6 suferea de lepră; cp. şi G. Sfrantes
I, 125, 2.-fusese al turcilor ... Baiazid ... l-a luat: vz. ~III,, 6. - ;cgoA.a~.cr.iv
.:e subînţelege x.Q6voi; un nom:nativ absolut; cf. 237, 17-18: uvanUwv de subinţeles riJ,w~.-
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pe altele în Creta şi altele în Veneţia. Şi pretextul plăsmu!t şi pus în circulaţie era că s-au rărit articolele de pr'.mă necesitate ca grîu, orz, păs
tăioase, came şi orice alte alimente; ca să se rărească deci familiile, cei
mai de frunte să se mute în altă parte din cauza acestei strîmtorări şi
mai pe urmă, cu ajutorul lui dumnezeu, se vor întoarce înapoi. Şi pe
foarte mulţi i-au dus încoace şi încolo şi pe mulţi i-au aruncat în fundul
mării; pe alţii îi chinuiau sub pretext de necredinţă şi pe cei ce au ră
mas, îi făceau să sufere prin nenumărate vexaţiuni. După întoarcerea lui
Murad clin Asia în Tracia, veneţienii a•u trimis soli la el, cerînd pace. El
însă nu le-a dat nici un răspuns decît numai că : „Acest oraş este din
străbuni al meu şi bunicul meu Baiazid cu puterea în mînă l-a luat de la
romei. Dacă ar fi romeii acei care l-ar stăpîni, ar avea motiv să spună:
E un făcător de nedreptate! Voi însă fiind latini veniţi din Italia, ce pricină vă aduce încoace? Plecaţi, de vreţi ! Dacă nu, vin în grabă". Şi
s-au întors sol!i fără nici o ispravă şi au trimis în scris răspunsu\ la Veneţia cu triremele de gardă, adică de pază.
5. La începutu\ primăverii însă, Murad ridicîndu-se din
Adrianopole, a venit la Seres şi, acolo concentrîndu-şi armata de apus, i-a scris şi lui Chamza să ia oştile de răsă
rit şi să treacă strîmtoarea, spre a veni în Tesalia. Impreunînd amîndouă
armatele, îl trimite cu toate oştile la Tesalonic. Iar Murad petrecea la Seres, îmbuibîndu-se de toate bunătăţile de acolo ; căci îl plăceau ospeţele, P.rll
tînăr atunci, de vreo 25 de ani. Chamza a înconjurat Tesalonicul cu palisade şi-l bătea zi de zi cu război ; şi cei dinăuntru faţă de cei de afară
erau ca unul la o sută. Şi după ce a pregătit scări şi foarte multe maşi
nării de stricat zidurile şi multe unelte de luptă, 1-a chemat pe Murad să
vină să înceapă războiul. Şi cei dinăuntru stăteau, aşteptînd triremele de
la Veneţia. Şi Murad a venit şi toate fuseseră pregătite bine în vederea
războiului : însă triremele nu soseau. Atunci Murad a dat de ştire cu trîmbiţa, spunînd: „lată, dau vouă toate cite sînt în oraşul acesta : băirbaţi,
femei, copii, argint şi aur; mie lăsaţi-mi numai oraşul". - Atunci trîmbiţele şi tobele au răsunat şi scările au fost puse ; căci ce puteau face cinci
sute, o mie sau două mii de oameni într-un oraş atît de mare ? ! Abia de
stătea la zece metereze cîte un arc greu ; şi suindu-se pe scări, în aceeaşi
Cucerirea
Salonicului de
Murad li în 1430.

20

25

;j()

----------

·---------

veneţienii au trimis soli: a.dică guvernatorul veneţian din" Salonic.
,
.
5: µ6vov i:t,v n6ALV l;µE: ăqiEn cp. cu i:t,v fle 1t6ALv EXELV lywye Pou).oµaL drn Ioan

Anagnostes ed. Bonn (împreună cu Georgios Sfranţes) p. 517, 5, aşa că Duca
pare să fi citit descrierea cuceririi Salonicului din 1430 scrisă de Ioan Anagnostes;
vz. şi XXXIX, 20. - arc greu: vz. XXIV, 11.
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orelJ..Etv, rouc; µh Ele; Eu~ouxv, rouc; bE f.v Kel}Tll, ăA.A.ouc; iv BEvEttlţ. 'H ~oo
µev'l ow EJtlJ'tAaOToc; &cpoeµli, on Ta rreoc; XQEtav El<JL omhux, ofov <Jt'tOc;; 'XQt'3a[,
oarreL«, 'XQE't'J ml ăUo Ei'. n TQOcpLf!ov· fita ro _&emwcrm ow Tac; ol'Xtac;, µEToL'X't'Jaarwaav oi. rceoUx,ovnc; EVE'XCX Ti)c; <J"TEvo:x.wetac; TCXU"îî)c; 'XCXL Etc; TO µETEnELTCX 8EOU
&ewyowroc; irccxvEAE:foovrm. METÎ}yayov oiiv rrÂEwwuc; CÎ>OE 'Xăui:aE mi. rroÂÂouc; f.v

.'i

Tcp ~u3cp EQQL'ljJCXV, WJ.ouc; wc; &rrfornuc; ExoA.cxţov, touc; OE EvCXJtOAELcp{}EvTCXc; Ev µuetmc; a<rEA.ydmc; ixaxouv. METa M To urro<JTQE'lj!m rov Mwear ix TI]c; 'Aaiac; El;
0QQK't')V, EaîELACXV oi. BEVEîl'KOL arrOX(>l<JLCX(>lollc; rreoc; CXUTOV, cxhouvnc; ElQÎJVl)V.
'O OE OU')(. QltOKQL<JLV ltCX(>Eo:X.EV CXUTOtc;, aXA' 1\ µ6vov on- „'H rcoÂ~c; CXUîl) JtCXTQlx6v µou xrljµa fon xcxi. o iµoc; mmrcoc; flcxymţÎj"î fiuvaµEL X,ELQL rtCXQa TWV 'Pw-

I~J9b

µcxi.wv rcxu"T't'}v EAcx~Ev. EL yae ~acxv 'Pwµcx.îot oi fiuvcxatEUovtEc;, iµol Eixov ăv
JîQOQ)(X<JLV TO"U AEYELV' 'O aOL'KWV. 'YµE~ M Aa.ttVOt ovnc; xcxi. arco 'hcxA.tac;, TLc;

Îl J't(>O<J:X.OOQl)OLc; TWV CÎ>OE; METCXVU<JTl)TE, EL BouA.rn{}E. El M µl), EQXOµm mxu." L"TQCXCjlEvTEc; ow M(>CX'KTOL E')'Q<l'lj!CXV îÎJV UJtOX(>L<JLV Ev BEVET~ <JUV Texte; îQLllQEOl
Tiic; ya(?filcxc;, tlYO\JV Tljc; rra(>cxcpuÂcxwiic;.
5. 'O M MweaT Ecx(>Oc; &e~cxµevou arcaQm; Ex tiic; 'Abetavoli d; LEQQU;
~Â{}E x&xEt "Tov <JTQ<nov crwa'3eol<Jcxc; EK Tljc; fifoEwc;, EYQCX'ljJE 'XCXL tcp Xcxµţă ÂcxBEi:v rac; fiwcliµELc; tl)c; lw xcxi. nEQ(iom t-Ov rroe-&µov Tou iÂ{}Ei:v Ev E>EttcxÂt~.
Lwcxcp{}evnc; ow oµou, <JTEÂAEL TOUTOV Ev 8E<J<JcxÂovtxu <JUV ;caamc; Texte; buvaµE<JLV. 'O fiE Mwea"T ~" iv Le{>{/mc xcxmteucpwv twv ixEi &ycx{}wv· ~v yae cptÂ.wv ro auµrro<JLCX, vfoc; yae UJtltQXE t6tE, ăywv froc; JtOlJ XE-ov. 'O OE Xcxµţăc;
N>tfiou <JXOÂorca, to xa{}rna<JŢî)V 1COÂEµtţwv E>rncrcxÂovtxriv. Ol fi' Evtoc; wc; rreoc;
wuc; €;w

~<JCXV

ExCXTOV rceoc; EVCX. TOTE X<lTCXOXElJU<Jcxc; xA.tµaxm;

I;)

20

xcxl EAEltOAEtc;

rrA.EinTcxc; xcxi. xcxmcr'Xrnac; rroHac; iµiJvuaE Tcp MweaT tou iA{}Ei:v, i'.va bwawat tov
rtOAEµov. Oi B' EvTOc; i'.amvto EXOExoµEVOL tac; t(>LÎJ(>Etc; arco tiic; BEvET[cxc;. Kai.

o MweaT

~Â{}E

25

xcxi. ta Tou rrol..Eµou xcxÂwc; xmE<JxEucxaw · xal cxî t(>LllQELc; ouY.

~<JCXV.

TotE o Mweat EXÎJQU~E OLa ti'jc; oaÂmyyoc;, Âeywv· „'Jao{1, MfiwµL m'.tvnx 200b

TCl Ev

TU 1COAEt TCXUTU

uµăc;- ăvbeac;,

T~V 1COALV iµE ăcpETE." -

yuval'Xac;, nmbtcx, ăeyueov, xeuo6v· ~lOVOV

TotE Î!XîJOUVTWV TWV oeyavwv 'X.ClL tWV 'XALµaxwv

{}hrwv, - rt yaQ Eixov rreă~m rrEvrcxxootoL
CJaUTŢ\ 1COAEL; µoÂLc; yae EV Mxa

µoi

îl

rreoµa:x.c00tv

TE-

XLÂLOL 11 bw:x,t/..toL ăvbgEc; lv ToEle; rţayeo~oÂoc;

fotatO' -

bu-

11 buvaoniJov-rEi;, Eµo[ Eixov scripsi: buvaa-r[~ov-rii; µot, dxE~ ~: bµv?,-anuov-rii;,
dxov Buii: buvaanuov-rii; µot, Elxov Bek li 15 yaglhai; P li 22 ot b -23 Eva P: Ma

quelli dentro erano molto pochi a comparatione de que\li fora: a pena che fosse uno contra cento I li 28 vµiic; P li 29 E~tE P: Eµoi Bull.
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s-au yăzut înăuntru şi, deschizînd o poartă, ca un roi de albine toată
armat<1 a intrat înăuntru. Şi grozăvie stranie era de văzut: bărbaţi şi femei cu f ineri şi fecioare nevîrstnice şi copilaşi, fiecare din călăreţi tîrînd rînduri întregi cu mîinile. Ei însă tîrîţi fiind, strigau numai vai ; şi cine să
se îndure de ei, nu erai, nici cine să le întindă o mină de ajutor. Un început
şi semn rău de nenorocirile ce aveau să vină asupra capitalei împărăteştL
Casele au fost golite, locaşurile de închinare pustiite, podoabele bisericilor,
sfintele odoare pe mîinile pîngăritorilor, fecioare alese în braţele desfrînaţilor, femei nobile în mîinile oamenilor de rînd ; şi toate nenorocirile, pentru ce şi cum şi de ce ? Pentru păcatele noa-stre ! Şi într-o singură. zi s-n
făcut deşert un oraş atît de mare şi a rămas pustiu. Dar sultanul adunînd
din satele şi oraşele dimprejur pe turci, i-a aşezat locuitori cu femei şi copii~
apoi a poruncit ca. dacă din romei carevai se va răscumpăra şi-şi va dobîndi
libertatea, să aibă \'Oie să vină şi să locuiască în acel oraş. Din mănăstiri
··P.te mai bune, ale căror faimă a străbătut pretutindeni, le-au făcut altare
ale religiei lor, a.fară de biserica marelui mucenic Dimitrie. Căci intrînd
într-însa, cu mîinile sale a jertfit un berbec şi şi-a făcut rugăciunea; apoi
a poruncit să rămînă în mîinile creştinilor. Dar podoaba şi a mormîntului
şi a bisericii şi a altarului, toate le-au jefuit turcii, lăsînd numai peretii
goi. Şi ridicîndu-se de la• Tesalonic, a venit la Adrianopole. Iar peste putin
timp, veneţienii au trimis soli şi au încheiat pace, de frică să nu piard~
cumva şi Eubeia.
Schlmblrl
6. I n zilele acelea s-a sculat un fecior dintre ai lui Mirde domni in
cea voievodul Ţării Romîneşti ; căci avea mulţi din flori.
Ţara Romînească. trăind în desfriu. Şi s-a ridicat din Constantinopole, căci

petrecea acolo la palatul împăratului Ioan în ţinută militară şi stătea zi
de zi la sfat cu oameni mai tineri şi îndemînatici la lupte şi rebeliuni ;
căci în timpul de atunci se găseau şi oarecare Romîni la Constantinopole.
Şi ei l-au luat şi au mers la o margine a Ţării Romîneşti şi acolo adunîn6 - 8: vz. V. Grecu, Istoricul bizantin Duca, în „Anal. Acad. Rom., Mem. Secţ.
ist.. seria III, voi. 29, p. 649-658.
6: ln zilele acelea: Cu cuvintele acestea, Duca introduce în cronica sa, îndată
după ce a istorisit cucerirea Salonicului, întîmplată în 29 martie 1430
(vz. Ioan
Agnostes, în ed. Bonn al lui Georgios Sfran\es, p. 507, 3), preţioasele ştiri ce ni
le dă din istoria Ţării Romîneşti. Dar even'mentele ce ni le comunică, nu e numaidecît să se fi întîmplat chiar în acelaşi an, căci cu alt prilej, Duca introduce în
povestirea s.a cu aceleaşi cuvinte evienirneni':e întîmplate îna·inte de şas.e ani (vz. XXV,
8 : ln zilele acelea), aşa incit cele ce ni le spune din trecutul nostru, au putut să se
intîmple şi în acelaşi an, dar şi cîţiva ani înainte sau după 1430. - un fecior din_tre
ai lui Mircea: e
l\gayou).10; (vz. 8 şi JO), adică Vlad Dracul (după Duca dec~ a
domnit de pe la 1430), fecior din flori de-al lui Mircea cel Bătrîn; vz. D. Oncml.
Din Istoria Romînilor, Bucureşti, 1909, p. 187; I. Minea, Vlad Dracul şi_ vremep. sa
extras din „Cercetări istorice" IV, Iaşi, 1928, p. 27-28; N. Iorga, Istoria romin1lor,..
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BavTE; oiiv toi:; xl.l.µaţLv aU{)ooeov Evto; EUQE-8rioav xal avotţavn:; ~dnv mJAîJV,

w;

<TµYjvo; µEÂ.LOOOOV arca; o OTQaTO; EVTO; EtOiJEt. Kal ~V H>Ei:v ţhov TEQa;·
ăv8ea; xal yuva.i:xai; oliv vfot; xal :rcae'3hot; acpÎ)Atţt xal BeEcpuA.tot;, oeµa'3oli;

o xa-3El; toov fmdoov Exwv

ev

XEQolv El.xwv. AuTOl bf: to oliat µ6vov H:xoµEvot

lxeaţov· xal oW. fiv o EAEwv o\18E: o OQEyoov XEÎ:Qa Bori'3da;. 'A:rcaexÎl xffx11 'Xal

&:rcafoto; toov µEl.Mvtwv xaxwv

ev

s.

tfi BaotAEuofutn. 'Eyuµvw'3rioav oÎXoL, EQîJµw-

'311oav vaot, EXxĂîJ<:rtwv EUTCQETCELm, xELµÎ)Am LEQa Ev XEQOL µtaewv, :rcaQ'3Evot
OEµval EV ayxal.m; Cl<TWTOOV, yuva.i:xE; EUYEVEi; Ev XEQOLV ayEVWV" ;ml TU rcavta
xaxa, TL xal rcw; xal bLa tL; 8La ta; &µaetta; fiµwv. 'Ev µt{ţ oiiv l'lµEQi;t 'XEVW{}Efoa 11 tooautri rc6A.t; EµELvEv EQî}µo;. 'O Bi ÎJyEµoov a'3eo(aa; Ex· tfuv

:TCEQtţ

Io

xooeioov ')!.(lL JtOÂ.EOOV, Eyxatobtou; Touexou; oliv yuvmţl xal TEXVOt; xatEoTîJOEV,
XEAEUoa;, EL ni; TWV 'Pooµatoov Eţayoeao'3ELîJ xal EAEU'3EQ00'3flîJ, EXETW ă8ELav
TOU EA'3Eiv xal OLXÎ\O<XL JtaAtV Ev autfi tfi JtOAEt. Ta 8E: TWV µova<TTîJQl.WV XQEL TTOTEQa, ©v at cpYjµm Jtavtaxou EXîJQUTTOVTO, EJtOlîJOE Bwµoli; tfJ; autwv '3eriOXELa; 7tÂ.Î)v "tOU vaou TOU µEyal.oµa(>TUQO; TOU ~î}µî}TQLOU. l{at YUQ Ev auT\({l
EtCJEA'3oov xal {}foa; XQLov Eva o1xdm; XEQcrlv TCQOCJî}uţmo · EÎrn ExEAEooE roii

20 Ib·

15

dvm Ev XEQCJl TWV XQlCJTLaVOOV. IlAT)v xal TOV TOU tacpou xo<rµov xal TOU vaou

K<lL TWV &8utoov ăJtavm of Touex.ot EvOOcptoavto, totxou; µ6vov acphu; XEVou;.
'AruiQa; 8' EX tfJ; 8ECJCJaAOVLXî}; ~A'3Ev EV 'A8QtUVOUTCOAEl. Mn·' oA(yov 8E: OL
BEVEttxot' CJttLAavTE; UTCOXQLCJLUQlOU;, ETCOlîJ<TU\I ELQÎ)VîJV cpoBouµEVOt, µi1 :rcw; oM' E"A
CJ<OOt Xat' TîJV
l.lpOLaV.
6. 'Ev 8E: tai:; 11µEQm; Exdvm; i'1YEQ'3îJ ni; toov ufwv tou BE11B6f>a BJ..ax(a; M(hţo-u· EÎzE YUQ :rcoAAoli; v6'3ou; UCJWTW; ţ&v. Kal &rcaQa; EX TÎ\; KwvCJtaVTLVOUTCOÂ.Eoo;, ~" yaQ hEi: 8taywv ev tcp :rcaÂ.attq> tou BaCJLAEw; 'lwavvou ev
CJTQanwnxcp oziiµan xat auvoµtAciw xa'3Exa<TtîJV aliv VEWTEQOt; xat TCQo; Ta µaztµa Y.al clVTaQTlXU bn8E~Lot;• ~CJav yaQ imL BA.azot nvf:; EUQLOxoµEVOl T0 TOTE
XatQ0 Ev "tfl KwvoTUVTlVOU. Kal aÎl A.aBovTE; auTOV arciJECJ<XV Ev EvL ăXQ([.l BA.a-

4 Hxwv scripsi: EA.xona; P: forma demJtica participii li 22-23 Tou
zeiui; fllJÂ"t'ţou p IJ 26 fJtlbE;to•.i; Buii: EltlbE;loui; P.

~EL~obu

f-IJ.u-

· voL IV Bucureşti, 1937, p. 10-25; C. C. Giurescu, Istoria Romînilor, ed. 2-a, Bucureşti,' 1937, voi. II, p. 2-5; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti, 1944.
p. 57-58 şi Al. A. Vasilescu,. U.rmaşii lui ~irce~ ~el B~tr;fn pînă la Vla~ Ţepeş,
extras din „Revista pentru 1stone, arheolog1e ş1 ftlolog1e XV, Bucureşti, 1915,
p. 17-18, confundînd însă pe 8eayouA.LOi; cu Dan. - la palatul lmpărat11ltti Ioan:
e Ioan VIII Paleoiog 1425-1448. https://biblioteca-digitala.ro
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du-se destui, se adunau zi de zi şi s-au făcut o armată puternică. Căci era
neamul romîn'.lor iubitor de dezbinări şi-şi îndrepta cu uşurinţă gîndul la
răsturnarea domnilor.
7. Căci voievod în timpul de atunci era un nepot de-al lui Mircea, feciorul fratelui, care se chema Dan. Şi cînd a aflat că Mircea a murit, acela însă se găsea cu Murad în expediţie în contra Constantinopolei şi c;i
11nul ce era gata la orice faptă de război şi însuşi mergea cu turcii la
pîndă, s-a strecurat pe ascuns în oraş. Şi dindu-se de cunoscut împă
ratului, lua parte la ieşirile bizantinilor şi săvîrşea fapte mari de vitejie
în contra turcilor. Şi cînd Murad s-a lăsat de împresurat Constantinopolea
şi n-a ajuns la ce nădăjduia, ci şi-a greşit scopul, atunci Dan s-a închinat
împăratului şi-i cerea slobozenie să plece pe drumul cel mai drept acasă.
împăratul dindu-i toată cinstea, l-a urcat în una din cele mai mari corăbii şi l-a trimis pe Marea Neagră la Cetatea Albă. Acolo boierii Ţării Romîneşti ce se aflau, l-au proclamat pe el domn şi l-au pus în domnia bunicului său omorîndu-1 pe feciorul din flori al lui Mircea. Cum s-a făcut însă
domn a toată Ţara Romînească, a trimis soli la Murad, căutînd să-l împace ; şi s-a făcut, căci era Murad bun din fire şi blajin. Şi dădea deci tributul cuvenit în fiecare an şi avea linişte în orice privinţă şi Dan domnea peste Ţara Romînească.
8. Ci cuvîntul să mi• se întoarcă acuma la Dragulios, căci aşa se chema, pentru că era rău şi viclean în felul lui ; căci numele Dragulios se şi
tălmăceşte cu rău şi viclean. Purtînd deci război cu Dan, i-a tăiat capul
şi a stat domn pe tronul tatălui său. Murad însă cînd a aflat de această
faptă, s-a necăjit rău ; căci el avea în mină alt frate al lui Dan şi, voind
c;;ă-1 pună pe el domn în locul fratelui lui ucis, l-a trimis cu armată în Ţara
Romînească. Dragulios însă pornind război crîncen în contra năvălitoriCăci

era neamul rominilor iubitor ş.a.m.d. : E o explicare vădit simplistă şi neîndestulă
toare care a trecut apoi şi la învăţaţi umanişti ca Enea Silv:o Picolomini; vz. I. Minea,
op. cit., p. 23 şi 25.
7: un nepot de-al lui Mircea: e Dan II (1420-1431 cu întreruperi) ; vz.
XXVIJl, 10 şi XXIX, 3 şi operele citate la nota 6: un fecior dintre ai lui Mircea.
Numele acestui nepot, Duca ni-l comunică în rîndurile următoare : atunci Dan s-a
închinat împăratului, adică lui Manuil II Paleolog (1391-1425) sau mai degrabă
lui Ioan VIII Paleolog care, tot cu titlul de împărat, ajuta pe părintele său bătrîn
la treburile domniei şi care condusese apărarea oraşului împresurat de Murad II
vz. XXVIII, 3. - Şi cînd a aflat că Mircea a murit... omorlndu-l pe feciorul din flori
al lui Mircea: Lui Duca îi scapă aici informaţia exactă. Mircea cel Bătrîn murise
la 1418. Murad II a împresurat Constantinopole în vara anului 1422. Intre timp
Dan II a mai stat pe tronul Ţării Romîneşti, aşa că trebuie să fi ştiut de mai
înainte de moartea lui Mircea. ln 1421 turcii aduc în locul-i pe Radu Praznaglava
şi Dan se vede că n-a putut obţine ajutorul lui Murad II care împresura Constantinopole, unde îl va fi căutat după informa\ia lui Duca şi atunci se strecoară în
·Oraşul împresurat, se distinge în lupta de apărare care e încununată de succes, şi
cu ajutor bizantin îşi ocupă din nou tronul ; şi boierii care l-au proclamat din nou
<lomn, îl omoară pe Radu Praznaglava, feciorul din flori al lui Mircea, ceea ce
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xi.a; 'il.UXFL a-3eow{}€vw; l.xavot, TO 'X.a-O-' Îll.lEQOV 11-0eotţovto xal, JCUQEµ~oĂ;~ xeaTatcl Eî'EvETO. THv yae TO yEvor; TOOV BA.axoov CxO"UoTaTOV xal, rceor; bn~ouA.[hv
n7w fiyEµovoov (>enov tÎ)v yvooµY)v EuxtvriTov.
7. 'O yae BElJBOBar; TOU TOTE 'i«XlQOU UJC~Q;(EV avnvwi; TOU M.tA.tţa, \JLO<;
df>EÂ.cpoii, NMvou f.novoµaţoµhou. Ma-3oov oiiv, ott t'.l'8vl)XE MtA.Tţar;, - f.xEi:vor;
f>t ~V f>laywv O"UV t<i'> MoueaT, OTE EcrTQUTEUO"E XCXTcl tfji; IIoĂ.Eoo<; xat wi; Ev n:a(KltaţEl JtOAEµou Etotµoi; xai autor; O"UV toi:i; Touexotr; f>eaµoov Et<; f.vtf>eav, - EA.a{}Ev d<rEA.'3chv f.v tii n:oĂ.EL. Kat f.µcpavi\ notiJcrai; foutov T<i°> BacrtA.Ei f,ţiJQXEto
cruv Toi; 'Pooµa[oLi; xal, ~v8eaya'3Et 'X.atu Toov Toue'X.oov. 'Qr; o-Ov o Mooeat futfotl')
ti\i; I16ÂEooi; µÎ) Tuxoov, o Ev f.An:tcrtv ~v, &A.A.' ânoTuxoov tou oY.onou, ml, o NMvoi;
JtQOO"XUV~cra; T<i°> f3aotĂ.Ei: f.ţÎJTEt H.w3EQUxV xal, oMv EM-Eiav TOU EA'3Eiv Et<; ta
if>ta. 'O BacrtÂEui; cptÂonµÎjcrai; M 'X.at Et<; µ[av tc'i>v µEytotoov vri&v Eloaţai; fotELÂEv autov am) TOU Ilovttxoii IlEÂ.âyoui; Et<; TO 'AcrneoxaO"TQOV. 'ExEi bt OL tfji;
BA.axl<xr; EUQLO"x6µEVOL ăexovtE<; EucpÎjµY)O'aV autov wr; ftyEµova 'X.Ol Et<; TÎ)V JtCXJtmxÎ)v Î)yEµov[av aJtEXCXTOOTl)O"CXV, XTELVCXVTE<; TOV vWov ULOV TOU MU:tţQ. 'Qr;
a· E'(EvETO XUQLO<; JtCtO"lJ<; BA.axi.cxr;, fotElAEV dr; TOV Mooeat anOXQWtaQLoU<; ftQY)-

20'.Zb

10

15

VEUO"OOV autov· x.al EyEVETO, ~V yae XQY)OTO<; T<i°> -fi'3Et 'i«XL l1µEQO<; o MooQOT. 'EMboto youv nae' amou TO 'X.CIT' hor; TEAO<; Y.UL EÎXF rcavrntav ăvan:aucrtv 'X.UL TÎlV
BA.axlav o NMvor; aU'3htEuEv.
8. 'AÂA.' f.n:avltoo µot vuv o Myor; dr; tov ~eayouA.tov· ouroo yae haA.EiTo, 20
n:avoiieyor; toi:r; TQOJtOt<; wv. xat yae TO ~eayouĂ.tor; ovoµa JtOVTJQO<; EQµY)VEUETat. KQOTÎjcrar; o-Ov n:6A.Eµov µETU TOU NMvou a;cETEµE tÎ)v autou XEcpaAÎJV xal,
XUQLO<; tfjr; ftyEµov~ TOU Jtateor; autou xmfotlJ. 'O f>E MoueaT µa{}oov T~ f>eăµa ~aeewr; €cpEQEV' EÎXE yae f.v X.Eecrtv ăA.Aov ăf>EÂcpov tou NMvou xaJ, BouA.ri'3-Etr; TOU XUTUO"TÎ\Oat a\rttlv ftyEµ6va aVTL TOU cpovw3Evto<; af>EA<pOU UUTOU, EcrtEL- 203b
AEV autov <JUV f>uvaµEt EV BA.axtQ. 'O bt ~QayouĂ.tor; n:6A.Eµov O"TEQQOV f.ydear;
3 {!E:twv P

li 4

~Ei:~Mai;

P.

pare că s-a petrecut mai tîrziu (vz. operele citate J,a nota 6). - Cetatea Albă
•Aotte6xao"reov.
Explicarea numelui cred că ne-o dă cel mai bine Constantin VII
Porfirogenitul care. vorbind despre
leTJµ6xaoTQa „cetăţi fără stăpîn", nu părăsite,
„pustii'', de la V·adtNile Nipmlui, ne ~puine că „pirima eclate e c·ea numită de .P~
cenegi „Albă", pentru că pietrele apăreau foarte albe" xaaTQov ttQii>tov TO ovoµaatttv
:n:aQa T<i>v IlaTţtvaxiT&v "Acmeov 6ia TO Toui; Ji.lttou~ a1hoii cpa[veattat xaTaÂE\ixoui;
De administrando imperio, ed. Bonn, p. 167, 7 sau ed. Moravcsik-Jenkins, 37, 60.
8: Dragulios: adică Dracu. - IIavoiiQyoi; rău şi viclean : Duca explică astfel
greşit
iiQayouÂtoi; sub impresia contemporanului său Vlad Ţepeş (1456-1462), fe·
dorul lui Vlad Dracul ; vz. N. Iorga, Geschiehte des osmanischen Reiches, voi. I,
Gotha, 1908, p. 413, n. I şi I. Minea, Vlad Dracul şi vremea sa, p. 6, n. 2. -- alt frate
al lui Dan: .despre acest frate al lui Dan II vz. Al. A. Vasflescu, Urmaşii lui Mircea
cel Bătrin, p. 15, n. 11.
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lor, i-a pus pe fuga şi pînă Ia urmă i-a nimicit
ucis şi însuşi a moştenit domnia.
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şi.

pe fratele lui Dan l-a

9. In anul acela a venit un om de-ai lui Caraman ş1-1
spune iui Murad, că între caii aceluia e un cal din cei arabeşti în ce priveşte isprava, statura, culoarea, proporţia
mădulărelor şi încheieturilor lui ca nid unul din cîţi cai sînt crescuţi şi dre·
saţi bine şi cu grijă la arabi. Şi pe Murad l-a apucat pofta să aibă acel cal
şi trimite pe unul din slujitorii lui de cinste şi-i cere calul ; Murad avea
nădejde să-i dea calul la cea dintîi vorbă, de dragul prieteniei sau în
schimbul unui preţ oarecare ; căci Murad era acela care mereu îl hăr
ţuia şi-l ameninţa totdeauna, pentru că d~n timpul părintelui şi al stră
bunilor săi norocul a stat de partea lui şi în contra ţării lui Caraman.
Şi aşa în multe feluri avea nădejde să pună mina pe cal. Caraman însă
gîndind dimpotrivă, a răspuns slujitorului lui Murad : „Poate stăpînul
tău să încalece calul ăsta ?" arătîndu-i şi calul cu degetul. Acela însă
a răspuns : „Dacă poate sau nu poate, nu e de căderea mea să dau răs
puns ; căci numai dînsul poate să-ţi răspundă ; mie însă spune-mi răs
punsul care am să-l aduc domnului meu". Iar Caraman a spus :
„Anunţă domnului tău, că : „Nu vei putea sta pe cal, deoarece e foarte
zburdalnic ; căci eu abia de pot pune piciorul în scară ; şi de aceea nu
ţi-l trimit". Cînd :i auzit 1'\urad aceste vorbe, s-a cătrănit tare ş1, m
grabă adunîndu-şi oştile, a trecut strîmtoarea şi a sosit la Brusa, aştep
tînd şi acolo puţin, pînă să se adune şi oştile de răsărit.
Murad II
se războieşte
cu Caraman.

10. Şi Dragulios, voievodul Ţării Romîneşti, care a fost
la Brusa.
amintit de curînd, a venit trecînd strîmtoarea şi întîlnindu-s~ la Brusa cu suita.nul Murad; şi închinîndu-i-se, i s-a supus şi i-a fă
găduit că, atunci cînd Murad o să trebu:ască să treacă în Ungaria, el îi va
da vad, el va merge înainte pînă la graniţele Alamaniei şi Rusiei. Murad
bucurîndu-se mult de aceste făgăduieli, l-a pus să stea Ia masă şi să bea
împreună cu el şi l-a primit cu toată cinstea şi cu daruri foarte multe pe
el şi pe însoţitorii lui, căci erau peste trei sute; şi îmbrăţişîndu-1, l-a lăVlad Dracul

25

30

5a t

să

plece.

9: Caraman: adică un urmaş din timp1;1l lui Mur~d II (1421-::-1451) al lui
Caraman întemeietorul sultanatului de la Icomon al turcilor caramanl11; vz. XVIII,
9. L. Cha\c., II, 20, 17 îi spune Caraman Alisurios, confundîndu~I cu Cann:ian (vz.
G. Moravcsik, II, 68 s.v. 'ALoueeos); ne mai spune că Murad a eorn1t ~su~ra 1~1, p~ntru
că între altele i-a găsit şi vina, că 1-a adăpostit pe fratele sau mai mic ş1 apoi l-a
trimis la bizantini.
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xcrnx TOOV E1tEµBmv6vrwv, ETQE'l!JE Y.UL El; TEAo; ÎJ<pUVtOE 'XUL TOV abEAcpov TOU
Nbavo\J E'Y.TELVE Y.al mho; T~v ftyEµov[av ExÂ:1wov6µ11crE.
9. 'Ev ExELVlp 5€ T0 ETEL ~A{}Ev EL; E'Y. TWV mu Kagaµav arrayyEAWV T0
MO\JQUT, on Ev Tot; l1t1tOL; UUTO'U fonv EL; TOOV 'AQ<:lBtxwv i'.rrrcwv Ev TE J"CQU~Et
Ev TE ÎJAlxi~, f.v xgwµa.Tt, h tcr6T'lln Twv µEAWv TE xaL ăg{}gwv lo; o\1bd; -r&v
JTuga mi:; "Aga'l!JL xaJ.&; 'Y.UL f.rc~µEJ.w; TQE<poµhwv 'X.UL nmbEtJoµhrnv. ·o MouQat oiiv EA{}cl:iv El; Em{}uµ[av mu '(rcrrou <J"TEAAEL ha rwv nµ(wv auTou bou/.wv
r..ui. ţrini: tlOV l'.rcrcov, E/.n[ţwv o Mougar 'XUTcl T~V J"CQWT'llV ayyEAlUV TOU bouvm
TOV i'.rcnov XUQLV <ptÂ.[a; li avral.Auy~; nvo; nµ~µmo;· ~V yag o Mo\JQUT ad
bEQW\' X.Ul EJ"CU1tElAOOV a UTOV J"CUVTOTE, EY. 1tU.TQO{}Ev 'X.Ul 1tU1tJ"CWV Eurux~; wv 'Y.U'ta
T~; 'ftyEµovl.a; Tou Kugaµav. 'E{}a{>Qtt Totvuv xa.Ta not.Aou; Tgorcou; Tou EXELV
TO\' i'.rucov. ·o M Kugaµav TU EvUVTla cpgovfov aJ"CEAoyicraTO T0 bou/.qi TOU Mouear "L\uvmm o 'X.UQtO; 00\J f.mB~vm T0 'Lrcrccp TOUT<p;" - bEt'KVUCOV ba'KT\JAObti.xno;, xal -rov i'.rcrcov. ·o bE EircEv· "El MvuTat li ou MvaTm, ouY. f.µoL T\JYxavEt ~V U1tO'KQtOlV bouvm. UUTo; yae MvuTa.L TOU aVTU1tO'Y.Ql{}~vut O'OL. f.µoL
bE arcoxgLvm Ti To µEl.1-ov &vmrcoY.gi:vm T0 xug(cp µou." - ·o bE Kaguµav Ecpri·
„ „ 'AvayyEtAOV t0 Y.\JQLcp O'OU, on. "Ou buv~crn xu{}icrm Ev t0 i'.ruccp, UYEQCOXO;
urcagxcov· µ61.L; yag f.ycl:i T~V f.rciBacrLv THrriµL' 'X.UL flux TOUTO ou J"CEµnco O'OL."" ·o bE Mougat axofoa; rnu; Myou; EO'X.AllQVv-&rj 'XUL, orcoubfl TU O'TQUTEuµam
<rnvayay<iw 'XUL J"CEQUO'a; TOV rrogilµov, Et; Ilgoiioav acpl'Y.ETO 'X.U'KEl µt'XQOV &vaµEiva;, EW; 'XUL Ta T~; aVUTOA~; cruvax{}wcrL.
10. KaL o rcgo µtxgoii Qll{}EL; L\gayou1.t0;, o BE'YJBMu; BJ.ax.ia;, Ecp{}acrE
lha.Ba; TOV nog-3µov 'XUL Ev TU Ilgo&rn TUXWV r0 aµ'l']Q~ Mo\JQUTL. 'XUL 1tQOO''X\JV~O'<l; a.unp urcEray11 urcocrxE-3Ei;, orcomv Mn nEgăcrm o MougaT h TU Ouyygil(t,
auro; brocrEL 1t0QOV, auroi:; YEV~OETm rrgooborcoto; ăxgt; OQlCOV 'AÂaµavta; TE 'XUL
·Pcoo'La;. ·o bE MwgaT ayacr{}d; EJ"CL mi:; U1tOO'XE{}Ei:ot 'X.UL oµorgarcEţov 'XUL cruµ1tOT1lV aurov. J"COt~cra; 'X.UL /i.[av <plAOTtµ~cra; 'XUL 8&ga 1tAEloTU UUTOV TE 'XUL wu;
OU\' auTQ'>, fioav yaQ UJ"CEQ wu; TQLU'XOO'LOU<;'~ 'XUL &.o-rcaoaµEvo; arcEÂ\JOEV.

1-2 abd..q:iov 'foii NM.vou scripsi: llpayouALov et supra ad M.vov P: el fratello de
Danos I: M.vou &bdq:iov Buii 1114 oux Eµoi Buii: oux tµÎ) P: oux tµov Bek li 22 j3E'ij36ba;
j31.ax,Eta; P li 23 Moupan P: Moupa't' P 1 Buii.
IO: care a fost amintit de curînd: vz. 8 şi 6. - pînă la graniţele Alamaniei şi
adică ale Austro-Germaniei şi Rusiei subcarpatice.

Rusiei:
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11. Murad din Brusa a venit la Cotiaion şi de acolo ridise supune.
cîndu-se, a intrat în hotarele lui Caraman şi a cucerit două
oraşe ; unul se cheamă în limba turcilor Acsiari şi celălalt Pegsiari; şi
oraşul din urmă era aproape de Iconion la o depărtare de două zile de
drum. Atunci Caraman neavînd ce face, trimite soli la el pe cei mai de
cinste din marii lui dregători şi bani destui şi calul şi-i dă şi cele două
oraşe care le luase, cu satele şi cîmpiile, numai să se întoarcă înapoi ; şi
i-a trimis scrisori de rugăminte şi soru-sa, căci Carama•n era cumnat cu
Murad, ţinînd µe sora acestuia. Iar el lăsîndu-se îndoit prin rugămintilf'
lor, a făcut pace cu jurămînt şi s-a întors.
Caraman

5

10

.

XXX. După ce a sosit la Adrianopole, a aflat că despotul
Serbiei, feciorul lui Lazar şi fratele soţiei lui Baiazid, a
murit ; despre acesta a fost vorba în timpurile lui Baiazid,
anume llderim ; şi Murad trimite soli la urmaşul lui şi-i cere întreaga
Serbie. Căci despotul care murise, nu avea moştenitor ; se săvîrşise din
viaţă fără copii. Avea un nepot de soră, de la Mara, fata lui Lazar şi
sora răposatului Ştefan ; era adică Gheorghe, feciorul lui Vulc, ginerele
lui Lazar. Văzînd el solii, i-a cinstit cum trebuia, şi luînd în seamă apucăturile balaurului că, dacă a mîncat şi s-a săturat, se va smeri puţin,
de altcum, şi Serbia şi Bulgaria şi locurile din părinţi, toate deschizînd
larg gura, le va înghiţi, activează potrivit împrejurărilor şi-i dă în căsă
torie pe fie-sa şi partea cea mai mare din Serbia chipurile zestre, numai
să încheie pace cu jurămînt. Iar numărul talanţilor de aur şi argint, cine-l va putea spune ? Trimite soli şi-l înduplecă pe sultan şi el trimite
pe Sariţia, unul din viziri, să peţească fata şi să-i dea lui Gheorghe jurămînt şi să ia şi de la el încredinţare. Şi s-a întîlnit Sariţia cu despotul
Gheorghe şi săvîrşind lucrările logodnei, a venit înapoi. Cerînd despotul
dezlegare să construiască pe . malul Dunării o cetate, Murad i-a dat-o ;
şi s-a trimis o hotărîre în scris şi despotul a început să zidească Smederevo.
Cererile lui
Murad 11 faţă de
Serbia.

15

20

25

30

XXX, I : despotul Serbiei: e Ştefan vz. XXIX, 3, feciorul lui Lazăr (13721389), care a fost ucis în lupta de la Cosovo 1389 vz. III, 2; pe. Ştefan (1389-:
1427), mort fără copii, l-a urmat nepotu-său de soră Gheorghe•. feciorul cumnatuh.~1
său Vulc Brancovici, ginerele lui Lazar. La Gheorghe Brancov1ci (1427-1456). tr1·
mite Murad II soli şi Gheorghe dă pe fie-sa Maria după el, spre a-l molcom1. a fost vorba: vz. IV, 1. - trimite soli nfµnEL ă.itoxg1a1aglou~ cp. L. Chalc„ II, 20,
7-17. - xai.
yaµfJgo~
ginerele: e Vulc şi am aştepta
yaµfJgoii
în acord
cu
Boui..xou
Dar, pentru că urma iar un genitiv, Duca. a intercalat un . xat
şi a continuat cu nominativul. Tn genere, Duca nu prea ţme acordul cazului la
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11. ·o BE MWQUT EX TÎ\t; TIQOUaY)t; Eli; KonJUElOV EJ.„-Owv, E'XEL-0Ev arru(la::
EloYjMlEv f.v rnîi; OQLoti; rnu KaQaµav. K_at XEtQwoaµEvoi; rtoÂEti; Mo, ll µ[a xuÂE'i:mt xma TÎ]V TOOV TOUQ'XWV yÂoonav „ AxotUQl, ll bE ETEQU IIiyotaQL. fiv fi~
11 rtoA.ti; auTîJ Eyyui; 'faov(ou, futexouoa Bfo fiµEQwv Mov. TotE o KaQaµav µ1'1
EXWV n 3gaom, <JTEAAEL :n:go; UUTOV JTQEo~et; rnu; f.vnµoTEQOUt; TWV clQXOVT(J)V 5
UUTOU 'I.UL XQ~µa-ra hmva xat TOV lMOV xat Tai; Mo rcoÂEti;, ai; EAa~E, ouv TOLt;
-x.aµrtoti; xat Toi:i; xwQtoti; µovov wu OTQacplivm Eli; Ta orttow, oTEÎAa<Ta -x.aL yea- 205b
cpai; :iCUQUY.ÂY)TLY.ai; fi aOEÂcpÎ] aurnu TCQOt; aUTOV, fiv yag o KaQa~lUV yaµ~eoi;
Ere' aOEÂcpfl TOii MwQaT. ·o SE xaµcp-Odi; mii; rtagaxA~OEOW aUTOOV ETCOL'Y)OEV dQl)VY)V ouv OQXOti; 'XUL UTCEOLQE'ljJEV.
10

XXX. 'EM}wv bE Ev 'ABgtaVOUTCOÂEL it<lL µa-Owv on o OEOTCOT'Y)t;

~EQ~Lai;,

utoi; 101.i Aaţagou ML yuvmmOEÂtpoi; Tou Tiaytaţ~1, futE-OavEv, ov o A.oyoi; Ev
10ii; 1ou TiaytaţljT xgovoti;, rnu 'IJ..Tgljµ Myw, to16gri0Ev, :n:eµrtEt rtgo; 1ov,
aurnii 3tCtaoxov WtOXQLOta(>LOU;, ţ'Y)TOOV TÎ]V artaoav ~EQ~(av. THv yae o .&rco.:.
-&avwv µÎ] Exwv xÂY)Qovoµov· xai. yag futmi; hEAEuT'Y)oEv. EixEv oiiv CxaEAcpt3ouv
1.c;
EX TÎ\t; Magw, tîti; -&uymgoi; Aaţagou 'XUL abEAcpîti; auTOU TOU TE'3VY)itOTOt; ~Tl'
cpavou. fiv yag rcw(>yt0i;, utoi; BouÂxou 'XUL y~~go; Aaţagou. 'I3wv oiiv TO'I\;
CtTCO'XQLOta(>lOUt; xai. nµ~oai; au-roui;, roi; EXQi\V, 'XUL xa1a voiiv Aa~oov Ta; TOU
bgaxovrni; ElT'Y)QELat;, on, EL µEv cpayn 'XaL XOQE0'3i\, µt'XQOV Tartctvw-&fi<TEtati, El
.5' oiiv, xai. ~EQ~l<XV xat BouÂyagtav it<lL TOU; J'TaTQL'XOUt; tortoui; au-roii, artav- 20
ta xavwv {>ocp~oEL, xai. rt(layµmEUEtm TOV Y.at(>OV 'XUL Mowotv aut0 tÎ]V a\iTOu
-&uymiga di; yOµov 'X<lL TO :n:J...~ioTOV µigoi; TÎ\t; ~E(>~Lai; ELt; TCQOL'X.a ruxa, µovo\:
h6gxw; notÎ)Oooot TÎ]v dg~vriv. XQU<JLou OE i'.UL 'aeyugtou rnM.v1wv &.Qt{}µOv 1t;
f>t'Y)y~OEtm; ~TEAAEL artOit(>LOL<l(>LOU; xat :n:EWouot TOV Î)yEµ6va· xat :iCEµ:n:Eţ TOV
~UQ'Y)tţtav, EVU 'tOOV BEţtg~Owv tOU µvY)OTEiioat tÎ]V 'XOQ~V 'i'.UL. Oouvm ogxou; îl'[>
25
rECogy[cp 'X.UL AaBEi:v ;mg' auToii uocpaAEtaV. 'Evtuxwv oiiv o ~aQY)tţ(q~ n~ o'~~ 206b
OTCO'ttJ rEwgy.(cp 'XUL tEÂEtW<Ta; tÎ]v TWv µVllO'TQW:V rcgă;tv ErtavftA'3Ev .. Alt~ou;
AUQ'LV tOU olxo3oµi\om TCOÂLXVLOV EV tji axti\" toii ~avouBEwi;, BEOW'XEV au11'1v
o Mougat• 'X.UL clltEA{r&rj OQLOµoi; di; autov xai. île;ato wdţnv o.3EO:rt6t'l')i; TO
~µeBgoBov.

30

12 yuvcuxubd„cpo; P 1119 i5Qaxovi:o; Buii: i5Qa>rn'(•u; P li 20 ()' ouv P: 15~ ou Bu)l 11 ~Ş
~EţuQLbwv

P.

. ·

apoziţie, ci continuă cu nominativul ; cp.
autou;,
ETL ucpÎjALxE;
ovn; p. 263,
13 sau f.v xacrtQ<t> tLv[, Nuµcpmov EJtovoµal;6µEvov p. 263, 14 et passim. - şi Bulgaria:
despotul Serbiei stăpînea atuncea şi peste părţi di11 Bulgaria .. - talanţilor: termen
clasicizant pentru bizantinul „centnar'"; vz. XIX, 9. ~µti5Qo~ov
Smederovo:
Semendria, adică cetatea sf. Dimitrie, mai greu a sf. Andrei, pre.cum crede Bullialdus,
Duca, ed. Bonn, p. 595.
·

17-5217
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Expediţia lui
2. Fi:nd acuma aproape vreme de vară, Murad porneşte cu
Murad li şi Vlad ,
t , Ul
. •. ŞI,. t recm
• d D unarea l a N"1copole, 11 iese
Dracul în Transil- arma a m
ngana
vania, 1438.
înainte Dragulios şi întîmpinîndu-1 cu bucurie, îl însoţeşte
cu armata sa pe Murad. Şi ducîndu-1 înăuntru cale de patru zile, a aflat
locul pustiu; căci ungurii aflînd de năvălirea lui Murad au strămutat sau

5

10

15

20

XXX 2- 3

A·

•

tele şi oraşele mai mici. Şi au călcat turcii mult pămînt pustiu şi n-au
cîştigat nimic decît o cetate mică şi aceea fără să se aştepte. Căci bărbaţii
ieşiseră să caute cele trebuincioase pentru trai şi au rămas afară de oraş ;
dimineaţa trecînd turcii în grabă pe acolo, au gă..sit porţile deschise şi au
intrat înăuntru, pentru că nu era nimeni să le stea împotrivă ; după ce
însă au luat prada, au plecat mai departe. Venind pînă la Zipinion, acesta e unul din oraşele strălucite ale Ungariei, - n-au îndrăznit să se
apropie. Şi locuitorii oraşului, căutînd sălbatic la turci, se luptau piept la
piept, fără să încuie porţile, căd rămîneau deschise; şi omorînd mulţi
turci, au luat-o la goană înapoi, avînd mereu pe Dragulios mergînd înaintea lor ; căci Murad se temea să nu i se întindă vreo cursă de Dragulios. Şi ajungînd la marginea Dunării, au trecut-o. Şi în timpul acela rege
era un copilaş şi nici regent nu era. Şi cum au văzut îndrăzneala turcilor,
regina a pus pe unul din nobilii viteji mare domestic al armatei, un bărbat îndrăzneţ şi inimos şi în ale războiului, un al doilea Ahil sau Hector.
Murad li
3. Trecînd Murad peste Dunăre şi ajungînd la Adrianopole
se cunună cu fata
despotului Serbiei, trimite pe Sariţia ca vătăjel să-i aducă mireasa din Serbia.
1436.
Şi venind, despotul 1-a primit cu toată cinstea, căci iama

25

aceea fusese încoronat; împăratul Ioan adică trimiţînd pe Gheorghe Filantropinos cu insemnele, l-a făcut despot al Serbiei. Şi a pornit vătăjelul cu
mireasa, luînd cu ei odoare nesfîrşite şi veşminte cusute cu fir de aur ; şi
ea a luat cu dînsa şi pe cei doi fraţi ai ei; după ce au ajuns, au făcut veselie mare şi nuntă ; şi sultanul mai avea o soţie de mai înainte, pe fata
lui Spentiar, ci pe aceasta o dorea mai mult, fiind frumoasă şi la suflet şi
2 : o cetate de tot mica: Sighişoara după Christian Engel care cunoştea izvoare
contemporane; \'Z. I. Minea, Vlad Dracul şi uremea sa, p. 12! - Zipinion:
Sibiiu. tto"taµoii Dunării: Duca nu o dată numeşte Dunărea simplu :
J"to"taµo~
fluviu vz. p. 259,21; 271,26; 273,11. - rege: se înţelege în Ungaria. - mare domestic al armatei: e Iancu de Hunedoara ; vz. XXXII, I, unde i se spune protostrator. Marele domestic era generalul comandant al armatelor ; în timpul de mărir~
ale statului bizantin era un domestic de răsărit şi altul de apus. ln secolul 14 ş1
15 marele domestic era a treia demnitate după despot la curtea bizantină ; vezi
Codin, De officiis, ed. Bonn, p. 7, 15 şi 36, 19. - Ahil şi Hector: cei mai mari
şi mai viteji eroi din legenda războiului Troadei.
3: cu insemnele, l-a făcut despot: Ştirea lui Duca despre încoronarea de îm·păratul bizantin ca despot a craiului Serbiei e de toată importanta. Domnul romîn,
Mircea cel Bătrîn, între alte titluri, purta şi titlul de despot. Şi cred că N. Iorga,
săseşfi
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2. 'O bE MwQar 11l:h1 -Oigou; c'.oQu; F:yyu; ouol']; <TtQUTEuEt d; OuyyQl.uv
"Y..ai JCEQaoai; Tov ~avouBw bux Ti); NtxorroA.Ew;, ouvuvr~ wurov ~guyouA.w;
X.Ul ~lfîa JtEQLXUQEiu; &orruoaµEvo; ouv np OtQaTcp UUTOU ouvobEu€t tcp Mougar.
Ku! doBaou; UUTOV Evto; TETTclQWV 1'1µEQOJV ITOQELUV, EDQEV EQY]µov TOV tOJCO\'.
µuMvtE; yaQ Ol OiiyyQOl r11v EJCEAEUO"lV TOU MwQat, EµETOL'XWUV tu; xwµu; xut 5
ra µrx.Qa rcoA.ixvw. Kut xurrnaTl']oav ot ToliQiWt yi'jv rroAA.i)v EQY]µov, µÎ) XEQb-11-<mvti; n rcA.1)v ho; 'XclOTQOU o1µtY.QOtUTOU ;mi, UU'l'O JtUQ' EArrlBu. Oi. yaQ ăvbQf;
E(;EA.{l6vtE; toii EUQELV Ta TWV avayx.a[wv XQELWbl'] ;mi, µdvavtE; E:ţw Tlji; JtOAEW;,
ol Toligx.ot JtQWt JtaQaTQEXOVTE; EDQOV Ta; JtUAa; avECpyµEvu; 'XUl do~A.{)ov, nvo;
µ11 ovto; TOU UVttJtUQatcltîOVTO;. A.ai{36VTE; M tÎ)v AEiav Eţ~E<iav. 'EA.'86vTE; BE
I()
ăxgt Zml']viou, - uutll M fon µia Twv JtEQtcpavoJv rr6A.Ewv OuyyQiu;, - oui'.
ETOA~ll']O"UV JtQOOqyiom. Oi. JtOAÎ:Tat M U"{QlWJtOV 1CQO; rnu; ToUQ'itOU; BAE'l!JaVTE;
'X.Ul i'..UTa OTOµa avnµaXl']OaµEvot, µÎ) 'XAELOUVTE; Ta; rcuAa;, ~oav yaQ UVECpyµEvm, 'X.Ul rroAA.ou; TWV TouQ'XWV cpovEOOaVTE;, omo'3wQµY]<rav E;(OVtE; UEl TOV ~QU- 207b
-youAtOV 1CQOObOJtOlOV" EcpoB~{hi yaQ o MwQat, µ~Jtw; EvEbQU yEvl']tat xat' autou
I.'i
naga TOU ~QU')"OUALOU. Kat EA.'36vn; EV TU ax.Tfl TOU rcotaµou E1CEQaOav. THv
ya(> Toii TOTE 'X.atQoii !?i)ţ PQEcpuUwv xat o&.<. ?iv o E1CLTQOltEuwv. 'Q; dbov rnivuv
Tt)v t6A.µY]v Twv Tou(>xwv, EaTY]OEV ÎJ QllYEva Twv yEvvaiwv eva µiya boµfonxov
Toii cpcooatou, ăvaQa rnA.µY]Qov xat Emagbtov xat rc(>o; ta rcoAEµtxa EtEQOV 'AxtA./...fu. 1) "Ex.to(>u.
20
3. 'O M Mou(>uT bwBa; Tov rromµov xai Ev 'AbQtavou xamn~oa; OTEAAEt TOV LUQl']Tţiav wr; vuµcpuywyov TOU &yuyEÎV TÎ)V vuµcpl']V Ex Ti'j; ~EQBia;.
Kat EA.'3wv 'X.al bEţtwoaµEvor; autov o brnrcOtl']; cptAotiµw;, ?iv yag EV EXELVC!) to)
XElµom OtEcp{}d;. o yag BuotA.Ev; 'Iwavvl'j; JtEµ'l!Ja; rEWQYlOV. tOV <l>tA.av'3QW1CLVOV
11\Jv roi:; rcuga~µot;, ErcOLY]OEV autov bE<iJtOtîJV LEQBia;. 'ArcaQa; o-Dv 6 vuµcpayw25
yor; ouv TU vuµqrn, E:xovrn; {}l']OUUQOU; aµEtQ~Tou; xat XQllO"Oiicpavwu; <iToAa;,
ăyouoa µn' auri'j; xat Tou; Mo UbEAcpov; auri'j;, EA.'86vtEi; M xat xaQaV µEyclAîJV
-x.at yclµov; rrotÎj<TavrE;, - ?iv yaQ f:xwv xat heQav JtQoA.aBwv, rou LrcEvnag {}'uyaTEQav, yuvai:xa, &XAa Taurriv Erc6{}EL rcA.Eov wQaiav ofoav xat 1!Juxii xat <TwI Jiea P 1118 yEvfo1v P: dJyEvci1v Buii. li 22 -co
J..avttgcill'tiv1vov Buii.

~aeri-cţia

P li

~4

q:itA~Lvov

P: <I>1-

Istoria Romînilor, voi. III, Bucureşti, 1937, p. 291-292 şi 296, are toată dreptatea

cînd spune că Mircea primise de la Bizanţ titlul de despot. Ioan VIII Paleolog
1-a încoronat despot pe craiul Serbiei Gheorghe Brancovici, trimiţînd însemnele de
despot prin Gheorghe Filantropinos: tot Ioan VIII Paleolog, ne spune G. Sfrantes,
1051, B ed. Bonn p. 200, 16, dacă nu cumva e una şi aceeaşi încoronare de care
ne vorbeşte Duca) îi dă titlul de despot şi lui Lazar, feciorul lui Gheorghe, cînd
ia de soţie pe Elena, nepoata de frate a împăratului, fata despotului Toma Paleoloiz;
şi tot aşa Ioan V Paleolog (1341-1390, căci în 1390 Mircea îşi spunea acuma
Ţării. Romî•neşti
despot, trimiţîndru-1i
despot, trebuie să-l fi încoroi:iat pe domnul
însemnele cuvenite. - Spenttar: e sultanul din Smope vz. XXXIII, 10, numit aşa
după tatăl său Spentiar, J.a care se refug.iase Musa, •protejatul lui Mircea cel Bătrîn ;
vz. XIX, I.
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trup; săvîrşindu-se serbările nunţii, i-a lăsat pe iraţii soţiei sale să plece
cu bine şi cu multe daruri, iar el, deoarece toamna începuse, şedea la Adrianopole, cînd ieşind la vînătoare, cînd petrecînd la spectacole şi în beţii.
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4. La începutul primăver. ii însă pune la cale un plan plin
de răutate în contra despotului, socrul său; sfătuitor la
1439
·
aceasta avînd pe unul din mai marii lui, un om rău şi
duşman neîmpăcat al creştinilor, cu numele Fadulah. Acesta a fost mai întîi administrator general al veniturilor împărăţiei ; după aceea, sultanul vă
zînd însuşirile lui aprige la orice faptă fără de scrupul şi neînduplecat
în planurile lui şi duşman hotărît în contra creştinilor, îl face şi mare vizir. Şi într-una din zile i-a spus lui Murad: „De ce, stăpîne, nu faci să dispară pînă la capăt duşmanii credinţei noastre ? Căci dumnezeu ţi-a dat
o domnie atît de mare, tu însă nu o bagi în seamă şi nu-i tratezi pe ei, cum
îi place lui dumnezeu, ci îi alinţi pe necredincioşi ca un iubitor de oameni
întru îndelungată răbdare. Dar aceasta nu-i nici cu voia lui dumnezeu, ci
iataganul tău să mănînce carnea celor necredincioşi, pînă ce se vor întoarce la învăţătura singurului dumnezeu şi a marelui profet. Cunoaşte
deci, o sultane, că acea cetăţuie ce a construit-o despotul Serbiei, nu este
în interesul nostru. Să fie luată de la dînsul şi o vom avea ca punct de
trecere din Serbia în Ungaria. Să-i luăm izvoarele veşnice care fac să iasă
aurul şi argintul ca o apă nesecată şi deodată cu ele vom eîştiga Ungada
şi vom ajunge dincolo de Italia şi vom umili pe duşmanii credinţei noastre". Sultanul fiind foarte simplu şi neavînd nici o răutate întru inima lui.
şi-a plecat urechea la vorbele satanei. Şi trimite soli la despotul Serbiei
şi-i cere cetatea ce a ridicat-o de curînd, anume Smederevo. Dar el i-a
trimis înapoi cuvînt şi-i aduce aminte de jurăminte şi de înrudire. Dar asupritorul n-a voit nici într-un chip să bage în seamă cuvintele despotului
şi porneşte cu armată asupra lui. Şi mai întîi, în timp de vară, merge la
Smederovo. Şi era hambarul cetăţii gol, ca şi celelalte magazii ele provizii.
Şi pîndind clipa potrivită, a blocat cetatea împresurînd-o trei luni ; şi dirr
lipsă de cele trebuincioase pentru trai, s-a predat, după ce a jurat şi a dat
încredinţare să nu facă nimănui nici o nedreptate. Deschizînd porţile,. au
ieşit întru închinarea lui. Şi înăuntru era feciorul mai mare al despotului
şi unchiul lui după mamă, Toma Cantacuzino. Şi-.a pus turci destui de
.
Expe d ·t·
1 1a 1u1
Murad li în Serbia,

4 : cp. L. Chalc., II, 23, 19 - 25, 5 · şi Critobul, II, 7, 5 - 6. µEauţovta.
e prim-ministru, mare vizir. izuoarele ueşnice... qurul şi. argintul: despre bogă
tiile miniere ale Serbiei v. L. Chalc., II, 177, 14-17, dar mai ales Critobul, II, 7, 3.ai)v aU'tas d11odată cu ·ele; aşa e în manuscris şi n-am îndreptat în au'tais; căci am
considerat auv ca adverb şi aimJ.s obiect direct la xEpb~ao~tEv.-
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µan, - TcJJV yaµwv f>f, :rrÎ,llQW{}EvTWV XaL TOU; ",'UVULY.abEÎ,Cf'OU; aUtOU aoµE\lw;
UJtOrcEµljJa; µETcl bWQWV 1C0f..Î-(OV, auro; Ev 'AbgtaVO'UltOAEL cp-OLVOltOO(IOU UQXOµhou
ixu{hrro, itfl µf.v Ev xuvriyrn[oL; EţEQ;:oµi::vo;, itfl bf, Ev {}faTQOL; xat ltOTOL; aoxoÎ,pt'W\'.O;.

4. "EaQo; b' ug;:oµhou BouAl'1v Bouf..EuETm l"COVl'}QclV XaTcl TOU brnrcowu 208b
;:tE\'{}EQOU aurou, E)'.WV d; TOUTO Eva TcJJV µEylOTclV(J)V CLUTOU otiµBov},ov, uv·'3gw:cov Y.aX.OltOlOV x.at TOJV XQLOîlavc!Jv EX{}QOV ăorcov8ov, ov6µan <I>a8ouf..clx. OiiTo; yaQ .{iv rcQc!JTov Tc!Jv EÎ.oobriµarwv Tlj; Î}yEµov[a; µEya; xaQTouf..clgLo; · i::ha
.0Qc7w Cl.UTOU TO ;cavOUQYOV o fiyE'µwv oţu xat 1CQO; Ta; Bouf..cl; O"UOTl'}QOV xat XaTcl
Tw\· Y.Q-LOnavwv EX{}Qwbc!J; bLaY.Etµi::vov, l"COLEL aurov xat µrnaţovTa. J{at np MoliIo
"QUT ~u<ţ TWV 11µE(lWV ElQl'}XEV' "Cllva. TL, XU(llE, rou; EX'3-Qou; Tîl; ÎjµETE(la.; rct,
,
•
•
·ie• EO;, yaQ
, uLuour;
s:. s:. ,
,
,
,
,
,
-O'TEC!l~ EL; TEl'.O; OU'X a.cpa.vL-,,EL;;
n1v TOOaUTl'}V 1lYEµovwv, ou
')(CLTaq:'QOVWV auriiv oux ErctBAE1tiEL; El; mirou;, w; np 0Ecp boxouv, &f..f..a cplf..a.v{}gom(I); ft; µax(lo-Ouµ[av wu; UltlOtou; mgL{}af..itEL;. Oux fonv oiiv TOUTO, OUY.
~an ·0nI> Bouf..l'}TOV, al-A' {1 µa;:mQa <JOU <payhw XQEa TOOV CtcrEBwv, EW; oii Erct15
O"T(lEljJ(uCJLV EV Tfl TOU µovou 0EOU xat TO'U µEyaf..ou l"CQOcp-firou 8lbaoxaf..[C(t. rtvwOY..E o~v. c1 Î}yEµoov, on TO ltOÎ,LXVLOV, o El't(t>Y.ObOµriaEv o bEo'otOTl'}; LEQBta;, oux
fon ouµcpEQOV l)µhEQOV. ,Ag{}i1rw oiiv &re' mhou xat _EţoµEv auto ~haBaoLv arco
}:fgB[a; fl.; OuyyQ[av. "AQwµEv &Jt' mirou Ta; rrriya; Ta; UeLSOOOU;, wu; BQUOUoa; eh; ubwg &.Evvaov rov ăQyugov xat Tov XQOOov xat ouv a.ura; XEQ8-fiaoµi::v
20
O&yy~[av 'l.at ErcExELva 'I•af..ta; cp{}aaoµEv, TaitELvoooovtE; rou; EX{}Qou; rfi; ~µE
TEQO.; ltlOTEW;." - 'O bE l'lYEµwv a:rrÎ,ouoraro; oov xat µii ·exwv ltOVl'}QlUV EV XaQMr,t, EbwxEv cbta roi:; Myot; rou Lcrn1vă. TIEµmL oiiv &rrox(lLOLaQ[ou; i::l; "tOV 20~b
:i,Eoit6r11v LEQBta.; srirwv To itof..tzvtov, o vfwort Ef>El.µaro, oîov To LµE8QoBov.
·o bf, UVta1CEoTELAEV autcp Myou; uva~uµ VÎ)OY.(J)V wu; OQOX.U; xat T~V <JuyyE- 25
Vflav. 'O M tUQavvo; µ118' orcrooouv d; vouv A.aBwv Tcl TOU brnrc6rou (>-fiµara
<HQUTEl!EL Y..aT' autou. Kat b11 l"CQCOTOV EQXETaL i::l; LµE8QoBov WQQ. {}EQO\J;· ~V
yaQ ' 1 <JL ro-O-fix:r1 rou xaorQou xi::vii xat ra Îl.oLita rwv TQocpwv rexiµEi:a. Kat ox.o1tÎ)oa; Y.aLQOV MEXAELOE TO l"COAlXVLOV xa!. l'taQaxa{}[<Ja.; aurel'> µî;va; TQEÎ;, MO
t~; UoîfQÎlOEro; "tWV autaQXLWV rcagEbO{}ri, O(>Xou; bou; xat rcl<rrEL; _wu µii abL30
Y.ljoat nva. 'Avotţa.vrE; bE ra; {}{,Qa; Eţfi/..-Oov d; J"tQOoxuvrioLv a.urou. "'Hoav
"bE hro; o 1CQWTO~ ULC>; TOU 8EOJ'tOTOU 'X.al o J'tQO; µl'}TQO; {}Eioi; aurou 0wµă;
o Km•rn'X.oUţîl''O;. "EBaA.E youv TouQXOu; txavou; El; cpuA.aţLv, auro; 8e &rra-

"Y.Cll

~

18 U.UTO Buii: autCÎ) p li 29 itU.QU.%CL\l11cru.; aunii P.
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iar el însuşi ridicîndu-se de acolo, merge la Novopridon, mamă a
oraşelor ; şi bătînd oraşul cu război, l-a cucerit şi toată Serbia a dat-o
în seama turcilor. Iarna sosind, s-a întors la Adrianopole; pe cei doi feciori însă ai despotului, căci unul se afla la Adrianopole, cînd Murad era
plecat în război la Smederovo, iar celălalt a fost prins în acea cetate şi
adus la Adrianopole, îi trimite legaţi în răsărit la Amasia şi-i orbeşte pe
amîndoi, la sfatul lui Fadulah.
5. I ar Dragulios venind în timpul acela la închinăciune, î1
Vlad Dracul
închis şi apoi trimite legat la Galipoli şi-l închide în turn; drept pricină
eliberat
i-a găsit, că în Ungaria umbla să-l trădeze, cînd i-a fost
de Murad li.
călăuză şi alte cîteva pretexte pe care i le născocea Fadulah. Şi după ce a stat mai multe zile în turn, i-a cerut ostatici pe fiii lui ;
trimitînd după ei, i-a adus şi i-a predat, fiind ei încă sprevîrstnici. Murad
însă l11indu-i, ii trimite in răsărit în Asia J\\ică într-o cetate, !\ imfeon cu
numele, ordonînd să fie păziţi cu grijă. Pe Dragulios însă l-a lăsat să
plece în Ţara Romînească, după ce şi-au jurat unul altuia, că de acum
înainte va fi cu credinţă.
6. La începutul primăverii ridică oaste mare şi multă din
Asia şi Tracia şi porneşte cu război contra Belgradului.
Era Belgradul un oraş puternic şi greu de luat al Ser.biei
şi-şi avea aşezarea la mijloc între două rîuri : Dunărea şi Sava. Craiul
Ungariei îi ceruse ~u puţin timp înainte acest oraş ; şi despotul Gheorghe
i l-a dat de frică să nu-l ia cumva turcii, şi, trecînd dincolo, să cucerească
şi oraşele ungur'.lor şi ale despotului. Căci sîrbul are în partea de dincolo
oraşe destule. Şi Belgradul deci l-a dat ungurilor ca mai puternici şi mai
războinici, ca să-l păzească. Şi cînd Murad îi cerea Smederovo, despotul
lre~use Istrul şi află adăpost în oraşele lui avînd pe unguri care îl păzeau.
Din această pricină şi turcii luară o atitudine duşmănoasă faţă de el.
7. Venind Murad la Belgrad, şi-a ridicat corturile de jur-împrejur; şi
aşezînd aruncătoare de pietre, mici şi mari, a ridicat un val şi a pregătit
să vină pe Dunăre mai bine de o sută de trireme : împresurînd oraşul şase
luni întregi şi pe uscat şi pe apă, oimic n-a folosit, ci mai degrabă a pierdut mulţi şi din marii lui dregători şi din ieniceri din cauza unei molimi,
cit şi din cauza armelor de foc ce băteau din cetate. Căci băteau asupra
Murad 11
pleacă asupra
Belgradului. 1440.

tobul,

NoP6npLfJov Novopridon: NoPonu(lyov la L. Chalc., II, 176, 21 şi NoP6n(lobov la CriII, 8, 4 se vede că e Novo Brod de azi, vreo 30 km la răsărit de Pristina.6- 7: cp. L. Chalc., II, 23, 17 - 26, 5.
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ear; E'XEWEv EQXET<Xl El:; No~OJtQtbov, µl'}TE(>a TOOV JtOÂEWV. xai r'l.amrcoAEµÎj<rar;

EÎÂE TaUTl'JV xai JtGQEbcox.E To{JQ'Xot:; xai oÂlJV ~EQBiav. Xnµoovo:; bE cp{tăoavw:;
EoTQcl<plJ Ev Tfl •AbgtavoiJ. wu:; M bfo 'Utou:; TOU bWJtOTO'U, ~V yag o El:; EU(>E{)Eir; EV 'Abgtavourr64t, OT(>aTEUoV'tor; Ev np ~µtbg6~cp Tou MougaT, o bE E'tEQor;
oul.AîJcp{td:; h a1mp Tcp rroÂLxvtcp 11x~ h 'Abgtavou, rriµ'!'ar; oiiv aihou:; bEoµlou:; Ev
CxVUTOAU Ev 'AµaoEt~. E~OQlrrrEL mur; ocp{taAµou:; xai TOOV bfo ouµ-

5

rn

~O'UÂ.l~

Toii <l>abouMx.
5. ·o bE ~eayouA.10:; EA.{}Wv dr; rrgoox.liv11otv a-Urnii h E'X.ELvq> tcp xatQ<i>,
:CEµJtEl auTOV bfoµwv Ev KaAAtO'UJtOÂEl cpuA.ax.toa:; mhov Ev Tcp nugycp, EUQWV 210b
10
altLav, OrL Ev rli OUyyQL~ EµEME JtQof)ci>oELV airr6v, OtE rtQoroBonoLEL, 'Xal ăJJ...o.
nvci ECţlEUQEµma, a btEVOEL o <l>croouMx. Iloti}oar; o~ l)µega:; JtOÂ.Aar; Ev 'tCÎI
JtUQycp, EtÎjTl)OClV Jt«(>' auTOU mur; u[ou:; auTOU oµ iţgou:;. ">tai. xeµ '!'«:; E<pE(>E 'Xai.
Jta(>EbCOXEV auTou:;, ETt acpi}AtXEr; OVTEr;. ·o bE ~oov <lUTU OTiAAEl EV TU uvmo1.u h "Aot~ EV xaO'T(>Cfl nvt, NUµcpmov EJtovoµaţ6µtvov, rragayyeO..a:; cpuMnuv
Emµf:Âoor; <lUTU. Tov bE ~gayouÂtOV, bour; OQiWU;' xal. Â.a~wv, oo:; EoTat JttOTor; 15
alto TOU vliv "I.UL dr; 1:0 eţl'Jr;, aJtEAUOEV Ev BA.axlq.
6. "Eagor; bE &gţaµhou OTQmov EYEL(>El µeya xai JtoAu EX TE 'Aota:; xal
E>g~xl'}r; xal. xaTci Tou IltA.oygabco E.a-tga-rtuotv. THv M To Ildoygabw rr61.1r;
}::E~iar; OXU(>cl xai buoUAW'tOr;, EXOV TOur; '6tµEALour; avaµfoov Jtomµwv b\io,
20
~avou~twr; TE ;mi l:O.~a. Ilgo oA.tyou bE ahiJoa:; (lU'tÎjV TÎjV JtOÂtv o 'X(>UAl)r;
Ouyygta:;, bibco'XE Jt(>Or; (lUTOV o btOJtOTl'}r; rtwgytoi; cpoBOl'iµtvor;, µÎjm.o:; o[ Toii{>XOL :n:agal.af36vrn; autl)V, tÎJV JtE(>ULa.v bta~O.vnr; EAWOL tar; JtOÂElr; Ouyy{>OOV TE
'>«li rnu btoJtoTou. "ExEL ycig o l:eg~or; Ev TU JtEQat~ JtoÂELr; [xavăr;. 'Q:; buvaTOOTeeou:; TOLVUV ;mi µaxtµCOTEQOUr;, EbCOXEV auTÎjV Jt(>Or; 'tou:; Ouywour;, i'.va. cpuAUT'tCOOlV. Kai yciQ o bt<JJtOTl'}r; EÎXE Jtt{>aoa:; TOV "IOTQOV, OTE o MougaT EtÎ]nt 25
to ~µibQQBov, xai ~v a.uÂtţ6µtvo:; Ev rni:r; a.urnu rrol..Eoiv, EXOOV cpuUăcroovm:;
UUTOV mur; Ouyy(>ou:;. 'Ev TOUT(t) ')((lL ol. TOU{>'X.Ot ex-agobwr; btnefuicrav tlr; (lUTOV. 21 lh
7. 'EA.-3oov M Ev Tcp IlEÂOYQOO(!) xal. Tar; CJ')('l']vcir; rriJ~a:; yugo-atv xal. JtETQO~ol..wµou; :n:oÂÂou; xamCJ'XEUUCJar;, µt'X(>Our; TE xai µEyaAour;, xai xwµma avtyd,..

ear; xal. btci TOU :n:omµou TQLÎ]QELr; EJtE'XHVa TWV haTOV JtAEELV ho1µacrar;, Ev oÂotr;
E~ µ11criv Jta{Jaxa{)ioa:; Y.ai bux ~l'Jear; xai ~hei mii :n:omµou, oooEv wviicrfv, &A.A.a
µăÂÂov amBaÂETO xai rcoUou:; TWv µtytOTclVOOV xal. TWV BouÂoov aurou bta TE
TÎJc; A.otµwbour; vooou Y..at bici rwv µ11xavwv Twv Jttµ:n:oµevoov E'X Tou xaoTgou.
3 post Ev Tfl addidit et distinxit punctis supra infraque positis UVUTOATJ P: ava-iol..f)
sOJum P, 1116 O.nHuaEv P,: U1tEAUEV (?) p I 17 EYELQEL P: aydQEL Char I !lEya xai 1tOAU
P: µiyav xal rroA.uv Bull 1118 XUTU TOU Buii: XUTOU p li 19 EXWV p I avaµfooov P: civn
!lEaCllV P1: avei. flfaOV Buii.

https://biblioteca-digitala.ro

30

264

.5

IO

l :J

PUTEREA IERBII DE

PUŞCA

XXX 7-XXXI I

lor cu gloanţe de plumb cît alunele de mari, din ţeavă de bronz încărcată
cu cinci sau chiar zece gloanţe în şir. In partea din urmă a ţevii de bronz
se află o capsă plină de iarbă de puşcă, un prepaorat din silitră. pucioasă
şi cărbune de salcie ; dacă se apropie de această amestecătură o scăpărare
de amnar, adică o scînteie de foc, se aprinde dintr-o dată, iar răsuflarea
închisă de gloanţe într-un spaţiu strîmt, de silă împinge gloanţele şi, împinse fiind, glonţul de lîngă iarba de puşcă împinge pe cel dinaintea lui,
iar acesta pe cel din faţă; şi astfel puterea se propagă pînă la glonţul ce
stă înainte spre gura ţevii şi pe acesta îl aruncă pînă la o milă cale de
drum, orişice ar întîlni în cale, fie om sau animal, chiar dacă sînt îmbră
caţi în zale de fier; puterea ierbii de puşcă este cu atît mai mare, cu cît,
chiar trecînd glonţul prin unul, lovitura nu slăbeşte faţă de al doilea : şi
nir.i la doi oameni puterea nu-i slăbeşte, chiar dacă sînt îmbrăcaţi în Oer
şi înarmaţi, ci dacă lovitura dă de fier sau altă materie din care se fac
armele, şi, de e silit să pătrundă printr-un loc strîmt, glonţul îşi schimb~
forma devenind lunguieţ şi se face ca un piron şi trece prin măruntaiele
rele mai dinăuntru, ca un rîu de foc.
XXXI. în anul acela a plecat pe mare şi 'Împăratul Ioan în
Italia cu palriarhul chir. Iosif şi cu ceilalţi episcopi şi mari
dregători, ca să se întrnnească i11 sinod. Căci de mai înainte s-a fost stră
duH pentru unire şi a trimis soli la Roma la papa Eugheniu ; acesta fă
găduise să dea toată cheltuiala în cursul drumului şi întreţinerea în Italia marilor dregători ai palatului şi ai bisericii şi însuşi împăratului şi
p"atriarhului. Şi s-au strîns la Constantinopole din Asia şi din Tracia şi
cîţi se aflau din Peloponez şi călugări cîţi se aflau din Sfîntul Munle,
ca . • . . la număr şi dregători de la palat cu împăratul ca la . . . . ; şi
papa trimiţînd din Italia trireme şi bani de cheltuială, s-au urcat în ele
şi au plecat din Constantinopole la Veneţia. Debarcînd la Veneţia, cu
bucurie veneţienii i-au primit pe romei şi pe împărat ca pe un al doilea
monarh şi purtător de grijă pentru mîntuirea sufletelor, de asemenea şi
pe patriarh şi pe ceilalţi arhierei şi le-a dat şi un sfînt lăcaş ş.i ei au înSinodul de la

Florenţa, 1439.
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7 : o milă: romană, de I OOO paşi, trecută şi la bizantini, cam 11/2 km. xcxt
-rov TuxovTa ori şi ce ar intilni in cale: xai are aici ca şi în neogreceşte aproape înteles concrsiv, care este reluat în chip mai hotărît cu El >ea[.
XXXI, I - 6: cp. G. Sfran\es, 1046 A - 1047 D; L. Chalc., II, 62, 9-63, 12;
66, .1-10; 67, 18-69, 24, care ştie că atunci mai era un papă Felix la Base) şi că
acesta căuta ca împăratul bizantin să trateze unirea bisericilor cu dînsul şi nu cu
adversarul său de la Roma. Cp. şi G. Sfranţes, I, 176, 10-18; 180, 8---189, 19 şi
190, 15-191, I.
I : Tij~ Nfiaou din Insulă, adică din Peloponez. - ca ... , ca la ... : se vede că Duc:i
n-a putut afla numărul participantilor şi locul a rămas gol. - al doilea monarh:
după papa fireşte. -
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yag EL; aurou; BoALbu; µo/-uBMva;, ooov XUQUo1J Ilovnxou TO µEyE-

-fro;, &rro xaraoxE1J'Yj; xul.xij; f.xofori; hro; rai; Bo/-tba; x.u{Y ogµu.aov JtEvTE
1i xai Mxa. 'E~6mo{)Ev ol'.iv rij; xuAxij; xuMµou Borâvri; oxEucw.[u ix v(rgou, TEâ<pl]; i<.ui xagBouvou ltfo; rrÂ~QlJ;, ogµiiv oiiv acrrrt.ari; 1]youv om v-Ofigo; rcugo;

EL JtAl]<JLâOELEV TTI avuµl'yfl rau111, a'(cpvri; E~CoTTH 'X.UL OTEVOXOOQ01J,µEvo1J TOU JtVEUµuro; imo TWV BoA.lboov E~ &vâyx.ri; w'3Ei: Ta; BoA.lI>a; i<.at (o{)ouµEVOOV 1'1 rrg6; n'1v
BorâVY)V Eyyu; w{)Ei: TYJV 1CQO auriji;, f1 f>' aurii riiv Eµrcgoo.aEv. Ifoi o\hoo; l) C>U-

5

-vaµt; µE)'.Ql 1iiv El; 10 016~uov lTQO'XEt~LEvYJV BoAif>a rriµrcnm xui &rrom~µrcEL ·m{1TY)V cl)'.Ql µtALo1J of>Ov, Y.ClL T0\1 1ux6vra Ei'.TE ăv{lgoorrov E'tTE ţc'i'>ov, EL xai ot5lJQOqJOQOll<JLV. &AA' fi Mvuµu; 1fi; Botâvou TOOOV UJtEQLOXUEL, oocp xai JtEQOVl)OUOU

Io

f1 f)o!-i; îOV Eva ou zauvoihm rrgo; TOV ETEQOV' ;mi oubE Ev roi::; f>uoi o~aOLV

212b

UTOVElTal l'l Mvaµt;, EL xai Olf>Y)QOqJOQOl xai €vorr:Âol, aAA' OTaV 1'1 BoAi; TUY.U
-O"tbligou 11 ăAAl]; nvoi; UÂ.l]i; OJtÂ.OJtOlElWV, OTEVO)'.OOQOV,µEvl];, îO OqJ1JQciXlE; El; ygaµµÎ)v µnaaxYJµmfţn xai worrEQ fiAo; o B6Ao; ytvETm xai btiQ;:nm rol'; rwv
Eyv.utwv f.vriQol; xa.aa rroraµo; rruQwoi;.

XXXI. '.Ev bf, rc'i'> hn ixELvcp ErrAH xai o Baoti,Eu; 'looâvvl'}; iv

15

'haA.[cţ ouv

rcŢi rra'TQtâQXU xug ~:.roooiicp xai Â.omoi:; Emox6rroli;

i<.at ăgxouol x.gotl]om n'1v
ouvobo.v. 'Hv î'UQ JtQOµEAETY)Y.OO; TÎ)V fVOOOLV xai JtEµ'lJa; Ev "PWµn JtQEoBEli;' JtQOA<:tBoov Teii rrâmţ EtiyEVl(tl. iim~ozno n'1v rraoav 'XaTU TÎ)V Of>ov <>arraVY)V auro;
f>ouvm xai mQoo6f>ou;. Ev ·'IraAtrţ roi:; rnu rraÂ.ar(ou xai •ii; h:x.AY)Otai; ăgxouot
-xai uurcT> BuotÂ.Ei: xai Teii JtaTQlUQXU· Ol. M &.aQoLO-OhTE; Ev KoovornvnvourroÂ.El
ix rYj; 'Aol.a; xai 8Q~'XY); xai rcinr rfi; N11oou Ei1gt0xoµhoov, n7Jv EX roii 'Ay[ou
"Ogou; EUQLXoµhoov µovaxl7w, TOV &gt-O~tov w; . . . xat oî. TOU rca},m[ou ouv
•0 {3aOlAEl w; ... xal. îQtlJeEL; rdµ'lJa; o rrarra; E~ 'JrnAtu; X.UL TU rrgo; bmtUVY)'V
voµl.oµarn, EloilE<Jav rr:UovTE; &rro •iii; Kwvoruvrtvou El; BEvn[av. 'E~EA-06vTE; oiiv El; BEVETLUV, aorraoiw; f,bf~aVTO ol. BEVETLXOL rou; 'Pooµa[ou;, -rov BaOLAEu w; f>EUTEQOV µoVUQ)'.l]V xal. JtQOVOY)TÎ)V rl]; TWV 'l.jJ\J;(WV OOOîY)QLa;, oµotw; xal
LO\' lTQTQUlQ)'.Y)V xai rnu; i,oLJTou; clQ)'.LEQEil;. "Ebooxav oiiv aurni:; xai ifQOV 'tE-

2 ogµabi>v P 114 0Qµ1]v scripsi: oaµ1'1v P I aartWri; ,scripsi: cl.artb'to;, P: aarti~o;
P, I 11Youv scripsi: fii-oiiv P: fi -roii Bull 1110 ~o-ravou P: ~o-ravri;~ Bek ! rte9ovriaa~a scrtpsi.~ ':tEQovliaa; p li 13 ortÂortoLEiwv scripsi: ortÂortoLÎ)wv P: ortA.ortoLHţ Buii: ortA.ol'touav Bek li

23 ·et 24 post eh; exiguo loco v2cuo omissionem numeri indicant PP,.
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irat ca să săvîrşească jertfa cea fără de sînge. Şi s-a strîns în ziua aceea
tot oraşul, bărbaţi şi femei, ca să vadă şi să asculte sfînta şi dumnezeiasca aducere a jertfei celei de taină după ritul bisericii răsăritene. Şi vă
zînd ei, au lăcrimat şi din adîncul sufletului au strigat cuvintele:
„Doamne, păzeşte tu biserica ta nevătămată de săgeţile c.elui viclean. tP
împreună-o într-una, tu spulberă din mijlocul ei certurile! Căci noi care
nu văzuserăm niciodată greci şi nu ştiam rînduiala lor, auzeam numai
din zvonuri depărtate şi-i socoteam barbari. Acuma însă am văzut şi am
crezut că aceştia sînt primii născuţi fii ai bisericii şi că duhul lui dumnezeu este acela· care grăieşte şi lucrează întru dînşii"
~. Şi rid1cindu-~e din \"eneţia, au Yenit pe uscat la Ferara. Şi acolo
începînd lucrările sinodului, a izbucnit în Ferara o molimă ucigătoare ;
şi ridicîndu-se de acolo, au venit la Florenţa. Şi în Florenţa sinodul s-;;t
ţinut pînă la capăt.
3. Purtătorul de cuvînt din partea grecilor era dintre arhierei Marcu
al Efesului, iar din partea italienilor cardinalul cinstitei cruci Iulian, mare
întru ştiinţele cele profane şi întru dogmele legii creştineşti ; şi Marcu
al Efesului era extrem de învăţat şi în ştiinţele elenice şi în învăţăturile
creştinilor şi în hotărîrile sfintelor sinoade era canon şi linie de conduită
neclintită ; Visarion al Niceii şi Isidor al Rusiei; aceştia erau cei mai
învăţaţi din arhierei ; şi marele hartofilax arhidiaconul Balsamon. Iar din
Sfatul ţării au fost Gemistos din Lacedemonia, judele general Gheorghe
sholarul şi Argiropol ; aceştia au luat parte la dezbateri din partea ştiin
ţei bizantine, din partea latinilor mulţi.
4. Şi au avut loc multe şedinţe. In sfîrşit discuţia încetînd, italieni şi
greci, afară de Marcu, au căzut de acord şi a fost aşternută pe hîrtie o
încheiere cu jurăminte şi blesteme, că nu vor mai începe controverse niciodată. Rezultatul încheierii era că spiritul sfint purcede de la tatăl şi
Şi văzînd ei, au lăcrimat ş.a.m.d. : Duca a •trăit în insula Lesbos sub stăpînire
latină şi această împrejurare în chip firesc îl va fi influenţat să fie pentru unirea
Bisericilor ; şi de obicei se scrie că el dorea această unire mai ales din interes politic
în vederea ajutorului pe care poporul său îl putea nădăjdui prin aceasta în contra
turcilor. Totuşi în răndurile ce le scrie aici, se vede lămurit că credinţa lui sinceră
era, că această unire nu atinge legea lui ortodoxă, şi deci el o dorea în chip sincer
şi nu numai din motive politice.

3: marele hartofilax: era directorul general al cancelariei patriarhiceşti, avînd
juridice bisericeşti ; vz. Du Cange, Glossarium Graecitatis s.v. - sholarul:
a fost pe vremuri un înalt demnitar militar încredinţat cu paza palatului împărătesc~
şi atribuţii
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µEvoi; xat Elcrl'jÂ-3ov E'XnÂfoovTE; T~v &valµaxtov -3ucrtav.

'H-3eotcrfu]oav yow

EV E'XEtvu tfi Î)µEQ~ CinavTEc; o[ Ev tfi n6Ân, ăvbQEc; TE xal, yvvai:Y.Ec;, toii tbEh•
'XUL EvWtfoacr-3m -3Eiav 'XUL LEQUV µucrtayooylav 'X.UTU
E'X'XÂl']olac;, 'Xat lMvtEc; xat baxeooavTE; xaL Ex

2131>

TO rno; ti\; avmoÂtxft;

Ba-3ouc; 'ljrU;(l'j; xeâ'ţavn; TO'

„ Ku(>tE, cru cpuÂ.aţov T~V Ex:X.Âl']OLav erou ăTQOOTOV &no îWV Bdwv TOU 3t0Vl)QOU,

5

cru Ele; EV OUVU'l!JOV, cru TU crxâvbaÂa Ex µfoou btâQ(>l']ţov· 'HµEi:c; YUQ OL µ'Î)nw
EWQUxOtEc; remxou; OUTE î~V autwv tâţtv ElMTEc;, lixofoµEv Eţ ăxea; cpoovl'ji;
'XUL w; (3aQ~UQO'Ui; EÂoytţ6µE-3a. Nw bE f,LboµEv 'XUL JtEmcrTEuxaµEv, OTL OUTOL
Elcrtv OL JtQWToToxot Tl'j; ExxA11o[a; uioL xaL rrvEuµa 8EOu fon To l.aA.ouv xui
EvEQYOUV EV auToi:;." -

10

2. 'Anaeavm; oiiv Ex BEvETwc; bta ţl]Qăc; i)Maotv h <l>EQaQi~. KaxEi:
UQţaµEVOt ta tÎjc; cruvooou, xatEÂaBE -3avm11cp6eoc; Ev <l>EQUQL«;ţ v6croc;. 'XU'XEL'3Ev
(~JtUQUVTEi; ~Â-3ov EV <l>AOOQEVTL(;t. 'Ev bE rii <l>ÂOOQEVtlc;ţ E3tÂl]QW-3î] ll ouvoboc;.
3. ';'Hv bE eţaexoi; TOU µteouc; TWV remxwv U3t0 TWV OQ;(LEQEWV o 'EcpEOO'U MaQxoc;, &no bE 1ou µieou; 1wv 'IrnAw·v o xabb11v(Uto; Tou Ttµiou ~rnuQoli
15
'louÂtav6c;, µiyac; EV TTI t:ţoo O'ocpic;ţ xat Ev mi:; Myµacrt tftc; ni>v XQtcrnavwv rdcrTEco; · xaL o 'Ecpfoou Maexoc; Ev 'EAÂl]vtxoi.ţ µa&fiµacrw ă.xeoo; JtEJtatbE'Uµhoc;
xai Ev 10i:; TWV XQLOTLUVO)V µa{}i)µacrtv 'XUL O(>Ot; TWV aytwv cruv6boov xavwv 'XUL
OTa-3µ~ a:rra(>ExBmoc; · 6 B11crcraeioov N txawc; 'XaL o 'Pwcrla; 'fo[l:)ooQo; · oi'itot
20
bE ~crav oL AoytwtEQOt twv OQ;(tEQEoov· xaL µiyac; xaQTOcpuÂaţ o BaAcraµwv xat
UQ;<tbtaxovoc;. ,Arco bE TÎJc; <J'U')"X.ÂÎ)TO'U 6 rEµ~crTo; E'X Aaxf,/)a~µoviac;, rEw(>yLO; o 2140.
crxoMQtoc; xat xa-30/.txo; 'X.QLt~c; xaL o 'Aeyue6rrouÂoc; · 'lDtot f>' ~aav oi µnExovnc; Aoyou E'X µieou; bE 'XUL 'Pooµa'ixou µa-3Î)µaTo;, cmo f>E TOU µE(IO'U; TWV AaTL voov :;coAi.oL
4. 'EyEyovELoav f>E cruvEAEUcrEL; rrol.AaL TEI.oe; rraucraµh11c; T% cptAovELxiac;

Y.<XL Ele; EV oµovoÎ)O'UVTEc; 'haAOL 'XUL rQat'XOL JTA~V MaQ'XO'U, VJTEOTQW-Ol'] OQoc;,
oµ6oavTEc; 'X.UL aea; Em-3hTE;, w; oux EvavnoAoy'Î)crooot JTWJTOTE. 'O bf 'X.UQ1Toc;
TOU OQO'U, OTL TO JTVEuµa TO aytov E'XJtOQEUETat E.x 1tClTQO; 'XUL 'ULOU w; EX µui;

8 'ibouEv P: oi:baµEV Buii 1117 ăxQo; P 1127
},oyiawat P: x'Evavnol..oyi]aouat Buii.

01'tx

havnol..oyl]aouat Bek: x'EVavno-

mai tîrziu pare să fie un om erud~t, profesor, a}ocat. A~es! .~heor~he. shol~rul a. ?evenit mai tîrziu monahul Ghenadte şi conducatorul m1şcartt antmmate m pollttca
bisericească. După cucerirea Constantinopolei a fost primul patriarh de sub stă
pînirea turcească.
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fiul ca dintr-un unic început şi dintr-o singură obîrşie, ceea ce grecii spun
din tatăl prin fiul. Toţi deci au semnat întru această mărturisire şi au
pleca[ din Florenţa, după ce mai întîi au liturghisit împreună şi s-au împărtăşit, sărutîndu-se unii cu alţii, afară de Marcu. Supărarea lui Marcu
era adaosul la simbolul credinţei şi el spunea: „Ştergeţi acest adaos din
mărturisirea credinţei şi să fie pus, unde vrea, şi să fie cîntat în biserici
ca altădată troparul : unul născut fiu şi cuvînt al lui dumnezeu, fără de
moarte fiind". Latinii însă obiectau: ,.Dacă adaosul cuprinde blasfemie,
arată-o ; şi s-o ştergem şi din sfîntul simbol şi din toate scr:erile teologice
ale sfinţilor părinţi, adică : Chirii, Ambrosie. Grigorie şi iar Grigorie,
Vasile, Ieronim, Augustin şi Hrisostom şi ceilalţi' foarte mulţi. Dacă noi
latinii mărturis'.m pe tatăl unic început şi izvor, unică pricinuire şi rădă
cină a fiului şi spiritului şi nu facem două începuturi, la ce e nevoie să
ştergem adaosul? Şi noi aceasta nici nu o numim adaos, ci lămur'.re şi
explicare".
5. După unire a adormit întru domnul şi patriarhul în Florenţa.
6. Şi ridicîndu-se împăratul şi sinodul, au venit pe uscat la Veneţia
pe cheltuiala şi spesele papei, iar de la Veneţia în Beoţia cu trireme de
ale veneţienilor printr-o hotărîre a papei şi din Beoţia la Constantinopole
cu trireme împărăteşti şi de ale veneţienilor.
7. Cînd au ajuns au găsit moartă pe împărăteasa chira Maria a împăratului Ioan cit şi pe doamna despotului Dimitrie, fratele împăratului.

:25

.30

8. Şi împăratul trimite soli la Murad, arătîndu-i gînd bun şi prietenie
netulburată faţă de el. Căci Murad începuse să fie cuprins de gîndul, că
împăratul trecînd în Frîncia, s-a înţeles cu frîncii şi s-a făcut frînc şi că
vor să vină cu război asupra lui pe uscat şi pc mare, ca să-l izgonească
din apus. Spunîndu-i însă solii şi arătîndu-i cum stau lucrurile, că împăratul n-a fost în Italia pentru motivele ce s-au zvonit, ci din cauza
deosebirii dogmelor în credinţa lor, s-a înseninat întru cugetul său.
9. De îndată ce arhiereii au coborît din trireme, locu!torii Constanti·
nopolei le-au făcut primirea obişnuită şi-i întrebau : „Cum stăm? Cum
4: ca altădată troparul: aluzie, înţepătoare pentru latini, la o concesie făcută
pe timpul împăratului Anastasie I Dicoros (491-528) sectei monofiziţilor care pretindeau că în Hristos a fost numai dumnezeu, nu şi om. - Grigorie şl iar Grigorie:
adică sf. părinţi Grigorie din Nazianz şi Grigorie din Nyssa.
7: bfoJtoLvav împărăteasa: j3aaiJ...Laaav doamna: bfoJtoLva era un atribut mai înalt
.decît j3aaLhaaa vasiiHsa, vz. şi Gheorghe P.ahimer, ed. Bonn, I, 289, 19 şi 290, 2 unde împă
răteasa Teodora, soţia lui Mihail VIII Paleolofl, e numită. tot bfoJt.OLva Despin_a.
8 : Frîncia.„ /rine: adică Occident... occidental, latin. din apus: din Pe·
111insula Balcanică.
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agxfi; x.ai µovaOt'xli; rcgoBoA.Yj;, TO OllEQ /,f,yovotv Ol rgmxoi E'X :mTgo; bt' lJLOU.
Ilavn; oiiv fmoyga'ljJavtE; Ev a-utfJ tfJ Oµo/,oy[eţ E~li/..'3ov Ex tli; <I>/..wgEvîla;,
OlJAAELTOlJQY~cJavn; llQWTOV xai OlJYY.OlVWVl)OaVtE; xai Ct<J1taoa~tEVOl a/-A{1/,0t; ;c/..1)v

Magxov. To M xv[~ov tou Magxov fiv 11 ngo<TM1xri tou <rnµBo/..ov, /..f,ywv · ,,'Ana],d'lJmE aun)v E'X tlj; oµo/..oyia; tli; ltl<JTEW; xaL, OltOlJ ăv BoUAYjTal, n3Eo{}w '){.Qt
~bfo{}w

Ev ta'l; EXXAYjO.i..m;,

8rnu &'3avato; unagxwv." -

ll

oo;

5

Ev ăAAOTE TO. o µovoyEv~; v{o; xai Myo; TOU

Qt OE AaTLVOl CtVTEAEyov· „Et EXEL TO [Uaocpriµov

llQ00'3~xri. OEi:ţov· xai UllaAEL'lJWµEv auto xai &no TOU ay[ov ovµBoAOlJ Y.ai UllO

rravtwv BiBJ..wv, cbv E'3rn/..oyrioav OL llQTEQE;, Myu)' KtlQlAAO!;, 'A~tBgoo10;, rgriyogw; 'l..UL rQYIYOQLO;, BaoLAEto;, rlEgwvvµo;,

Auyovot'lvo; xai o XQlJOOO'TO-

'..!

1511'

µo; '){.Qt EtEQOl JtAElcrTOl. Et o" oµo/..oyouvn; 1'1µE'L; OL AatLVOl ~llclV agx1)v xal
ahlav Y.ai nriy~v xai {>i~av tov nmf-ga Tou v{ou xai tou nvEuµato;, µ1) nowuvn:;
Mo agxa;, ti..; ll XQELa TOU altaAElqJElV JlQOoMr~riv; Kat yag Î}µE'L; ou llQOO{)~xriv
TaUTYjV xa/..ouµEv, UAAcl oacp~VElaV XaL avanrlJ~LV." -

5. 'Exo1µ~-&rj oiiv y..al. o llaTQtagxri; µna T~V EvWO'lV Ev Tfl <l>AWQEVTleţ.
6.•AmigavTE; OE o BacrLAEu; xal. ll ouvof>o;, 11/..{)ocrav Ev BEVETL<;l Otel 'ţrigă;

15

ouv ava/..wµaOL xat f>arcavm; TOU rcarca, arco OE. BEVEti..a;, EV BotWTl<;l ouv TQL~QEOl TWV BEVETLbtOOV f>t' OQLO}l.OU TOU rcana 'X.OL CtllO Botooti..a; d; KwvotaVTlVOUrcoALV cruv

TQL~Qrnt

Bacrt/..txaI; xal. twv BEvni..xwv.

7. ·EÂ'6ovTE; 8E EiiQov t11v bfono1vav xvga Magiav n'3vrpwiav tou Ba<nÂf-oo;
'Iwavvov xat

T~V

Baol/..woav TOU bEOltOTOlJ

~YjµYjTQLOlJ,

:.w

af>EAcpou TOU BaotMoo;.

8. ro 8E Ba<JLAEU; JlEµllfl rcgfoBw; rcgo; TOV MollQclî bELY.Vtl(J)V EuyvooµoO'UvYjV xat uxgmcpvfi cpt/..iav d; autov. -;"Hv neoxatHAYjµµho; o /..oytoµo; aurou,

w;

f>taBa; Ev <l>gayyl<;t o Baot/..d,; EltOLYjOEV oµovotav O'Uv to'l; <l>gayyot; xai EYE-

yovfl <I>gayyo; xat µf-Hoocrt OTQ<ltEUO"m xma tou Movgat &no yYj; xai '3al.Cw-

ari; tou

f,~ăgm

rcagarrt~oavn;;

25

a\rrov E'X. tfi; OooEoo;. Ot f>E rcgfoBEL; &rcayyEi../..avtE; autQ'l xal.
on JlEQt t&v cbv i)xofo'3rioav (>riµatoov, oux ErcEQaOEV o Baot-

1-Eu; f.v 'I mÂi..<;t, &.Ha JtEQl

~hacpoeă;

Boyµaroov tl}; aurwv ntcrnoo;, t/..agw{)ri rfl

)'700µ11.
9. Ol. 8E UQXlEQEÎ:; E\J{}fao; arco TWV îQl~QEOOV &.rroBavn;, Y..ai ot rii; KoovOtaVTLVO'U xara TO OUVî]'3E; Îj<JmiţovTO aurnu; EQOOîWVrE;' „Ilw; Tcl fiµhEga;
3 ci.A.A.i]J-oti; P: ci.A.A.i]J-oui; Bull 11 5 j3ouAT)'tUL P 1 : j3ouAEt'tE P: j3ouAT)O'l'tE Bull li 17 j3toT[a P 1118 Boton[ai; Buii: BEvET[ai; supra j3EVE corrigens j3to P: j3t0T[ac; P, li 25 ~tHJ-wat P:
~tHJ-ouat

Buii.
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a ieşit sinodul ? Oare am dobindit biruinţa ?" - Ei însă răspundeau :
„Ne-am vîndut credinţa, am schimbat legea cea bună cu cea rea ; am
trădat jertfa curată şi ne-am făcut azimiţi". Acestea şi alte vorbe mai
urîte şi murdare ! Şi acestea, cine ? Cei care şi-au pus semnătura în josul încheierii : Antonie al Heracleei şi toţi ceilalţi. Căci de grăia careva către ei : „Şi de ce v-aţi pus semnăturile?" - spuneau: „De frica
frîncilor !" - Şi cînd îi întrebau iar, dacă frîncii au supus pe vreunul
la cazne, dacă au bătut, dacă au aruncat în temniţă; - „Nu !" „D-apoi cum atuncia ?" - Şi alunei spuneau : „Mina asta a semnat, să
fie tăiată ! Limba a mărturisit, smulsă să fie din rădăcină !" - Altceva
nu aveau ce să spună ! Căci au mai iost unii din arhierei care la semnare spuneau: „Să nu semnăm, cîn<l ni s-a dat îndeajuns de mult?!"-Şi aceia dădeau şi tocul era muiat în cerneală. Căci nenumăraţi au fost
galbenii cheltuiţi cu ei şi care au fost plătiţi la mîna fiecărui părinte. Pe
urmă căindu-se, n-au întors arginţii. De aceea pe lîngă vorba lor, că
şi-au dndut legea, au păcătuit şi mai mult ca Iuda care a întors arginţii.
Ci ştie domnul şi întru mînie a izbucnit; şi foc s-a aprins în neamul lui
Iacob şi urgie s-a ridicat asupra lui Israil.
XXXII. /\'\ai sus zisul despot Gheorghe
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XXXI 9-XXXII I

văzîndu-şi

domnia

Iancu porneşte
asupra turcilor,
despoiată şi neavînd altă nădejde decît puţinele orăşele din
1443.
Ungaria,
suspina zi de zi şi cine să se îndure nu era :
Vlad Dracul îşi primeşte înapoi copili
atunci vine la craiul Ungariei, căci era tînăr foarte, dar
de la Murad li. toată guvernarea era în mina reginei mamă şi a pro-

tostratorul ui Iancu ; şi se roagă şi se tînguieşte, ca să dobîndească îndur are. Lăsîndu-se regina îndoită, mai degrabă şi temîndu-se, ca nu cumva,
Serbia părăsită ff nd, să nu ajungă duşmanul nimicitor şi în Ungaria, dă
poruncă generalului comandant, pe cheltuiala lui Gheorghe, să-i ajute;
căci era bogat foarte. Şi deci năimind pe bani, a luat călăreţi şi arcaşi
pînă la douăzeci şi c:nci de mii şi trece peste Dunăre ; şi mergînd repede
pînă la oraşul numit Sofia şi dind foc, au ars şi toate oraşele şi satele de
primprejur, fără să lase nimic. Toată prada au trimis-o pe Dunăre şi au
trecut-o dincolo, iar ei au pornit spre Filipopole. Murad însă, după ce şi-a
strîns armata de apus, căci armatele din răsăr:t nu le avea la îndemînă,
ca să le cheme, a venit la Filipopole. Ungurii însă cu despotul au venit
12 Să nu ... de mult?!) Nu semnăm, dacă nu ne daţi destul de mult! Buii.

9: Heraclea: din Tracia. -'AH' olc'li; Ci ştie Domnul ş.a.m.d.: psalm 78, 21.
XXXII, I : Mai sus zisul despot: vz. XXX, I şi 6. - - în mina reginei mamă:
Ştirea e inexactă, căci regina văduvă, mama lui Ladislau Postumul, murise acuma,
iar pe tronul Ungariei se afla acel Vladislav (1440-1444) care în anul următor avea
să-şi piardă capul în lupta de la Varna (1444). protostratorului Iancu: Protostra-
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5 l]QETo P 1110 unoyQaCfJ(u~tEv P: i•noyQacpoµEv Bu11 I post iuv ad. µl] Bull 1111 netQ<'iox11Tm: scripsi: l'taQ<icrxotTE P: l'tetQci.O"Y.lJTE Bek 1123 qittO.crELP li 29 ct 31 <f11J..mJTc.rcoi.1v P li 31
post d:;: add. TÎ]v Bull.

torul era un fel de ministru mareşal al palatului la bizantini ; el era mai marele
striatorilor care aveau grijă de caii împărăteşti; ajuta împăratuluă l1a încălecat şi descălecat şi îndeplinea în timp de război înalte servicii militare; vz. Du Cange,
Glossarium Graecitatis s.v. O'TQcITOOQ. Nichita Choniat vorbind despre un înalt demnitar militar apusean, scrie : „mareşal era omul în ce priveşte funcţia, iar pe limba
grecească înseamnă protostrator" (µetQLO"xaA.xoc; fiv T' &J;[ooµa o ăvTtp, l>YJA.oî bt xat}' "EJ..A.11vac; ii cpwvît TOv rrQWTOO"TQcIToQa ed. Bonn, 794, 5). La Duc a în acest loc e vădit gene-
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PORNEŞTE

ASUPRA LUI CARAMAN

XXXII 1-2

pma la localitatea numită Izlati în limba bulgarilor, ceea ce se traduce
Aurie; căci era satul la cale jumătate între Sofia şi F!lipopole, iar de aici
încolo pînă aproape de Filipopole munţi şi păduri de stejar greu de stră
bătut; şi voiau să treacă peste aceşti munţi, dar mai întîi să-şi deschidă
drum cu securile, cu oamenii ce tă'.au la pădure şi apoi să înainteze. Turcii
însă au străbătut locurile grele de umblat şi au venit în faţa taberei ungurilor ; să coboare din munte la şes, le era frică. Ungurii însă cu multă
îndrăzneală s-au urcat pînă la jumătatea muntelui. Iar turcii nu conteneau să tragă din arcuri, dar nu făceau n:ci o ispravă. ln sfîrşit, amîndouă părţile văzînd că, din cauza locului neprielnic, nu pot face nici o isprava războinică, s-au întors înapoi, de unde ai venit fiecare. Atunci Mura<i
a fost cuprins de teamă, cind se gîndea că în zilele lui n-a văzut oaste ungurească să treacă Dunărea şi acum despotul a pus la cale aceasta ; de
aceea trimite sol la despot şi-i dă toate oraşele şi Smederovo. li trimite
şi pe feciorii lui, orbi fiind; aşijderea şi pe ai lui Dragul!os şi încheie tratate de pace întărite cu jurămînt. Şi anunţă în Ungaria reginei şi locţiito
rului domn:ei. Căci protostrator era Iancu, locţiitorul craiului Ungariei
era însă regele Saxonilor ; căci îl chemaseră pe el şi-l făcură epitrop.
pentru că craiul, a căruia era întreaga domnie, era tînăr : avea atunci cincisprezece ani. Şi vin turci în Ungaria adică soli şi-i jură regelui Saxonilor
şi primesc jurămîntul lui, să fie cu prietenie şi cu iubire unii faţă de alţii :
nici ungurii să nu treacă Dunărea să vie în contra lui Murad, nici turcii în
contra ungurilor. Iancu însă n-a jurat, spunînd : „Eu ascult de domn, nu
domnesc".
2. Fiind atunci stare de pace din partea turcilor, de asemenea şi a ungurilor şi a sîrbilor, Murad face pregătiri în
Caraman.
contra lui Caraman. Şi strîngînd toată armata din Tracia
şi Tesalia, a trecut strîmtoarea şi ridicînd corturile la Brusa, pregătea şi armatele de răsărit. De aseme11e'1 trimite şi la feciorul lui mai mare, Aladin cu numele, să adune armata lui din Amasia şi să vină la Iconion;
ceea ce a şi făcut. Căci atunci cînd despotul cu Iancu au venit asupra lui
Murad, Caraman găsind şi <linsul prilej, a mers şi a luat oraşele care i
Murad

11
în contra lui

ralul comandant al a'rmatelor · vz. XXX 2: marele domestic al armatei. -lzlati:
e satul bulgăresc Zlatiţa ; ace~stă luptă de. la Zlatiţa, _în care turcii au fost învinşi
de Iancu din decembrie 1443, ne-o desene mult mal pe larg L. Chalc., II, 81,
11-90,20.'- şi pe ai lui Dragulios: adie~ ai lui. Vl~d E>racul, d?mnul Ţăr~i R~mîneşti '.
vz. XXX, 5. - reginei... regele Saxonilor... cin_ci~prezec~ ani: to~te s1!1t u.iex~cte ,
regina mamă era moartă. iar pe tronul Unganet se gasea Vladtslav tn v1rsta de
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µEX(H TÎJ:; xooµEw; Tii; xaJ,ouµivl']:; '~/.an1 xma TÎ)V nov BouA.yaQCOV yA.fonuv,

o EQµ'Y)VEUEtaL

XQUOÎJ, {iv yaQ TO XWQLOV uvaµfoov ~ocp[a:; ML <l>tAl:l'tTCO'UTCOAE(l)I;,
Ev M Tcp µnaţii OQYJ Y..aL bguµwvE:; bfoBatoi Eoo:; Eyyu; <l>LA.Gtrcou, EBou/.ovro yaQ

TCEQăom ta OQ'Y), rcÂÎ)v bLa mAEXU<pOQOOV xaL bEVbQot6µcov avbQWV llOl ~(JOI 1lOQELav

218b

TCQwtov, Eirn EL<JEÂ-8-Ei:v. OL M ToiiQxoi TCEQaoavn:; ta booBata xaL Hftovrn; ăvn

5

XQU toii cpwoatou niw Ouyy(>wv, bEtl..tacravw; ou xmiiA.-8-ov Ex Tou 0Q9u:; h
tcp 1CEblq;i. OL Oiiyy(>Ol bf. XaL µaÂa fta(><JaAEw:; avEB'YJ<Tav EW:; l'1µ[0EO:; TOU O(lOUi;.
OL bf. ToiiQXOl rnţoBoAOUVTE:; oux Em:tOOVTO, n:AÎJV oubf.v 11vuov. Ti/.oi; OQWVn;
0

ra Mo µEQ'YJ µ'Y)Mv aQE txov n:(>anovTE:; bta -rÎjv buoxoi..tav Toii Torcou, fotQacplJoav oJtL<J-8-Ev, o'3Ev {il.ftov, o xaftEi::;. ToTE o MouQaT EbEtAtaoEv Bai..<liv xata votiv,
on Ev Ta.i::; fiµiQm:; autou ou'X. EÎbEv Mvauiv Ouyy(>wv btaBiivm tov nomµov xal
viiv o bEOnOT'Y):; wiho EvYJQY'Y)OE · n:iµn:EL MOXQL<JtU(llOV El:; TOV bEO:lTO't'Y)V xaL bibco<rt Ta:; nOAEL:; cmaoa:; aurnii xat TO ~µEb(ioBov. IIeµmt oiiv xaL Tou:; 'UL0'\'1:
autoii T'UcpÂou:; ovra:; 'X.OL TOU ~gayouA.[ou oµotoo:; XaL TCOLEL ouvM1x.a:; EvOQ'XOU:;.
Kat µrivuEi h OuyyQUţ tii !?riyhn xaL np rnnotnQ'Y)tfi "t~:; BaotAE[.a:;. THv yaQ
rrQooroorQarwQ o 'layyo:;, o bf. ton:oTTJQlltÎJ:; mii xQaA.ri Ouyyeia:; ~v o §ii; rwv
~aţoov· µETEX.OAE<JaVTO yaQ autov X«L EJl:OL'Y)<Jav EnLTQOJTOV bta TO Eivm VEoV TOV

lil

15

x.aftoALx.ov XQUA'Y)V' ~v yag totE rrEvTExatbixarnv ăywv ho:;. KaL EQXOVtm ot
ToiiQXOL Ev 00yQ[~, ilyouv OL TCQEoBEL:;, x.at btbouoiv OQXou:; Tcp Q'Y)YL ~a;oov xaL
20
i..aµ.{3avouot v OQxou; roii f Îvm cpD1.ot xat l'1yarcl)µivoi · µ"1.n OL 0-0yyQot TCEQacrwoi
219b
TOV n:ornµov TOU HftEtV xara TOU MoUQUT, µ~TE OL ToiiQXOl xmu n7w 0\lyy(lOOV.
M 'lciyyo:; om wµo<JEV, A.iyoov· "'Eyw bEOnoţoµm, ou bronoţoo." 2. TotE ELQ'Y)VEUOavTE:; OL Toii{>xot, oµo[oo:; xat Oiiyy(>Ol xat ~EQBOL, auto:; x.ara rnu KaQaµav rrotEi:tm rÎjv rraQaoxrn~v. Kat ouvaftQo[oa; m'.ioav r~v

·o

tl'j:; 8Q~xri:; Y.at 8ETtaA.1't:; blrvo.µtv xat biaBa:; Tov noQ'3µ6v, n~ţa:; Ta:; oxriv~:;
EV Tfl IIgofon TCUQEOXEOOţE xat TU aVaTOÂt'Xa OT(laTEuµata. 'Oµotw:; rreµrcEL xat
JTQO:; TOV 'ULOV CtUTOU TOV llQOJTOV' 'AA.at~V'Y)V ov6µan, TOU cruA.t.Eţm O'TQUTOV EX
Tij:; 'AµaoEla.:; Y..at H.ftEi:v Ev 'Ixovt(tl' o x.at n:mo[rixEv. 'O yaQ KaQUµâv,
otE o 8EOn6't'Y):; ouv tct) 'layy(tl ilA.ftaoiv xata roii MouQaT, EUQWV Y.at oiiTo:; xw-

1 xwµEw; P,: xciJµEO; p 112 uvaµfoov P: avu µfoov P, Bull

et 263, 26: -i;ov P li 19 Mbouotv scripsi: Mbwatv P; li 20

li 13 'tO scripsi, v. 261 ,24

A.a~tj3avouow

Buii:

A.a~tl3avcoow

P.

20 de ani, feciorul regelui polon Vladislav lagello şi nepot al fostului rege ungur
Ludovic cel Mare. - Turci„. soli: care încheie pacea de la Seghedin din iulie 1444.
2: Cp. cu L. Chalc., 11, 90, 21-91, 10 şi 98, 21-99, 9 şi G. Sfranţes, I, 95, 6-9.
18-5217
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le cucerise Murad mai înainte; aceasta-i pricina războiului. Ridicîndu-se
din Brusa, a venit la Cotiaion, de acolo in Salutaria şi acolo pregătindu-se
îndeajuns, vine asupra oraşului Iconion. Caraman însă fugind cu armata,
a intrat în hotarele dinspre Siria în munţi întăriţi din fire. Iar Murad
jefuieşte fără cruţare Iconion şi luind de acolo destul aur şi argint,
merge în oraşul La randa şi, acolo făcînd larandinilor toate relele cele
mai grozave, s-a întors jefuind şi pustiind orice oraş şi orice colţ de ţară
a lui Caraman, făcînd stricăciune turcilor ce se ţineau de el. Cînd a voit
să iasă din pămîntul lui Caraman, l-a lăsat pe feciorul său să plece cu
armata, de s-a întors la Amasia, el însă a coborît la Brusa şi a trecut în
Tracia. Yara fiind pe sfîrşite acuma. Iar Caraman s-a întors din nou în
locurile sale.
Moartea lui Aladln3. Dar la început de iarnă a venit un rob de-al feciorului
şi abdicarea lui său Aladin, anunţîndu-i moartea aceluia. Şi Murad i-a fă-

1.s

20

cut mare jelan!e, căci era Aladin de optsprezece ani, frumos foarte şi viteaz mare; după ce ceremoniile de jale au luat sfîrşit, a
chemat pe toţi comandanţii şi paşalele lui şi a declarat sultan şi conducă
tor al tuturor supuşilor săi pe cel de-al doilea fecior al lui, Mahomed sprevîrstnic încă fiind şi băieţandru. El a trecut în răsărit şi s-a stabilit la
Brusa, ducînd viaţă de particular.
Murad

11 ·

L up t a d e Ia V arna, 4. Dar la început de primăvară au ven:t cercetaşi dinspre
1444 şi revenirea părţile Ungariei şi vestesc noului sultan şi celor ce purtau
lui Murad li.
grijă pentru dînsul, Chalil, Sariţia şi Zagan, că pe malu25

30

rile Istrului se adună m~re mulţime de unguri şi romîni. Iar Mahomed îi
de ştire tatălui său. Murad uimindu-se de călcarea jurămîntului, se
gîndea ce s-o fi întîmplat oare. Şi fiind vara la începutul ei acum, a chemat la el de pretutindeni armatele de răsărit, în preajma constelaţiei caniculare. Şi din Marea Egeică au apărut douăze~i şi cinci de trireme şi,
venind în faţa cetăţii Galipoli, opreau trecerea. Tot din triremele acelea o
parte au plecat pînă în Bosfor, împiedicînd trecerea şi pe acolo. Ungurii
însă trecînd vadul Dunării, veneau fără frică; curăţind drumul şi luind cetă
ţile, au venit pînă la Vama. Murad însă negăsind calea deschisă, era îngrijorat, iar ai lui Mahomed erau la mare strîmtoare şi descurajaţi. Atunci
dă

:\: A ladin ... moartea lui: după Chalc„ II, 121, 23 căzînd de pe cal la vînătoare.
4: Cp. cu L. Chalc„ II, 95, 6---24 şi 96, 20-110, 16 şi G. Sfranţe.s, I, 95, 10-15
şi · 196, 1-198, 4 şi G. Moravcsik, 'EH11vLxov TCol11µa TCEpt -rijs µax11s -rijs Bapv11s Budapest,
1935, vers 334 urm. - au apărut 25 de trireme: vz. G. Sfranţes, 1050 A; după L. Chalc,
l I, 95, 6--24 la cererea bizantinilor. - pînă in Bosfor: am tradus ~tEltQL -rou 'lEpou
·l::t0µcou, căci Duca desemnează cu -ro l:-roµLov -ro 'IEpov sau 'tO -rou 'IEpou l:-roµLov
nu numai intrarea Bosforului în Marea Neagră, ci şi alte puncte din Bosfor, ba
chiar şi Bosforul întreg ; vz. XVIII, 2. -

https://biblioteca-digitala.ro

XXXII :J-4

DUCAS : ISTORIA TURCO-BIZANTINA

275

QUV xarii/,{}E xat El.aBE ta; JtOAEt; aurnu, ă; JCQOAaBwv ELAEV o Moeat - 'X.Ul
alini fotiv l) aht.a t"iii; µaxrii;. 'Anaeai; bE Ex Ileoforii; fiA.-aEv Eli; KoruaELov,
.ixEi:3Ev Ev ~aAOUtaQL<;ţ XU'XEi llOLiicrai; naeacrx.EUÎ]V [xav~v, EQXETaL di; 'IxoVlOV.

·o

bE: Kaeaµav cpuywv (JUV n{l O'tQ<lîEUµan ElcrtiA.-3Ev Ev toi; OQLOLi; roii; neoi;

~ueiav

Ev OQEcrtV oxueoii;. Mougar bE TO 'Ix6vtov &cpttbwi; XOUQ(JEUoai; xat XQU-0ov x.at ă.Qyueov îxavov hEi-3Ev xoµloai;, Ev TU twv Aagavbwv EQXETm noAEt
'XUY.El ;-cavbEtva xaxa EQyaoaµEvoi;

roii; AagavbLVoi:i;,

forgacpri

5

AEY)Aatwv xat

"'XOUQ(JEUWV m:foav n6Atv xat xwgav roii Kaeaµav, tÎ]V triµl.av lWlWV oµol.cni; aiJ"TOii TougxOL;. BouMµEvo; M EţEA-aEi:v Ex rlii; ylii; tou Kagaµav anEAU<JE Tov
"'UlOV fft1mii (JUV t0 (JfQClt0• xat forgacpri di; 'AµacrEtaV, auto; M xattA.-3wv Ev

220b

•fi Ilgown EnieaoEv di; ee~xriv -Oieou; 11bri rcaQEQXOlţlEvou. ·o bE Kaea~tav
icrwacpri rraAtv Ev mii; lbLoLi; auwu TOJtOl;.
3. XELµwvo; M ăQţavtoi; {iA-0Ev Eţ 'Aµa<JEl.ai; EI; nuv bouAwv roii 'AA.a<1iv TOU ULOU aumii µrivuwv TOV autoii {}uvamv. ·o M Mouear µiya nh-froi;
"J'COl~(Jai;, fiv YUQ o 'AAcnliv ă.ywv t'.mi; OXTWxmMxarov, WQai:oi; navu xai EUTOA-

15

µo;, µETa bE TO rch{}oi; xaAEcra; JtUV'tai; rou; &exriyou; xat <JaTQana; autoii &nil'wEµova xat aexriyov roii UJtY)'X.OOU navroi; TOV bEi>tEQOV utov a-Utoii tOV
MEXEµh, &cpiiALţ f:n x.a.t natbtov vfov unaexwv. AiJ-ro; OE JtEQacra; Ev ru &va-

~ELţEv

•oA.fl, îbtwTEuwv h Ileofon Exa{}rito.
4. ''Eaeoi; M &eţaµhou 11}..{}acrL xaracrxonoL Ei< rwv •ii; Ouyyelai;· µi::ewv

20

ăJtayyEAAOVtEi; r0 VE(t> l)yEµovL xat mii; cpeovrtţouow aut0, XaA.tA., ~ag11rtta

"'X(lL Zayavoi;, Otl Ev rai; ox-frmi; TOii "fotQO'U ouvayETm nAij{}o; Ouyygwv ~at
BMxwv JtOAU. ·o bE MExEµEr µY)VUEl r0 JtatQL autoii. ·o M Mougat {}auµaoa;
int rfi JtaQaBaoEL rwv ogxwv EA.oytţno, rt ăga µiAAEL yEvf.o{}at. 8igoui; oiiv
agxoµhou ExUAEL ngoi; aurov rai; anavraxoii f>uvaµELi; rij; EW, ngo; tai; roii 25
'lrnvo; EmtoM;. Kat Eţ Alyatou IlEMyou; &vEcpavricrav TQLÎJQEL; EixocrL nivrs
-xat EA-3oiiom ăvnxeu KaAl..touJtoAEW; ExwA.uov rov Jtogov. 'Oµolw; xat µEgo;
'TWV autwv tQlÎJQEOOV EnAEEV µEXQL TOii '!Egoii ~toµ[ou xool..lioucrat Ta; EXEL :rcoQElai;. Ot M OiiyyQOL JtEQUOavTE; 'TOV JtOQOV toii ~avouBrn1i; tlQXOVm af>Ewi;· 221b
Y.a-DatgovtE; rliv Of>ov xal AaµBavovTEi; TU xa<JTQa 111..-aooav o-OV µEXQL Baeva;. 30
~o f>E: MoUQUT µÎ] EUQlOXWV lTOQElaV îloxaA.AEV, OL M roii MExEµEr Ev a:TCOQL<ţ

2 x.o'tt•mov P 1126 itai..6.you; P li 30 xaO''tQU Buii: xaa'tQOL P.
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Aluracl luînd-o mai rn sus, pe aproape de intrarea Bosforului în 1\\area
Neagră, a găsit răgaz din partea triremelor şi a trecut şi el şi cei ce erau
cu clînsul. Oamenii lui Mahomed care ţineau străjile, au aflat de trecereci lui Murad şi într-o singură zi oştile s-au unit şi în alte două zile
au ajuns la Vama. A doua zi a început război înfricoşător şi groaznic, de
dimineaţă pînă la ora nouă din zi creştinii au tăiat fără cruţare pe turci.
Pe la ora zece însă, regele saxonilor rămînînd singur cu mai mult sau
mai puţin de cinci 1mte, îşi îndreaptă calul asupra lui Murad. Iancu îl
oprea, dar el nu i-a dat ascultare. Apropiindu-se, calul îi este lovit din
plin, iar călăreţul răsturnat peste cap; şi de îndată îi taie capul. Iancu
însă a băgat de seamă ce s-a intimplat, căci capul înfipt într-o suliţă
era purtat 1pe sus; şi răcnete şi strigăte: „Cine poate fugi, să fugă", şi
turcii au tăiat pe foarte mul~i ; la căderea serii, Iancu abia a scăpat şi a
trecut Dunărea, iar turcii s-au întors învingători şi triumfători. Atunci
plin de fericire Murad trece iarăşi în partea cealaltă şi soseşte la Magnesia şi acolo îşi ia reşedinţa.
5. Dar creştin1i încă tot n-au înţeles, că păcatele noastre sînt duş
manii care ne stau în cale şi că răutăţile noastre sînt pricinile tuturor
relelor ; şi atunci soarta a ridicat din nou altă urgie asupra noastră. Căci
Chalil fiind om practic în lucrările guvernării şi dindu-şi seama că tînărul sultan nu va avea nici o izbîndă, îl aduce din nou pe Murad în palatul de la Adrianopole şi e aclamat ca sultan. Iar fiul său, tînărul sultan Mahomed, este trimis de tatăl său să domnească la Magnesia.
6. Aflînd Iancu despre aceasta, trece de cealaltă parte a
Cosovo, 1448.
Istrului pe alt drum şi, trecind prin toate trecătorile strîmte.
vine spre Niş sau Cosovo. Şi Murad era gata cu toată armata lui şi, luptîndu-se de cu seară, dimineaţa fiind încă întuneric, Iancu se ridică cu
o parte de ostaşi, ca şi cum să facă din vreme pregătirile de luptă, şi
însuşi a plecat fugind, căci a văzut ·armata turcului fiind mult superioară
şi ungurii cuprinşi de teamă, umblînd cu gînduri de fugă. Atunci Murad.
cînd se lumina de zi acuma, văzînd corturile ungurilor în dezord.ine şi
pe ei căutînd să fugă, se năpusteşte asupra lor şi pe unii i-a dezarmat.
iar pe alţii i-a ucis. Alţii au fugit; şi s-a făcut o mar~ izbîndă a lui Murad .şi o înfrîngere a lui Iancu.
Lupta de ta

25

30

pină la ora nouă din zi: adică pînă pe J.a orele trei după-amiază. Pe la ora zece:
e pe la ora patru după amiază. - regele saxonilor: cu această denumire cu t?tul nepotriv tă Duca îl arată pe regele Ungariei Vladislav, care era fratele regelui polon
Cazimir IV (1444-1492) şi nu are nici o legătură cu Saxonia (Cp. I : regele saxonilor). - îi taie capul: la 11 noiembrie 1444, ne spune G. Sf'ranţes, 1050 B (G. Sfranţes.
I, 96. 1).
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ovn:r; ă{}uµouv. Ton: avaBa; rceor; TO 'tO'U <IEQOU ~toµLOV f-yyur; xai. EUQOOV ăf>Etav
arco TOOV TQLÎ]QEOOV ErcEQa<JE xai. aino; xai. ol µET' aurou. Ol M TOU MExEµh 'XQO.Ţ(r)VTE<; Bl.y/..ar; mt µa.{}ovn:; n1v buiBaotv tou MouQaT, Ev µl~ Î)µEQ<;;t Yivoo{}rioav
-xai. bl' hEQCi<; Mo Î\µEQar; Ecp'3u<Jav EV •fi Bcigvu. Kat •fi f-mofou crnvciipavTE<;
JtOAEµov cpoBEQOV xat cpQLY..c00l'J, arco rcerotar; EOO<; ,OOQO.<; EVVclTl'J<; 'l<.O.TEX.OTCTOV
&.cpElboJ<; OL XQl<Jnavol TOU<; Tougxou;. IlEQL bf, wgav bE'XUTl)V, µdva; µovo; O'UV
iCEvraxoolol; 11 :rcii.fov 11 EAanov, otQEcpEL Tar; l·1v[ar; Toii i'.:rc:rcou o (>lj; ~a'ţwv xat
mhou. ·o M 'Iciyyor; ExwÂuEv· auTo<; bf, olix E:rcdo{}ri. Kai. :rceooEyytoa;, xmetav
Î'.>EXETat o i'.:rc:rcoc; TÎ]V :rchn'llV xal TOV ava(3citl)V xuµf3axov EcparcÂoi:· xai. xagaroµou~lV auTov :rcagEu{}u. ~o bf, 'Iayyo; Lo-3dr; To YEYov6c;, ~v yag îi xEcpaA.lj &rcnwe11µh•1 re{> MQEl xal XQauyai. xai. aA.uÂayµol xai. "o cpEuywv cpuyhw"' 'XaTE'XO'\jJav oiiv of Tougxol :rcA.Elotouc; xat ll vu'ţ xar€A.a(3E xat o 'Iayyor; µ61..tr; 8ta<Joo-3Ei; EllEQaOE rov :rcoraµ6v, of M Tougxot v1x11ral. TQo:rcmouxot E:rcavEsEu°ţav. T6TE o EllTUY.ÎJ<; MoUQUT :rcaAtv tÎ]V llEQULO.V llEQlţ xai. EV TTI Mayvriol.<;;t acptiWELTat
'XCxY.EL TÎ]V 'XO.TOL'Xl'JO'lV EµrcOQEUETCll.

5. 'Al.I..' of XQl<JTLavot µlj:rcw VOÎJO'O.VtE;, OTl al. aµaQTlat l)µWv ELO'lV of
iµ:rcoboiivw; Î\µăr; ml al. i'.Cl'Xlat Î\µwv EL<JlV of TU xaxa rceo°ţEVOUvTE<;, rcaAlV ErfQO.V O.cptl)O'lV xa-3' fiµwv OQYÎJV Îl TUXîJ· ·o YUQ XaAi.A rcemmxor; u:rcaexwv rcEQL
TU ti\r; aexi\r; µE-3o8Euµata xai. OTl o vfoc; oux EUTUXÎJO'EL llOTE, ăyETm rcaA1v
rra(>' ClUTOU o MouguT Ev TcQ :rcaAaT[cp rl]c; ,A8Qla.VOU xai. EucpriµtţErm oor; Î\YEµwv.
·o b€ vfo; llYEµoov MEY.EµET o uioc; aurou O'TEAAETat :rea.ea TOU llO.TQO<; TOU &.gxl)yEi:v Ev •ii Mayvl)o[~.
6. Ma-3cbv 8f, Toiirn o 'Iayyoc; nEQ~ rÎjv rcEQatav roii "fowou E~ ăAAl);
ooou 'Xai. ~ha(3ar; TU oTEvw:rca :rcavra EQXEtm :rceoc; to Nfjol v l) rcgor; •iiv K6oo(3av.
Kai. o MouQUT ouv na<Jll TTI OTQatt~ aurnu ETOlµQor; xai. blj rcoAEµÎjoavrE; &cp'
forcEQO.<;, :rcgwt oxortac; OU<Jl)<; EYELQETal O'UV µEQlXOÎ; O'TQO.TlWtm; xat w; bl]'3nr
hoiµaowv llQO OOQCl<; TOV rcoAEµov' ClUTO<; 8tE8Qa. EÎ8E YUQ TÎ]V <JTQO.TLUV TOU
Tougxou urcEQexouoav Erci. TO nAEÎ<JTov xat wur; Oilyyeouc; 8EtAt&vrnr; xa.t EL<; cpuyÎjv µEAETWVtac;. Ton: o MouQUT fil..[ou î)8l) auyaţovTor; OQWV TU<; O'Xl)VU<; TWV
0\iyyQWV 8lEO'XE8aoµha; xat EL<; cpuyÎjv (3AE:rcovra;, EllEnEO'EV Elt' auwur; xat TO'U<;
,
,
,,
s:.,
,
t
"A,,
2 ,
, ,
,
µEv
EO'V.ll/\EUO'E,
TO'U, <; uf
'XO.TE<îcpCl<;EV.
/\/\Ol "Ecpuyov xm' i::yEVETO
µEyO./\l)
Vl'Xl)
( rnu) MovQaT xat ~na Toii 'Iayyou.
2-3 xgaTovTE; (3uyA.a; P 1110 talt1]; P: fortasse scribendum alaltEl; li 32 Toii addidi.
5: Chalil ... îl aduce„. pe Murad: după L. Chalc., II, 122, 8--123,
Murad I I căindu-se, a revenit printr-un şiretlic al lui Chalil ; şi Mohamed
răzhunat mai tîrziu asupra lui : vz. Critobul, I, 76, 2.
6: Lupta de la Cosovo din 1448, o descrie pe larg şi cu amănunte
11, 124, 18-140, 21, arătînd şi participarea romînilor cu 8 OOO de oameni
cu domnul Ţării Romîneşti.
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7. Şi întorcîndu-se cu o mare biruinţă, a pornit cu război
supra Peloponezului. Căci Constantin, fiind atunci despot
al Lacedemoniei, cînd a văzut venirea regelui şi triremele
în Elespont, şi-a închipuit că s-a isprăvit cu turcii. Şi ieşind dincolo de
Examilion, a cuprins Teba şi localităţile de primprejur. Cin<l însă ,\\urad
s-a• întors cu o izbîndă atît de norocoasă, trimite sol şi-şi cere oraşele.
Constantin însă n-a vrut ; şi Murad pornind cu război şi-a ~şezat tabăra
la Examilion. căci Constantin îl construise înainte de patru ani ; şi fiind
cu şaizeci de mii, Murad a intrat înăuntru. Şi peste foarte puţin timp şi
Constantin şi frate-său, Toma, care era despot al Ahaiei, au fost trădaţi
de albanezi; dar ei băgînd de seamă vicleşugu\, au scăpat cu fuga. Murad
însă a străbătut pină la Patras şi Glarenţa nimicind toti'.il pe acolo; şf
s-a întors şi a dărîmat Examilion. lăsîndu-1 ruină, şi luînd multime dP
popor în robie, peste şaoizeci de mii.
Expediţia

lui
Murad li
în Pelopone:s.

5
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XXXIII. împăratul Ioan suferea greu de mulţi ani de picioare şi după întoarcerea lui din Italia avînd multe sud
d"
b
paran ŞI necazun. pe e o parte m cauza tul uranlor
în biserică, pe de alta din cauza morţii împărătesei, a
căzut la boală şi în puţine zile s-a săvîrşit din viaţă, el care a fost cel
din urmă împărat al romeilor. Şi din Constantinopole au trimis, de l-au
adus în capitală, pe Constantin ; şi acesta a trimis soli la Murad şi.
luîndu-1 cu vorbe dulci şi daruri, l-a împăcat, înlăturînd dintre ei toate
pricinile de ceartă din trecut.

Moartea lui
Ioan VIII Paleolog
şi proclamarea lui
Constantin XII
Paleolog, 1448.

v

v

•

.'

•

v

•

Căsătoria lui
Mahomed li,
1450.

2. Mur ad dorind să facă nuntă feciorului său, i-a adus mireasă de la un sultan din cei ce se găseau înspre hotarele
Armeniei, o fată de-a lui Turgatir, un conducător al turcomanilor ce erau
aşezaţi acolo, mai sus de Capadocieni. Şi această înrudire n-a primit-o, ca
şi cum l-ar pune pe aceeaşi treaptă cu el, în ce priveşte puterea şi averea~
7: Cp. cu L. Chalc., II, 113, 2-119, 21. - a pornit cu război asupra Peloponezului: această expediţie a lui Murad II a avut loc în decembrie 1446 (vz. G. Sfranţ~s.
I 051 8 ; G. Sfranţes, I, 200, 18--23), înai·nte deci încă de lupta de la Cosov?. dm
1448. - sosirea regelui: Vladislav în preajma luptei de la Vama. Exam1lwn:

era zidul care închidea Istmul de la Corint şi deci intrarea dinspre uscat în Morea.
trădaţi de albanezi: de albanezii din Peloponez.
XXXIII I : cel din urmă împărat: vz. XIX, 9; a murit la 31 oct. 1448, ne sp~nP
G. Sfranţes, 1051, D (G. Sfranţes, I, 201, 14) ; cp. şi L. Chalc., II, 140 •. 23. -:- Constantin:
era socotit ca al XI-iea împărat bizantin cu acest nume. Dar 8. Smgow1tz, Ober das

-
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M µna vtxric; µEyaf..ric; xma •iic; IlEAorcovvfiaov fo•eanooi::v.

·o yae

KoovaTCXvii:voc; f>eorco•ric; wv TOTE AaxEf>mµov(ac; xal U>oov •Î)v ăqn~tv
TOU (>11yoc; ;ml Tac; TQLÎ!QElc; EV ·EuriarcovT<p, Eµavnfoaw rcavn/..fi &m:i>AElaV i<i>v
Touexoov. Kat E;Et..-froov arco TOU ·E;aµtALOU EÎAE 0-ftBac; xal ni 1CEQl; x.oo(>lri.
~TQacpdc; f>E o Moug(n auv EUTU;(li;I 1CAEiarn OTEAAEL &rcoxetauiewv, ţî)TOOV' .&c;

1COÂElc; aurnu, o M KoovaTavii:voc; oux l\-frEÂE. Kat OTQCXTEU<Jac; xat -frdc; xaeaxa
Ev •0 ·E;aµLÂLq.>, ~" yae 1CQO TEOOUQOOV xeovoov ohrnf>oµfiaac; QUTO o f>E KoovOTavii:voc;, auv E.;fixovTa X,tÂul.ow wv EvTOc; ClUTOc; ELOÎJÂ-frE. Kai. wc; EV o/..tycp xai.
ClUTO<; xat E>ooµăc; o ăBEÂcpo~ auwu, BtorcOTT]c; wv 'Axatac;, rcaQEBlf>ovrn vreo TOO"
'AA.Bavoov· rcJ..l)v aurnt Tov MA.ov hvoficravnc; &rciBeaaav. ·o BE Mouea• µE;(Ql~
Ilmewv 'X.ai. r/1.aQEvTţac; Becxµoov xat &cpavLaµ0 rcaeaBouc; mivra Ta lxEi, -Orcav~
OTQE'ljJE xaMaac; TO ·E;cxµO..wv, EQElrclOV 'XCXTCXÂtTCOOV aUTO, cxi.xµaAOOTEooac; rcÂfi-froi;
Âaoii, ErcEXEtva ;(LÂtaf>Ec; 6;fixovTa.
1;
XXX II I. •O M BaatÂEuc; 'Ic:OOvvric; rcoBcxA.yti;i mEţoµEvoc; €v rcoÂÂo i:i; hoow

2:.!3b

5

;o

xat ~lETU TÎ)V Ercavof>ov futo 'ha/..tac; EV rcoÂÂai:c; '3A.t'ljJE<Jt xat Boocpoei.mc; oov, ren l.'i
µEv lha TÎ)V TOOV EXKÂT]OLOOV TCXQaxfiv, xn fle Bui TÎ)V EKf>T]µtav rije; f>E0'1COLVJ\~.
Y.CXTEAaBEv QUTOV voaoc; 'X.UL Ev oA.tymc; fiµEQatc; ETEÂEUTT]OEV, Uomrnc; BaOLAEUc;
xe11µaT[oac; ·pooµaioov. Tov M KoovOTCXVTLVOV rcEµ'ljJavnc; OL Ti\c; Koovcrrnv~'LVou
liyayov auTov Ev •fi rcoÂEL · ;mi. rrQfoBEtc; OTtlÂac; Ele; •ov MouQa• xat b1::~1woai;
aUTOV auv f>cbeot; 'X.UL µELAl;(Lol<; ÂoyoLc;, ELQÎ!VEUOEV CXUTOV, ClQCXc; E')(. µfoou rraVTfl 20
224b
rraeE/1.11/..uMrn aY.avf>ai.a.
2. Bouf..11-frdc; M yaµouc; 1COLÎJOat •0 utci> aurnii Îjyayno vuµcpT]V EX Tli>V
ÎlYEµovoov rreoc; TU TÎJ<; 'AQµEvicxc; OQlCl ">mµhoov, -fruyaTEQCl TOU Tou(>ymiie. &vBeoc; &ez11yoii •wv hEtaE rraeaxEtµevoov Touexoµavoov, iircEeavoo KmmaMxoov.
Tîiv fle <JUYYEvELav TaUTT]V ou xcxnM;mo wc; Ev BuvaµEL xat 1CÂOUTCt) LOOtEQltoov 25

14 'O add. Bull: om. P 1117

aui:ov

Bull:

aui:o

P.

byzantinische Kaiisertum nach idem vierten Kreuzzuge (1204-1205), „Byza1I1tinlsche
Zeitschrift" 45 (1952) p. 345-355 a dovedi·t că a mai fost încă un împărat Constantin
XI Lascaris 1204-1205, aşa că ultimul împărat bizantin a fost Constantin XII P'aleolog
1448-1453.
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ci pentru că locuind la mijloc între turcoperşi şi Caraman, zisul Turgatir
avea totdeauna să lupte ca aliat al feciorului său care domnea la Amasia
şi să lovească şi în Caraman care năvălea din jos, şi în Caraiusuf, din sus,
şi fiind la mijloc înrudirea, avea să aibă de la el sprijin şi ajutor la orice
întîmplare. De aceea a şi trimis pe unul din vizirii lui, anume Sariţia şi a
adus-o din casa tatălui ei cu cinste şi mărire cit mai multă, în timp ce ea
aducea cu dînsa multe odoare şi zestre de mult preţ. Cînd socrul ei Murad
a aflat că se apropie de vadul de la Galipoli, a trimis de la Adrianopole
paşale şi oaste frumos echipată ; şi ieşindu-i întru întimpinare, au coridus-o în palatele sultanului de la Adrianopole. Şi sultanul primind-o cu
bucurie foarte mare pe mireasă, a început să serbeze nunta ; şi a chemat
pe toţi conducătorii şi domnii de sub mina lui atît turci cit şi creştini, şi
cu toţii au alergat cu multe daruri să ia parte la serbările nunţii. Şi începînd-o din luna septembrie şi împlinind luna decembrie, s-a sfîrşit şi nunta.
Şi pe oamenii tatălui ei ce au venit împreună cu ea, omenindu-i din belşug şi răsplătindu-i cu mult bine de tot felul, i-a trimis acasă ; pe feciorul
său însă, pe tînărul însurăţel cu soţia, l-a lăsat să se ducă să domnească
în Asia Mică şi Lidia.
Moartea lui

3. Dar ajungînd la Magnesia pe la mijlocul lui ianuarie

Murad li, 1451. acum. după ce luna asta a trecut şi fiind cinci februarie,

s-a oprit în faţa lui unul din curierii cei repezi ca un vultur într-aripat
de iute şi i-a dat în mină o scrisoare bine pecetluită. Deschizînd şi citind-o, a aflat de moartea tatălui său. Scrisoarea era trimisă de viziri,
de Chalil şi de ceilalţi. li arătau moartea tatălui lui şi el citind-o, să nu
întîrzie cu venirea, ci, dacă se poate, să încalece un Pegas, cal înaripat,
şi să vină în Tracia, înainte de ce a ajuns vestea despre moartea sultanului pe la popoarele de primprejur. Aceasta a şi făcut-o. In aceeaşi oră
a încălecat pe unul din caii de cursă arăbeşti şi către paşalele lui n-a
spus decît : „Cine tine la mine, să mă urmeze !" - Şi el călărea repede,
avînd înaintea sa, toţi pe jos, ieniceri de-ai săi, arcaşi buni de amîndouă
mîinile şi repezi la picior, uriaşi adevăraţi, iar în urma sa, călăreţi cu
iatagane şi suliţe în mîini. Şi în două zile de la Magnesia a trecut strîmtoarea şi a ajuns în Chersones; şi aşteptînd la Galipoli alte două zile, ca
să i se adune însoţitorii, a trimis la Adrianopole pe unul din curierii cei
repezi şi şi-a anunţat sosirea în Chersones.
2: turcoperşi: vz. XV, 5. -:- Caraman: vz. XXI?'', 9. --; Caraiusuf: era m~rt.
acum din 1420; vz. G. Moravcs1k, II, 136 s. v. Kaga Iouoouqi. Duca numeşte atei
pe urmaş tot cu numele înaintaşului ; vz. U, 3 : Carmian. - i:itv i:uxouoav ăgcoyÎ)v
s-ar putea traduce şi cu „un mic sprijin", ceea ce însă e mai puţin potrivit ca „un
sprijin întîmplător la orice întîmplare".-qiEgovaa ih1oaugou~· Bullialdus îndreaptă în
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aun~, a)J..' OTL EV µfoq,> TWV TotJQXOl"CEQOWV Y..ai TOU Kaeaµav otxwv o §ri{}Ei;
TotJQY(lT~Q EÎXE rcavTotE ovµµaxEi:v np Ev tfl 'AµaoEt<;t ~yEµovEuovn uîc{> Tou

Mweat ;mi rceooxeouELv xai tcp Kaea·µav xano{}Ev oeµwvn xai tcp Kaemovoovqi
clV00'3Ev 'XUL µrottE'UOUol]C:: ti\C:: OtJYYEVELUC:: 'XEXtlţo{}m l'taQ' UUTOU t~V t'UXOUoUV
UQWYllV xal. j3o~'3ELav. "0,l)Ev xat OTELAa; Eva TCllV autou BEţLQ~Bwv, tOV kyoµE- 5
YO\' ~UQl]tţlav, l)yayEv auniv Ex tOU oi'.xou tOU rcatQOC:: µEta nţtlţc; OTL rcAEL<Hlj;
-xat M~ric::, cpf:eouoa '3rioaueovc:: rcoÂÂouc:: xat cpeevriv rcoAutaAavrov. 'O be McuQUT
'l.at JCEV'3EQOC:: autl\C:: µa'3oov Eyytţoooav Ev tcp l"COQ'3µcp tl\C:: Kal..Ato\Jl"COAEWC::, ErcEµ'ljJE
µEytotăvac:: &rr' ,ABQtavou 'Xal OtQa.TOV Euţwvov. xat urcavt~V l"COL ~oavrn; 1iyaIo
yov ElC:: 10\Jc:: o'ixouc:: mii ÎlYEµovoc:: Ev 'ABemvourcoÂEL. 'O B' ÎlYEµoov µna ref-FI01ri; XUQclC:: &rroBEţaµEvoc:: t~V vuµcpl]V î)Qţa.ro tEAElV TOUC:: yaµouc::· xat xaAfoa;
TIUVTa; TO'UC:: urco XEÎ:Qa UQXlJYOVC:: xat ÎlYEµovac:: OUto.' Touexouc:: xa'3a XQLOTta\'OllC::, arraVTEC:: rnrnv ovv bweou; rcoiJ.oi:c:: OOQtUOOVtE~ ta yaµ~ALa. 'AeţaµEVOl
arco µrivoc:: ~El'tTEBQW\J xat TEÎ>ElcOOaVTEC:: TOV µlţva ~E'XEBQLOV, ETEtEÂELWtO xat o
yaµoc;. Tou; ouv autti oiiv H'36vrnc:: OL'XELO\JC:: tOU rratQOC:: aurl\c:: Ba'ljJLÂWC:: cptÂo- 225b
{ţ)QOV~ac:: xat rravtokxv EUEQyEO[av &µd'lj!ac:: ELC:: ta l'.Bta ErcEµ'ljJE, tOV Be \JlOV autoii Tov vEovuµcpov ăµa tli yvvmxt Ev tli iiyeµovU;t, TTI MtxQ~ 'Aot<;i xal T'fl Aufl[i;x, &rrH.uoEv.

3. 'EÂ{}oov be Etc:: Mayvriotav tou 'Iavvouaetov µrivoc:: 1ibri µrnaţoµevou
i<.al rcaQEA'36vrnc:: wutou, ăywv o <l>EBQoUaQtoC:: rrf:µrrtl]V, de:: twv mxufle6µwv ro; 20
W'XUittEQOC:: ne:: aEtOC:: EJtOOtl] fltflouc:: autcp yeacp~v ELC:: XElQ<XC:: &oqmÂWC:: XatEOcpQa'
'Avoti;ac;
't
T
,
'
,
'
"
.l.
_<\L
'
,
-ytoµEVl]V.
ouv
autriv
xm' avayvouc::
Eyvoo tuv
vuvatov
Tou- rra1go;
av-rou. 'H be yQacp~ ~v otaÂEi:oa rea.ea t&v BEţtQ~Boov, toii tE XaAIÂ ·x.at r&v hf:ewv. 'EB~ÂOUV tOV '30.vatov TOU rratQOC:: autoii xat t~V EAEUOlV autou TOU &vayt··vwoxovtoc:: µ~ Beafliivm, &H' d fluvat6v, imBi)vm Ilriyaoq,> 'lrcrcq,> rctEQof:vn xat 25
acptxfo{}m Ev 8Q~'XU JtQO toii ClxOtJo'3iivm ELC:: ta JtEQlţ rnvri ii &yyEÂLa Ti\C:: tEÂEUti\c:: toii ÎlYEµovoc::. ''O Y.at rcErco(lJxEv. Autti tti WQ<;t imBac:: ht t&v beoµatwv
~AQaBtxwv l'.rrmov OU'X EÎrrEv ăHo tote; µEytotăotv autoii n:Â~v·
&yarr&v µE
&xoÂotJ'3ELT(I) µol'" - Auto; fle tazewc:: c'pzEtO exrov EµJt(>O<J'3Ev touc:: OLXElOUC::
fottÂtrn; Toţ6mc:: xat wxufle6µovc:: aµcpotEQOflEţiou;, ELl'l:ElV y[yavrn; rravtac:: l"CE30
'ţouc;, TOUC:: fle ţtcpl]cpOQO\J; xat 0)t0VTL<Jtac:: trcrrf:ai; omo'3Ev. Kat fi~ EV iiµf:emc:: Bootv
&rro Mayvria[av flwBac:: tov noe'3µov Ev XE(l§ov~oq,> xatfotl]' xat &vaµE-lvac:: iv
KaiJ-LOvrroÂEL ăÂÂ.ac; Mio fiµeeac:: wii ouva{}Qoto{}J\vm rnuc:: &xoÂou%oavra;, Eva
TWV rnxuflg6µwv rrf:µ'lj!ac:: Ev ,AbQtavou Eµ~VtJOE t~V autou Ev XEQQOV~O-C[) bu1- 226b
Bao1v.

,:o

1
/,n P

TouQXOltEQO'oov P 115 et 23 ~EţuQtboov
'EbÎ)).ouv scripsi: 'EbÎ)},ou ouv P.

1124

<pEQO\JO'av dar

rndice

poate
gramatical.

rămînea

P li 9

'AvOQLavou

neschimbat ca nominativ absolut,
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a lui Mahomed li. ţile, că sultanul e
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vestiri şi s-a dat de ştire în toate păr
la Galipoli, ca nu cumva poporul de
rînd să se dedea la neorînduieli şi să se revolte, căci avea obiceiul, la
schimbări de sultani, să facă rebeliune ; de aceea de multe ori ascund
moartea şi spun poporului că sultanul e bolnav, şi aceasta o fac, cînd cel
ce are să fie urmaş, nu se găseşte în locul în care e mortul. După aceea
a pornit din Galipoli şi multe cete mari veneau de i se închinau. Cînd
însă a ajuns aproape de cîmpia de la Adrianopole, toată curtea domnească a ieşit întru întimpinarea lui, şi viziri şi paşale şi guvernatori şi
căpitanii şi preoţii mari şi dască]ij, religiei lor necurate şi cei ce se îndeletniceau cu ştiinţele, cu artele şi meseriile şi o parte mare din poporul
de jos. După ce mulţimea aşezată în rînd a mers de-a dreptul în calea
sultanului pînă la o milă de el, .au descălecat cu toţii şi au continuat drumul pe jos spre sultan; sultanul însă şi cei ce veneau după el, stăteau
călare. Mergînd aşa pînă la jumătate de milă cufundaţi în tăcere adîncă
pe buze, cînd s-au strîns mai aproape, au izbucnit în jale mare cu multă
vărsare de lacrimi. Atunci şi sultanul şi cu cei de sub el descălecînd, au
făcut şi ei la fel, umplînd văzduhul de strigăt şi plînset. Şi era de văzut
în ziua aceea mare jale şi tînguire de amîndouă părţile. Şi venind la un
loc şi apropiindu-se unii de alţii, marii dregători s-au închinat sultanului, sărutîndu-i mîna. Şi apoi încălecînd, au intrat în oraş pînă la
poarta palatului şi, sultanul intrînd înăuntru, fiecare s-a dus la casa lui.
5. A doua zi, făcîndu-se primire mare ca de obicei, ba mai mult, ca
la o urcare pe tron încă nouă a unui sultan venit de curînd la domnie.
el a stat pe tronul părintesc ; - precum nu era să fie a bună, dar pentru
păcatele noastre dumnezeu a îngăduit-o; şi din faţa lui stăteau
departe toate paşalele şi vizirii tatălui său, şi Chalil-paşa şi Isac-paşa;
vizirii lui însă, Siachin eunucul şi lbraim, erau aproape lîngă el ca de
obicei. Atunci sultanul /v\ahomed l-a întrebat pe marele lui vizir Siachin :
„Ce e, că vizirii tatălui meu stau departe? Chiamă-i şi spune-i lui Chalil
să stea la locul lui. Isac însă şi cu ceilalţi mari dregători ai răsăritului
să meargă la Brusa, ca să înmormînteze trupul tatălui meu ; şi să aibă
în grija lui şi ţinuturile din răsărit!" - Cînd au auzit ei acestea, de îndată au alergat şi după obicei i-au sărutat mîna. Şi Chalil a rămas mare
vizir, iar Isac luînd leşul sultanului şi cu foarte mulţi mari dregători şi
cu multă gătire a mers la Brusa şi l-au înmormîntat în mausoleul ce
şi 1-a construit însuşi ; şi la îngropăciune a golit multe pungi de bani în
mîinile săracilor.
4:

pină

la o

milă:

vz. XXX, 7 : o

milă.

-

pe buze : pe care
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4. Kat 8taAaÂuic; (J'l.Jxvitc; yEvoµEvl']:; xat cpÎ]µl']c; anavtaxou,
o l\yEµwv
fv KaMLO'l.JllOÂEL, 'iva µÎ] o 01.JQ<pETcOOYjc; oxloc; &rnxtÎ)oac; U<pl]VlUOfo moc; yae
{iv a\JToi:c; EV Taic; aÂÂ.aya.i:ţ TOOV l)yEµovwv EVEQYEÎV OTU<JLV, - f>La TOUTO ·xat TÎ]V
TEÂE'IJTÎ]V llOÂAUXLc; XQUllTOVTEI;' ÂEYO'IJ<JL Tcp Âacp,
o llYEµwv aa{h \IEÎ, xal. TOUTO
:;rowoow, on o µeAÂ.wv BtaBiţaatlm oux EUQL<JXETm, EV cp Tol't~ o TEÂrntoov unae- S·
zEL, - µETa rnum &naeac; &no KaAALovnoAEwc;, ovvi!?(>rnv nAÎJtll'] nona neooxvvouvTEc; aur<T>. ".EM6vrnc; M llÂYJOLOV TOU xaµnov Eţi)A{}Ev Cllla<Ja fi 1aţLc; ti)c;
i'1yEµov[ac;, oi'. TE BEţteYJBEc; xal. omeanm xat EllaQXOL xal. BÎ)µaexoL xal. ot Titc;
µtaQâc; autoov tleYJoxdac; µfotm xat BtMaxaÂ.01, xat OL Ev Em<JtÎ)µmc; xal. Texvmc;
aaxo/,ouµEVOL xat µieoc; llOAli TOU 01.JQ<pETcOOOUc; Âaoli Etc; TÎ]V aurou urravTÎ)V.
J():
'EA{}6vto; oiiv TOU oxAov xata llQOO"WllOV TOU llYEµovo:; wc; µtAwv EV <JTOlXYJMV
xat &noBavtEc; tciJv 'Lllnwv navtEc; nEţol. TÎ]v rcoQELav neoi; Tov fiyEµova EB<ifllţov ·
o M llYEµwv 'XaL OL µET' aUTOV LaTaVTO El'toxouµEVOL. 'EA{}oVTWV oiiv ClXQL l)µt<JEOc; µLÂLO'IJ, ă.xeac; OlWlli)c; Ev Toi:c; XELÂEO'LV aUTOOV OU<JY]c;, a{}e6ov OtavTEc; xomTOV µiya µETa BmtQUWV avÎ)yELQUV. TOTE xal. auto; &rcoBO.; TOU l'.rmou oliv Tote;
15·
fot' UUTOV xat aurnt ta oµota EnQattov, Boit; oliv xÂ.au3µcp TOV Mea llÂ.l)QOUVTEc;. Kat fiv l.BEiv µiya niv{}oc; xat xonETov TU fiµee~ EXELVU Eţ ăµcpoTEQWV Toov
µEQOOV. ~UVEÂ.tlovtEc; oiiv xal llQO<JEyy[aavtEc; aÂÂÎ)ÂOLc;, 3tQO<JEXUVl)Oav OL µEytoTâ- 2271J>
vEc; Tcp ăex11ycp &anaaaµEvot TÎ]v aurnu XEÎ:Qa. Ifoi. EmBavTE; toov 'i'.nrcwv doitA{}ov EV TU noÂEL ăxet ti)c; nliAl)c; Toii naAmiov x.at, o fiyEµwv doEA{}ci:iv, ex.aorn; 20
FI.; TU Hha avEXWQ~<TE.
5. Tu M EllUUQlOV rcaQaOtU<JEW; yEvoµhl']:; µEyaÂYjc; XaTU TO rno; •ital.
:rrHov TL, w:; TOU fiyEµovoc; ETL ovtoc; vfou xal EV Tfi UQXU VEW<JTL EL<JEAMvto;,
EV tfJ xa{}H)Q~ TU l'taTQLXŢ\ xa{}rn{}Etc;, wc; oux ocpEÂOv, llÂÎ]v llaQUXWQÎ)<JEL 8rnu
l'>ta ta:; aµaQTiac; llµlOV, LaTaVTO Eţ Evavt[a; m!vTE:; OL <JaTQUllat UllO µaXQO{}Ev
25·
xat OL BEţlQY]f>E:; TOU llaTQO; autou, o TE XaALÂ.-rcaotac; xal o 'foax-Jta0ta;. OL M
TOl!TO'IJ BEţlQY]f>E:;, ~iaxiJv o EUVouxoc; xat 'liteaÎ)µ, iiO"aV llQO<JEyy(ţovTE; aur0
Y.ara r1)v auv11{}ELav. T6TE o l)yeµwv MeziµET 11QWTl)<JE Tov ~mxi)v, Tov airrou
µrnaţovrn. "T[ OTL arco µaxe6{}Ev i'.arnvtm Ol µrnaţovnc; TOU Eµou llate6c;; KaÂf<JOV autou; xat ElllE TCÎJ XaAlA foravm EV T0 TOll~ aUTOU. ·o M 'foax WtEÂ30•
-Ohw EV Tigooon O"UV toi:c; Â.OLllOtc; Tit; E~,mc; ăgxo'IJOL, Tacpu Boiivm TO owµa TOU
E~wu rcmg6:; · Exhw fle xat TG.iv &varoAtxciJv -OEµaTwv rÎ]v cpeov1t8a." - 'Axouaavn:; oiiv TaUTa, 3tUQE1JW 8ea.µ6vTE,c;, 'XaTU TO <JUVYj-OEc; Îj<JllaOaVTO tl)v autou
XEtQ<l. Kal o µev XaAt/1. EµELvE µrnaţwv, o 8E 'foax Aaj3wv To nTciJµa rnu llYEµovo; O"UV llAfl<JTOLc; ăexovot xat ol.xovoµt~ llOÂÂU, Etc; ITeouaav &ni)A'3E xal. ma- 35.
'l'Ev m'JTo Ev T0 rcae' mhou 8oµY]-Ohn Bwµcp, rcÂEtoTa voµioµara xEvwaa; Ev
ZEQ<JL llEVÎ)TWV Ev TU 'Xl']8Et~.

w;

8, 26 et 27 j3EţugtllEi; P 1115 µEya P: sed vide p. 171 v. 18 µtyav P li 16 j3ofii; Bek:
j3o2t; p I 26 zu/.i]baata; p li 29 ~lOU P: eµoii scripsi: ~lOU Bull li 36 ;tf..EÎO'TU Buii: :tf..EîTa P.
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6 · s,·
. moartea lui Murad n-a fost încercată de boli ..,.<:i dureri grele, c: a fost chiar mai uşoară şi mai ferită de suferinţe şi boale decît a tatălui său, cred că, pentru că dumnezeu l-a judecat
după bunătatea omului faţă de obşte şi după purtarea lui foarte îndurătoare faţă de cei săraci, şi nu numai între cei de un neam cu el şi de legea
cea rea a lui, ci şi cu creştinii; tratatele ce le-a încheiat cu jurămînt, le-a
respectat pînă la capăt neatinse şi netulburate. Dacă şi unii d:ntre creştini
au stricat pacea şi şi-au călcat jurămîntul şi n-au rămas ascunşi ochiului de care nimic nu poate fi ascuns, al lui dumnezeu, şi pe drept şi-au
luat pedeapsa şi răsplata de la Murad ca răzbunător, totuşi niciodată n-a
întins pentru mult timp coarda miniei lui, ci barbarul, îndată după biruinţă n-a continuat urmărirea, nici n-a însetoşat să nimicească pînă la
capăt un popor cît de mic; şi de îndată ce cei înfrînţi s-au răzgîndit să-i
trimită soli de pace, şi el îi primea cu plăcere şi pe soli îi lăsa să plece
cu pa·.::e, pentru că ura lupta şi iubea pacea. De aceea şi părintele păcii l-a
răsplătit pe barbar cu o moarte bună în pace şi nu de sabie.
7. A bolit numai patru zile de toate. Căci ieşind din palat cu cîţiva
tineri ostaşi, a trecut în insula pe care o formează pe o întindere mare
rîurile ce se desfac lingă oraş ; şi fiind pămîntul gras, acolo e păşune, şi
hrană bună pentru vite şi cresc în acea insulă herghelii de iepe şi catiri
şi cai mîndri pentru sultan ; şi avea acolo cele mai felurite clădiri de
odihnă şi plăcere după anotimpuri şi orice alt lucru bun pentru un trai
în desfătare ! Voia să petreacă acolo mai multe zile, retras cu puţini din
cei mai de aproape ai lui, ca să se liniştească şi să se odihnească de grijile şi ostenelile ce le-a avut cu nunta ce trecuse. Trecînd deci acolo, a
stat o singură· zi şi petrecînd în desfătare, nu ca de obicei, a doua zi a
poruncit să fie dus la palat spunînd că-şi simte capul foarte greu şi tot
trupul amorţit. Stînd în pat şi bolind trei zile, a avut un acces de dambla
şi a murit la două februarie amu\ 6958.
Caracterizarea
lui Murad li.
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8. Se spune că, după nuntă şi înainte de a trece în insulă,
. ca aces t a : 1. se parea ca
m t r-una d"m nop ţ·1 a avu t un vis
un om groaznic stătea în faţa lui. Şi în timp ce era stăpînit de frică, omul
ce i s-a arătat, l-a apucat de mină. Suita.nul purta pe degetul policar de
la mina dreaptă un inel de aur. Şi omul i-a scos inelul de pe degetul cel
Visul lui Murad 11.

w

A

w

6: Cam tot aşa îl caracterizează pe Murad II şi L. Chalc., II, 142, 4........:10.
unii dintre creştini ş.a.m.d. : se vede că Duca se gîndeşte la călcarea păcii
de la Seghedin, care a dus apoi la lupta nenorocită de la Varna.
7: la 2 februarie 6958: adică 1450. După G. Sfrantes, 1053 A (G. Sfrantes, 210,
19), Murad II a murit în februarie 6959 şi după Critohul, I, 4, I tot 6959, adică
Dacă şi
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6. 'O {}avuto:; oiiv tou Mweat oux ~" itoA.uvoowbfotato; o\h' (iz.{}l)q:beo:;, &A.A.a xat rraea TOU 1CatQOc; autou anµWQl)tOtEQO:; xat 300.{}oov xat v6owv
EAEU{}EQWTEQO:;, olµm 8rnu 'XQlVOVto:; 'Xata tÎlV tOU avf>Qo; 1CQO:; TO 'XOlVOV E\1vouxv xat n1v ouµna'6rntatriv 1CQo; tou; nlvrim:; f>La{}rnw, ou µ6vov yaQ Ev wi;
autou xara yho:; xat xat' aoeBELav, aAAa xat toi::; XQtonavoi::; · li; EvOQ'Xou;
ouv{}~x.a:; E1CQattEV, muta:; EL:; tEA.o:; ao'tVEt; xat &'6oA.wtou:; EcpuAaTTEV. El yaQ
xat naQaonovM; toov XQt<rnavoov nvE:; xat naeaBaoEt:; toov OQXWV ~tEtaX,Et
Qto-frevw; TOV cila'6ritov TOU 8rnu ocp{}aAµov oux .EA.a'6ov xat TÎlV f>LXl)V Enxaiw;
ttµWQ'Y)'6Evn; 1CaQ' autou TOU Exfnxritou, oux EL:; µaxQaV ta Tii:; µ11v11:; EţETfl
VOVTO nA.rnQ<l, &A.A' fi){}U:; µETa tÎlv vtxriv ou xaTcl>twxEv o BaQBaQoc;, o-lrtt El; ti:J..o:; TOV acpavtoµov EflhjJa _TOU, T\JX,OVto:; rnvou;· a.A.A' aµa. OL ftttîJ'6EvTE:; ltQfOBfllO'ELV ta Tfj:; ElQ~vri:; Eo'XE'lj!avto, xat auto:; 1CQ0'3uµw:; EflEX,Eto xat tou:; 1CQEoBH;
µET' ELQ~vri:; cl1CEA\JE, µL<roov tei:; µax.a:;, ayanoov TÎ)V ELQ~V'Y)V. Kat o rratÎlQ t~:;
ELQÎ)VT):; &vnµETQîlO'E tÎ)v TEAEUtÎlV TOU BaQBaeou Ev ELQ~Vll xat oux Ev µaz.atQcţ.
7. THoav M al. Tii:; vooou n:i'iom llµEQat tfooaQE:;. 'EţEA.-frwv yaQ Ex toi:i
1CC1AaTLo\J O'UV ol.tyoL:; VEaVlO''X.oL:; EflteBri tÎ)V vJioov, ~V OL 1COTa.µot BtaQ{layEvTE:;
1CAî1<TLOV Tii:; 1COAEoo:; auti)v El:; EUQ\JX,OOQLUV xatEoTl)O'UV. xat Atn:UQU:; OUal); t'ij:;
yÎ}:; ~oox~µma xal TQOcpal TOOV &A6yoov tci>oov X.AOEQat cpfovtm, ayEMtovtm yaQ
h ClUTTI <poQBaBm xat ftµtovoL xal TQw Î1C1COOV Ol ayEQOOX,OL TOU ÎjyEµovo;. OLXOBoµa; TE lhacpoQOOTCLTm; El; -fraA'ljJtV TE xat TEQ'ljJLV 'Xata "X.<llQOUc; x.at rruv ăl.A.o
XQ~<Tt~wv El; fut61.auotv. 'EBouA.Eto flf, fltatQi:'ljJm 1'1µeQa:; txavci:; E'X.Et Uhaţoov oliv
oA.tyot:; OLXEtOtatot:; ltQo:; ava'ljJuz.i)v xat avaxooxl)v TOOV <pQOVtlboov ;mt 'XOlt(l)V
tou n:aQEA-3'6vto:; yaµou. L\taBci:; oiiv xat n:oL11oa:; 1'1µeeav µ[av xat TQ\J<p~oai;,
oux tb:; auvri-frE:;, tfi Emoua11 E'XEAEuoEv ăyrn-frm Ele; to n:aÂanov d:n:wv, cb:; xEcpal.i)v xat to A.ot:n:ov <rooµa 'i'.{ltaBaQf.:; xat vaQxci.Kk:; :n:EQirnn. Ka.mxl.t'3El:; oiiv
xat TQEt:; 11µEQa:; voo~oa:;, E:n:tAîl'IJ!~<ra:; a:n:rnavEv bEUtEQ~ TOU <l>EBQOUUQLOU ~tri
vo:; TOU fţaxLO;(LAtOOTOU EVa'XOOLOOTOU 1CEVtîl'XO<TTOU oyMou Etou:;.
8. AeyETm fle, on µna tou:; yaµou:; xat itQo tou btal3'iivm t1'1v ,.11oov,
µi.cţ TOOV VUXTOOV LfJEiv OQ<Xµa TOtOUtOV' €va cpoBEQOV ăvf>Qa fotavm hwmov autoii. Tov M O\JOTaAEVta Tei> cp6Bcp E'XQOTîlOEV UUTOV tije; ;(EtQo:; o cpavEt:; avl)Q.
'Ecp6QEt flf, Ev TTI f>Eţt~ auTou X.ELQL ocpEvMvl)v X.Ql!Oijv Ei; tov avTL;(ELQa MxtuA.ov. 'ExBaA.U>v ouv o cpavd:; •Îlv ocpEvMvl)v crno Tou µEyuA.ou f>axn'.iA.ou rnu 1'1yE-

-ru

9 µi]vri:; Buii: ~tuvri:; P 1111-12 n:QE<Jj3EliaEtv
scripsi: n:ernl3Euaov TCt P: n:QEal3EiiCJov
Buii: n:QECJl3riiCJtv
Bek li 23 Î]~lEQetv P 1 Buii: Î]~lEQCt P li 31 acprvMv11v Buii:
acpEvMva P.

-ru

-ru

1451. Bullialdus, Duca, ed. Bonn, p. 607, crede că în textul lui Duca e o greşeală de
copist. ceea ce e foarte probabil. L. Chalc„ li, 142, I spune că a murit beat de vin.
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10

IA IN SEAMA DOMNIA

XXXIII 9-11

mare şi i l-a viril pe degetul arăta.lor după policar, apoi scoţîndu-l de
pe degetul arătător, l-a potrivit pe degttul mijlocaş, după aceasta pe degetul de după cel mijlocaş şi apoi iarăşi pe cel din urmă, pe cel mic.
După aceea scoţînd inelul, i l-a luat şi a dispărut. Şi sultanul trezindu-se
din somn, şi-a chemat tîlcuitorii şi le-a spus visul. Şi ei au spus că inelul
înseamnă domnia, iar degetele, cel dintîi e el, iar celelalte cei ce vor
domni după el, coborîtori din el. Alţii însă în taină şi pe şoptite au spus
că degetul cel mare e ultimul său an din viaţă şi luarea inelului se referă
la domnie, iar scoaterea şi punerea inelului pe celelalte patru degete însearnnă numărul de ani ai domniei celuia ce are să domnească după el
şi atunci se \'a sfîrşi cu uzurparea domniei.
Ci să reluăm din nou firul istoriei şi să vedem cita pierzare a făcut
în zilele lui această I iară însetată de sînge şi pe cîţi i-a făcut să dispar a
pînă la capăt.
Mahomed li
ia în seamă
domnia.

!~. După ce a trimis trupul tatălui său la Brusa să fie in-

mormîntat. însuşi a început să cerceteze visteriile şi tezaurele părinteşti; şi a găsit comori nenumărate în argintărie,
vase de aur, pietre scumpe şi galbeni sume mari şi le-a sigilat cu sigiliul
lui personal şi le-a pus înapo:' în visterie.
·20
I O. După aceea a descoperit un copil de parte bărbătească al tatălui
său, ca de opt luni, născut din fata sultanului de la Sinope Spentiar,
soţie legiuită, căci Mahomed se născuse dintr-o roabă ; şi fiind mama
copilului şi rnaştera lui în ziua aceea la palat, ca să-i prezinte condoleanţe tiranului, el a trimis pe unul din dregători, fecior al lui Evrenez,
"25 ·cu numele Ali, mare portar fiind în timpul de atunci, la locuinţa numitei şi a sugrumat copilul. A doua zi, l-a dat morţii şi pe însuşi Ali, iar
pe marna copilului, fără voia ei, a dat-o de soţie lui Isac, robul tată
lui său.
11. Şi pe cealaltă maşteră a lui, pe fata despotului Gheorghe al Ser·
10
biei, care era bună creştină, voia să o dea şi pe ea altui rob la întîmplare, ci s-a temut, ca nu cumva tatăl ei să ridice la luptă în contra lui
pe unguri, nefiindu-i domnia încă bine consolidată, ci uşor expusă vre.
8: TUQavvis uzurparea domniei: di.n punct de vedere bizantin, domnia turci lor. era o uzurpare ; şi e interesant că această concepţie o întîlnim şi la Duca,
un istoric bizantin de sub o stăpînire latină; dar şi aceasta era considerată numai
ca o delegaţie din partea împăratului bizantin. Cp. VI, 4 şi XIII, 5.
. ?. : să "ce_rce~eze . v~steriile :. cp. Critobul, I, 5, 6: „După aceea a inspectat
v1sternle tatalu1 sau ş1 mdeoseb1 a cercetat mult pe administratorii acestora" ME'ta
~E ~aiim Tous ftlJaauQous ăvTJQEuva 'tous na'tQUeous ăvaxQivcov lîn µ6)„1a'ta Tous TOUTcov
•a~ua;.
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µovoc; EBaAEV mrn1v Ev r<{> Atxav<{> np !J.ETa rov avtl',{ELQU, dra E\;oQµaMoa; uut~V EX wu baxruJ..ou wu At;(avoii 11QµooEv a-lniJv Etc; rov µsoat rnrnv bclinuJ..ov,
µETa 8E TOUTOV EL<; rov µna rov µECJaLTaTO\I xai aii{hc; de; rov UOTaTOV rov ~ll
Y.QOV. METa miita E-xBaJ..wv riJv ocpEvMvriv o cpavd; xai J..aBwv &cpavÎ)c; yiyovE.
Kai o ~·ryEµwv Eţun:voc; yEvoµEvoc; JtQOOEXaAEoato wu; mhou ~l(lvtEL;, ELQ11Xw; 5
TO oea-3hr. Aurni 8E TllV µh ocpEvMv11v tÎJV llYEµovtav 8tEXQLVav, tou; 8E 8axru/..ouc;, rov µh 1CQOOTOV EL<; aurov, muc; 8' ăUou; El; tou; µET' ai'1tov au-3EVtEU<JOVta; Eţ autoii. "EtEQOL 8E 'XQUBf>riv xai Oloom1(loo; rov µEv µiya MxtUAOV rov 230L:
amoii tÎ); ţoof)c;. OOtaTOV "/..QOVOV b1tFXQl\laV, t~V 8E aq:ial(lEOLV tÎjc; ocpEvMv11; îllV
aECJJ'tOTEtav, Tac; f>E EtoaţELc; xai EţnţELc; rwv ETEQOOV tEOOCtQOOV f>ta rYj; ocpEvM10
v11c; f>axruJ..oov TOV µH' aurov llYEµOVEUoELV µEAAOVTa rov UQL'3µov n0v h&v rlic;
llYEµov[a; Eo-uyX(>lVOV ·1.ai TOTE TEAo; eţEL ll T\J(>CtVVtc;.
'AJ..J..' Ercavl.wµEv aii-t\t; :n:Qo; rÎ)v 8tfiyriow xai 'i'.f>ooµEv rt to a{µoBoQOV
TOUTO '3Y]QLOV EV mi:c; fiµiQa~:: autoii XatEcpitELQE xai XaTE8an:aVî\OE xai Ele; TEAoc;
i1cpavLoE.
1s
9. Iliµ'4Ja; TOLVUV to o-&µa toii JtatQO~ autoii EL; mcpÎ)v EV rn IlQOUoll,
auto; llQţarn EQEUVăV ta mµEta r..ai tou; '311oaUQOU; TOuc; :n:at(lLXOU<;. xal. EUQWV
O:vaQLitµfirouc; EV OQYUQoi:c; OXEUEOLV, Ev zQuooi:c;, Ev At'3ot; nµ[o1; xai h VOfdoµmn rcoAurnACivtot;, auTo; otxEi~ acpQayIBt xaraocpQaytoa; h te{> rnµEtCJ,,> rcui.1v &rrrnETo.
20
10. Eha EUQWV :n:mMov ă.QQEV roii JtaTQOc; auTOii, w; µrivoov cnrno, YEVV'flitEv
h rf); -OuyarQoc; roii ll'/Eµovo; ~woon:ric; ~:n:Evtta(l, voµiµou yuvmxo;, -- ;mi yag
o15Toc; fii. 8ouÂIBo; EYEvETO, - ouori; oiiv tÎj; µ11rQo; roii n:mMc; xai µ'fltQvâc; auTOii
rfi f1µ€Qc;t E'Xdvn EV tcp na/..ar[cp evrna JtaQaµu'3tac; roii tu(lavvou, ordJ..ac; !!va
TWV UQ;(OVtCOV EX TOOV UlWV roti 'EBQEVEt, 'AAiv ovOµan, Jt(lWtOOOtLUQto; wv 'rcp 25
TOTE xatQ0, Ev tcp o'ixcp rf)c; Q'fl'3do-ri;. To n:m8tov favtţE. 'En:i TÎJV au(ltoV f>E
xai aurov rov 'AAiv HlavaTWOI:., t~V bE µritEQa rou n:a~Mc; 'XllL !!ÎJ Bol1Aoµh11v
Hp 8ouAcp roii 1CClîQOc; auroii tcp 'foax Etc; y4µov fiOO.tboaro.
231 b
11. TiJv f>E ErEQOV auroii µ'Y}tQ'Utav, tÎJV {)-uyatEQCl rEWQYLOU 8Eon6rou
~EQBta;, ;(QlOtLOVli<WTCtT'flV ofoav, EBouJ..Ero µev ')((lL aurÎ)v ErEQ!:p tc'il tux6vn
3'.)
flouf..cp 8oiivm, aUa cpoB11'3Etc;, µÎ)n:w; o rcatÎ)Q aurYjc; EyEtQn xar' auroii niv
TO)V OuyyQWV µaxriv' rYj; fiyEµovtar; auroii ETt µÎ) rcayLW'3Etoric;. &.i„J..' O.xµ11v
1 TqJ
bihgtvav):

Buii: dv ~lfTU p 116 TllV lj'(Eµov[av scripsi: (cf. v. 9 UO'TaTOV xe6vov
n'1 l'•yEµow:îu P: TTI fiyq1ov[q. Buii li 23 oucrlJ~ scripsi: ovTo~ P li 25 et 27

[lETU

'AJ...Tiv P.
şi 143, 3-9, după care copilul a fost înecat
Spentiar: vz. XXX, 3.
11 : Şi pe cealaltă maşteră a lui: vz. XXX, I. După G. Sfrantes, 1053 D - 1055 B
(G. Sfranţes, 213, i-217, 4) pe aceasta a petit-o apoi Constantin XII Paleolog, dar
dînsa n-11 voit să-şi schimbe hotărîrea luată de mai înainte de a intra în mănăstire,
cum va scăpa din mîinile turcilor.

în

10: cp. cu L. Chalc., II, 142, 3-4

apă.

-
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DE PACE ALE LUI .MAHOMED li

XXXIII I2

unei rebeliuni, nu putea face ce voia. Căci şi despotul, cum a auzit de
moartea ginerelui său .~lurad şi de venirea la domnie a lui Mahomed,
de îndată a trimis soli ca, prezentîndu-i condoleanţe şi mîngîindu~l ca
pe unul ce a pierdut pe tatăl său, să reînnoiască tratatele şi legăturile
ce Ie avea cu tatăl lui şi să le întărească cu jurămînt şi să ceară încă
şi pe fie-sa şi s-o ia acasă. Mahomed le-a şi făcut acestea, nu din dorinţa să trăiască în pace şi în chip binevoitor să-şi ducă domnia, ci să-şi
poată răscumpăra timp; căci cînd o să aibă vreme, va face nedreptăţi
şi încălcări de lege. Acestea şi altele le făcea, îmbrăcînd piele de miel,
el care era lup, încă înainte de ce s-a născut. Aşadar i-a primit bine pe
soli şi jurîndu-şi unul altuia reînnoirea tratatelor, i-a lăsat să plece în
pace şi a trimis Ia tatăl ei pe 1maştera sa cu mare cinste şi slavă, împărţindu-i şi venituri foarte multe şi sate de la hotarele Serbiei, ca si'î
aib{1 din ce trăi şi cu ce se îngriji în tot chipul.
Prefăcute intenţii 12. De asemenea şi nenorociţii rornei ce locuiau atunci în
de ~a~e cu _bi.~an- Constantinopole aflînd şi ei nefericiţii cu domnul Cont.mi, romm11
•
şi alţii.
stantin de schimbarea domniei au trimis soli pentru condoleanţe şi să-l felicite la urcarea pe tron ; cine pe cine? mieii pe lup, puii
de vrabie pe şarpe, cei cu sufletul la gură pe însăşi moartea lor. Acela
însă, el antihristul în locul lui antihrist, el nimicitorul turmei Hristosului
meu, el vrăjmaşul crucii şi al celor ce cred în cel ce-au fost răstignit pe

ea, ca un ucenic al satanei ce s-a schimbat în şarpe, şi-a pus mască de
prieten şi primeşte solia şi scrie tratate noi şi jură pe dumnezeul profetului mincinos şi pe profetul cu acelaşi nume ca şi el şi pe cărţile lui spurcate şi pe îngeri şi pe arhangheli, că se leagă şi rămîne pînă la capătul
vieţii lui în pact:. şi bună înţelegere cu Constantinopolea şi cu domnul
Constantin împreună cu toate marginile şi oraşele de sub acea domnie ;
bunăvoinţa şi atitudinea ce o avea tatăl său faţă de împăratul înaintaş
Ioan şi de domnul Constantin de acuma, în acelaşi gînd va trăi şi va muri
şi dînsul. Pe deasupra acestor frumoase 'făgăduieli a mai dat împărăţiei
romeilor un număr de trei sute de mii de aspri în fiecare an din veniturile localităţ'lor aşezate în valea Strimonului; ei, de trei ori nenorociţii,
i-au cerut aceste venituri pentru întreţinerea şi alte cheltuieli cu Orchan,
12: rămîne ... în pace şi bună infelegere: cp. Critobul, I, 5, 3: lt(HÎlTa ~ifv cmivOETUL 'Pwfta[ot1; xai ~aoLA.Ei KcovoTavdvcp „mai întîi încheie un tratat de pace cu bizantinii
şi împăratul Constantin"; cp. şi L. Chalc .. II, 142, 23: xai Toîs uEUt]oL orrovMs tnoLEiTO xai
bft)WXE t1]v ti)\; 'Aa[as naQ6.A.tov „şi a făcut un tratat de pace cu elenii şi a dat regiunea de la
marginea mării dinspre Asia". C. Muller, Critobul, p. 57 nota la § 3 crede că aceasta
s-ar referi mai degrabă la grecii din Chios şi Lesbos ; dar aceasta nu se poate, căci
acolo erau domni latini italieni, chiar în oarecare dependenţă de împăratul bizantin,

https://biblioteca-digitala.ro

DUCAS : ISTORIA TURCO-BIZANTINA

XXXIII 12

El; oucrracrLv rcQoxoog110aoric;, o 11Bo'U/..Îj{}îJ, ouix. iiMvaro rtQăţm. 'O f>wrc61ric;
yaQ axoucra; TOV Mvmov TOU yaµj3QOU auwii l\foJQUt ;mi tOV l\lEx.i:µh Tll\I
îtyi:µov[av avaţoocraµEVOV, Eu'3-uc; fotoXQLOLUQLO'U; Erc8µ'\j!fV JtaQaµ'U{)l)OOOV Ul1TOV
;mi rcUQl)YOQÎ)<JOOV
Ult0Qcpavw'3-hrn xai tac; <J'IJ_v3~·,mc; xai cruvooµooi..ac;, fo;
ilXE µna TOU rcaTQOc; autou, &vavEWOClL xai &o<pa/..l..oacr{hn bt' OQXOOV, En Tt:
mi TÎJV il'Uy«TEQU ţî]TÎJOClL xai Aa.j3E"iv de; ta l'.f>m. "A mi l'tEltOLî]'XEV, oux wc;
{}€/..oov EtQîJVtx&c; 'l..at Euvoi:x&; f>tayELv xai llYEµovEuELv, O.Ha 'XmQov E'ţayoQâ
ţoov, ornv yaQ MBn. hEi:voc; ,(tf>LxLac; xai avoµ[ac; l'tOLÎJOEl. Talim ')I.ai ETEQ«
tÎ]v UQVLo'U f>oQciv un:Evf>'Ufuic; ErtQaTtE, Ă.uxoc; oov xai rcQo TÎ)c; yEvv~crEooc;. <l>LAo<:pQovooc; oDv f>Eţt(l)<JâµEvoc; Touc; &rcoxQtcrtaQLO'Uc; xai hooµoto'Uc; o'UV{}{pmc; bou;
xai /,aBwv arrEA'UcrEv EV ELQÎ)vn, crtEt/..ac; xat TÎjv auTou µî]TQ'ULClv rcQoc; tov rmtEQa autf)c; µETa µEya/..ric; Mţri; tE xai 11.,uÎj;, EUEQyrni..ac; TE rtAEil<Jta:; ;mi
zwQac; arcovEtµai; auTfJ EX TOJV OQLOOV ~fQ(3tac; Et; f>taTQO<:pÎ]v xat {}fQaJTE[av
:rravrn[av autf)c;.
12. 'Oµolooc; xat Ol EV Koovcnavnvo'l!rco/..Et TOTE olxolivnc; bUcrtl')VOt 'Pooµai:oL xat f>'UOT'UXELt;' uuv tcp brnrccrtn KoovcrTavttvcp µa{}6vtEc; 'l.ai auToi. tijv
ha/../..ayijv TÎjc; 'ÎWEµov[ac;, fotHAav rtQfoBELc; xaQLV rtaQaµ'U{}i..ac; xat TÎjc; UQXt)c;
tÎ]v 'l.a{}Ef>Qi..av rcQooayoQEUcrOVtEc;· TLVEc; Ttva; Ol ăQw; tov Mxov, Ol <JTQO'U'3-oi
tov ocptv, ol 'l\J'Uxo(>(>ayoiivnc; tov -aavmov. 'E'XEi:voc; bf, o rcQo Toii avnxQ[crto'U
avTLXQtornc;, o TÎJ~ toii XQwrou µo" rcotµvî]c; cp-froQEuc;, o EX-frQoc; wii ata'l!Qoii
x.ai tWV ltL<JtE'U~VTOOV Ele; TCrv Ev auTcp n:ayhrn, <:ptAL'XOV ltQOUOOltEÎ:OV Evf>'U-frEic;
wc; µa{}l')TÎ]c; tOU µETaµoQcpoo3hrnc; de; O<:pLV ~aravii arcobixETm TÎ]V J'CQEOBELaV
xai YQU<:pEl vfo; f>ta{}Îjxac; 'XctL oµvuEL {}fov wii '\jJE'Uf>OrcQOcpÎJTO'U x.ai tov <J'UVWv'Uµov amou J'CQO<:pÎ)Tl')V xat tac; µtaQa:; UUTOU BtBAo'Uc; xat ayyEAo'Uc; xai UQXCLYYEAO'U:; TOU <JTEQYELV xai eµµEVELV E<:p' OQO'U ţrof)c; aurnu EV &yarcn xai oµovol~
µEta TÎ)c; TioAEroc; Y.ai toii f>rnrcoto'U Koovcrrnvtt vo'U ouv rcăcrt mi:; JtEQLXWQotc; xai
ltOAEOLV urco tÎJV UUTÎJV f>rnnOTELav· xai tÎJV EUVOLUV xai f>tafucrtv, ~V EXE'XTl')TO o
:rratÎ]Q autou µEtcl TOU Bacrt/..Eroc; 'Iooavvo'U TOU icQOBEBa<JLAE'U'XOTOc; xai TOU brnno- .
TO'U KoovcrmvTLVO'U TOU VUv, Ev amu TU yvwµn xai auToc; tiicrETm xai TE'3vÎ)ţETUL. 'Erc€Y.Etva f>E tOUTOOV t&v Y.a/..fov urrocrxfoEoov U100QÎ)crarn x.ai xat' hoc; tfl
(3ctOLAEL<;t 'Pooµatoov E'X. TWV doof>riµatoov tfov :rraQcl TOV ~TQ'Uµova XELµEV(J)V xro·
QLooV clQL'3-,µov acrltQWV TQLO.XOO'L(l)V XLALaf>oov, altÎ)cravnc; Tctiita Ol TQL<Ja-6'/..wi
EVEXa TQO<:pÎ)c; x.ai ftEQac; Eţobî]; TOU 'OQxav TOU JtQOAfX{}hrnc; anoyovo'U TOU

w;

3

:rcagu~lui'ti]oov

P: :rcagaµu6TioaL Bull li

4~:rcugl)yogiioov

li 29 ţi]omi:i xui TE6vi]ţmn P li 31
P nusquam quid antea Ducas de hac Orchane narravit.

vi]oEw; P: '(EVEoEroc; Bek

P: n:ugayogiiom Bull 119 yEvP li 33 rrgoÂq~i'ttvi:oc;

OTQU~lovu

ceea ce Mahomed II o recunoştea deocamdată. - a mai dat: „şi a dat multe împă
ratului şi a hotărît să aibă aceeaşi prietenie pe care o avea casa aceea cu tatăl hti".
G. Sfranţes, 1053 B. - Toii 'Ogx.uv i:oii :rcgoAEx.fiivi:o; Orchan, mai sus zisul coborîtor
l!l-:i217
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PORNEŞTE

ASUPRA LUI CARAMAN

XXXIV l

mai sus zisul coborîtor din Osman. Şi solii, după socoteala lor, încheind
cu bine legăturile de prietenie, au plecat şi ei cu bucurie.
De asemenea şi solii Ţării Romîneşti şi ai bulgarilor şi cei ce locuiesc în Mitiline, Chios şi Rodos şi genovezii din Galata, de la toţi au
venit cu daruri şi i-au adus închinăciuni acestui cu adevărat demon în
carne şi oase; şi, după socoteala lor, primind asigurări, au plecat.
XXXIV. Răutatea de el, aranjîndu-şi-le toate bine, după
cum însuşi şi le chibzuia, şi în chip făţarnic arătîndu-se
cu ginduri de 1pace faţă de toţi creştinii şi încheind chiar
şi cu regentul Ungariei Iancu un tratat de pace pe trei ani, însuşi porneşte
cu război asupra lui Caraman, luînd drept pretext, că el este prieten neprefăcut al creştinilor şi creştinii au faţă de el prietenie fără vicleşug,
deşi sînt de alt neam şi de lege străină, Caraman însă, cu toate că este
musulman şi se închină în legea lui Mohamod, totuşi mereu şi în:1ot·
deuna nu încetează să ridice războaie şi tulburări, oricînd se iveşte vreun prilej. Iar Mahomed avînd vreo dorinţă, dorinţa i s-a prefăcut în voinţă şi voinţa în faptă. Căci apucase să ajungă la urechile lui Mahomed,
cum Caraman auzind de moartea lui Murad, a pornit cu năvală din hotarele lui şi a cucerit trei cetăţi şi pămînt destul ; dar cetăţile acestea şi
pămîntul, Murad nu le avea în stăpînire din străbuni, ci cu puţini ani în
urmă, le răpise din ale lui Caraman, pornind cu putere asupra lui, precum s-a şi arătat mai înainte. Găsind deci o cauză binecuvîntată, feciorul
răpitorului porneşte la război cu armată în contra aceluia căruia i se fă
cuse o nedreptate mai înainte şi care de aceea îşi căuta drepturile lui. Şi
Mahomed a trecut vadul cu armatele de apus şi, după ce la Brusa a aşMahomed
11
pleacă asupra tul
Caraman.

10

15

20

sus nicăieri de acest Orchan şi cum de
a ajuns să stea în Bizanţ. E drept că mai sus (vz. XVI, 12), Duca numeşte pe unul din
feciorii lui Baiazid Fulgerul, Orchan care era încă mic copil în timpul luplei de la Ancara
(1402). Dar nimic mai mult I Să fie acesta fratele nevîrstnic, pe care Musulman
(Suleiman O. feciorul lui Baiazid Ful-g-er, îl dă ostatic în 1403 împăratului Manuil II
l>aleolog, s'pre a obţine ajutorul bizantin la dobîndirea tronului turcesc ?I (vz. XVIII.
2). Duca nu o precizează, Dimpolri,·ă, ne spune mai departe (vz. XX, 4) cii au fost daţi
doi fra\i ostatici şi ca un:.il s-a întor3 IJ Brusa, iar celălalt s-a botezat şi a murit
în Bizanţ. Vechea traducere italiană îi spune chiar Orchan pe nume (vz. Duca, ed.
Bonn, p. 400) ; dar pe acelaşi G. Sfrantes. I, 70, 13 şi 90, 5 îl numeşte Iosuf, iar L.
Chalc., I. 167, 15 Iisus. De asemenea nu s-ar putea spune că Duca ar iace trimiterea la XXIV, l, unde ne istoriseşte că şi Mustafa, contrapretendentul lui Murad II,
şi-a dat ostatic un fecior la Bizanţ, căci numele acestui ostatic Duca nu ni-l dă
şi e necunoscut. Pe un Orchan, fecior de-al lui Musulman, scos de bizantini în contra
sultanului Musa, îl amintesc G. Sfranţes şi L. Chalcocondi\, care însă ne spun că
acest Orchan a fost prins de Musa prin trădare (L. Chalc., I, 166, 15) şi orbit
(G. Sfranţes, I, 91, 21); Duca nu aminteşte de acesta nimic. De Orchan mai sus
zisul care în 1451 se afla în Constantinopole, Duca mai aminteşte o dată, dar nu
mai sus, ci mai jo'. cu prilejul cuceririi oraşului, cînd Orchan e prins şi i se taie
capul (vz. XL, 4). El pare să fi luat parte la apărarea oraşului in fruntea unei unităţi

. din Osman: Dar Duca n-a amintit mai

https://biblioteca-digitala.ro

:XXXIV I

291

DUCAS: ISTORIA TURCO-BIZANTIN,\

'Otµav_ Kai bi'1 'l.aAfo; 'X.atcl TO boxouv llOtllOUVn:; TÎlV aya:n:riv, lmilEOa.V xal
m'.itot xateovw;.
"Oµotw; xat Ol ti); Bl.axl.a; xat Ol toov BouA.yO.Qwv xat Ol 'tai; v~ooui;
~toLXOUVtEi;, MttuA.rivaiot, Xiot, <P61hot, EK 'tOU raA.atou rEvouiTat, h :n:av't(l)V EA-36vtE; oVv bOOQOL; JtQOOEKuvrioav 'tcp w; cH„ri-300; OUQKO<p6Qcp aatµovL. xai.
AaB6vTE; ta mata xa"ta TO boxoiiv a-urni;, futilE<Jav.
XXXIV. Ta mivta oiiv, ,wi; auto; .3AoytţE'to, futaet.l<Jai; xaA.ooi; o xaxo~
'l«ll ELQrtValhv xar6.omow JtEJtAaoµhooi; .3vaEt~ai; a:n:aaL Toi; XQLO'tL<lVOii; xat •
ouv aurcp Tcp EJtLTQO:n:cp . 0\Jyy(>tai; rcp '16.yx.cp TQLWv ETOOV 'ELQÎJVrtV ao<paAL<J'aµEvo;, auro; Kara 'tOU Kaeaµav EKO'TQUtEUEL :n:(>O<pU<JEL ahtai;,
UU'tOt; TOOV
X!;IL<J'TLUVOOV UJtUQXEL <pLAOt; a,~431h1J.o; xat Ol XQLO"navot TÎJV <pLAlaV TÎJV JtQOt; auTOV EXOUOLV M6A.ootov aAAoE-3vEit; OVTEt; x.at ţivrii; '3(>rt<JXELai;, o M Ka(>aµav
µouoouAµavo; wv x.at AClTQEUOOV ta TOU MooaµEb, aEt xai. JtUVTOTE ou JtUUETm
atEYELeOOV ltOAEµou; xat ragaxai; Ev xmgcp JtEQLO"TU<J'EWt;. BouA.ri-3Ei; oiiv ÎJ'3EÂrt<1E xai. '3EAÎ)oai; EYEVETO. "Eqi-3a<JE ya(> hwno-3Eti; o MExiµEt,
o Ka(>aµav clx.o\Joa; tov '3avatov 'tOU Mwgal' X<lTEb(>aµEv futo tOOV OQLWV autoii xai'
iXEtQOOO'ato <pQOUQta rgta xai. yTiv lxaviiv· OJ.J,,' o\Jx ~v E)(. TWv n(>oy6voov fi roov
<pQOtJ(>lwV x.ai. rf); yi\; tcp Moo(>aT xaroxii. al.AU JtQO oA.tywv XQOV(l)V EX TOOV toii
Ka(>aµav xambuvaO"TEU(l)V a<pÎ)QJtU~EV,
xat b l6yoi; qi-3aoai; EbÎJAOO<JEV. EuQWV oiiv EUAoyov ai.rlav o utoi; TOU agnayoi;, xara TOU 1CQOOllV Mtxri-3ivroi; xai.
~ha TOUTO clVEQEUVOOVTOt; ta i'.bta, <JUV buvaµEL xat' auroii EJtEOLQclTEU<JE. Kat
f>ii :n:E(>aoa; rov :n:og{}µov ouv toi:; orgatEuµaot ti\; booEwi; )(.Qt El; tÎ)v I1Qoii-

w;

w;

5

10

15
234b

w;

9 'lcoayxco P 1119 an:' i]Qn:a;Ev P.
de mercenari turci, după cum pare să ne·o spună nobilul veneţian Nicolo Barbaro
care a fost faţă, în al său Giornale dell'assedio di Constantinopoli 1453 (vz. Migne,
Patrologia Series Graeca, voi. 158, col. 1070 C). Cu acelaşi prilej L. Chalc., II, 162,
4 ne spune că acest „Orchan a fost nepotul de fiu al lui Musulman" 'OQx.av'l')v "tov
MouaoukµcivEw uiboiiv-aceasta s•ar potrivi cel mai bine cu spusa lui Duca (vz. mai jos,
p. 292, 14-15) că Orchan „este acuma bărbat întreg de vîrstă" - iar Critobul, I, 64, 1
că a fost feciorul sultanului Mahomed I şi frate deci al lui Murad II şi unchi al lui
Mahomed II, şi că a fugit de mult timp de frica fratelui său, sultanul Murad II
(cpuyciba n:Qo n:oHoiiov-ra bu1 -rov cp6~ov 'toii ăbtkcpoii). Trimiterea aceasta în textul cronicii lui
Duca rămîne o nepotrivire greu de explicat; poate că provine dintr-o scăpare de
vedere chiar a autorului care n-a mai apucat să-şi revadă cronica şi s-o pună la
punct. mai ales că se mai întilnesc în ea unele nepotriviri (vz. XX, 4; XXVIII, I ;
XXXIV, 2 şi 10) ; sau poate că provine şi de pe urma vreunui loc sărit de vreun
copist, o lipsă însă pe care nu o mai putem descoperi.
XXXIV I : asupra lui Caraman: adică asupra unui unnaş al acestui întemeietor
al sultanatului caramanlîu Icon ion ; după cronicarii turci numele lui era I brahim·bei
(vz. C. Muller, Critvbul, p. 57 nota la § 3). Despre această expediţie a lui Mahomed II
în contra sulbanuluf de lconion cp. şi L. Chalc„ II, 143, 12-144, 4 (G. Sfr.anţes,
I, 97, 6-12), Critobul, I, 5, 3, aminteşte numai de pacea încheiată cu el. - precum s-a
şi arătat mai înainte: vz. XXIX, 11 şi XXXI I, 2.
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XXXVI 2

teptat armatele de răsărit, s-a ridicat de acolo şi a ajuns în Cotiaion şi
de acolo în Salutaria Frigiei, care la turci se chiamă şi Carasarin„
aproape fiind de hotarele lui Caraman. Atunci Caraman auzind de sosirea lui Mahomed, a trimis soli dintre dregătorii lui cei mari, cerînd izbăyire de cele greşite, căci dă înapoi cetăţile ce le-a luat. Şi asupritorul
s-a înYoit pentru cauza care vin s-o spun acuma.
2. întrunirea cea fără de minte a romeilor a chibzuit siat-

Bizantinii cer
· sporirea apanajului zădarnic, trimiţînd soli la Mahomed şi spunînd cum că
lui Orchan.
împăratul Constantin, --· căci nu fusese încă încoronat şi
10

mc1 nu avea să fie încoronat pentru sus-zisul motiv, dar i se spunea îm·
al romeilor, - şi solii spun mai întîi, precum e obiceiul la turci,
vizirilor cuprinsul soliei, cum că : „împăratul romeilor nu acceptă suma
de trei sute de mii de aspri pe an. Căci doar Orchan care este şi el un
vlăstar de al lui Osman ca şi sultanul vostru Mahomed, este acuma
bărbat întreg de vîrstă; şi zilnic curg la el de pretutindeni mulţi de tot.
numindu-l domn şi proclamîndu-1 sultan. Şi el voind să se arate generos şi să le dea daruri, n-are unde întinde mîinile. Şi atunci cere de
la împăratul şi împăratul n-are de unde să-i dea atîta, cit cere. Prin urmare, una din două cerem : sau îndoiţi Yenitul sau lui Orchan îi dăm
drumul. Căci nu e de datoria noastră să întreţinem copiii lui Osman, ci
ei trebuie întreţinuţi din veniturile lor publice; căci pentru noi ajunge
ca-I ~eţinem pe acesta şi-l oprim să nu iasă din Constantinopole". Aces"
tea şi altele mai multe le-a ascultat Chalil-paşa, căci el era cu totul
prieten al romeilor oarecum din două motive: unul, pentru că era blajin în judecata lui şi bun, iar celălalt, peritru că îi plăcea să ia ; şi dacă
cineva vorbea cu el, ţinînd aur în mină, şi arătîndu-1 ca o ogl!ndă,
putea neoprit să scoală din gură fără frică orice cuvînt aspru ; auzind
deci cuvintele ce le aduceau ei pentru sultanul Mahomed din partea îm.Păralului şi a sfatului ţării, a grăit către soli aşa : „O romei fără de
minte şi. nesocotiţi, lucrările pline de viclenie ale cugetului vostru, le
ştiu de mult. Lăsaţi-vă de ce v-aţi apucat! Răposatul sultan era blajin
şi prieten neprefăcut faţă de toţi şi un om de treabă şi cu conştiinţă curată. ~ultanul nostru de acuma Mahomed nu are un gînd ca acela în
care voi vă puneţi nădejdea. Şi dacă din mîinile lui, Constantinopolea
v~ scăp<1 teafără, mă gîndesc la
firea lui îndră~neaţă, sălbatică şi
impulsivă. atunci cu adevărat voi cunoaşte că dumnezeu trece încă cu
părat

15

20
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35

..

.

'

2: blu TO. n(>O~~ritth pentru sus-zisul motiu: Duca aminteşte de douâ ori că Ioan
VIII Paleolog ( 1425-1448) a fost. cel <lin urmri împărat bizantin, dar nu arată nicăieri
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CJCLV &vuµdva; ta tfi; &vatol..ii; CJtQatEuµam, arraga; EX.Ei:'6Ev El; KotUclElOV
.Ucpl.Y.no 'MiY.Ei:'6Ev El; Lal..ourngiav tfi; <l>guy[a;, to xat Kaga<ragtv naga Toug'Y.ot; J.EyoµEvov, f,yyu; ov Ev toi:; OQlOL; TOU Ka1:_>aµav. T6TE o Kagaµav axouoa; n1v ăcpLţLv tO'U MExEµh EaTElf,E rrgfo(3EL; EX TOOV µEyLOTclVWV autou, ahoov
TU}.fot v n7nr focpal..µivwv CJUV CtltOMCJEL TOOV, ©v acpElAETO, cpgougtwv. Kat
gavvo; 'XatEvEUCJEV ~h' ahfav, n1v 11v AEţwv EQXOµm.

o

2.

5

eH yag µwga TOOV ·pwµa[wv ouvaywyÎ) EO'i<.Eip<lT6 nva µarniav (3ou-

i,f1v. <JTEO,a<ra JtQo; autov JtQEo(3EL;· AEyovw;, n&; o (3aotl..Eu; Kwvornvt'i:vo;, OUJ'((I) yag {iv CJTEcp{M;, &na ouM CJTEcp'3fivall eµEAAE &ta . TO JtQOQQ'l']'3Ev, JtAÎ)V
10
{3acnl.Ea exal..ouv ~Pwµaiwv, - l..Eyouotv oiiv ltQOOTov Ta TÎj; ngrnBda; µ'l']vuµarn
roi; ~trnaţouCJLV, w; rno; autoi:;, w;· "·o Bmnl..Eu; TOOV ·pwµatwv TÎ)v TOOV
r.at' ho; a<rJtgwv TQtaxooiwv XLAtabwv rroo6t'l']Ta ou xataf>EXETm. Kat yag o
'Ogzav, o; fon î«ll a.1Jto; u{o; TOU 'OTµav xa'3a î«IL o uµETEQO; CtQX'l'JYO; ME].fµET, urraQXEL tEAEto; ăvbga.; tii fil..txi<;:t · xat î«I'3Exaat'l']V au(l{>fooow on JtÂ.EÎ:- 235b
15
O'tot rrgo; autov Y.UQLWVUµolivn; Y.a.t Ct QX'l'JYOV &vayogEfovTE;. Auto; fle '3EÂWV cptÂonµ~om xa.t flwg~aoo'3m, oux EXEL nou ta; XEi:ga; aJtl..wom. Ahwv oiiv tov
{3a.otA.fo, o (3a<TLAE1'.J; oux EurrogEi: tou flouvm t6oov, ooov al.TEL 'Ex Twv fl-l10 oiiv
h ahouµEv · 11 TÎ)v Jtgoooflov flml..aataaatE 11 Tov 'Ogxav &noÂ.foµEv. Oim fon
yag TOltlU XQEo; fiµhEQOV TO TQEcpELv wu; 'OTµavou Jta.i:fla;, &1..1..a f>Ei: TQEcprn'3m
iY.. n7H' briµootwv · &gxEi: yag liµi:v li rnutou xmaaxEm; xa.t li µÎj rnu f,x(3fivm 20
Tii; Il6/,Ew; XWA'\JCJL;." - Tauta xat ăl..Aa. JtÂElW o Xo.Atl..-Jtaata; aY.oooa;, - Y.UL
yag ?iv bta Jtavto; cp[A.o; twv 'Pwµa.lwv EY. bfo nv&v al.nci>v· fi µh µta. -co Eivm rcQOCJ'l']Vll xma yvwµriv xai ilf,tEgov, ll b' h€Qo., on {iv bwgol..~:rct'l']; · Y.a.t E'l w;
o. utcp fltEAEYETO cpEQWV ETCL XEÎ:ga; XQ'IJ(JLOV Y.a.t f>ELY.VU(l)V w; Y.UtOJtTQOV, &:rcgoox6:rctw; arrf:rcTUEV fila yÂWTT'l'j; WE'\J cp6(3ou JtCtVTa Myov CJXA'l']QOV, - &xofoa.; 25
oiiv tou; rraga rnu (3aotl..€w; Myou; Y.at TÎj; auyY.Â.~Tou Tou; µ'l']v'IJ'3€vrn; 'tcp ~yq.i.6"' l\'1Ez€µET, o{\Tw; ltQO; rnu; clJtO'X.QL<JtaQLo'\J; Ecp~tyţa.TO' „ ŢQ CtVO'l']TOL xat µwgot
·p(l)µatoL, TU Tfj; btavo[a; uµwv JtUVO'\JQYEUµam oifia. eyw JtQO JtOAAOU. "AcpETE,
(i 'XatEXETE. •o JtUQ<t)X'l']XW; f1yEµwv l\µEgo; 'X.UL El.; JtUVTa; cl'X.QatcpvÎ); cpi/..o;
30
h-l•yxavEv xat X!?riotf]; ouvELb~oEw; ăv'3gwJto;. ·o fle vliv fiµ€ngo; llYEµwv
1.\frz€µEt 01r1. fon tf]; TOta.mri; yvwµri;, 11v uµEi:; '30lQQELTE. l{at yag EL Ei<. TW'\I 236b
ZE1Qt7n· CLUTOU arrobgaCJEL KwvotaVTLVOUJtOAt;, rcgo; TO '3gaou 'X.Ul ăygtov -xat
og~u1nr.ov autou f..f,yw, ytvwoxwv yvwooµm, on En 8Eo; rcaga(3A.frcEL ta; l\u7w
0

1

~oTUaîov

P li 2 xagucragtJV P li 33 yL vlocrxwv yvwcroµaL cf. 1 Reg. 28, 1.

mai inai_nte nici un motiv, de ce Constantin XII Paleolog (1448-1453) n-a mai apucat să fie încoronat; \'Z. XXXIII. I şi XIX, 9. Iarăşi o nepotrivire, în textul transmis
.cil cronicii lui Duca, destul de greu de explicat.
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vederea planurile voastre făţarnice şi smintite. Oameni fără de minte,
avem acu,m în mină un tratat scris cu jurămînt, încheiat cu voi de ieri
alaltăieri şi rîndurile scrise, dacă se poate spune aşa, nici nu s-au us~at
încă, şi voi acum, pentru că am trecut în răsărit şi sîntem în Frigia.
vreţi să ne speriaţi, arătîndu-ne obişnuitele momîi sperietoare pregătite·
de acasă?! Nu sîntem copilandri fără de minte sau fără putere! De puteţi face ceva, faceţi ! Dacă vreţi să-l proclamaţi pe Orchan sultan în
Tracia, proclamaţi-l ! De puneţi trecerea ungurilor peste Dunăre la cale •.
să vie ! Şi dacă şi voi voiţi să năvăliţi şi să luaţi ce-aţi pierdut de demult, faceţi-o aceasta ! Dar să ştiţi, că nu o să izbutiţi cu nimic din
acestea, ci mai degrabă vi se va lua de la voi şi ce vi se pare că aveţL
Dar eu voi raporta domnului meu şi ce hotărăşte el, aceea să se facă !''"

3. Acestea auzind Mahomed, s-a umplut de mîn!e, dar nu:
avea ce face şi a încheiat pace cu Caraman. Căci avuse de·
JS
gînd să-l desfiinţeze cu desăvîrşire; ci în capul lui se chibzuia : „Nu cumva împăratul romeilor, fiind eu în răsărit, să cheme celelalte naţiuni ale creştinilor ; şi va scoate şi va da drumul lui Orchan şi.
cu ajutorul acestora se va face domn al răsăritului şi părţile de apus le
va ceda romeilor". - Acestea şi altele asemenea acestora luîndu-le îrn
20
considerare, se uită la solii lui Caraman cu ochi senini şi Ia timp potrivit
le spunea cuvinte ameninţătoare, dar la timp şi cuvinte blajine, pînă ce·
s-a asigurat de pace întărită cu jurămînt şi prietenos i-a trimis acasă.
Cît despre solii împăratului, le-a răspuns, cumcă : „Acuma foarte curînd·
. am să fiu în Adrianopole şi acolo veniţi şi spuneţi-mi toate de ce are
25
nevoie împăratul şi oraşul vostru şi stau de-a gata să dau tot ce se cere" ..
Cu aceste şi cu alte vorbe dulci luîndu-i cu binişorul, i-a lăsat să plece ..
4. Dar Mahomed în puţihe zile trecînd peste vad şi ajungînd la Adrianopole, a trimis de îndată pe unul din slujitorii lui în satele din valea
Strimonului şi a oprit venitul ce-l acordase în favoarea Tunpăratului şi
30
pe oamenii acestuia ce aveau grijă şi gospodăreau acolo i-a alungat ; şi
numai anul dintîi împăratul s-a bucurat de acest venit.
Mahomed
11
încheie pace cu
Caraman.

5. După acest lucru însă s-a apucat de altul foarte păgu
bitor şi aducător de moarte pentru romei. Căci cum a
început iarna, a dat porunci şi ştiri în fiecare ţinut şi.
din răsărit să pregătească o mie de meşteri zidari şi salahori:

Mahomed li
zidirea
unei cetăfl.

hotărăşte

din apus

şi

5-11 : pentru construirea unei
Constantinopolei, a acestei faimoase

cetăţi:
cetăţi,

Despre construirea, în vederea cuceririisub numele de Rumeli-hisar~

cunoscută
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btaBouMi; xal bta<JtQo<pai;. "Av'3QW3tOL µwQot, tÎ)v x.'3€i; ml JtQOtQL ta yEvoµEVl}V
µE-3' uµci>v EvOQ'X.OV Jt(>cl~LV li8ri <pEQOµEv 'X.ai, El 8uvatov ELJtELV, tel YEYQaµµiva
oumo E~~Qavtm, VUv ai, 8LOtL tÎJV âvatoA.fiv BmBavni; xai EV <l>Quytq. Buxyovni;,
'3-EAEtE cpoBf}<rm Î)µ.ăi;, 8ELXVUVtei; ta JtUQ• uµi:v XatU<JXEUU<JµEVa O"UV~'3î) ~LOQµOAUxELU; OU'X. foµ€v JtaLOOQLCX ăvEu yvoooEwi; îl 8uvaµewi;· Ei'. n Mvao-3-e J"tQă~m. s
1CQa~ate · Et Boul.ea-3-e tov 'OQxav 8ei:~m Î)yeµova EV 0Q~xu, 8et~an: · Et toui;
Ouyy(>oui; µEAETclTE tltemEQcl<Jat tOV ~avouBtv, EA-3-itwauv· Et xui uµt:.'i~ ~ou
AE<J-3-E TOU ')ta:taBQuµei:v 'X.UL A.uBei:v, a JtQO JtOAAOU MWAEoatE, tOUTO JtOL~<JUtE.
IIAfiv YLVOOCJXETE, OtL eti; OOOEv TOUTWV eu8oxLµ~O'Y)TE, âlla µăi\/i.ov, 'X.UL o BoxtiTE EXELV, âQ-3-~0'Et'aL acp' uµci>v. IU..fiv EYOO âvayyeA.ci> TCÎl 'X.UQLcp µou 'X.UL TO auT<P
ll)
{3oUAY)TOV yevfo-3-w." 3. Tulita âxofoui; o Mexeµh xuL -0-uµou 3tAîJ0''3di; oux Eix.e Ti :rcoLÎ\<JaL xuî
Tei> KuQaµav ouvoo:rcetaaw. Eixe yaQ Eml.oyLaµov Tou â~vtam auTov xataxQâtoi; · âl.M xaTa vouv foxoJ"tEL · „M~ J"twi; o BuaLAeuc; tci>v 'Pwµatwv, Ev âvaToAfl
ovwi; µou, JtQOCJ'X.UAEOîJTat TU AOLJtcl t-3\11} TWV XQLO'TLavci>v. xal h.{3aAEÎ xa.i MO- 15
AUaEL TOV 'OQX,UV 'X.ClL CJUv TU UQWYU TOUTWV YEV~CJETat XUQLOi; TÎ\~ avatOAÎ\i; xal 237b
Ta T% Maewi; :JtUQ«XWQ~O'EL TOÎ<; ''Pwµaimi;." - Taiita 'KUL Ta Tomou; oµOLa
A.af3oov xata voiiv' {3AE3tEL wui; 3tQEo{3ui; TOU KaQuµav LAUQCÎl {31.Eµµun xal ?«lTcl
XaLQOV EJtUJtELAîJt'LXOUi; Myoui; autoig €M8ou, 1CUQa XatQOV li€ XUL 1CQOO\li;, lw~
ol'i TÎ)V ELQ~V'r)V EvOQXWi; <ÎCJ<paAicmTO 'X.ClL µetci â.ya3t'r)i; UJtEJtEµ'\jJE. Toui; l>e 'tOU 20
{3aO'LAEWi; 3tQEo{3EL<;, <ÎJtEXQiVatO, wi;· ""'Hl>ri l>L<l<JUVT6µwi; EV 'A8QL«VOUJt6AEL Jl.EÂAW µev EÎvat 'X.UXEÎ EA-3-ovn:i; ăJtavta Ta Tei> f3um.ÂEÎ: xaL TU Jt6AEL â.vuyxuia avayyelÂatE µoL 'llUL hotµwi; exw tou Boiivm miv to triwuµevov." - ~\iv toutoti; fli
xaL ETEQoti; µeLAtX,iOLi; Myoti; xoÂaxeuaui; â1C€A.uoev.
4. "O M Mexep.h btu{3cii; bt' oA.tywv Î)f..tEQWv TOV JtOQ-3-µov XUL Ev Tfl 25
. 'A8Qtavou EWEA-3-oov, ml(>Eu{f\, CJtdÂ.a.c; EVU TWV 8ouAWV UVTO'U fv TOÎt; 'XQTa TOV
~tQuµovu xwQLoti; lxooÂ.u<Je tÎ)v 1tQOOobov tÎ)v EUEQYEt'r)-3-ei:<Jav tcî> (3aa.V.ei ~ai.
Toui; EmŞAEJtOVTU<; 'X.al oht08E<J1COTEUOVTai; TaUt'r)V WLw~E, 'tov Jt(>OOTOV xQ6vov µ6vov yrnaaµevoi;.
5. MeTa 8E Toiito to tQyov ETEQOU ~'\jJuTo A.luv lmtriµtou "Kai '3-avaotµou 3 l
xma 'Pwµatwv. Xuµwvoi; yaQ aQ~aµivou JtQO<Jtayµatu xuL 8taA.aAtai; ev TE Man EV Tf uvatoA.ii Ev EXOCJT'!l EJtUQXL<;l TOU Et'OtµWîat otxoMµoui; n:xvl.tui; XLALou;
19 au"toic; scripsi: auwuc; p li 21-22 ~lEAAW µEv P: µ€HoµEv Buii li 27 <JtQUµova
P 1129 yEUoaµEvoc; P: yEUoa~thouc; Bull li 32 post l'.naex.lq. fortasse l!nEµ\jJE addendrJm; cf229, 11 6LaA.aALU~„. nE~t\jlac;.

pe malul european al Bosforului, unde e cel mai strîmt, cp. G. Sfranţes, 1056 D şi
1060 B (G. Sfranţes, 223, 2-4 şi 233, 9-18); L. Chalc., II, 147 şi Critobul, I, 6-11.
Cetatea a fost ridicată în faţa cetăţii Anadoli-hisar construită de Mahomed I (vz.
6:) pe ţărmul asiatic al Bosforului, aşa că Mahomed II cu cetatea cea nouă putea
lnchid'.' orice trecere prin Bosfor şi orice aprovizionare a Constantinopolei.
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în proporţie cu numărul meşterilor şi stingători de var şi, într-un cuvînt,
toate pregătirile de lucru şi de transport să fie gata la primăvară pentru construirea unei cetăţi la strîmtoarea Bosforului IJiai sus de Constantinopole. Cînd romeii au auzit această veste amară, atunci creştinii
şi cei din Constantinopole şi cei din toată Asia şi Tracia şi din insule
s-au îndurerat cumplit, au rămas înlemniţi. Nu se mai auzea între ei altă
rnrbă sau ştire decît : „Acum s-a apropiat sfîrşitul Constantinopolei !
Acuma a bătut ceasul de moarte al neamului nostru ! Zilele lui Antihrist
au venit. Şi ce-o să ne facem sau ce-o să dregem ? Să ni se ia viaţa de
la noi, doamne, şi ochii robilor tăi să nu vadă pierzarea cetăţii şi nici
vrăjmaşii tăi să nu spună : doamne, unde sînt sfinţii care o păzeau pe
aceasta ?" - Aceste cuvinte le spuneau în lacrimi cu glas mare nu
numai locuitorii capitalei, ci şi creştinii care locuiau risipiţi în răsărit,
ca şi cei din insule şi din apus se văietau cu acelaşi plîns.
Soli bizantini 6. Mahomed însă, încă de la începutul pr:măverii, a trila. Mahomed 11. mis în toale părţile şi adună meşterii şi lucrătorii. Iar
împăratul a trimis la Adrianopole soli, nu pentru ca să ceară ceva din
ce dorise, nici să-i îndoiască venitul, ci i-au spus : „Astăzi sînt vreo sută
de ani şi mai bine, de cînd străbunul tău Murad, feciorul lui Orchan, a
cucerit Adrianopolea, de atunci, noi încheind tratate, coborîtorii din neamul lui nici unul pînă la tine n-a căutat să ridice în bătătura Constantinopolei un turn sau vreo colibă. Chiar de s-a şi găsit vreo pricină şi
amîndoi au ajuns la luptă, dar printr-o nouă înţelegere intrau iarăşi în
legături paşnice. Şi dorind bunicul tău Mahomed să zidească o cetăţuie
în partea din spre răsărit a ~trîmtorii, cu rugăminte ca un fiu către parintele său, Mahomed a stăruit mult pe lingă împăratul Manuil. De aceea
i-a şi îngăduit, avînd în vedere că lucrarea o făcea în răsărit şi întreaga
parte de răsărit era de mulţi ani acuma a lor. Tu însă, acuma, cu toate
că_ relaţiile noastre întru toate sînt bune, vedem bine, că ai de gînd să
închizi Marea Neagră pentru f rinei şi Constantinopolea să o omori cu
foamea şi să-i opreşti veniturile din afacerile de comerţ ce se încheie
într-însa. Ne rugăm deci desfiinţează această hotărîre şi vom fi prietenii
tăi buni ca şi cu tatăl tău, bunul sultan. Dacă vrei să-ţi dăm şi tribut,
îl vom da", - Mahomed însă a răspuns : „Eu din Constantinopole nu

5 : Ev T<i> l°:Toµl((l Toii 'Iq>oii la strîmtoarea Bosforului: vz. XXXII, 4 şi XVI II, 2. il\oaav, Ei'..n11aav· despre aceste forme vz. St. B. Psaltes, Grammatik der byzantinischen
Chroniken, Găttingen, 1913, p. 214 § 331.
6 : vreo sută de ani şi mai binp ' Adrianopolea a fost cucerită de Murad I
(1359-1389) în 1362, aşa iă nu sînt vreo sută de ani şi mai bine, ci exact 90 de
ani, dar în interesul solilor bizantini era să se spună cu aproximaţie cit mai
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EQyarn; 'l.CXTa ava/,oy[av nov TEj'.Vtnov xai a0Brnt0xauorn; 'l.Ul urr/,c7); EÎ;cFi:v
;oaoav EQyaotav xat rragaxoµtE>liv TOU EÎvm f:to[µou; f.v EaQl El; -xarnoxfl!1'1v
'l.aotQou h tcp ~TOµ[ct-J tou 'lEQoli iimQavw tyti; TioAEw;. Ton of 'Pwµaiot &xouoavTE; t~v mxgav rnutriv ayyEAiav xat of Ev Kwv<rtavttvou xat of Ev nao11 tfl
~ Ao[c,x tE xat E>g~xn xai of EV tai:; viJoot; olxouvn:; XQtonavot umg11A.yriouv,
t~1wav-311oav. Oux ll" Ev aAAÎJAot:; yÂwooa îl OtaAaAta diJv· „Nuv TO TEJ,o; ibYlOE tyt:; TioAEW:;. vuv ta oiJµavtQa tyti; cp'3o()Ci:; tOU 11µEtEQOU yivou:;. vuv ul
1'1µigm tou avnxgtot0u· xat tl yivwµEv îl tl notÎJ<rwµrv: 'AQ{}-f)tw &cp' ~µwv 11
"ţw~ 1'1µwv, KugtE. 'X.UL µli 'ibooav o[ ocp-3aAµoL TWV bouAwv oou niv cp'3oQUV ryt;
'l.CLl

7CoÎ,Ew;· µribf. E'inrioav o[ EY.'3Qot oou· ~fonora, nou Etotv ol cpuA<looovTE:; tautriv

238b

5

In

Ciy101:" - Tautriv yag niv cpwv1iv oliv xÂau-3µcp ou µovov of tyti; noAEw;, &A.A.a
'l.ai oi tyt:; &vatoAlj:; onoQabriv otY.ouvtE:; XQt<Jnavot xat oi Ev tai::; viJoot:; xat oi

•

6. 'O OE ME;:iµEt 11bri tou foQo:; ăQţaµhou ~otELAEv c'.mavruzou, TOt';
TEY.Vtta; Y.UL tou:; EQyata:; ouvaywv. 'o BaotÂElJ; bf. O:TE tA.a:; Ev ,AbQLUVOl'JtflAEL

1.5

-;cgfoBn:;, oux on ţlltytoa[ tt nov c1v t'1Bou/„no, oubf. bmA.aotaom t~v itgooo8ov,
o.AA.' EÎ;rov autcp. "'HµEi:;, 11811 niv OÎJµEQOV ho; Eoîl JtOU E'XatOOTO\' -xat EJtE'l.flVa, aqf o.O t~V 'A8gtaVOUJt0AlV o oo:; m:lmto; Mwgat, o tOU 'Ooxav ufo:;,
naBE, Y.at E'XtOTE ouv-3iJxa; JtOlÎJ<JavTE:; Ol EX TOU yivou:; autou xatayoµEvot,
µizgt <TOU oubEi; EµrJ,ETl)OE ;rugyov 1) xaAuBriv Jtytţm Ev tfl auAfl tyt; TioAEW:;.
\ i<at\ attl(l
,
''"),,
E l' yae
n; EUQlO'l.ETO 'X.Ul µaxriv aµcpOTEQOt OUVlO"TWV, Ufl./l.O UL.„ U/\./\.ri;
I

C'

I

\

I

'

I

I

' , "),

\

239b

~

ouµBtBaoEw:; ta tyt; EtQi1vri; EJTQcltTOVtO. 'O yaQ oo; :rraimo; o MEXEµEt BouA.ri{}d; Ev tfJ JtQo; avato/,1iv xnµiv11 toli JtOQ{}!lOU yfl XtlOat CjlQOUQlOV, JtaQai<Alltl'
e
„
'
' e M EXEµEt
' ;rgo:;
' tov
' Apa.Ot/\.Ea
'l'
~w; 11.at w:; vw:; JtQo; naTEga TflV m triotv ou ,µtxQav o
C'\

'

'

'

Mavou~A

25

µiA.An; t~v {}aA.aooav t~v Tiovnx~v ăBatov notytom toi:; <l>Qayyot:; xat niv
Il6/.1v hµo'X.tOVytOat 'X.UL ta; Elo68ou; tWV Ev autfl TEAouµivwv 'X.oµµEQ'l.lWV
'/.(l)AUoat. ~EOµE-3a oiiv, tautriv niv BouA~v cmoxolj!ov XaL fooµE-3a cp[lot oou

30

f.notrioEv. "O{}Ev xaL xatEvEU<JEV EJtL oxoncp, on Ev tfl &vatoAfl c{>xoMµEl TO EQYOV xat 11 &vato/,~ :rraoa JtQO Y.QOVWV JtOAAWV -ilv autoi:; :ltQOOlpi<ElWţlEvl). To Oe ou niv vuv, xa/.w; EXOVTWV mivrwv oliv oot, OQci.JµEV a<JcpaAw;, on

'l.!?11otot Y..a-3a ;mL ouv t0 nmgt oou, tcp x!?riotcp ~yEµov1. El BouAEt ~L tiAo~
b1Mvm, Bwo-oµEv". - 'O of. MEzEµh ănExQtvmo · „ 'Eyw Ei<. tyt; TioAEw; ou i.aµ1 uzvftnov P.
multi ani. bunicul tău.„ să zidească o cetăţuie: e Anadoli-hisar. să o închizi
pentru frînci: adică pentru apuseni şi aici în special italieni : genovezi şi veneţieni.
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iau nimic ; dincolo de şanţul ei nici nu are, nici nu posedă ceva. Şi dacă
aş yoi să zidesc la strîmtoarea Bosforului o cetate, nu ar avea dreptul
să mă împiedice. Căci toate sînt sub puterea mea şi cetăţile aşezate la
răsărit de strîmtoare şi în înăuntrul lor locuiesc turci şi locurile nelocuite din apus sînt ale mele ; căci doar bizantinii nu-şi pot alege locuinţa
după ,·oie. Sau poate nu ştiţi în ce strimtorare şi situaţie grozavă a fost
pus tatăl meu, cînd împăratul s-a înţeles cu ungurii, - şi aceia au trecut
pe uscat - iar triremele frîncilor, le-a adus pe mare acolo în Elespont _
şi, închizînd vadul de la Galipoli, nu-i dădeau drumul tatălui meu să
treacă.? ! Şi urcînd în sus pînă la locul aproape de revărsarea Bosforul ui în Marea Neagră la cetăţuia pe care o clădise tatăl său, cu voia
lui dumnezeu, a trecut în bărci, căci triremele împăratului pîndeau acolo
să împiedice trecerea, iar eu şedeam la Adrianopolea, copil fiind, şi aş
teptam s~rea ungurilor; şi ungurii pustiau împrejurimile de la Vama
şi împăratul se veselea şi neamul musulmanilor suferea şi ghiaurii se
bucurau. Atunci (tatăl) meu trecînd după multe primejdii, s-a jurat să
facă în dreptul cetăţii ce se află pe ţărmul de răsărit, altă cetate spre
apus. El n-a apucat s-o facă, eu cu ajutorul lui dumnezeu am de gînd
s-o fac. De ce-mi puneţi piedici ? Sau nu-i voie în locurile mele să fac
ce vreau ? Mergeţi, spuneţi împăratului : Sultanul de acum nu este ca
acel dinainte ; ce nu puteau face aceia, acesta face cu uşurinţă ; şi ce
aceia n-au voit, acesta vrea şi doreşte. Şi cel ce vine de acuma înainte
pentru această chestiune, va fi jupuit de piele". - Oamenii împăratului
auzind răspunsul pufnind de minie şi urgie al asupritorului, s-au întors
la Constantinopole şi au raportat totul împăratului. Atunci cei din Constantinopole au fost cuprinşi cu toţii de o spaimă de moarte şi de frică
mare şi vorbind unii cu alţii, spuneau : ,,Acesta este care are să intre în
I
Constantinopole şi are să piardă şi să robească pe cei dintr-însa şi cele
sfinte are să le calce în picioare şi are să desfiinţeze cinstitele biserici şi
sfintele moaşte dintr-însele ale purtătorilor de dumnezeu bărbaţi şi martiri, are să le arunce în pieţe şi la răscrucile drumurilor. Vai de noi, ce
să facem? Unde să fugim?" Cu aceste cuvinte şi cu altele, vărsînd
lacrimi, îşi plîngeau nenorociţii viaţa.
Ev TCp 'Iq><P ~Toµicp la strîmtoarea Bosforului, precum se vede lămurit din act-st loc
din cronica lui Duca; vezi şi mai departe: xai Tu rtQO~ avaToJ..Tiv -xtiµEva "toii l:"tordou cp(lol•Q•a cetăţile aşezate la răsărit de strîmtoare; vz. XVII I, 2: cp. şi C. Miiller,
Crifobu/, p. 58 nota la cap. VI, § I. - în ce strimtorare ... a fost pus tatăl meu : vz.

XXXII. 4.
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Bavw w bnoc; Tije; Tacpeou oux EXH ouTE xixT'llmt n. Ka.l. yae d t)'3tlov 'XTlom iv Tcp 'lcecp ~TOµtcp cpeouewv, oux EÎXE Mxmov •ou xwAlinv µE. ITavrn
foto TÎJV eµÎjv f,ţouofav doiv xai TU neoe; &varnAÎjv xdµEva TOU ornµ(ov creol'.1Qla, - xai EvTO<; auTcJJV ToUQ'XOL 'XUTOL'XOUOLV, -- xai Ta Ev •fl f>fon ăotx.a fp!l
1

ELOL, xal. yae 'PwµaioL oux ExouoLv irc' &f>ctac; Tou o1xljom. "H oim oi'.f>arE, Ev 5
JtO~ OTEVOXWQL<;l UJtEoT'll xai f>ELvfl JtEQLOTUOEL o iµo; Jtat~Q. otav Tote; Oi1yyeo1; 2401>
o Baotkuc; ouvni~ xat, bta ţ'llQăc; E/..'36vnc; e"X.EtvoL, 8u1 {}al.aoo'll; ta; nliv
<l>eayywv tQL~QEL<; Ev ramu tfl 'filA'llOJtOVtcp fiyayETO 'XCXL, tOV tÎjc; Ka.AALOU:TCOAfW:; rroe{}µov &:rcoxAdoavnc;, OUY. ef>l8ouv rcoedav tcp eµcp JtaTQL; ,A vaBac; ouv
µEXQL TOU TO:TCOU TOU 'IEQOU ~rnµiou Eyyuc; xai Ev Tcp JtOALXV(.cp, o rodµarn o na-

•iie

auTou, o1Jv âxaTioLc; :rcEeaoac; 0coii E'l1fioxouvto;, xai yae at

TQL~QEL<;

w

'tov

BaoLAiwc; ixEt xanoxorrEuov tou xwl.oom TÎJv 8La{3mnv, iyw b' ixa'3~µ'11v iv
'iA8etavoun:oAEt, rrm8LOV ov ex8ExoµEvoc; TÎJV TWV Ouyygwv ăcpLţLv. Ol 8t 0-0yy(>Ol
EAE'llAUTOuv Ta rrEQLţ 'tljc; Bagv'llc; xal. o BaoLAEuc; Eucpeatvno xal to nov Mouoov/..µavwv yhoc; e8uocpOQEt 'X.CIL OL xa{30UQ'118Ec; i;:atgovTO. TOTE o iµoc; ( JtatÎ\Q) :TCEgaoac; µna rro/..Aouc; TOuc; xLv8uvouc; c!)µooE mii :rcotljom xa.tavTQlXQu TOu cpeoue[ou

. 15·

Tou xnµhou rrgo; ava.'toAÎjv ETEQOV cpgougtov rrgoc; 8liow. 'Euivoc; oiix Ecp{}aoE
TOU rrori)om· EYW TO'Îho µiMw :lTOLljom ecou &ewyoU\lrnc;. Tt µoL XWAl!ETE; "'H
oux. Eţwn JtOLÎJOm EV rntc; iµoic;, a BouAoµm; 'ArrU'3aTE, EÎ'.rraTE Tcp {3cwLAEÎ' 'O
VUv llYEµwv OU'X fon TWV JtQW'llV oµowc;· â OU'X fiMvavTO E'XELVOL JtOLljom, o-Oro; 20>
urro TÎJV XEÎQa xa.t EUxOAW<; EXH TOU rrgO.ţm xai, a OU'X e{3ouAOVTO fxEtVOl, otito;
{}Ef..EL 'X.Ul BouAET<ll. Kat o Ef..{}cl:iv c'xrro TOU vuv EVE'XU T'Î)c; urro'3foEwc; mun1; &cpmQE{}~o'Etm •Îjv 8oeav." - Ot 8t mii BaoLAEwc; &xouoavnc; Tou tuguvvou •Îjv 2411J.
ogyfic; xal, '3-uµoii :TCVEUouoav UJtOY.QlOLV, d; tÎJV JtOALV UJtEoTQE'l!JUV &vayyd/..avTEc;
Tcp BaotAft m:lvta. Ton ol •ii; IloAEwc; ărravn; Ev &ywv[<;x xai cpoBcp ouvE;:oµE25
VOI, c'xAA~Aotc; oµtl.oiivw; EAEyov· „Oiitoc; EotLV o µi/..Awv ELOLEvat Ev TTI IloAEt
xai cp{ki:gm xai ai;:µaA.wtiom tou; Ev autfl xal, xamrratlj<Tm ta aym xal &.cpavtom tou; nµiouc; vaouc; xal. Ta Ev m'noi:c; xE[µEva /..Et'l)Java '3-rncpoewv &v8gwv xat
~1agt\1gwv Ev mic; rc/..animc; xal mic; TQLOf>oLc; ha:rco(>!?i:'l!Jm. Otµot, TL rrgu'ţ.wµEv;
Iloii qiuywµEv; TauTa xat EtEQa ol f>uotUXEÎ<; xA.a(ovw; TÎJV aunuv ţrnÎjv ha- 30
Aclvtţwv.

.

5 En' MElas Buii: bcallElas P 118 't«U'tT} 'ti') P: fortasse 'tount>
na'tÎ)Q addidi li 18 µm P (scilicet: 'tÎ)v :u[atv): flE Buii.
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Construirea cetăţii 7. Mahomed însă, la începutul pr:măverii şi
Rumelihisar, 1452. sfîrşitul lunii martie, îşi avea varul pregătit

:1

10

15

:20

25

o dată cu
; la Catafighi. după ce a făcut un mare număr de cuptoare, îl scoteau zi de zi,
iar de la Nicomedia şi Heracleia Pontică aduceau bîrnele şi din Anatolia
pietrele. Şi potrivit ordinului, guvernatorii şi cei din provinciile de ră
sărit şi din cele de apus, au pornit cu toţii, după ce au luat mai întîi pe
cei strînşi la corvadă. Atunci şi sultanul a ieşit clin Adrianopole şi a
venit la locul, în care avea să arate cum să fie pusă temelia cetăţii. Şi
ocupînd o coastă de deal la marginea mării mai jos de Sosthenion, cu
numele din vechime Fonea, acolo a hotărît să fie pusă temelia în formă
de triunghi ; şi aceasta făcîndu-se, a poruncit ca numele cetăţii să fie
Paschesen, pe greceşte însă se traduce tăietor de capete; şi în faţă avea
şi cetatea ce o ridicase bunicul s~u.
8. Lucrarea construcţiei a distribuit-o aşa : Lui Chalil-paşa i-a dat
unul din unghiuri, cel aşezat spre mare, să ridice un turn foarte mart
şi puternic ca un cap de cetate, lui Zagan celălalt turn în celălalt unghi
aşezat spre uscat, mare şi acela, şi lui Saritia alt turn în cel de-al treilea unghi, aceste trei turnuri pe cheltuiala lor proporie ca nişte capete
de cetăţi înaintate. Zidul şi toată cealaltă construcţie a cetăţii, însuşi
sultanul le-a luat asupră-şi. Şi se puteau vedea mulţimile curgînd de
prefutindeni din toate părţile pămîntului cu cadiii, adică judecătorii asupra pedepsei capitale, din ordinul sultanului. Lucrarea zidului a împăr
ţit-o maistrului zidar cu cotul ; şi maiştrii zidari erau ca la o mie ; pe
lingă fiecare maistru zidar erau doi submaiştri pe latura exterioară a
zidului şi tot atîţia pe latura dinăuntru şi maiştri şi submaiştri, iar salahori care cărau piatră, var, cărămizi arse, erau fără număr. Şi înseşi
paşalele în clipa cuvenită ajutau şi dădeau piatră şi var, văzînd asprimea
tiranului. Materialul însă ce se putea transporta şi din cealaltă parte şi
ş.a.m.d.: e sau anacolut, propoziţia cu subiectul Mtcare îi lipseşte predicatul nemaifiind dusă la capăt, sau trebuie îndreptat în
M Mcx,µlr. _- după ce lt.<na martie trecuse: cp. G. Sfrantes, I 060 B (G. Sfrantes,

7: 'O M M1:xcµiT Mahomed

lEµ6r la

10

233, 16) : l~ou rtJ xoc' MaeTiov Toii ;;ax1l1o?iov lvvaN001oocuiJ i~11;,oowv [,ov• EAi'Jw11 llfEO n•
el; 10 2i1mi11, ;-,.„ olxodoµ~on ro ăow iatâ că la 26 martie 6960 (1452) a venit dintr-o

dată la strîmtoarea Bosforului, ca să clădeasca cetate". Şi Nicolo Barbaro indică în
ziarul său luna martie „Martio"; vz. Migne, Patrologia Series Graeca, voi. 158, col.
1067 C.-fr roi• NaTa1f1')'iot~ s-ar putea traduce în adăposturile. Dar cum se arată Io calitătile şi regiunile, de unde se aduceau materialele .de construcţie, lemnăria din Nicomedia şi Heracleia de pe ţănnul Mării Negre, piatra din Anatolia, adică din interiorul
Asiei Mici, e mult probabil că şi în xarnrpvylo1• se ascunde un nume de localitate. Bullialdus, ed. Duca, Bonn, p. 608 bănuieşte Karayy1:iov de pe ţărmul asiatic al Bosforului: cp. şi C. Muller, loc cit.-mai jos de Sosthenion: azi Stenia; G .. Sfrantes
precizează
locul
astfel : El, ro l'uvov '1E!_>L iov 'Aowµa1ov I 056 D „la strîmtoarea Bosforului lingă Cel fără de trup" (adică localitatea în care se afla biserica Arhanghelului Mihail cel fără de trup) ; cp. G. Sfranţes, 223, 2, 22; 233, 10 şi 275, 14. Iar L
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7. 'O bE ME;:EµEî, l)bn, fogo:; ăgţavTO:; Y.ai MagT[ou µ11vo:; i)bq :iCUQEAl')Au86w; ll ăoBE<Jrn~ ho1µoc; yf,yovEv· E:v TOt:; Karncpuy[ou; ·.a; xuµtvuu; naµnl.ri{)fi EQyaoaµEvoL 'X.a'8E'X.a<JTl)V EţEcpEQov, Ex bE N 1xoµl')bElm; xat TiovrnriQa'X.AEia:;
Tac; C>oxou:;, E-x. C>E TY\c; 'Avmo/.}ic; wu:; /i.[{}ouc;. Kma C>E TO JtQO<Jrn;:{)f\' 1tQOAa(36vn; C:bravn; Ol Ev Eţou<JLQ, Ol Ev mic; EJtaQ;:[mc; TY\c; avaTOAY\:; (TE 'X.al) TÎ]:;
(){10Ew:;, µE{}' Ea\JTCDV rnu; ayyaQEUMvrnc; &n1)Eoav. Ton 'X.al o llYEµwv EţEA'8wv
Ex. TY\c; 'AC>QLavou xm~vtl')<JEv hi np 16mp, <V l1µEME C>Ei:'ţm TOU n}i'ţm rov '8EµEA1ov
Tou xaoTgou. Kat <>ii xarnl.aBwv µî.av §a;:[av xaTw{)Ev Toii ~wa'8Evtou xa/.ouµivl')v
fXrcaAat <l>ovfov, ExEl (O; Ev TQLYWV(f) ax~µan TOV '8EµEALOV WQLoaTO nriyvuvm. o
xat YEVOµEVOV, n1v 'l.ÂY\OlV TOU xa<JtQ.OU TiaOY.E<JEv EUAE'U<JE xaAEio{)m, E°ţEAAl')Vlţ6µEvov C>E EQµl)VEUETat ;m:paÂox6JtTl)c;, EXWV avnXQU xat TO cp(>OUQLOV,
EC>EiµaTO
o mi„-moc; aurnu.
8. ~tEvELµEv o~ n1v olxoC>oµiiv ouTw:; · T0 µh XaAiA-Jta<JLa ()f,()wxEv µ[av
n"i"w ;•wv1wv TÎlV Ev Tfl {)al.aoon xELµEvl')V Tou olxoC>oµ }iom rruQyov ha umgµEyE-Ori 'l.Ol <JTEQQOV wc; UXQ01tOALV, T<î> ()E Zayavoc; ETEQOV Ev Tfl ETEQQ ywv[Q TÎl 'X.ElµEvTI Ev Tfl ţl)Q~, µf,ya XaL auTOV, np bE ~aQl)Tţl.a ăi..Aov Ev Tfl TQlTll ywv[c;t,
rou; autou:; TQEtc; 1tUQyou:; wc; aVT[µaza xat UXQ01tOAELc; EX TWV OtXflWV avaÂwµatwv. To C>E nixoc; xai TÎlV ETEQa\I ăHriv TOU xa<JTQOU olxoC>oµiiv auto; o llYEµloV avEMBETo. Kat fiv tbEt\I <JUQQEoVta TU nA11{)l1 h TWV anavrn;:ou tY\:; y}i:;
µEQWV oliv toi; xaC>YjoL, 11Yow Toi; X(>Ltaic; f:11avw xEcpal.txY\:; nµwQia:;, Tou ruQUVVO\J 1tQO<rra'ţavrn:;. Kat C>taµEQl<ra; TÎlV x.t[ow ava n~;:Ewc; T<î> TE)'.\ll.TlJ, OL
TE)'.\ILTaL
)'.lALOl xat Ev ExU<JT(f) TEXVl Tll U1tO'UQ)'OL bUo Eyyu:; aUTOU E'ţw-3Ev TOU TElzouc; xat fow{)Ev ETEQOL toooutoL xai tE;:vitm xat unouQyou, of C>E "X.Oµtţovnc; 1tEtQa:;, ăoBrntov, nA.lv{)ou:; cmTouc;, ·u11EQ aQt'3µ6v. Kat auTol ot µEytotavEc; xata xmQOV UJtOUQYOUV xat 1tETQac; xal ăoBEOTO\I EbtC>ov, OQWVtEc; TÎlV TOU T'UQUVVO\J wµ6n1rn. Tliv bE naQmrnµtC>liv xal Ex tY\:; rrq>ata; xat nQo:; To Buţavnov arraoav :rea-

5

242b

o

15

20

w:;

1 'O P: .fortasse Tqi corrigendum 115 TE xai addidi 117 cŢl scripsi: o P 118 f!axlav Buii: §axaiav PI! 9 qovfov P: !l>wvija C. Muller Critobul p. 58 nota ad cap, V I§ I li
13 Xa},T]J.ltaa[a P 1114 ywvlwv P 1115 Z6.yavo; P 1120 xabbîtaL P 1125 imoflpyouv Buii:
uitoup)oV P I i!btbov P: UHbouv Buii.
Chalcocondil precizează că cetatea a fost ridicată ii OIEl'W(Qî(Jl' EoU '5iaflijt1at a.no 'Aata,
II, 147, 4: „unde e locul cel mai strîmt de trecut din Asia". Tot aşa şi Critobul, I, 6, 1 :
iv -ilfi Boonoeqiă.no 1oii n'j!; Evew:nri• µ•eov!; xaravwceii zoii .nieav rpeovglov -i;;, 'Aolm;, raurn oiivwrarov TE xal f!owMorn1ov „pe ţărmul Bosforului din partea Europei în faţa cetăţii
din partea cealaltă în Asia, unde strimtoarea e cea mai îngustă şi curentul cel mai
repede" (p. 58). Nicolo Barbaro în· al său Giornale dell'assedio di Constantinopoli o
aşează la o depărtare de 6 mile italiene de Constantinopole ; vz. Migne, Patrologia
Series Graeca, voL 158, col. 1067 C. Locul, forma şi mărimea cetăţii se văd şi astăzi
foarte bine, căci impunătoare sînt şi acuma încă turnurile şi zidurile cc se mai pă
strează din cetatea de odinioară. Paskesen 11erpa_).CJxo.nrfJ• tăietor de capete: Nicolo
Barbaro loc. cit„ îi spune Bogasum Kes, iar L. Chalc., II, 147, 4: 110Uxvriv ,1a1µoxo;rr/t'/v
?ta).ovµitl'f}v „o cetăţuie numită Tăierea gîtului"_
8: din c.ealaltă parte: adică din partea asiatică.
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dinspre Bizanţ, întreg îl luau din ruini le ce zăceau acolo, ale marilor mo ·
numente de odinioară ; din acestea au început să care şi unele coloane din
ruinile bisericii arhanghelui Mihail şi cîţiva din locu'.torii capitalei, împinşi
de rîvnă au ieşit să-i oprească pe turci; şi prinşi fiind, toţi au murit
de sabie.
9. Impăratul dacă a văzut că planurile tiranului merg spre îndeplinire, a apucat altă cale; şi trimiţînd soli, i-a cerut să-i dea cîţiva oameni
de pază, spre a-i păzi pe rorneii din suburbanele capitalei, ca• turcii care
treceau, să nu le strice ogoarele, căci s~ apropiase secerişul; şi i-a trimis
şi felurite daruri şi de ale mîncării şi băuturii, zilnic dind de nevoie şi silă
neîrnblînzitului balaur toată cinstea şi atenţiunea. Şi Mahomed a• trimis
din ienicerii săi neo ciţiva, dispunind ca ei .chipurile să bage de seamă
şi să păzească pe păgubaşi, dar le spune să nu oprească cu desăvîrşire
pe turcii care intrau în păşunile bizantinilor, ca să-şi hrănească animalele,
fie că ar fi catîri, fie cai sau alte animale de povară întrebuinţate la lucră
rile cetăţii, ci să-i lase : „Şi cînd bizantinii, împinşi de minie, se vor împotrivi turcilor, atunci şi voi împreună cu turcii împotriviţi-vă".
10. ln zilele cicelea, feciorul lui Spentiar şi ginere al lui
Murad, ţinînd pe sora lui Mahomed, care a fost amintită mai sus, a dat urmare ordinului general şi a plecat şi acesta din
Adramition cu oameni înarmaţi de sub mîna lui la sultan, ca să ia parte
?i el la munca obştească de la cetate. Şi mergînd prin apropierea turnului numit Epibate, oamenii lui au dat drumul la cai şi la animalele

Agricultori bizantini ucişi de turci.
20

9 : planurile tiranului we&„rot•. Duca întrebuinţează la adresa lui Mahomed II în
sens peiorativ termenul niea„„or. Nichifor Gregoras în tratatul său de gramatică spune că Tveavvo,; a însemnat odată f3an1ld1• „împărat, domnitor", dar astăzi e întrebuinţat peiorativ (IJ.aorp17ţ1Eirn1 vz. R. Guilland, Essai sur Nic. Gregoras. Paris, 1926, p. 118.
IO : feciorul lui Spentiar„. sora... amintită mai sus... Caiabei: Dar această soră
a lui Mahomed II n-a fost amintită de Duca nicăieri mai înainte. Spentiar, sultanul
din Sinope, mort la 1439, a fost după XXX, 3 şi XXXIII, 10 socrul lui Murad II;
şi ca trimiterea de faţă să se poată referi eventual la locurile acelea, locul de faţă
ar trebui îndreptat aşa :
o vlo• -roii J:n•mae roii lnl t?vyaTel ya1~f3goii (cu înţeles de
socru)
mii Af,,,'!O.r, µ17rp1a roii MEYFµF.r
„feciorul lui Spentiar, socrul lui Murad
care ţinea pe fiica lui, maştera lui Mahomed". Trebuie însă să mărturisim, că s-ar
face o schimbare prea mare în textul transmis şi pe deasupra nici nu se obţine un
înţeles cu totul satisfăcător, silindu-ne să traducem pe
yaµ/Je"•
cu „socru" pe
lingă care precizarea
E.nl t?vyarel
e de prisos şi nefirească. De aceea am preferat să
păstrăm textul
transmis, făcînd numai
îndreptarea uşoară a lui ă.i5eJ..<p;;•
transmis în
ă~rl<pii
spre a fi în acord cu
-0-vya-rei.
Că trimiterea nu poate fi
aflată, nu e motiv pentru o schimbare aşa de mare în textul transmis, căci în cronica lui Duca se mai întîlnesc trimiteri ce nu pot fi descoperite (vz. XXXII I, 12).
Păstrînd însă textul transmis, nu putem ascunde raportul de cuscrenie, cam încurcat,
dar nu imposibil, între Spenţiar care si-a dat fiica după Murad II, şi între Murad II
care şi el îşi dă fiica după feciorul lui Spentiar, aşa că Spentiar e socrul lui Murad,
iar Murad socrul feciorului lui Spentiar. Mai probabil însă e că sub „Spentiar" din
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Qa tcl>v EQrnttoov -rwv ;mµivoov -rwv rron µqaÂoov &vaitriµatoov UaµBavov · El;
4v x.at nvac:; xfovac:; µnaxoµwa.vtEc:; &no Twv EQHnWiv rnii vauu rnii -ra;taQxou
Mtxa~Â, tlVEc:; TWV TÎ)c:; noÂEooc:; ţ~ÂCfl 'XtvouµEVOL E;Î)Âitov toii xooÂiicrm touc:; TouQ- 2431:;
-xouc:;· xat B~ ouUri<pitivtEc:; mivnc:; bta µaxalQac:; arrrnavov.
9.
BaotÂEuc:; oiiv tMn, on EL<; TEAoc:; lîQOXOOQOUOl Tcl toii T'\JQUVVO'\J Bou- 5
AEuµma, T~V ăi.Ariv Et(>U1tETO. x.at a~ rriµ'\j!ac:; WtO'XQLO'La(>lo'U<; iţ~TEL nvac:; llE<pEv<TOQac:; TOU BE<pEVbEUELV rnuc:; Etc:; Tac:; xci:iµac:; tÎ)c:; 1COÂEooc:; ·Pooµal.ouc:;, tva µ~ OL
ToiiQ'XOL bLEQXOµfVOL Âuµ~VO'\JOL T~V autcl>v YEOOQylav, ~V ya(> Eyyu; cp{}-6.oav to
·8iQoc:;, on[Âac:; a\mp xal. Bta<poQa BwQ~µata xat nQoc:; tgo<p~v ;ml rr6otv, xm<t~ -xaotriv <ptÂonµoov TOV ă~µEQOV BQU'X.OV"ta E; &vayxric:; xat Blac:;. ·o BE l\faxi10
µET E'X. TOOV autou BouÂoov EotELÂE nvac:; OQLOac:;. amouc:; 'taxa TOU E1tlO'XOlTELV x.at
TllQFiV rnuc:; ţriµt0uµivouc:;, 3t<XQayydAac:; autoi:c:; µ~ 'XOOÂUHV Etc:; tiÂoc:; wuc:; EÎ.q
•ac:; voµac:; -rwv ·pwµa(wv ELOEQxoµivouc:; ToliQwuc:; mii '8-QE'll<XL -ra auTwv ttl>a,
fLTE ~µtovot fi>OLV ELTE L3t3t0l îl ăi.Aa nva TWV axitri<po(>WV tct>oov,
EV TU BouÂd~
Wii 'XUOTQO'\J T'UYXUVO'\JOLV, af.A:l eăv auTouc:;· „Kat 03tOTE ol. •pwµai:ot ituµw'8-EvtE~
J.')
GVTLOT~OOVT<XL rnic:; ToUQ'XOL<;, tOTE xat uµEi:i; <ruv -roii; ToUQ'XOLc:; clVTL-O"tllîf." 10. 'Ev BE taie:; ~µiQmc:; hdvmi; o ul.oi; rnii ~nEvru1Q, o Enl ituyatQl. y~µ
(3Qoc:; rnii MwQat, &BEÂ<pft toii MExiµET, fiv o Myoi; nQoÂ<zj3wv EµvriµovEuoEv,
ix toii ABeoµwtLOU 'Xatcl to 'XOLVOV '8-fomo'J..ta ml. oiirni; CJUV t0ii; lJ3t autOV faOtQa"tEooai; &niJEL Ev tcp ~yEµovt U1t0'\JQY~O(J)V x.al. autoi; t~V 'XOLV~V ayyaQELav '.20
Ev tcp 'XUOLQCfl. Kal. a~ dricr(ov nEtElioai; wii 3tUQYO\J toii ÂEyoµivou 'EmBatac;,

·o

a

0

D

8 >.uµi]voum P: fortasse AuftÎ]V(l)crt I <plhicrav scripsi: <pfrucra~ P li 18' ubd.qiii scripsi:
P I Eu.vriµovfucrEv nusquam commemorauit 1121 i:m~a-m~ P: fortasse 'Em~aTm
V. p. 321 V. 25.
----------------locul acesta trebuie înţeles urmaşul lui Spentiar, al socrului lui Murad li, urmaş pe
care Duca, după obicei turcesc (vz. II, 3: Carmian), îl numeşte tot cu numele tatălui lui şi atunci Murad II şi-a dat fiica, Pe sora lui Mahomed li, după un nepot
de-al socrului său, ceea ce e mai firesc. Pe acest ginere al lui Murad II şi cumnat al
lui Mahomed II, ţinînd pe sora acestuia şi avînd domnia la Adramition, Duca ni-I
numeşte Caiabei, aşa că c greşit să fie considerat după I. Hammer numai ca un
general
otoman (vz. G. Moravcsik,
II, 132 s.v.
Kau1.:ruy}. 'A~e,•µvnwv
e Adramyttion de pe ţărmul de apus al Asiei Mici în dreptul capătului de nord al
insulei Lesbos-Mitiline. turnul numit Epibate: era· o cetate amfibie, pe care şi-a
fost construit marele duce Alexie Apocaucos, rivalul lui Ioan VI Cantacuzino, în răz
boiul civil din 1341-1347, ca urmilrit fiind dinspre mare, să poată fugi pe uscat, iar
fugărit fiind de pe uscat, să poată scăpa pe mare; vz. Nichifor Gregoras, Istoria
bizantină, ed. Bonn, II, 585, 10-20. Tot ,după Nich. Gregoras, cetatea Epibate To <p(louQtov Tci>v 'Em~aTciJv Apocaucos şi-a ridicat-o cu multă cheltuială EV Toî~ n:aQaA.lo1s Tciiv
1t(loaaTEiwv Toii Buţa vTiou, µut(>OV µi\v, n:otx[A.ov liE xat bmµov[w~ o)(U(>OV TE xal
Maµaxov
ibid .. II, 602, 17:
„la ţărmul mării al oraşdor din apropierea Bizan·
tutui, cetate mică, dar complicată şi diabolic de întărită şi foarte greu de cucerit". Şi
Ioan Cantacuzino în Memoriile sale istorice precizează că aşezarea cetăţii era în
apropierea oraşului Silivria, care se află la oarecare depărtare de Constantinopole
pe ţărmul Mării de Marmara. Cînd Ioan V Paleolog îi cere cumnatului său Matei
Cantacuzino să depună însemnele împărăteşti îl „duce într-o cetate Epibate de lingă
Silivria·· -ljyayEv Els 'En:L~•has cpQOUQL6v TL nEQl ~TJA.uµ~Q(av Ioan Cantacuzino, Istoria.
ed. Bonn, III, 345, 23.
al>EA<p~;
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prin semănăturile bizantinilor şi stricau grînele şi alte Yerde tot felul. Unul din bizantini yăzînd paguba ce se făcea în
ogoarele lui muncite din greu, a alergat şi a alungat caii din ogor. Dar
unul din oamenii de la cai, un turc, sosind loveşte în bizantin. Altul
însă, o rudă de a celui lovit, a alergat şi după el altul ; tot aşa şi turcii
cu iataganele în mină. Incăierîndu-se unii cu alţii, au fost ucişi atît
dintre turci, cît şi dintre bizantini. Atunci Caiabei, căci aşa îi era numele, a doua zi ajungînd în faţa sultanului şi făcîndu-i obişnuita închinăciune, i-a raportat de tot ce s-a petrecut la Epibate; şi lui i-a fost
deajuns atîta şi a ordonat chiar lui Caiabei să plece în grabă cu ostaşii
lui şi să treacă prin sabie pe toţi locuitorii din satul acela. Aşa s-a şi
întîmplat; căci venind pe ·neaşteptate dis-de-dimineaţă şi agricultorii
ieşind pe ogoare la secerat, turcii au căzut asupra lor şi i-au măcelărit
pe toţi, vreo patruzeci la număr. Aceasta a fost pricina de luptă şi Rimicire
a bizantinilor.
de

po\'ară

deţuri

,)

10

15

Jmpăratul încuie

11. Atunci, împăratul auzind cele întîmplate, a încuiat
capitalei şi pe turci, cîţi s-a întîmplat să-i afle
înăuntru, pe toţi i-a legat şi i-a aruncat în închisoare. Şi după trei zile
le-a dat iar drumul ; căci n-avea încotro. Intre turcii aflaţi mai erau şi
eunuci tineri din oamenii de la palatul sultanului ; şi aceştia înfăţişaţi
înaintea împăratului, au spus : „Dacă ne vei da drumul, o împărate.
înainte de a fi ajuns soarele la asfinţit, îţi vom fi mulţumitori; dacă
însă după asfinţitul soarelui nu ne aflăm în faţa sultanului, să ştii că
dacă ne dai drumul după aceea, nu ne va fi nouă spre bucurie, ci foarte
spre moarte. De aceea fie-ţi milă de noi şi dă-ne drumul în clipa ac.easta,
iar de nu, dă poruncă să ni se taie capetele; căci mai bine să murim
de mina voastră decît de mina lui, care e pieirea lumii întregi". Impă
ratul auzind acestea, şi-a îndoit inima şi în clipa aceea le-a dat drumul.
Şi trimiţînd soli la tiran, i-a spus : „Deoarece alegi calea luptei şi nu-s
în stare să te fac să asculţi nici de jurăminte nici de vorbe bune, fă ce
vrei. Eu unul, scăpare caut la dumnezeu şi, dacă e în voia lui să dea
şi oraşul acesta în mîinile tale, cine i-ar putea sta împotrivă ? Iar dacă
din nou va sădi întru inima ta cuget de pace, ş.i aceasta cu bucurie o
primim. Dar deocamdată ia-ţi tratatele şi jurămintele. Eu de acum îna~
inte ţin porţile Constantinopolei încuiate şi-i voi apăra pe cei dinăuntru,
pe cit îmi va fi puterea. Tu însă folosindu-te de putere în chip asupritor,
foloseşte-te pînă ce dreptul judecător va da fiecăruia, şi mie şi ţie,
dreapta lui hotărîre". - Cînd a auzit acestea barbarul, nici nu şi-a mai
bătut capul de loc să dea vreun răspuns, ci de îndată a poruncit să se
porţile oraşului.

20
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TURNAREA UNUI TUN FOARTE MARE

XXXIV 12-XXXV I

dea sfoară în ţară de război. Dar împăratul prevăzînd de şase luni ce
are să vină, a avut grijă de întărituri şi pe ţăranii din. apropierea Constantinopolei i-a luat înăuntru şi ei au adus înăuntru grînele secerate
şi totul ce a fost treierat.

,,

12. Sultanul însă încheind cu bine construirea cetăţ:i şi
zidurile şi turnurile ducîndu-le 30 de palme în grosime
şi destul de înalte, a aşezat în turnul lui Chalil-paşa tuvamă.
nuri de bronz, slobozind pietre de peste şase sute de litri
în greutate şi a încredinţat cetatea lui Feruz-aga cu numele, dintre cei mai
credincioşi ieniceri ai lui, şi i-a ordonat: „Vasele ce vin dinspre Elespont în Marea Neagră şi din Marea Neagră spre Elespont, ale oricărei
ţări s-ar întîmpla, fie corăbieri genovezi, fie veneţieni, constantinopolitani, din Caf a, Trapezunt, Amisos, Sinope şi oameni de sub stăpînirea
mea şi de orice categorie ar fi, corăbii, trireme, bireme, bărci, caice, să
nu plece, înainte de ce nu vor lăsa în jos pînzele şi nu dau vamă şi aşa
să-şi continue drumul. Iar vasul care nu ascultă şi nu vrea să se supună, să fie scufundat cu lovituri de tun". Acestea şi altele dispunînd
semeţul, i-a mai dat şi patru sute de tineri pentru paza cetăţii şi el însuşi,
după ce în patru luni a încheiat toate lucrările, a plecat la Adrianopole,
fiind în curs acuma cel de-al doilea an din domnia lui, iar de la facerea
lumii 6961.
Sultanul ordonă ca orice
corabie să dea

10

1:1

30

XXXV. O dată cu trecerea verii ş1 mceperea toamnei, el
a rămas acasă şi nu dădea ochilor odihnă, ci zi şi noapte
mare.
gîndul îi era la Constantinopole, cum ar putea-o cuceri,
cum s-ar face stăpîn pe ea. încă de cînd era la cetate şi o zidea, a venit
din Constantinopole un maistru turnător de tunuri aruncătoare de piatră,
de neam ungur, un meşter foarte încercat. Acesta sosise de mult în ConTurnarea unul
tun foarte

25

12 : în patru luni: După Jurnalul lui Nicolo Barbaro, construirea cetăţii a durat
din martie pînă la mijlocul lui august 1452; vz. Migne, Patrologia Series Graeca,
voi. 158, col. 1067 C. - de la facerea lumii 6961: ca să răspundă anului 1452, cînd
a avut loc ridicarea cetătii, Mahomed II trel:uie să se fi întors la Adrianopole după
I septembrie; G. Sfrantes, 1060 C ne şi spune: rli y' roii 2en:ceµPelov flTJVO> 1oii /;11' lrov>
"tifJ'I/ elr, 'Îl"' Ade1avoiJ,,.oJ.1v „la 3 septembrie (60)61 a trecut la Adrianopole" (cp. G. Sfrantes, 234, 20) ; iar Critobul, I, 11, 8 : q;{}1„on:weov rp{}lvovro• -ifd'IJ „toamna fiind pe stîrşite
acum''.
XXXV I : ro yivn.; Ov1'1'eo• maistru.„ de neam ungur: L. Chalc., II, 151, 12 ne
spune că e de neam romîn şi ne dă şi numele Orban : r'l}lsPol.1odi; d' 1]v roii pao#w• rovvoµa 'OePa"');, tlal; io yi"o' „şi avea sultanul un tunar cu numele Orban.
romîn de neam", căci la L. Chalcacondil, dac înseamnă numai romîn, pentru unguri
întrebuintînd numele de peoni (vz. indicele în ed. E. Dark6).
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EXEAEUOE bLaA.cxA.uh µax.rii;

yEvfo~m.

'O M BaoLAEi1i; rceooewv TO µiA.A.ov, lîQO E~ µrivwv EÎX,E Ta cpQOUQLCl h 246b
imµEAEÎ<;t r.al. rou; X,W(>ttai; Toui; Eyyui; Ti'ji; IloAEwi; fvbov Y.<XL TOV '3EQLs6µEVOV
' xm' Ta;
' ,„uqu.,,oµEva.:;
)" , Ul\Wvai;
„,
"
orazuv
Evuov
ExoµL.,,ov.
12. ·o bE ÎjyEµoov UJtCl(>TLCJa.:; xaJ..wi; TO cpQOUQLOV xal. di; naxoi; ta tELXfl 5
"Xal. rou; m'.ieyoui; A.' om~aµai; EXTELvai; xal. To {hpoi; Eli; TO ăQxow xal. EV Tcp
§;:.

,

,

)"

1tUQY<t> TOU XaJ..(J..-rcaota xwva; xahoiii; &noJ..uofoai; JtETQai; UnEQ E~Cl'IW<Jl(J)V Â.LTQWV to Baeo.:; -xal. TO)V mhou JtLO'TOtUtWV bouA.wv <l>EQOUţ-ayav ov6µan JtUQCl0

f>oui; TO rcoA.lxvwv, :ita(>ayydi..a; autcp• "Tai; vaui; Tai; &cp' Ellrion6vtou 3t(>Oi;
flovtov -xal. tai; futo flovtou JtQoi; 'EAi..fionoVTOV, xâv cmo(ai; ăQa aU3Evtiai; t'UY-

10

xavoUOL, EÎ'.tE rEvoui:Tm, ELTE BivEtOL, Kwvot:aVtLVOUJtOÂ.ha1;, Kacpanvot, TeanEl;oirvtLOL, 'AµLvorivot, ~tvwrcafot xal. ot Ex Tfji; Eµfji; aMEvttai;, onoLaoow TUX,î)i;
xâ.v c1ot, vfjm, TQLÎIQELi;, btfiQELi;, Bai..xm, a'x.6.na!, µÎ] JtÂ.ELTW<Tav, UCQLV x.aM<JovtEi; rta
LoTLa TO xoµµEQXLOV thMvm xal. o{hwi; TÎ]v oMv mhwv JtOQEUfo'3woav, fi b' clltEL*fioaoa. va iii; xal. µÎ] hbofua ouv TU lîETQoB6i..<t> Xc:tt<XJtOVTL<J'3fitw," - miha. xal.
ETE(>a bLata~clµEvoi; o ai..aţwv, boui; aurcp xal. îETQClXOOLOUi; vfoui; Eli; cpuA.axiJv

15

TOU JtOÂ.UX,VLO'V, autoi; Eli; 'AvBQta.VOUJtOÂ.LV EJtOQEUCTO, TETQUCJL µriol. TO nă.v WtClQTW'<li;, ilf>ri Tfji; ÎjyEµovtai; amou TQEX,OVtoi; bEUTEQOU EToui;, MO SE mtoEwi; '>t6oµou
•
247b
i;axLOX,LALOOTou EVO.XO<JLOCJToii E~î)XOO'toii Jt(>c0tou.
XXXV. 8e(>oui; oiiv na(>EAMvtoi; xal. Tfj.:; µcroJtWQLvfji; W(>ai; cIQX,OUoî)i;, 20
oi'.xot f>Laywv
Ef>Lbou avcl.nauoLV TOÎ:i; Bi..Ecpa(>oti;, &Ua ')(,(XL EV vux.tl. ')(,(XL fiµeQq. riiv cpQOVtLBa rfji; Il6A.Ewi; EiX,E, nwi; auriJv i..UBot, nwi; XUQLOi; aurfii; YEVOLîO.
"En OVToi; o-Ov ClUTOU Ev Tcp J't'OÂLX,VL(t> xai. otxoBoµoiivtoi;, E~ÎJÂ.'3Ev h ti}i; IloÂ.Ewi; Eli; TEX,VLTî)~ o Tai; JtETQOBoi..tµatoui; xwvai; xaT<XOXEUaţwv, to yevoi; OiiyYQOi;, TEX,VLTI]i; f>ox41w-rat:0i;. 0-0toi; n(>o noAi..ou h Tii Kwv<J'tavnvoun6Â.EL EUhov

om

7 xttA.Î]A.nllaux P I cinoA.uouaa~ scripsl: ci.1toA.uovTa~ P I A.u't'pwv P 1112 'AµuvaLvo(
I 1tĂ.EL't'Cl)attv Bek: nA.o['t'waav p I xaA.ciaov't'E~ P: xaA.6.aav't'E~ Bek.
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stantinopole şi arătînd miniştrilor împărăteşti meşteşugul său, au raportat împăratului. Şi împăratul a fixat o pensie nu demnă de ştiinţa
lui, dar nici pe aceea, de nimică şi puţină, nu i-o dădeau meşterului. De
aceea luîndu-şi orice nădejde, întru una din zile părăseşte Constantinopole şi trece la barbar. Şi acela primindu-l cu bucurie, i-a dat cu cinste
tain şi îmbrăcăminte şi-i dă şi leafă atîta, încît împăratul, de-i dădea
numai un sfert, nu fugea din Constantinopole. întrebat de sultan, dacă
poate să-i toarne un tun mare, care să cuprindă o piatră foarte mare ca
pentru tăria şi grosimea zidurilor Constantinopolei, el i-a răspuns : ,,Pot
să-ţi fac dacă vrei, un tun după mărimea pietrii ce mi se arată. Căci eu
cunosc bine zidurile Constantinopolei. Nu numai acelea, ci şi zidurile
Babilonului, praf şi ţărînă le \"a face lovitura dată din tunul meu. Numai
cu, tot ce se ţine de lucrul meu, îl voi face bine, la împ11şcătură însă nu
mă pricep şi nici nu mă apuc". Auzind sultanul acestea, i-a spus :
„Fă-mi tunul, cît despre împuşcătura pietrii, voi vedea însumi". Şi
au început să strîngă bronz şi meşterul a închipuit forma ţevii. Şi în trei
luni a fost construit şi turnat o minunăţie de tun înfiorător' şi grozav.

2. La cetatea Paschesen însă în zilele acelea coborînd din
Marea Neagră prin Bosfor o corabie mare a wneţienilor,
veneţiene.
căpitanul
corăbiei Rizzo cu numele, n-a lăsat în jos pîn20
zele . şi cei din cetate, ţintirnl-o cu o piatră foarte mare, au spart corabia, de s-a scufundat in adînc şi căpitanul cu ceilalţi treizeci urcîndu-se
··într-o barcă, au ieşit la mal. Turcii însă i-au prins şi le-au legat mîinile
şi cu lanţul la grumaz i-a trecut ca într-un singur şirag·; apoi i-au dus
25
la sultan care petrecea atunci la Didimotich. Şi le-a poruncit tuturor să
l~ taie capul, iar pe căpitan să-l tragă în ţeapă prin şezut şi aşa să-şi
dea sufletul şi să-i lase neînmormîntaţi ; pe aceştia i-am văzut şi eu,
(ii11d acolo după puţine zile.
Scufundarea
unei corăbii

30

3. Din Didimotich venind la Adrianopole în luna ianuarie
şi făcîndu-şi toată pregătirea de război, a vrut să încerce tunul, pe care i l-a turnat meşterul acela. Şi după
ce l-a aşezat cu mult meşteşug în faţa porţii celei mari de la curtea
palatelor ce şi le-a clădit anul acela, a băgat bine înăuntru piatra şi a
Incercarea
tunului celui
mare.

-r:e6xe11reo; -r:ov flăefJaeov trece la barbar: şi Nichita Choniat ne istoriseşte un caz cu totul
asemătător despre .un „meşter foarte iscusit" (t„ w1xavoveyoi• ăg1arni; ed. Bonn, p. 671, 14),
care mai înainte fusese în slujba bizantinilor şi, pentru că nu-şi primea leafa, trece de la împă
ratul Alexie III Angel (1195-1203) la un răsculat cu numele Hrizea (Chrysos) „de neam
fiind romîn' (BJ.ăxo; iilv -r:o yivoi; 665, 13 şi 643 21); şi de aceea oamenii acestuia ucid
mulţi bizantini prin puternice şi iscusite aruncători de pietre (Nichita Chonta1, ed.
:1~.C!~,.; ,671, ,3., tJrm.) •; Numele Hrizea care ..redă . pe grecescul xevao; îl .întîlnim în
}l~fUTl}~iţ:
.· 'yechi
„romîneşti.
.fntr-un ·zapis din
Tîrgovişte de la 21 iulie 1627
-·
. . .
.
~·
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;mi oriµavu; -roi:; µrnaţouol TCÎl Bmn},Ei: TÎ)v TEXVlJV auTou, avupEQOV tcp · Bam),Ei:. 'O bE [3a<JlAElJ; yg<i't!Ja; auT<{l <JltlJQEolOV OU'i<. ăţwv rrgo:; 'tÎlV EJtl<JTliµtjv '
mhou, otlb. ExEi:vo to µri&tµwov xal, Eooet{}µritov H>Lflocmv tc{l nxvt'tn. "O{}Ev ·
;mi arroyvou;, Y.aTaAlltOOV 'tÎ)V IloALV µu~ TOOV Î)µEQOOV t(>Eî(EL J't(IO:; 'tOV BaeBa-'
QOV. Kal, au'to; aorra.o[w; arroflEţaµtvo:; xat 'tQOcpa:; xal, tvMµata cptAonµiio'a;
aur6v, f>if>w<n xat f}6yav t6oriv, ooriv Ei. o BaolAEu; ro tEtaQtov EflLflEv, oux · .ăv
amblfleao'l.E Tfi; Kwv<JtaVTLVOUJtOAEW;. 'EgWTlJ{}d:; oiiv rraea 'tOU Î)yfµovo;, d
bUvatm 'l.fV(7)0at zwvdav µEyaJ,riv' rrheav cpEQOU<Jav UltE(>ţltyi{}ri, O<JOV rreo; TÎlV'
CtAXllV Y..<ll to rraxo:; TOU tEtxou; Tfi:; I16J..Ew:;, auto; fl' clVTa.JtEXQLVUTO. "~ uvaµat,'
El Boul.EL, -xamoxEuăom xwvEtav, oori to µiyt{}oţ ~uyxavEL Ti'\:; aE1xvuoµivri:; µ0t
nhea:;. 'Eyoo yae 'ta TElXlJ tf}:; I16AEW:; axetBoo:; Eltl<Jtaµm. Ou µ6vov yae EXElva, &J..Aa Y.al ta BaBuAWVLa TElXlJ w:; xoiiv AEJtTUVE.L Îl rraea Ţ~ xwvtta:; Tfi:; eµfi:;
acpE-3Efoa. IlJ..i)v eyoo TO rrăv TOU EQYOU xaA.oo:; futaQtl<JW, TÎlV a~ ~OAÎlV oux Eltl<Jtaµm
ouflE (J\JVTUO<JOµm." - ToutO axoooa:; o fiyriµoov Ecpr). „ Kata<Ji<.EUU<J'OV µol tÎJV xwvdav, llEQl fle Ti):; BoJ..fi:; 'tOU J..t{}ou auto:; O'ljJOµat." - "Hg;avto ouva{}goltELv xa"Axov rn[vuv xal o tExvlTri:; tov turcov tf}:; O'XEttf}:; ErrAfinEv. 'Ev w1olv oiiv µriol
xci'rEO'l.fuao{}ri xal, txwvEU-3l] tEQm; n cpoBEQOV ;ml, t;atcnov.
2. 'Ev fle tc{l TiaoxE<JEv l"COALXVlcp ta; Î)µE(.m; txdva':; xanexoµivri:; Vl)o;
i·1. TOU ~TOJ!..llO'U µEyaJ..ri; tOOV BEVEtlXWV, ·putto:; o' vafoexo; TOVVO~ta xai ~µÎl
xa.Aacra:; ta torta, rcheav a;<.ovtLcravtE; ot rnu xoorgou fotEQµEyi{}ri, rÎ)v vaiiv .
btEQQlJţE xaL, El<rf>uoµEvl] tc{l Bu{}c{l. o vafoexo:; <Jiiv J..omo'i'; "t(>lUXOvta. Ev axa'tLl{l
E~tBavw;, tţrp,{}ov Ev Tcp alyLUA0. Qt ae Tou(>XOL Af:tB6vn; autou; xal. Bficravw;
ta; X,ELQa:; xal, tou:; TQazi1J..ou; EV CXAUoEL ltEQOOuvtE:; w; fv µli~ <JELQ~. toutou:;
j'[QO:; t-Ov 1lYE1µ6va futf}yayov TOTE Ev ~18uµon:itx<t> aul.yoyra. 'ExEAE'UOEV oiiv tou:;
j'[UVta:; WtOXEcpaAL<J{}î\vm, TOV M V<XOOQXOV Ev tfÎ> 3tMl{l f>ta TOU acpEflQOOvO~ tÎJV
ivuxiiv clltOQQl'l!Jat, XCll anxcpou:; acpEtVClL, oll:; xal EÎflov' EYW µE{}' Î)µiea; oAtya:;
hEi: fltayEvoµivou µou.

5

10

24Hb
15

20

2.1

3. 'EMloov ae arro ~tf>uµotttxou EV 'A6QLCXVO'UJtOAEL T'Îl 'fovQUaQLl{l. µrivt
O'XEuao[av rroJ..EµtxÎlv h0tµaoa:;, TÎJV XffiVElaV; 1\v o wxvttrii; exEtvo:;
r.atEO"XfUaOEV, 11BouJ..fi'3ri flox1µaom. Kal flÎl Jtl'.lQl'.l<JTÎjcra.:; autiiv tEXVlJEVTOO:; EµJtQOO"- 30
{}fv t'iit; µeyaA1i:; JCUA11; 1fi; auJ..î):; TOOV ltaAatLWV TWV rraQ' ClUTOU TO ho;. EXEL- 249b
'l.ciL rră9'av

24 buiyovrn Bui: buiyovn P 1127

bwyEvo~tivou

P:

btayo~dvou

Buii.

ne apare un mare logofăt Hrizea. iar îTI altul din 1636 un Mare Ban Hrizea. Vz.
Arhiva istorică a Romîniei, .I, p. 14, nr. 12 şi p. 15, nr. 15.
2: Rizzo cu numele: G. Sfrantes, 1055 B (G. Sfrantes, 217, 8) îi dă numele
Antonio 'Ph!;o• şi ne spune că a suferit martiriul pentru credinţa în Hristos. Numele
i-l dă şi Nicolo Barbaro, care ne spune că scufundarea corăbiei s-a întîmplat la 26
noiembrie 1452 şi că după 14 zile căpitanul corăbiei a fost tras în teapă din porunca sultanului; Migne, Patrologia Series Graeca, 158 col. 1068 C - 1069 A.
3: în luna ianuarie 1453.-palate[or ce şi-a cladif: Critobul I 12, unde se descrie pe
larg clădirea. -
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măsurat

s

10

iarba de puşcă ; şi a doua zi avea să o sloboadă. Şi s-a dat de
ştire în toată Adrianopolea, oamenii să aibă în minte detunătura şi zguduitura de trăsnet pînă în înaltul cerului, ca nu cumva auzind-o pe
neaşteptate, unii să-şi piardă glasul şi femeile însărcinate să lepede. Dimineaţa deci dind foc ierbii de puşcă şi aerul încălzindu-se şi împingînd
piatra, a fost slobozită cu o detunătură mare, străbătînd văzduhul şi
umplîndu-1 de fum şi ceaţă. Bubuitura s-a auzit la o sută de stadii depărtare, iar piatra a căzut la o milă de locul unde a fost repezită ; ş1 m
Jocul unde a căzut, s-a făcut o groapă ca de un stînjen, aşa de mare
este puterea amestecului ierbii de puşcă ce aruncă piatra.
4. Şi sultanul, ziua şi noaptea, şi cînd stătea culcat şi
cînd era sculat, şi înăuntrul curţii lui şi afară, tot cugetul şi toată grija îi erau, cu ce fel de război şi cu ce
armă va pune mina pe Constantinopole; deseori cind se făcea seara,
ieşind călare numai doi, alteori pe jos, cutreiera în haină de ostaş Adrianopolea toată, ascultînd ce se grăieşte de el ; iar dacă \'reunul din mulţime băga de seamă că este sultanul şi voia să-l salute cu urarea obiş
nuită, însuşi în aceeaşi clipă îi şi dădea lovitura de moarte fără cruţare,
fără îndurare, ci precum cineva strivind un purece, simte o satisfacţie,
tot aşa si acesta însuşi cu mina lui ucigind, el vrednicul să fie ucis, se
Mahomed 11
pe străzile
Adrianopolei.

l?i

30

răcorea.

5. Intr-una din nopţi, pe la straja a doua a trimis pe
cîţiva din paznicii curţii şi l-au adus pe Chalil-paşa. Vela miez de
noapte, chemat nind şi spunînd eunucilor acestuia invitaţia, aceia au
la sultan.
intrat în dormitor şi i-au anunţat că-l eheamă sultanul.
El însă s-a cutremurat de spaimă şi, crezind:u-se pierdrut, şi-a îmbrăţişat
soţia şi copiii şi a plecat, lund cu sine un ta1ler de aur phn de galbeni;
căci lui îi era mereu teamă întru inima lui din cauza pe care am ară
tat-o mai sus. Tntrînd în dormitorul sultanului, 1-a zărit stînd jos îmbră
cat. Inchinimlu-i-se şi punindu-i înainte talerul, sultanul i-a spus: „Ce-s
acestea, !ala ?" precum ar spune careva pe limba noastră ·de obşte „tata".
adică bădie. Iar el a răspuns : „Doamne, este obicei între paşale, ca
atunci cînd sultanul cheamă pe unul din viziri afară de ora obişnuită.
să nu intre în faţa lui cu mina goală. Şi eu nici n-am adus în faţa ta
Chalil-Paşa,

25

30

sută de stadii: vz. XXVIII, 12; deci cam 18 km.-ca la o milă: vz. XXX, 7; deci
cam I '/ 2 km. - Despre construcţia şi încercarea t11nul11i cp. şi Critobul, I, 29-30.
5 : din cauza pe care am arătat-o mai s11s: vz. XXXIV, 2. - în faţa fa: {}uiJ~'I-

o

https://biblioteca-digitala.ro

XXXV 4-5

DUCAS : ISTORIA TURCO-BIZANTINA

311'

vo xno'3ivroov mi tÎ)v rrhQa.v x.aÂ.~ Ev'3Ei; x.ai riJv Borâvriv om-3-µiJou;, rÎjv
UUQLOV EµEÂ.AEV clJtOÂ.UaOOV aUT~V. Kat Ev mion tj\ 'A8QUXVO'IJ:TCOÂ.Et cpavEQOV EYEVE'tO.
Toii x.aTa voirv EXELV tÎ)v BoiJv x.at Tov xwrcov Tov oueav6(3QOVTOV, tva µÎj f.~al.cp
vri; f.voono'3ivn; nvE; ăcpoovoL µEtvooot wi yuvaîxf; h yaatQi Exouam Ta Eµ{3Qoo
ci:rcoMaooat. IlQoot ow BaA.Wv rciiQ Ev tfl Botâvn xat ~ha'3EQµav'3ivTO; tou rcvE\,µaTO;
xat Ex'X.QOUO'aµivri; "tÎ}; JtETQa;, arcEAU{}ri tl); xoovEta; ouv llX(P BaQEÎ clEQoBcmp rcÂ.tiQOUVîl TOV clEQ<l xarcvou xat oµixAri;. 'H OE [foii cicp[xno µEXQL omf>toov EXUTOV TO
µl)xo;, o 8E Â.t-30; E:itEO'E µaxe6'3Ev Toii cicpE'3ivro; Torcou cb; µ[Â.wv Ev, h b[ 1orc<p
TCÎl JtEOOVtL EYEVETO B6'3eo; OO'OV OQYULâ; µw;· TOO'a'UTYJ EOTLV fi 8\JvaµL; -ii); uvaµt ...
yl); TOOV BoTăvoov Tyt\; cixovntoUcrri; TOV Â.Wov.
4. "Exoov ow o fiyeµoov wt Ev vux.Ti xai f)µiQ~ TÎjv :itâoav <pQOVTIIla xal
µEQLµvav, ')(.()Lt6µEvo; xat QVLcrtaµEvo; 'X<IL EVTo; 'îl); auÂ.l); auTOU xat EXT6~, rcoi.ql
rcoÂ.EµCfl xat rco~ µT]xavfJ M'3E~EL TÎjv Koov<JTavnvou:itoÂ.Lv, rcoUaxL; fo:itEQO.; yE~
voµivri; auv 8ooi xat µovOL; irc:itEuoov, h ăÂ.Â.OL; rcEto; C:irraoav n1v 'A8QLavou iv
o:x.~µan OTQUîlcOTO'IJ µETEQX6µEvo;, cixouoov TG ÂEyoµEva JtEQL autou, Mv Y~Q '
nov rcoÂ.Â.wv n; 'X<ltEAaBEv Ev vot, on o Î)yEµoov EOTL, xat îi{3ouAf1'3YJ JtQO<JO.YOQEOOQL
UUTOV <JUV Eu<pTJµlq. XUTcl TO OUVT}'3E~ xal UUTO; au'300QOV XaLQLaV ibibou Tiiv
1ti.:riyiJv µiJ cpuMµEvo;, µÎj EÂ.Ewv, ăU' COOrrEQ n; 1JluÂ.Â.av <JUVTQl.Bwv atoa.civnat
nvo; fi8ovl);, omw xal o-OTO; olxE~ xuei <povEuoov o cpovou ă~w; EbQooLttTo.
5. ML~ o-Ov TOOV vuxroov JtEQL 'tÎ)V 8EUrEQUV cpuAa.xi]v ontAa; TWV Ti\~ a\J-.
Â.l); cpuÂ.axoov nva;, "lyayov TOV XaAl.Â.-Jt<lOLav. 'EÂ.'3ovn; 8E xat TOL\; TOUTOU EU„
voiJxoL~ El1C0vTE~

5

1o

15

250b

20

-rO µ~vuµa, a\rrot Ev TCÎl ?tOLTiiwL ElaEA-0-0vtE~ cirti}yyELÂav, 3t00i;

o

Î)yEµoov 'X.UAEL auTOV. Auto; 8E <n'.rv-rQoµo; ytv6µtvo;, ci:rcayOQEUOO; Ea'UlOV
xal TÎJV yuvaixa xat TExva x.aTaommiµtvo;, ci;rfiu cpEQOOV µt-3' a\nou bt(J)(OV
Eva XQUooiiv rrÂ.ÎIQT]; voµwµaToov XQooOw· EÎXE yaQ ati 'tov cp6Bov h ·TÎI xaQb~
auTOu 8L' ahlav, TÎjv fiv rcQoÂ.af3oov E8iiAcoaa. EtoEÂ.'6oov 8E iv TCÎl xoLTWVL toii Î)yEµ6vo; EibE xa%µtvov xat ivbEbuµivov. IlQooxuviioa; 8E xat ·t:µxeoo'3Ev '3i\oa;
TOV bt<JMV, o Î)yEµoov EÎJtE' „ Tl ELO'L mma, Â.aÂ.a;" cb; ELTCOL n; x.a-ra TÎJV îiµETEQUV XOLVÎIV yÂ.WTTClV "Tata," l)youv Jtm~ayooyf. •o f>' cl:JtEXQLVClTO' „KUQLE, E-30;
iad TOL\; OUTQarcm;, chav o Î)yEµoov cpcoviion nva TWV µtyLOTUVCOV rea(>' ctieav,
µi] EkrEQ')'.Ecr3m Xtvo; EL\; '3ECOQi.av autou. 'Eyoo o~v oubh EX TWV Eµwv 1:-'.cpEQOV.
2 U1tOAUO(J)V P: U1t0AUOEL\I Bek li 5 ~uU<l>v p li 9 ougyu[u; p 1112 xovr6µFvos Bun:
xotTW!lEvoc; Bek: xoLT<iµEvo; P: fortasse XOLTuţ6µEvoc; li 21 :xuA.i]1.nuo[uv P.
se numeau darurile ce le primea mireasa a doua zi după nuntă, iar în anti·
citate, cînd apărea fără văl. <"

T(!a

https://biblioteca-digitala.ro

25

30

312

PLANURI.DE TMPRESURARE

XXXV 5-6

nimic din ale mele, ci ale tale dintru ale tale ţi-am adus". - Sultanul
a răspuns : „ I ncă n-am nevoie de ale. tale ! Mai degrabă îţi voi
dărui încă şi mai multe. Un lucru e pe care-l cer, Constantinopolea să
mi-o daţi". - Chalil însă la această vorbă s-a cutremurat; căci el era
acela care mer!.:u ţinea partea bizantinilor şi bizantinii îl aveau pe el
ca mîna lor cea dreaptă şi mina lui o umpleau cu daruri şi ern în gura
tuturor vorba „cavur ortaghi", adică tovarăş sau sprijinitor al necredincioşilor. Atunci Chalil răspunzînd sultanului, a spus: „Doamne, dumnezeu care ţi-a dat în mină partea cea mai mare din pămîntul Romeilor,
el îţi va da şi Constantinopolea. Căci după socoteala mea nu-ţi va scăpa
din mină şi cu ajutorul lui dumnezeu şi al măriei tale şi eu şi toţi slujitorii .tăi ne vom lupta împreună nu numai cu averea, ci şi cu trupul şi
cu sîngele nostru; şi dinspre partea acestui gînd să· fii fără nicio grijă".
·-.Aceste vorbe au mai domolit niţel sălbatica fiară; şi-i spune lui
Chalil : ~,Vezi perna ? Toată noaptea am petrecut-o, ducînd-o dintr-un·
colţ al patuluj în altul, cînd culcîndu-mă, cînd sculîndu-mă şi somn neatingîndu-mi ochii. Iţi spun deci, aur sau argint să nu te ademenească
şT·~ă~
îndepă~teze de răspunsul ce .mi l-ai dat acuma ; ci stăruitor să
n~·Jupfăm cu bizantinii şi cu îngădufrea lui dumnezeu· şi prin rugăciunea
prbfotului vom -lua Constantinopolea". - Cu aceste vorbe şi cu altele
l-a luat cu binişorul ; dar la mijloc de cuvinte dulci erau şi aluzii înţepătocn;e ce-t strîngeau inima şi-i secau sîngele; şi ·i-a dat" drumul, spunîndu~i-~,.„Pleacă în _pace!".
însă

5

to

15

te

20

,..

•· I : ~I"

2:"i

30

de

6. Şi toate nopţile acelea n-a încetat să stea treaz şi cu
<;împresurare.
gînd~l la 'planurile lui în contra Constantinopolei ; şi
lua în mină hîrtie şi cerneluri şi-şi ~.chita planul oraşului şi arăta celor
ce cunoşteau meterezele, unde şi cum au să aşeze tunurile de bombardare şi maşinări,ile de spart zidurile şi minele şi intrarea în şanţ şi scă
rile la care zid. Intr-un cuvînt, orice maşinărie de asediu şi-o imagina
în cursul nopţii, dimineaţa poruncea şi se făcea ; şi toate le punea la
cale în chip nimerit şi cu iscusinţă videană.
·' , Planuri

be l"WV owv rCl oa ale tale dintru ale tale: vz. llaealmroµEva (Cronici)' I, 29, 14. - „cauur
ortaghi": „Christianis favens" (favorizînd pe creştini) în scrisoarea lui Leonard din
Patrologia Graeca, 159, 937 A. -lxoi!aa;
(intransitiv cu înţelesul
Chios, vz. Migne,
apr'oape·de o\icm;) ... ftvl]µu; e un acuzativ absolut obişnuit la Duca şi de aceea n-am
schimbat în E):oual participiu în acord cu
Myot; avînd ca obiect direct µvl]µa;
şi păstrîndu-şi întelesul obişnuit activ de „am". ce-i .;trîngeau inima şi-i secau
sirtgele: L Clialc„ li, 167, 5-168, 19 ne istoriseşte cum, după cucerirea Constantinopolei Mahomed II i-a luat lui Chalil-p:i>Şa viata şi averile.
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fi; '8EWQlJTQa, a/.J.' b. Tfov OOJV Tcl oa rrQOOEcpEQOV. „

-

313

'O b' l]YEµwv umxgivmo·

„Oux En µ<H XQEla n7Jv ofov, ~u:iHov xat En rrl.El.ova bwQÎ]<Joµat OOL. "Ev fon
To ţrrro{iµEvov -ro -ri)v II61.Lv btMvm µot." - 'O bf, XaA.tA. bct •0 A.6yqi o&vreoµoi;
)"EYOVE. ~V yaQ ad UJ"CEQaorctţwv "tOti; 'Pwµatot; xat OL 'Pwµai:ot WITTOV w; bE- 251 b
.;tav XELQ<X EXEX"tlJVTO xat •Î)V bEţtav aurnli bWQOti; EMÎJQO'\J'V" ~V bE JtUQcl J[(lv-

5

rwv •o ~MµEvov "xaBoue oemyÎj," ofov •wv anuO'Toov o ol!vTQO<po; 11 BoTJ{}6i;.
To'rE anoxet'8Ei; o XaW, t0 1)yEµ6vt EinE· "KuQtE, o 8Eo; boui; oot Eli; XEÎ:Qai;
TO j(OAAOOTOV µeeo; TÎ}; yÎ}; tfov 'Pwµatwv, auTcY; O"Ot xat TÎ)V II6/,t V bwQÎ]OETal.
'Q;

yaQ lµot boXEi:, h. Tfov XELQOJV oou ou <pEuţEmt xat oliv 8e0 xai T0 xQa-

TEL .. oou xai iyw xai nav•E; oL bolil.ot oou auvaywvt<J'oµE{}a om iv nA.outqi µovov,
&A.A.ă Eruv· OdQXL xat ai'.µa.n· xat ltEQL "tOUTOU TOU oxeµµarn; aµEQLµvoi; foo·" -

10

Taiha. ltQO~ oA.tyov T\µEQ<OOO.V "tOV ăyQLOV '8i)ea· xal. AEyEL •0 Xa.Â.(A.· „BA.enEti;
TO JtQOOY.HpaA.mov; Ti)v mfoav VUxTa btE{3LBaoa. fAY.WV alto TÎ}; µteii; ywvla.; "tOU
r.ottoovo; EL; •Î)v ăA.Arrv ;mi &no •Yi; ăAA.l]; EL; -r~v heQ<Xv &vaxA.tvoµEvo;, xat
i;EyEtQOµEvo; î'.C.tL unvo; "toi:; o<p{}aA.µoi:; µou OU'X EQXOµEvo;. Aeyw oiiv, UQYUQtov

l\

15

xeoolov µii aE bEAEaţwv fu•o{>(>t '!Jn Ti"J; &rroxQlaEw;, ~; arrExQL vw µot vuv ·

&U.a O"ta..fh)ewi; &vtaywvt<TWµ.E-&a "toi:i; 'Pwµat0ti; xat '8a{>(>wvtE; 8rnli

rn VEWEt

Y.al. •ii dxfl Toli JtQO<pÎJTou TÎ]v II6A.w AlJ"VoµE{}a." - ~uv Toutot; oiiv xat f.dQot; xoA.axrnnxoi:; A6yot;, ixowa.; iv T0 µfoqi Twv xoA.axEtwv xat •a; xa~wv
OT'Utpofoa; Y.ai To alµa ţlJQmvoliaa; baxvoo~Et; µvÎjµa;, &nH.uoEv ELrroov· „ "Y:rr.a' ElQlJVl].
„ '
"
YE EV

20

6. Ta; rcaoa.; o~ VUxTa; Exft.va; oU-t<. EAtlTE btaVU'XtUQfU(J)V xal µEQLµ- 252b
vfov Ta xaTa TÎJ; II6AEw;, A.a.µBavwv iv XEQot xaQTlJV 'X.ai µel.ava xal. oxw'{Qa<pfov TÎJV ltEQLOX11v T~; rr6/,fw; xat f>ELxvuwv Toi:; im<TTÎjµocn Twv irraA.ţEwv, rrou
lUXL rrw; µEA.A.ouat ilEi:vm Ta; oxEua; TWV ltQOBoAwv xai Ta; tltaÂ.ţEt; 'X.aL Ta; 25
-x.arnQuya; 'X.ai ·~; Ta<pQou n1v E'Loof>ov xat ta; xA.lµaxa; iv Jto.(qi TELXEt· Ka.t
O:n1.oo; EircEi:v TÎ]v rriioav j(a!:_>aaxEUÎ)v anEtx6v1ţE bta T~; vu-t<.To; xai To JtQwt
'l.EÎ.E{1wv iyhEto, rcaVTa ozoA.aonxw; xai rcavouQyw; imµEAwv.

,
1
}.oyot;
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XXXVI. Cei din Constantinopole însă, căci să venim şi
la ei şi să vedem care le este gîndul şi grija, ca să scape
oraşul din mina lui Nabuhodonosor. lmpăratul apucase
să trimită de mai înainte la Roma, cerind ajutor şi ca să cadă de acord
în baza înţe.legerii şi a unirii de la Florenţa şi papa să fie pomenit la
liturghie în Biserica cea Mare ; şi patriarhul Grigorie se va întoarce pe
tronul său ; şi a invitat să vină cîţiva din oamenii papii, să pună la cale
înlăturarea duşmăniei neîmpăcate a schismei. Şi papa a trimis pe cardin<1l ul Poloniei, arhiepiscopul de odinioară al Rusiei Isidor, om înţelept şi cumpăniit şi învăţat în dogmele cele drepte, de origine grec, şi el
fiind un venerabil părinte de la sinodul din Florenţa, preeum s-a arătat
mai înainte. Şi venind cu o corabie foarte mare genoveză pînă la insula
Chios, a aşteptat zile destule, pînă ce negustorii corăbiei să-şi încheie
afacerile şi să desfacă mărfurile şi să ia ce căutau ; şi ei mai aşteptau
altă corabie care avea să plece îlrnpreună pînă la Cafa. Cardinalul care
avea cu sine pînă la cincizeci de italieni, au angajat şi alţi latini foarte
mulţi din Chios. Şi făcîndu-şi apariţia corabia aşteptată de ei, au pornit
din Chios şi au plecat la Constantinopole, unde au ajuns în luna lui
noiembrie a anului 6961.
2. Şi după ce împăratul i-a prim! t cu bine şi i-a cinstit, cum se cuvenea, a venit vorba despre unire. Şi cardinalul a găsit pe împăratul
aprobînd aceasta şi pe unii din feţele bisericeşti ; dar partea cea mai
mare a cinului preoţesc şi călugăresc, egumeni şi arhimandriţi, călugă
riţe, ce zic partea cea mai mare? Căci călugăriţe m-au îndemnat să
o spun şi să o scriu : Nimeni din toţi ! Şi însuşi împăratul în chip prefăcut a spus da. Dar cei ce se arătau de părerea unirii, au venit în Biserica cea Mare, şi preoţi şi diaconi din cler şi împăratul cu sfatul ţării,
şi voiau să slujească lui dumnezeu împreună în obştească înţelegere şi
să facă făgăduinţele cu cuget neprefăcut.
Jmpăratul

cere
ajutor de la
papa.

5

10

1.s

20

25

1

30

Potrivnicii
unirii bisericilor.

-
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însă

3. Atunci partidul schismaticilor a mers la mănăstirea
Pantocratorului la chilia lui Ghenadie, fost Gheorghe
sholarul, şi au început· a-i spune : „Şi noi ce să facem?"
închis în chilie, a luat o hîrtie şi şi-a scris părerea şi prin

XXXVI I : Grigore se va întoarce: acesta a luat parte la sinodul din Florenţa
(vz. L. Chalc., II, 169, 8) din 1439; devenind patriarhul Grigore III, a trebuit în
august 1451 să plece în exil, pentru că a îmbrăţişat unirea bisericilor (vz. G. Sfranţes, 1055 B; G. Fran\es, 217, 5). precum s-a arătat mai înainte: vz. XXXI, 3. noiembrie 6961: adică 1452.
2: călugăriţe m-au îndemnat... să scriu: e o dovadă de zelul lui Duca de a
se informa cît mai bine; el a fost un sincer şi convins aderent al unirii bisericilor;
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XXX V I. Ot be TÎ):; IloAEw:;, f:A{}wµi::v b~ Y.ai bt' aun1v x.ai lbcoµEv, TL:;
cpgovti.:; a\mov x.ai fi µEgtµva Toii bta<Jwoao{}m T~v :itoA.tv EX XELQO:; Toii Na{3ouxobov6oogo:;. '0 ~a<JtÂ.cu; ~V OtELÂ.a; Ev 'Pwµ11 JCQOÂ.aj3wv, ahci.lv ~o~-0EtaV xai
onw; 0\JVtc-frci.lotv Tfl oµovoLeţ 'X.OL EvWOH Tft YEYOV'UL(ţ Ev <l>AWQEVTL<;:t x.ai Â~ll TO
µVl}µ6ouvov o 3truta; iv Tfl McyaA.n 'ExXÂ.TJO·~· xat o Jta'tQlUQXT):; rg'l')y6gto:; i:ita- s
VEAEUoEtat iv tcp -OQ6vcp autoîi· xat µEtEXaAti:T6 nva:; acptxfo-Om tei.iv tOU JtUJt<l,
omu:; ELQT)Vtfon T~V ămtovtlov ex-3-eav TOU CJXLOµato:;. "E<JnLÂE 6' o :itfuta:; TOV
x.abbrivaA.tov IloÂ.wvla:;, Tov :itou agxtrni.mtonov ·Pooola:; 'folhooQov, ăvbea <Juvttov x.al. <Jw<pgova xat :itrnatbtuµivov Ev Myµa<JtV og-Ooi::;, 'Pooµai:ov TO yivo:; xai
a1•tov Eva T'Î\:; iv <l>Â<l>QEVtLQ ouvMou UJtUQ)(OVTa JtaTEQCX TLµtov, oo:; o Myo:; cp{}a10
ou..; Etl~ÂOOOE. Kat iA-06vtoc: iv TU v~ocp Xtcp µEta vrio:; µtytot'l'):; TWV rt,•O'Uttci.lv 2530
l:itotriotv fiµEga:; ix.ava:;, Eoo:; o.O ol. €µ:itogot TÎ):; vî]-0:; Jt{>ayµaTEuaoovtm xat 6000(.l)(J't Ta XQELOObl'} x.at M~coot ta ţl'}TOlJµcva, &vaµivovTt:; xal hEgav vauv, l1n:;
f~tFÂf,f aUţmAEHV ăxQt Kacp(i. 'O xabbrivW.to:; oiiv exwv µc-0" aurnu Tei.iv 'fraÂci>v
ăxet :itEVT~xovTa, iQ6ytuoE xal. hieou:; :itÂf.fotou:; Ex tl\:; Xtou Aartvou:;. Kal.
15
I)~ cpavEioa 1'1 EXbtxoµEVî] :itag' o:&tci>v vau:;, Eţi)A.'3ov EX TÎ):; Xtou xal 1tQO:; KoovOTUVttVOU1tOAtV EJtÂEUOav x.aTavt~oavn::; EV <lUTU TOV NoEµ~QLOV µi\vct TOU,
t~aXl<J)(tAtooTou haxootooTou Eţrixoo-toîi JtQWTO\J hou:;.
2. Kal. o BaotA.tu:; btţtw; futobtţclµfvo:; x.al. nµ~oa:;, w:; EnQEJCEV, ~A.-Oov
f.l:; rnu:; ti\; EvWOtoo:; Myou:;, x.al. EUQOOV TOV ~aowa Ei:; TOUTO x.araVEU<Ja.Vta
20
;mi µEQLY.ou:; tci>v tfj:; ExxA.riota:;. To :itA.ttornv o-Ov µigo:; 1ou ltganxoi'J xai µovaxtxou tayµato:;, fiyo{,µEVOL, UQ)(tµabgi:rm, µovaţouom, - tL ÂEyw TO JCÂEi)..
<JTOv; JCaQEXLVTJOUV µE YUQ al µovUoT(>Lat ELJtELV x.al. YQU<pElV" oubEi:; Eţ cimivTWV. Y.ai auto:; o ~CX<JtÂEu:; nrn}..aoµivoo:; 'i'.CXTEVE\JOEV. IIA.Î)v ~A.{}6vtE; OL cpmv6µtvot xaT.a -ro boxouv Tlj:; EVwoEw:; h TU MEyaA.n "ExxJ..11otQ, LEQE'i:; TE xai bui;.. 2s.
xovot •1&v rnu ;i..A~gou x.at o BaotÎ,Eu:; ouv TU ouyxAi11cp, E~o{,A.ovrn xo1 vfl o~wvoti;i
7HTO'Uf?Yi\<Jat 0E0 xal. cmoMom Ta:; tuxa:; &MA.cp yvwµn.
3. TotE TO oxtaµanxov µEQO:; EÂ-3ov f.v TO µovfl TO'U IlavtOXQU'tOQO:; Ev
TŢ\ xfl,},n TOV rn vablou, TOU ltOTE rfwgytou ax.oAag(ou, EJ..qov m!tcp· „Kat fiµti::;

ll

1

vz. XXX. I : Şi văzînd au lăcrimat. - în chip prefăcut au spus da. Dar cei ce se arătau :
I n privinţa aceasta Du ca e în acelaşi gînd cu compatriotul său, mitropolitul latin
din Lesbos, Leonard din Chios care în scrisoarea sa din 15 august 1453 către papa,
descriind ca martor ocular cucerirea Constantinpolei, repetă nu o dată că unirea
n-a fost sinceră : „sancta unio, assentiente imperatore senatuque, si non ficta fuit"
„sfînta unire, cu aprobarea împăratului şi a sfatului ţării, dacă n-a fost falsă",
Migne, Patrologia Series Graeca, voi. 159, col. 925 D ; unionem non veram, sed
fictam ibiă., 926 B. Non ergo unio facta, sed ficta ; ibid., 927 B. Celebrar:mt
unionem Graeci voce, sed opere negabant. lbid., 929 D. E foarte probabil că Duca
a cunoscut această scrisoare; cp. XXXI, 4 cu Leonard ibid., 926 B : Si malum hoc
est, prisci illi Basilius, Athanassius, Cyrillus ceterique patres„. mali censendi sunt.
3: mănăstirea Pantocratorului: adică a A-tot-ţiitorului : e actuala Zeirek-giami, ridicată în 1124 de împărăteasa Irina, soţia lui Ioan II Comnen (1118-1143), devenind gropniţa împăraţilor Comneni. - Ghenadie, fost Gheorghe sholariul: vz. XXXI.
3 : sholarul.
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scrisoarea aceea şi-a arătat şi sfatul. Cefe scrise spuneau aşa : „Romei
nenorociţi, în ce rătăcire aţi ajuns şi v-aţi îndepărtat de nădejdea în
d11mnezeu şi ati crezut în puterea frîncilor şi împreună cu Constantinopolea, în care aveţi să vă prăpădiţi, aţi pierdut şi legea voastră ? !
Doamne, fie-mi îndurător ! Mărturisesc în fata ta, că nevinovat sînt de
11n păcat ca acesta. Ştiţi, oameni nenorociţi, ce faceţi ? ! Cu robia ce are
să vină asupra voastră, aţi pierdut şi credinţa strămoşească şi aţi măr
turisit necredinţa! Vai vouă în ziua cea de judecată!" - Acestea şi mai
multe altele le-a scris şi le-a bătut pe uşa chiliei lui ; iar el şedea încuiat
înăuntru, iar hîrtia rra citită de oameni.
4. Atunci călugăriţele care se credeau curate şi slujitoare lui dumnezeu întru dreaptă credinţă, luîndu-se după părerea lor şi după dascălul·
lor Ghenadie, toate împreună cu egumenii şi duhovnicii şi cu ceilalţi
preoţi şi laici au rostit cu glas mare afurisenia şi au afurisit hotărîrea
sinodului şi pe toţi cei ce au îmbrăţişat-o, o îmbrăţişează şi au s-o îmbrăţişeze. Şi poporul de jos şi mulţimea de pe stradă au ieşit din curtea
mănăstirii şi prin cîrciumi ţinînd în mină pocale cu vin curat, afuriseau
pe uniaţi şi beau întru intervenţia icoanei Maicii Domnului şi se rugau
la ea să le fie apărătoare şi ajutătoare a oraşului ca odinioară în contra
lui Chosroe şi a hanului şi a arabilor, aşa şi acum în contra lui Mahomed. · „Căci nu ne trebuie nici ajutor. nici unirea latinilor! Departe de
noi să fie liturghia azimiţilor !"
5. Ceilalţi creştini însă adunaţi în B'.·serica cea Mare făceau rugăciune stăruitoare către dumnezeu şi, ascultînd
cuvintele cardinalului, au îmbrăţişat hotărîrea unirii şi ei cu condiţia ca,
după ce va trece împresurarea turcilor şi vremea se va linişti, să se întrunească în şedinţă cîţiva din cei învăţaţi şi să vadă punctele hotărîrii
şi. dacă c ceva ce nu e cu desăvîrşire pe calea cea dreaptă, să o corijeze.
Cu această condiţie s-au înţeles să liturghisească împreună în Biserica
cea Mare; oficiind italieni şi greci şi pomenind la sfintele daruri pe
papa Nicolae şi pe patriarhul surghiunit Grigorie, s-a să\'îrşit sfinta aducere
de jertfă cea de taină la 12 a lunii decembrie din anul 6961. Şi au fost
Liturghia
unirii.

·25

30

4 : Chosroe şi a hanului şi a arabilor: e aluzie la izbăvirea minuna.tă a Constantinopolei din asediul perşilor şi avarilor în 626 prin intervenţia Maicii Domnului.
Cu acest prilej patriarhul Serghic a scris imnul acaftist întru mărirea Născăţoarei
de dumnezeu. Amintirea acestei minuni s-a păstrat şi în vechea noastră pictura
bisericească ; vz. V. Grer.u, Belagerung Konstantinopels in der rumănischen Kirchenmalerei, în „Byzantion", I, 1924, p. 288. E drept că Bizan\ul a fost împresurat mai
tîrziu şi de arabi, dar aici cred că în loc de 'AeâfJnw poate ar trebui scris 'A{Jaeoov.
5: papa Nicolae V 1447-1455 şi patriarhul Grigore III 1443-1451 vz. XXXVI,
I. 12 decembrie 6961: adică 1452.
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AuTo; bE Eyx},Eto{}Eic; wl. xuen1v 11.0iBcbv xal. yQa'!Ja; niv yvw-

ftl')v auwu, Bul. Ti\c; ygacpiic; EBÎJAO\J xal. TÎJV cruµBouA.fiv. Ta YQUCpEvta oiiv Ef>l1- 254b·
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5

MaQT\JQOµm EvWltlOV (J'O\J, on &{}li.>6; dµt TOU TOlOUTO\J ltTafoµarn;. nvc.OOxEn:,
ă{}:ÂlOL llOAÎTat, îl JlOLELTE; Kal. CJUV TtP alxµa/..oonoiµcT>, oe; µeAAEL yEvfo{}m de;
uµac;, EZUCJGTE xal. TO TCaTQOTCaQaBornv <rtBac; xal. wµo/..oyfiaaTE

n'1v aoE.{3Etav·
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i'.al. µEAAOVTac; O'TEQ~aL &va{}Eµancrav. 'O xuBai:oc; oiiv xal. &yoeai:oc; /..aoc; Eţff..{}6v1

nc; Ex •ii; auA.fic; TOU µovaO'Tl')QlO\J, h xan:ljAELoLc; 'X.QaTOOVTEc; Ev XEQOL Tac; cpLa/..a; rcAÎJQELc; U'X.QUTO\J &va{}Eµanţov TOuc; EvWTL'X.Ouc;, TCLVOVTEc; Ele; rcernBdav •fie;
Elxovoc; •ii; 8rnµÎJTOQoc; xal. rcaQaxa/..ouvTEc; au•Îjv mii yEvfo-3m JTQOOTUTT]c; xal. 255b·
UQOOyoc; Tfic; TCOÂEwc; o)c; JlOTE 'X.aTU TOU XoCJQOO\J xal. wii Xayavou xal. xma 'AQa- 20
"
Br.ov, ouTw xal. vuv xaTa Tou MEziµn. „ Tiiv yag AaTtvoov ouTE Bofi{}Etav OUTE
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To" 8Eov E'X.TEvfi notficrav•Ec; xql. Touc; Myouc; Tou xaOB'Y)vaA.tou hooncrfrEvTEc; ~<HEQţuv TOV •fie; EvWCTEC.Oc; OQOV xa_l. auTol. µETa cruµcpoovlac;, wc; on, JtaQEÂ-0-ouOl:Jc; 1tjjc;
JTEQLCJTacrEc.oc; Toov Touexoov 'X.al. yaÂÎJvl')c; yEvoµhî]c;, xa-3.tcravTEc; n:vE~ Toov _lA.Ao1
ylµoov i'.&c.ocrL wuc; OQO\Jc; xat, El fon Tl TO µÎ] TEAEw; oe-OoToµouv, BtoQ-Oc.OOoocrL.
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Ta Tfic; lEQac; µucrmyooylm; EJTÂ'Y)Q00-0-l') Ev µl')vl. ~ExEBQtcp 1B' rnu E~axto}:LAtoaTou

3 cil'tEµo.xguvaTE P: fortasse ul'tEµaxguvaattE li 5 µ0.J.u P: dovete I: fortasse ~1HJ.E
p I o; Buii: OJ p li 16 civattEµanaav P: UVEtlqtcl.nauv -.Bull 1118 l'tAl]Ql'); p I avo.tteflcl'tlţov P: uvE~Eµan~ov Bull li 20 .. UQQa~cov P; fortasse · 'A~agcov 1122 &ţu~thcov P-
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mulţi care n-au voit sa ia sfînta anaîură ca o jertfă pîngărită la o liturghie uniată. Cardinalul însă adulmeca toată inima şi toată intenţia grecilor, căci nu-i rămîneau ascunse prefăcătoriile şi înşelăciunile grecilor,
dar ca unul de acelaşi neam era cu puţină rîvnă şi se ~răbea să fie de
ajutor oraşului şi cît se făcea, aceea ajungea, ca să răspundă în faţa
papei ; cît despre mai mult, o lăsa în seama lui dumnezeu, care toate
Ie chiverniseşte spre bine.

Unirea făcuta
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6. Dar mulţimea cea mare, violentă şi urînd binele, ea
rădăcina trufiei, vlăstar al laudei deşarte şi floare a sesinceră.
meţiei înfumurate, drojdia neamului elenilor, ea adevă
rata dispreţuire dispreţuind neamurile omeneşti, toate cite s-au făcut, le
socoteau ca nefăcute. Şi întîlnindu-se aderenţii unirii cu schismaticii,
stînd de vorbă, le spuneau : „Lăsaţi să vedem, de-ar îndepărta dumnezeu
pe acest duşman ce ne stă în cale, pe marele balaur ce se făleşte să
înghită din temelie oraşul, şi atunci veţi vedea, dacă ne-am unit cu azimiţii? !" Grăind acestea, nu ştiau nenorociţii, că jurămintele atît de
mari care s-au făcut pentru unirea şi împăcarea creştinilor, adică a bisericilor, sinodul de la Lion ce s-a făcut în zilele celui dintîi Paleolog,
sinodul de la Florenţa ce s-a făcut în zilele celui din urmă din împăraţii
Paleo!ogi; şi acuma în această dumnezeiască şi sfîntă aducerea a jertfei
celei de taină, jurăminte ce s-au făcut cu afurisenii de nedezlegat în
numele sfintei Treimi, că au să şteargă amintirea lor de pe pămînt şi cu
ei şi a Constatinopolei. O, nenorociţilor, de ce vă ooupaţi în inimile
voastre de lucruri deşarte? ! Iată, preoţii tăi şi preotesele şi călugării
lăi şi slujitorii şi slujitoarele bisericii, care nu voiau să se împărtă
şească cu prea curatul trup şi sînge din mîinile preoţilor greci săvîrşind
serviciul dumnezeiesc după tradiţia bisericii Răsăritului, şi care spuneau că sînt pîngărite şi „nu-s creştineşti"; şi se fereau de binecuvîntarea preoţilor şi bisericile le numeau altare păgîne; iată ca mîine vor
fi daţi pe mîinile barbarilor şi se vor pîngări şi se vor murdări şi Ia
suflet şi la trup. Eu am văzut cu ochii mei călugăriţă şi ştiutoare a scripturilor dumnezeieşti, nu numai mîncînd carne şi purtînd veşminte de ale
barbarilor pe trup, ci aducînd şi jertfă profetului mincinos şi mărturisind
cu neruşinare legea cea fără de dumnezeu. Dar ce m-a făcut să sar peste
un răstimp de cinci luni ? ! Căci ca mîine şi acea întîmplare va sta în
faţa noastră şi va fi povestită cu plînsete şi vaiete.
6: sinodul de la Lion: din 1272. vz. XIX, 9. .,.; x6.-a
µeJ.nâu
vă

celui din urmă din împăraţii Paleologi:
de lucruri deşarte: Psalmi, 2, l.-

ocupaţi...

https://biblioteca-digitala.ro

XXXVI 6

DUCAS :

ISTORIA TURCO-BIZANTI:\,\

319

ivaxoowcnou fsrixootou rrgwrou hou;. 'Hoav f>f; xat noMoi, ol: oux. E:Aa~ov rrQooqioeav &vnf>weou ooi; Bf>EAUi<.tÎ}V ftuotav tEAEo{}Efoav Ev tii Evwnxn AElîOU(>yLa. 'O
f>e xaMrivW..wi; UVLXVEU(l)V mioav xaeMa.v xat mivta Oi<.01COV t&v remxci>v, Olm
tMv6avov yae ta µayyavEVµata mt a[ aitc1.tm TWV remx&v a-Ut0, O.A.A.' oo; roii
aUtOU yhoui; wv ouv OMytl ogµfl, Eo1CEUf>E Bori~m tii IloAEl 'x.aL ll(>i<.El auto
5
x(>o~ ărcoA.oylav t0 mina, ooov yf.yovEv· to f>e nA.fov avEtL{}Ero t0 E>E0 t0 mivm
ohtovoµci>vn neoi; to ouµqif.eov.
256b

6. 'AU' o i..o.O; o anriviii; xat µtooxaA.oi;, 11 (>tta tfii; U1CE(>îJcpo.vE>tai;, o xMtlji; 'KEvoBo~tai;, to ăv{}oi; tlj; u'ljlriA.ocpeoouvrig, li reuyl.a. tou yhoui; tci>v
'EAA.-fivwv, li xmacpeovoiio'a ta yf.vri t&v ăv{}ewnwv xatacpeovrioti; aA.ri{}tvÎ'J mivta lll
"tel yEvoµEva tA.oy.ttovto ooi; µÎ} yEvoµEva. "ID..Eyov oiiv oµLAOUvtEi; o[ ti'\i; EVOOOEw; toii; oxwµanxoi:;· „ "AcpEtE 'iBwµEv, EL f~cl(>aL o E>Eoi; tOV tx{}eov tOUTOV
TOV &vnotaµEVOV iJµiv, TOV µf.ya f>Qcl'KOVta tOV xauxwµEVOV ăeBriv xatamEiv ti1v
:1t0Al v, xat ton o'lj!EO{}E, El toi:i; ·atuµttmi; liµEii; Evw{}WµEv·" - Tama Af.yovtE;
OUY. Eyvwoav OL ă{}ALOL, OtL o[ tOOOUTOL O(>i<.Ol EVEXCl ti\i; OUOtclOEWi; 'KClL oµovotm;
15
Tc"i>v xetotmvci>v, ilyouv tci>v Ei<.xi..ri<nci>v, li tv l'0 Aouyf>ouvq,l yEvoµf.vri o\ivo~o;
iv tai:i; liµeem; roii n(>wtou IlaJ..moMyou, li tv <l>J.weEvrt~ yEvoµhri <J"uvoBoi; h
Taii; ÎJµeemi; roii forarou rci>v BaotAf.rov IlaJ,moMywv, 'KaL vw Ev tli {}d~ 'Xat
LE(>~ µuomywyt~ amn ol yEvoµEVOL ouv âcpO(>tOµoii; &Autoti; f,nf ov6µan ti1;
"'Aytai; TeuiBoi; µE}J.rootv E~ăem TO µvriµ6ouvov aurci>v E'K yi'\i; xat ouv autoi:; 20
TO tfii; II6J.Ewi;. TQ ă{}J.wt, tL i<.EVa µEAEtătE EV ta~ meBLmi; vµ&v; 'IBou, Ol
.e
tE(>ELi;
oou Xat' ate tE(>Etat Xat Ole µovaxm' erou i<.at\ OLe VEC.Oi<.O(>OL xm me VEWi<.O(>aL,
OL oux ll{}EAOV i<.Otvoovfiom TOU âxeavtou awµatoi; 'KClL a'lµatoi; E'K t&v XEL(>WV
TWV LE(>EOOV TWV remx&v TWV UlîOUQYOUVt(J)V Tcl {}Eia xa!Ta tÎ}v Ei<.XA'YJOLClCTTLY.~V 257b
ti\i; civaroÂfii; mxeMocrtv, Uyovni; µEµtaoµha U1Ccl(>XEtV 'KCll. „o\i'K dol XQtOtla- 25
Vti<.U," 'Y.ctl tÎJV EUAoytav TWV LEQEOOV cmocpEUyOVtEi; 'KClL toui; vaoui; Booµoui; 'XAlAOUvTEi;, auQt0v f.v XEQol -r&v BaQBaeoov nagaBo{}itoovrm 'Kal µtav{}itaovrm -xai
poA.uv{}-fioovtm 'KClL 'l\ll'JXlt" -xal <J"<i.>µa. Eif>ov tyoo OLXELOti; oµµaoLV µovaCTT(>LClV '){,al
Ta {}Eia Myta µEµuriµhriv ou µ6vov X(>Ecocpo.youoav ML ăµcpta -rwv /3aeBaecov
t0 crwµan 1CE(>L<pE(>OU<J"<XV, âAAfi xal r0 'ljJEUf>Olî(>O<pÎltn {}uofov <pE(>OUOaV 'XAlL T'llV 30
acrf.BEL<XV â.vmmcrxUv-rooi; Oţ!oi..oyoooav. 'A/.J.a tt TO rcotficrav µE :J'tl']tlîj<rot nEVtE
fil'JVWv Btootriµa; AUQLOV ya(> 'KiUXEL'VO 'X.UL rraga nooa; om{}itoEtm xat µEt' Olµu>ywv ÂEX{}itO"ETat.

~oi;

e1

\

1

\

1

5 au'to P: om Buii. 119 'tQuyuia P 1116 yEva~tEvT] P li 25 xai oux dai XQtO"ttav1x6. fortassll
ut spuria delenda sunt li 30 JtEQl cpEQOUO"UV p I cpEQOUO"UV Buii: q:q1ouaa p li 31 oµoJ..oyouaav Bull: oµoJ..oyouaa P li 32 µn' olµoyci1v Bek: µdt' olµoyci1v P.
şi „nu-s creştineşti": aceste cuvinte par să fie o glosă marginală străină, pusă apoi
de vreun copist în text.- peste un răstimp de cinci luni: liturghia unirii a avut loc la
12 dec. 1452 şi la 29 mai 1453 turcii cuceritori au intrat în Constantinopole.
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LA CONSTANTINOPOLE

XXXVI 7-XXXVJI. :3

împăratul
7. Aşad<)r împăratul a trimis cîţiva din mar!.i lui dregă·
ia măsuri de tori în insule şi în aae provincii de ale creştinilor să
aprovizionue. cumpere grîne şi tot felul de boabe păstăioase şi tot. ce
:.>e tine de hrană, pentru că la primă\'ară se aşteptau la venirea tiranului : şi erau patru corăbii foarte mari care adµnau din toate produsele
de primă necesitate in insula Chios, griu, vin, untdelemn, smochine
uscate, r0şco\·e, orz şi orice fel de boabe păstăioase; şi mai aşteptau încă
o corabie de transport din Peloponez şi a•şa s-au făcut cinci, ven_ind cu
ele oşteni voinici şi viteji şi trebuie să spun : multi şi înzestraţi cu tol
armamentul din belşug, spre a pleca la Constantinopole. Şi toate insulele erau pline de grijă şi descurajate de soarta Constantinopolei. Şi
unii credeau că va fi doborîtă şi cucerită de barbari, iar alţii socoteau că,
precum tatăl şi bunicul acestuia, fiecare voind s-o ia, s-au arătat ostenindu-se în zădar, tot aşa şi acesta va merge pe aceeaşi cale.
·

XXXVII. Trecind luna ianuarie şi fiind la începutul lui
Tunul cel mare
februarie, a poruncit ca tunul să fie transportat la Cone adus în
faţa Constantinopole; şi punînd treizeci de perechi la jug, îl tră
stantinopolei.
geau de partea cea dindărăt cei şaizeci de boi, spun boii
boilor ; şi pe de lături de tun 200 de bărbaţi, şi de o parte şi de alta, ca
să-l tragă şi să-l îndrepte, ca să nu alunece din drum ; şi înaintea tr~
surilor 50 de dulgheri să facă podeţe de lemn pe unde drumul nu e neted
şi cu ei lucrători 200. Şi drumul a ţinut februarie şi martie, pînă ce-au
ajuns într-un loc, cinci mile departe de Constantinopole.
2. Căci mai îna:nte a fost trimis Caragea-bei cu armată asupra cetăţilor de la Marea Neagră, adică Mesemvria, Aheloon, Bizon .şi celelalte şi le-a cucerit. De asemenea şi turnuleţele de pază a sfîntului
Ştefan, aşezate înspre Silivria, le-a luat cu război şi pe toţi cei dinăuntru
i-a măc~lărit ; celelalte turnuri şi Epibate i s-au închinat; şi cîţi i s-au
predat, au scăpat întregi, cei ce s-au împotrivit însă, le~au tăiat capul.
Dar Silivria a rezistat cu lupta.
3. Aducînd deci tunul la locul în care li s-a poruncit, şi ordinul pentru Caragea-bei, ca să-l păzească, a sosit cu oştile să calce împrejurimile
Constantinopolei şi să nu lase pe bizantini să iasă din porţile oraşului.
7: tatăl şi bunicul .acestuia: acestuia, adică a lui Murad I!, pentru că. Murad
XXVIII, 2 şi 6 şi Baiazid Fulgerul vz. XIII, 7 ; XIV, l ş1 XV. 5 au mc~rcat
să cucerească Constantinopolea. Mahomed I, bunicul lui Mahomed II, a fost prieten
cu bizantinii care l-au adus pe tron vz. XX, l. Cît despre ath6s- pentru oEro, vz. St.
B. Psaltes, Grammatik der byza11tinischen Chroniken, p. 194.
XXXVII I : boii boilor: adică boi foarte mari şi voinici ; G. Sfranţes, 237, :6
vorbeşte de 40 sau 50 perechi, iar L. Chalc., II, 149, 7 chiar de 70 şi Leonardo din
II

vz.
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7. 'o Ba<JLÂEu; o~v OtEiAa; îl va; tWV o.utoii UQX,OVtOOV Ev taie; V~OOL<; ;mi
Ev hiem; bmexiau; tWV XQLOttavwv wvi}oao'3m oi.tov ;mi rcavto&xna OOJtQLct
;mi ooa Tcl :n:eo; tQO<pÎ}v, ExbExoµEVOL tÎJV ăcpL;Lv TOU tUQUVVOU EV Ea(;ll, f}oav
o~v vf)m i;fooaeEc; naµµEYi'3w; <J.uvuyouom EX :n:avtoov t&v X.QELwB&v f,v tfl vi)oq>
Xicp, oirou, oi'.vou, E/i.aiou, îoxuBwv, XEQ«ttwv, x.ei{l·fov xai :n:ami; ăUri; Etflfoc;
5
OOJtQUoV, EMEX,OµEVOL xai EtEQctV <pOQT't'}YOV vaiiv cmo IlEÂ<movv~oou ;mi OUT(I}
yEvoµivwv rcEvtE ouv µEyaA.oLi; xai ăvBgdoLi; E:JnBanui;, Myw BE ;mi :n:oA.A.oi.i; xat
ouv Jtavo:n:Ai~ Olm oA.i.yn, JtAEUoctL Ev KrovotaVTLVOWCOAEL. ;-H<Jav ·o~v a:n:aoat al
VÎ)OOL Ev OTEVO)(OOQ~ xai a{}vµi.<;t JtEQi i;Yjc; II61..Ewc;. Kai Ol µh fox.6:n:ouv, w~ 258b
XUTctJtOAEµl']M}O'ETct.L xat foto TWV BaeBaewv aAwM}oEtm, OL BE EM;atov· mi; o 10
JtctTÎJQ xai :n:u:n::n:oi; o:uwu, Boul..l'j{}Ei.i; di; EXaoto; "tOU A.aBEi.v auti}v, E<paVl'jOUV di;
T
\
'
\
,A
A
i'.EVOV 'X.EXOmct'l.OtEi;, OUT(I} xm outoi;
tl']V
O.Uîl']V
TQlpOV
pctuLEL.
XXXVII. IIagEA.'36v-wi; o~v roii 'fovouaei.ou µl']vo; xai wu cl>fBeouugi.ou
ăgţavrni; EY.EAEUCJE tijv xwvEi.av µEtaxoµL<J~vm h tfl Kwvomvnvoun61..EL" xal
ţEuţa; aµa;ai; tQlUXOVtct ElA')(.OV QUTÎ)V omo'3Ev OL ;· ~6E;, Myw B6Ei; Borov· xai.
15
Eit :itl..ayi.ou tl\c; xwvEi.ai; ăvBgE; <l, xai di; To Ev 'X.au Ele; To .ftEQov, Toii fl.h-.ELv.
'X.Ul E;tcrouv auti}v, i'.va ,µii oiwo'3i}on TOU Be6µou. 'X.Ul E,µ:n:eoo'3Ev tWV ~µaţrov îEXîOvEi; v' "t'OU xataOXEuaţELv yt<pugai; ţuJ..tvou; Ele; tai; avwµal..(a; tf}i; oBou 'X.UL
EQyataL ouv alto'Lc; a.' 'Ercoil']CJE yoiiv Tov cl>EBgouag1ov xai Magnov, Ewc; ou
'X.at~VT'l'j<JEV Ev Ton:cp µaxgav tf)i; Jt6AEooi; CxJtO !J.lAUoV E
20
2. "'Hv yag o Kaearţu'.t:n:EyLi; JtQO 'X.ctlQOU owMd; CJUV ouvaµEL Ele; 'tei
rnu TI6vtou x.ci<JtQa, l)youv MrnEµBewv, 'Axtl.cpov, Buţov "X.ai ta l.o~a xat
n:go; rouTov t:n:on\aaro. 'Oµo[wc; ;mi rcgoc; tl}v ~l'JAUBQ:.av uiµEva :n:ugyta Tou
ayi.ou ~tE<pavou CJUV JtOAEµcp A.aBoov navta; TOU<; evBov 'Xct"t'EocpaţEv. OL Bt Ao1.3tol
JtUQYOl 1CQO<JEY.UVl']OctV xai Ol 'EmB<lrm. 0001 yoiiv JTUQEM'3l'joav, aBl.aBtii; f,offi.25
'3l'Joav, oi. f>' avnoTa'3hTE; anExEqxiAi.o'3l'j<Jav. 'H BE ~îJl.uBeta µaxtµooi; ăv-3.1.am'to.
3. cl>EQOVtE; o-Ov riiv oxEuÎ)v Ev tcp t6ncp, <1> EXEÂEUo'3l'joav, xai tcp KaeartLanEy :n:g6omyµa TOU cpuA.attELV auti}v, ecp{}a<JE CJW tai; f>uvciµwt xal '>tatai- 259b
TQEXELV "tel JtEQLţ Tcl t'i\; IIoAEOO~ xai µi) rov Tou; 'Proµai.ou~ E'X. tcOV mi:\.ci>v 'tr,~
:n:61..twr; EţEg;:to'3m.
30
\

,

CI

~

\

1

•

21 Kapa •ţLuitE)'L\; P li 27-28 Kapa i:ţu1itE)' P.

Chios de 150: Horribilem bombardam„. vix boum quinquaginta centum iuga vehebant; vz. Migne, Patrologia Gr.aeca, voi. 159, col. 927 D. - februarie şi martie:
1453. - cinci mile: vreo 71;2 km; vz. XXX, 7.
2: Epibate: vz. XXXIV, 10: i s-au închinat; cp. Critobul, I, 17, 3 : id T:Wv 'En1{Jrirwv cpeoveiov oµoi..07fq. „cetatea Epibate prin bună învoială''.
3: a sosit cu oştile: Caragea-bei; vz. ~ Critobul, I, 17, 3; G. Sfranţes, 236,
18 îl numeşte Xaeal:i}-µnaoiiiv Charati-paşa; după L. Chalc. II, 149, 4 sultanul l-a
trimis pe TOv r;;i; Evewn7J• oieaT17ydv 2aear1;lav „pe Saratia generalul comandant al
Europei".
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TULBURAREA IN BISERICA

XXXVII 4-6

4. Şi toată iarna au iernat acolo trei steaguri de osaşi din Misia şi
Paflagonia, ca să ţină sub pază oraşul şi ca bizantinii s5. nu poată ieşi
şi face năvală asupra turcilor. Şi s-a făcut tabără mare şi bizantinii nu
erau în stare să facă ieşiri. Şi totuşi dinspre mare, cu direme şi trireme
pustiau şi ei pînă la Cizic satele turcilor aşezate de-a lungul marginii
mării şi pe mulţi îi jefuiau şi pe unii din ei îi ucideau, pe alţii îi aduceau
în Constantinopole şi-i vindeau. Şi cu aceste hărţuieli a sosit şi primă
vara şi au început să se numere zilele din postul cel mare.
5. Şi tulburarea din biserică n-a încetat, ci era de văzut
o tulburare stranie între cei cărora li se încredinţa să
asculte gîndurile oamenilor. Şi creştinii care veneau să-şi mărturisească
păcatele, erau întrebaţi de aceia, unii, dacă s-au împărtăşit dimpreună
cu cei neîmpărtăşiţi şi de s-a întîmplat să asculte vreodată liturghia de
la un preot uniat ; pe deasupra mai venea şi un canon aspru şi osîndă
grea; iar după ce a săvîrşit canonul după obicei, cel vrednic de trupul
şi sîngele domnului să nu meargă la hnpărtăşire cu preoţii unirii sub
grea osîndă. „Căci nici nu-s preoţi", spuneau, „nici sfintele daruri depline". Dacă erau chemaţi la vreo înmormîntare sau la vreun parastas
şi apărea acolo un preot din cei uniaţi, îndată îşi dezbrăcau felonul şi
fugeau ca de foc. Şi Biserica cea Mare era socotită de ei ca ascunziş al
demonilor şi altar păgînesc. Unde-s luminările? Unde-i untdelemnul de
la aprinderea candelelor ? Totul e în întuneric şi nimeni care să oprească.
Pustiu părea sfîntul locaş, prevestind pustiirea pe care avea s-o îndure
peste puţin timp pentru abaterile şi fărădelegile locuitorilor. Şi Ghenadie
închis în chilie învăţa şi ticluia blesteme asupra celor ce îmbrăţişau
pacea.
6. S-a întîmplat să văd mai pe urmă o nobilă femeie robită în război
şi mi-a povestit cum, apucată de durerile facerii în sfînta miercurea cea
mare din anul acela, a chemat pe duhovnicul ei cu numele Iacob şi s-a
spovedit şi el a îndemnat-o să se împărtăşească. Şi ea 1-a întrebat pe
călugăr, dacă e vreo piedică să ia împărtăşania din mîinile preotului
care littirghiseşte în biserica din curtea ei, căci preotul acela îmbrăcase
numai odăjdiile împreună cu uniaţii în Biserica cea Mare atunci la 12
decembrie, dar nu s-a şi împărtăşit cu dînşii ; căci s-a întîmplat să nu
intre de la început în numărul acelora care liturghiseau împreună în
altar, ci s-a întîmplat să rămînă pe de lături cu alţii care au întîrziat
să vină la timp şi stăteau în biserică, purtînd numai odăjdiile lor preoTulburarea
în biserică.

4: steaguri: cu înţelesul de cete, unităţi de ostaşi a trecut şi în limba romîveche. - Misia: în Asia Mică. - postul cel mare: din 1453.
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Du-te,

împărtăşeşte-te şi lasă

XXXVII 6-8

duhovnkul i-a spus: „Iţi este iertat; dumnezeu îţi Ya ierta.
Ja o parte orice gînd ; căci e preot şi Jiturghiseşte. împărtăşeşte-te fără nici o nedumerire". Ea însă în faţa
răspunsului fără piedică al călugărului, încercînd un simţămînt de teamă.
căci era din partea schismaticilor, cheamă pe altul cu numele Neofit şi-i
spune dezlegarea duhovnicului ei, căci era acest Neofit mai cu îndrăz
neala şi era duhovnic ia palat şi în case de mari dregători. Şi a oprit-o
pe aceasta şi-i spune : „Nu e iertat! Dacă ai lua împărtăşania din mîinile lui, ai mîncat pîine şi ai băut vin". - O, răbdarea ta, Hristoase împărate ! IntunecatuJe şi orbule, dacă preotul ar fi latin, prostia ta ar
avea un sens fără de sens, precum că latineşte şi-a înălţat rugăciunile
către dumnezeu şi că pîinea nu era dospită şi că apa nu era fierbinte şi
alte cîteva obiecţii fără sens, motive pentru care unui om drept credincios.
nu-i este iertat să-şi deschidă gura şi să-şi mişte limba în contra du.mnezeieştilor taine care sînt săvîrşite aşa; căci cel ce îndrăzneşte aceasta.
vrednic e să fie ucis cu pietre. Cum, sau ce ai de obiectat cu privire la
dumnezeieştile taine care au fost săvîrşite în limba ta şi cu rugăciuni
pe care tu şi preoţii Răsăritului le fac? ! N-ai ce spune alta, fariseule
sec, decît că eşti curat şi ferit de pîngărire şi deosebit de ceilalţi creştini
şi, eu voi adăuga, şi afurisit. Dar acea nobilă femeie stînd la îndoială
între cele două îndemnuri, cugetul a oprit-o şi în ziua aceea nu s-a
împărtăşit ş,i peste noapte a născut neîmpărtăşită. Şi dacă s-ar fi întîmplat să moară, sufletul acesta ar fi rămas păgubit de pecetea spiritului
sfînt din vina lui Neofit şi a duhului rău ce sălăşluia într-însul.
7. Ci să ne întoarcem la valurile povestirii şi să vedem
marea furioasă, cum are să înghită şi să înece corabia
care 1-a -gonit pe cîrmaciul Noe şi nu a ţinut în seamă zburătoarele curate ca necurate din partea celor ce nu sînt curate.
8. Căci tiranul de la începutul lunii lui martie a trimis vestitori şi
crainici în toate provinciile să iasă fiecare la război în contra Constantinopolei. Aşadar armatele cite erau înscrise cu venituri şi solde, au început. să curgă ; iar cele neînscrise, fiind şi cele mai numeroase, cine le
lncepe impresurarea.

6 : cu numele Neofit: Şi Leonard din Chios ii aminteşte între alţii şi pe acest
Neofit ca fiind un aprig adversar al unirii bisericilor ; vz. Migne, Patrologia Series
Graeca, vol. 159, col. 925 C şi 930 B. - nu era dospită: de aceea latinilor li se spu-.
nea azimiti : vz. XXXVI, 6.
7: Jn metafora aceasta a lui Duca, Noe e dumnezeu care doreşte unirea bisericilor, corabia· e Constantinopolea, zburătoarele curate sînt uniaţii, iar cele necurate schismaticii.
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toov CJTOl..a; µovov, - o f>E nvrnµanx.oi:; EinEv autfl" „~UYXWQl]µEvov fot[v· '0
0Eoi:; CJ'UYXWQ~.<JEL <JOL. „ AmM}E, 'XOlVWVl)O'OV aJtoBaA.ofua JtUVta CJX.OJtOV. x.at
1
' eLEQEU;
, rnn
'
,
'AS..utaX.QltWi;
'
~' ' '
î'OQ
x.m, /\ELtO'UQYO;.
XOLVWVl]CJOV. - cH uE
Em ttl avEµ1

"

rcobt01lC!;> anoA.oy[~ tou YEQOVToi; f>ELAtaoaoa, fiv yae EX to'U µigoui; tOOV oxtoµaTlX.COV, µnaxaAELtm

ăA.A.ov

NEocputov ov6µan x.at f>l]AOÎ: autcp tÎjV A.oow toU JtVE'U-

5

µanx.ou a utlji:;. fiv yag autoi:; o N EO(ţ)UTo; na(>(>riotav EXWV x.at JtVE'Uµanx.d1wv h
avaX.tOQOt; xat µEytotavwv oi'.xot;. 'ExwAV<JE M taUtl]V Â.Eywv· "'Aounoogl']TOV E<Tnv· El yag A<lBot; 'XOlVWVLClV Ei<. TWV XELQlOV CXUTOU, ClQTOV EcpayEi:; x..at otvov
lmEi;." -

TQ

Tli; &voxli; oou, XQt<JTE BaotAEii· ~XOTELVE x.at TU<pl.f, EL

fiv Ami:voi;, EÎXEV av Myov ăA.oyov

11 µwgta <JO'U,

cllt;

o tEQEui:;

on Â.anvt')(<Î)<; tai:; Euxâ; -rct>

10

0E0 WtEOW'XE 'X.aL o ClQTOi; Olm ~V Evţuµoi; x.at TO uf>wg om ~V ţfov x.at ăAi.a
nva ăi..oya aht<lµma,
Ei;E<JttV og{}of>Oi;l!,> CJt6µa &voîi;m x.at yÂCÎ>ttav ')((.-

a om

VÎ\<Jat 'X.atei t&v {}Etwv µootrigtwv toov ou-rw nA.ouµhwv· o yag wiil'o toÂµ~oai:;
ăi;toi; A.t{}OO't'(lw{}i)vm. Tiwi:; îl tt EXELt; anoÂ.oyit<Tao{}m JtEQt iOOV '3drov µootl']nov nl..rn{}ivtrov EX. yÂ.oonlJi:; oii; x.at d1xwv, CÎ>v ou x.at oi. tfţi:; &vatoA.f\i;
IS
ÎEQEÎ<; xgowrm; oim EXEti:; W.A.o ElnEi:v, c1) qmgioaîE x.EvE, ni.Tiv on x.a{}agoi:; Ei xal 26 2b
QLwV

µoA.u<Tµou Ctµ.hoxo.; xat XEXOOQLOţl.Evoi; rwv A.oLJtoov XQL<Jnavci>v, ngoo{}itoro f>e x&yw to x.at &qiwgioµivoi;. FH fle EuyEvti; EXELVl'J ymlî] f>ixovoouoa lv µfocp -rwv
Mo rnu-rrov Jtgoo-rai;Erov, Exwi..u~ fm6 Tou A.oyt<Tµou xat -rfi fiµig~ Ex.Elvn ou µETEÂa{3E x..a.t f>ta Tfţi; vvx.roi:; Uî<.OLVO'tlJTOi:; 1iEtO'XEV. El yag EJtl]'XO'UAO\r3rj<JEV {}ava'To~.

20

dxEv ăv fi 1JluxiJ autlJ n)v oqieay(ba ţl']µtav roti rtveuµaro; f>t' alrlav rou Nrnqit'.1Tou x.ai TOU xatoL'X.OUvtO<; Ev autcp JtOVlJQOU JtVEuµatoi:;.
7. 'AM~ EJtav(wµEv JtQOt; TU ti\i:; f>tlJYÎICJECI).; xuµam x.at i'.firoµEv t~V UYQLUlvoµiv11v 3aA.a<r<mv, nooi:; µtllEt ~ăvm x.at xatartovttom -ri)v xtf3rorov riJv tov NwE
TOV xuBEQV~TllV f>tooi;aocxv xa.t l'Ct xa'3cxQâ JtETELVCt foto l'OOV µÎ\ x.a{}agoov ~i; ax.a-

25

'3aQrn JtaeaBA.iljJcxoav.
8. ·o yae -rugavvo; &n' agxfii:; MaQTLO'U µl']voi:; EJtEµ1'JE µl']V'Utai;- x.at 'XÎIQ'U,
'
\
,
,
''i-'
o
,
,
;m; H; :rnaa;
Ta;
rncxgzia;
TOll- EţEQf'.l'OUat
Eî((l(JTO;
EV
TTI- <JTQCXTEl~
XCXTa\ 't'l\\;
IIoAH•>;. Ta oTgari:uµma µh oiiv, oaa f>1a rrQoa6f>wv xal (>oyai:; {iaav yEygaµµfva. ot•vf(>grnv· ta b' ăygcxcpa Ta wt µuguiQL-{}µa, •ti; f>tl']y~oE-rm; Tiăi:; yâg

30

_Q.

14 cirrokoylaaaOm P li 28 FJ<aaTo~ P: EY.aaTov Buii.

https://biblioteca-digitala.ro

326

5

rn

DEZBINARE

INTRE LOCUITORI

XXXVII 9

va înşira? Căci tot insul auzind „In contra Constantinopolei", venea în
fuga mare şi cel care nu putea umbla din cauza vîrstei lui de copil ca
şi acela ce nu putea alerga de bătrîneţe. Constantinopolitanii însă se ·
rugau lui dumnezeu să nu năvălească în săptămîna cea mare, pentru că
auzeau că tiranul e pe cale şi vine acuma. Şi vineri din săptămîna luminată şi Nabuhodonosor e la porţile Ierusalimului şi şi-a ridicat corturile
în faţa porţii lui Charisos înapoia dealului ; şi toată armata lui se întindea de la Xiloporta de lingă palat pînă la Poarta de Aur de la miazăzi
şi încă de la Xiloporta pînă la Cosmidion şi la sud în lăţime, cît cîmp
cuprindeau viile ; căci fuseseră stricate, mai înainte, de Caragea. Şi au
împresurat Constantinopolea în aprilie 6, ziua de vineri după paşte.
9. Locuitorii Constantinopolei însă din ziua aceea, în
care s-a făcut chipurile unirea în Biserica cea Mare, se
fereau de aceasta ca de o sinagogă a iudeilor şi nu era într-însa nici
aducerea de jertfă nici ardere de tot nici tămîie. De se întîmpla ca vreunul dintre preoţi să liturghisească în vreo zi mare, oamenii ce veniseră
să se roage, stăteau pînă la ora proscomidiei şi atunci toţi ieşeau : şi
femei şi bărbaţi şi călugări şi călugăriţe. Ce să mai spun? Şi biserica o
considerau ca altar păgîn şi jertfa ca fiind adusă lui Apolon. De aceea
grăieşte Isaia ca din gura lui dumnezeu : „Iată voi face ca acest popor
să fie strămutat şi-i voi strămuta cu strămutare şi voi prăpădi înţelep
ciunea înţelepţilor lui şi mintea celor cuminţi o voi strica. Vai de cei ce
fac sfat în adînc şi nu cu domnul ; făcînd ei sfat în ascuns, şi lucrurile
Mai bine turcii
decît latinii.

15

20

8: Nabuhodonosor e la porţile Ierusalimului: lui Duca îi place să asemene robia
a bizantinilor cu robia babiloniană a evreilor din Biblie. Şi plîngerea
Constantinopolei vz. XLI, 3 şi 4 o face mai tîrziu, luîndu-se după plîngerea Ierusalimului a profetului Ieremia, cînd a fost robit de babilonieni. Xaeiooii
în faţa
eorţii lui Charisos acelaşi nume d~ Duca porţii şi ~X?CIX, 14, da~ XXXIX, 12 şi XL, ~
11 spune
Xagooii
poarta lui Charsos, aşa ca m textul IUi Duca numele portu
apare stricat din adevăratul nume
Xagolov
poarta lui Charsias care în 447 a
avut grijă de ridicarea zidului în această parte. Şi la istoricii mai vechi bizantini
poarta îşi are acest nume; vz. Teofan, Chronografia, ed. C. Boor, I, 374, 18: el, dw
Xaeolov
.iroeiay
xat 1w<;
BÂ.axeeYwY
cp. Index nominum s.v. ; apoi Anna Comnena, Alexiada, ed. A. Reifferscheid, voi. I, p. 87, 11 : <51ci r;;<; Xaeolov .irvÂ.171;. Poarta e
identificată cu actuala Edirne-capu, Poarta Odriului,
Adrianopolei ; vz. M. ls. N.
X6.er11• To.iroye. xat aex. #j; 11Eo. KwY11TaYT1vov.iroÂ.Ea><; Stam bui, 1937. Mahomed II şi-a ridicat
însă corturile
nu chiar în
faţa acestei porti,
ci ceva mai spre sud-vest înapoia
dealului de azi Maltepe şi aşa se face că L. Chalc. şi Critobul pot să spună că
sultanul şi-a aşezat corturile în fata porţii sf. Roman, prima poartă mai spre sud de
poarta lui Charsias : • o ,jf. xaTU iiJ„ roii • Pw11avoii xaJ.01•µE'l'11'' ;iuJ.17v, 'h avro• iorgarn;ie<5wno {Jao1J.ev<; L. Chalc., II, 151, 6 (celălalt tun a fost aşezat) în direcţia portit
numite a lui Roman, unde tăbărîse însuşi sultanul";
xai
orearo1re"E6era1
.ire6• r~
turcească

.iroÂ.e1 l:yy{g nov -roii relxov•, ooa dn6 oTaMwY Teoo&gw1•, ;ego<; rnî<; xaJ.01•1tiva1<; .irvla11; rov
dyiov
• Pwµavov
l, 23, I : „şi tăbăreşte lingă oraş pe aproape de zid, ca I~ patru
stadii, Ungă porţ.ile numite .ale sf. Roman"; cp. şi G. Sfranţes, 237, 10. - X1loporta,
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Exaoto; axouwv „xata 1fj; IloAEW;," ETQEX,EV OVTOOi; o µÎj flw6.µEvoi; Bubtţuv
EvExu JtmBlxfji; 1)11.lxl.a.i;, xu-0-ooi; o µÎj Buv«lµEvoi; TQEX,ELV EVEXU 'YÎ!eoui;. Ot fit
IloÂiTm ti<l1E\JOV 8EOV TOU µÎj in:EA~ELV 1fl ay~ EBBoµMl, Bi.Ml lixouov, wi; o m'.Jeavvoi; icp' aQµumi; xui llf>TJ EQX,E'tm. Tii JtUQCW'KEufl oihr 1fj; BmxmvT)otµou xal. 263b
o NaBoux.oBov6owe in:l. -0-uemi; 'IEeououA.Îjµ xai :n:itl;ai; 1ai; au1oii <JXl}vai; xud- 5
vuvn TÎji; IluAT)i; 'tOU XUQlOOU omo~EV 'tOU Şowoii xai moa Îl Mvaµli;; amoii
&no Tfji; 8uf...on:6e1TJi; 1fii; XELµivT)i; iyyVc; 1oii JtaA.a1tou Ewi; -rfii; Xeuol)i; Ilul..TJi;
tfji; neoi; VOTOV xal. ETL WtO ti}~ 8vA03tO(>TTJi; Eroi; toii Koo1ubtou xal. cin:o toii
VOTO\J ELi; Jtl..urni;, ooov ~cpEQOV xaµn:ov OL ăµJtEAOl. ml. ya(l ~ouv, Jt(>OMxBwv, cp-0-aQEVtE;
to ii Kueutţta. Kal. JtEQLEX,a(>UXOOOEV autl]v 'A3tQlAL(tl i;',
lo
~µeeu nuQacnr.nrr1 fi µEra ro Ilaox.a.
9. Ot fit rfii; IloÂEooi; fuco rfii; ff.tieai; ixELVTJi;, iv ~ iyevErn ruxa
ii EVOOOLi; iv TU MEYUÂU 'ExXÂTJOl(ţ, wi; 'louBatoov ouvayooyÎjv t<XU'tTJV WtEcpEuyov xal. OUx ~V iv autfl OUTE 3t(l00cp0Qcl ouî oÂoxautro<JL; OUtE {hq.ttaµa. El. EtUX,E ni; 1oov LEQEOOV AEl toueyfiam 8Ecp f.v ÎjµEQ(ţ imoÎjµcp, ot JtQO15

noe«

<Jwx.oµEvoL µtX,QL tfji; weai; Tfii; Jt(loacpoeai; fotav-ro 'X.al. ton Jtavni; i~iit>xov-ro,
OUt(J) ywaixEi; wi; ăvB(>Ei;, outooi; µovaxot wi; µovuţooom. Tt XQÎJ AEyuv; Kal.
TOV vaov w; Broµov xul. tÎJV -0-uotuv wi; 'v\n:oÂÂWVL TEÂouµEvl}V hpµLţov. &ui
tOUtO 'Hoatui; wi; EX o-r6µu1oi; 8EOii <pTJOLV. "'!Bou, Jt(>OO~<J(J) TOU µET0.'3Eivm
tov AaOV -romov 'X.UL µEm'3Îjaoo auwui; µEtu-0-fou 'X.UL WcOAW tÎjv <Jocptuv toov aocpoov autoii 'XCXL tÎJV OUVEOLV tWV <J\JVEtWv a'3EtÎ)<JOO. Ooot toii; (3u'3eooi; JtOLOOOL
BouA.Îjv 'X.ai ou fila Kuetou· ol tv XQUcpil BouAÎjv :itowiivni; xul. fornL Ev oxbTEL

4 c'haxmvT]atµou Buii: bLaXTJVLalµou P.

Poarta de Aur, Cosmidion: aceste porţi erau porţile extreme din zidul cel mare dinspre uscat. Xiloporta (la G. Sf.ranţes, 237, 16: ~wc; •iic; Jto(>TTJc; -rije; !;uA.(vTJc; „pînă la

poarta de lemn"), era poarta la capătul zidului dinspre Cornul de Aur, iar Poarta
de Aur înspre Marea de Marmara. Cosmidion era regiunea ce se întinde de la zidul
dinspre Cornul de Aur la nord înspre actuala Eiuţ>-gia~1i. J:?espr~ aşezarea armat~i
turc.eşti cp. şi G. Sfranţes, 237, 13-21, .dar cel mai amanunţ1t Cntobul, I, 27. m
aprilie 6: G. Sfranţes, 1060 D (G. Sfranţes, 237, 8) : la 2 aprilie : dar Nicolo ~arbaro
în jurnalul său indică tot ziua de 6 aprilie în care Mahomed II a aşezat tabara de
la Poarta de Aur pînă la Cynegetica ; vz. Migne, Patrologia Graeca, 158, col. 1070 ~
Jt(>oĂa~wv·
e un nominativ
absolut; vz. 329, 25 De aceea
nu e nev01e
de schimbat în JtQoĂa~ov•oc; spre a fi în acord cu •oii Kaga-rţ(a. Tot aşa şi Î)µEga
n:aga;xEuÎJ T) µE-ru •o Jlaaxa nu trebuie schimbată în dativ, spre a fi puse în acord cu
'AJtgtA.(q) c;'.
9: Isaia: 29, 14--15 şi 30, I.
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lor vor .fi în întuneric ; şi vor spune: cine ne-a văzut şi cine ne va cunoaşte pe noi sau ce iacem noi? De aceea spune domnul acestea: Vai,
fii renegaţi, aţi făcut sfat nu cu mine "şi învoieli nu cu spft"itul meu,
pentru ca să adăugaţi păcate peste păcate".
10. Dar Ghenadie nu înceta zi de zi să înveţe şi să scrie în contra
uniţilor şi să îndruge silogisme şi obiecţii în contra prea înţeleptului şi
fericitului Toma de Aquino şi a scrierilor lui şi în contra lui Dimitrie
Kidonis, arătîndu-i ca eretici; şi el avea din sfatul ţării ajutător şi complice pe primul ministru, pe marele duce care, cînd bizantinii au văzut
armata nenumărată a turcilor, a îndrăznit să spună în contra latinilor,
dar mai mult în contra Constantinopolei, un cuvînt atît de greu, că :
„Mult mai bine e să ştie domnind în mijlocul oraşului turbanul turcesc
decît tiara latină". Căci constantinopolitanii cuprinşi de deznădejde, spuneau : „De ar fi să fie dat oraşul în mîinile latinilor care rostesc numele
lui Hristos şi al Maicii Domnului şi să nu fim aruncaţi în mîinile necredincioşilor!" Atunci şi el a rostit vorba aceea. Ci către dînsul a grăit
Isaia ca şi către Ezechia : „Auzi cuvîntul domnului Savaot ! Iată vin
zile şi toate cele din casa ta vor fi luate. Şi toate cîte le-au adunat pă
rinţii tăi pînă în ziua aceasta, vor ajunge la Babilon şi nimic nu o să
rămînă : şi din copiii tăi ce sînt ieşiţi din tine şi pe care îi vei face, îi
vor prinde şi-i vor face eunuci în casa 1mpăratului bctbilonienilor".
XXXVIII. Impăratul Constantin, pe cit îi era puterea, sig~noveze şi
lindu-se a luat măsuri împreună cu genovezii din Gaveneflene.
lata, căci şi ei aveau în mintea lor gîndul neîndurat că,
dacă Constantinopolea e cucerită, şi cetatea lor va ajunge pustie. Cu
acest gînd au trimis, de mai înainte, scrisori la Genua, rugindu-se de
ajutor, şi le-au răspuns, cum că vine acum în ajutorul Galatei o corabie
cu 500 de ostaşi înarmaţi. Şi sosind din Marea de Azov şi de la Don
şi din Trapezunt trireme de comerţ veneţiene, împăratul şi veneţienii
ce-şi aveau locuinţele în Constantinopole, nu le-au lăsat să plece la Veneţia, ci au rămas chipurile în ajutorul oraşului.
Ajutoare

25

30

10: Ghenadie: vz .XXXVI, 3. - Toma de Aquino, sf., mare teolog al bisericii
apusene şi
filozof scolastic,
n. 1225 mort
1274. - Dimitrie Kid.onis · KvMvTJ~
a trăit în sec. 14; mare învăţat, ştiind latineşte a tradus din scrierile sf. . Toma de
Aquino şi a susţinut politica de unire a bisericilor. - pe marele duce: Luca Notara
căruia apoi Mahomed II i-a tăiat capul; vz. XL, 7. Isaia: 39, 5-7.
.
XXXVIII, I :
ltQOl.aj}oov vz. p. 327, 9-10. - trireme de comerţ vene/1t!ne ... n_u
le-au Msat: Cp. L. Chalc„ II, 150, 13-15. După jurnalul lui Nicolo Barbaro, hota-

https://biblioteca-digitala.ro

XXXVII 10 -XXXVIII I

Dl"C.\S:

ISTOIU ..\ TL"RCO-RIZ ..\'.'ITI:\.\

329

•a EQya a.unov· 'X.ai. EQOOOtv· rt; 1'1µă; hogax.Ev; x.ut 1i; 11µă; yvwonm 11 a 1utEi:; 26.tb
;rowiiµEv; ~ta Tomo Taf>E Myu x.ugtoi;· Ouat TExv' &nooTaTm, Eltotfioa.n BouA1'1v
QU f>t' Eµou xa.t ouv-3fixa.; ou f>ta TOU JtVEt!µatoi; ~lOU, TOU JtQOCJ'3EtVat aµagTia;
ioc:( u~tugria;."
10. '0 f>E rEvvaf>t0; ou f>tEÂELlîE xa.'3Exa<Jtl)V f>tf>cloxwv xa.t yeucrwv 'l..aTil
Twv Evwnxciw x.at nA.Exc.ov ouÂÂoyiµou; xa.t &vrnpaoH; xata rou oocpc.otatou ;mi
oµa.'XaQLtou E>wµa rou f>E 'A'!t(vou xa.t rwv ouyygaµµarc.ov a.urou Y.a.t xug L\11µ11tgîou tou Kuf>cl:ivri, &nof>Etxvuwv a.utou; a.LQEnxou;, rxwv E'X ti\i; ouyx.A{1rou tov
:cgci)tov µE·oaţovm Tov µiya. f>ou'lta.v ouvEgyov xat ouvioroea, Tov x.at toooutov
·dnEtv toAµfioa.vm '!tata: Aattvwv, otE Eif>ov OL 'Pc.oµatOL tov &vagWµ"t']tov o-tea1"ov TWV TOUQ'!tC.OV, µăÂÂov f>E 'Xata ti\i; Il6AEW;. „ Keu tTOTEQO~ eonV Elf> hat Ev
µfo11 tii iOÂ.Et c:pax.tc:Y11.tov Ba.otÂEuov Touexc.ov 11 xa/..urrrgav Aanvtxfiv." - Kat
ycig &noyvovtEi; oi Ti\i; Ilo/..Ec.o; e/..Eyov · „ Ei'.'3E EM&r) ll noÂti; h XEQ<Ji twv Aa.,-tvc.ov TWV ovoµaţ6vtrov XetoTO\I xat 0EOTOXOV xat µi\ WtOQQtcp-3wµEv Ev tati;
L'WV ao-EBciw Jta.Ac:l.µati;." - Ton xa.t auTo; EXEtVO EcpMy'ţarn. 'A"JJ.a JtQO; a.utov
o 'Roata; Ecp{}iy'ţcxito xa.M Mi t0 'EţEx.~c:r „ "Axoooov Tov Abyov Kuetou ~a.
"j3acl:i-3. 'lf>ou, 11µiem EQXOVTat xal. Â.ÎJ'!JOVtm JtUVTa Ta Ev T<i> o\'.x.q.> CJO'U. J{at o<Ja.
·ouvi\ya.yov OL JtatEQE; OO'U f:w; ti\i; fiµega; mun1i;, Eti; Ba{3uÂ.wva fi'ţu xa.I. ouMv ou µi\ 'K.aTa./..ucp-3fi· xat &no Tciw TExvwv oou Twv l'ţ,Egxoµevwv futo ooii, (OV
yEvvi)aui;, Â.ÎJ'ljiovmt xa.t notfioouot <maflovtai; f.v T<i) o\'.xq.> Tou Ba0t/..iw; twv BaBu/..wvtwv."
XXXVIII. 'O BaotAEui; ofiv KwvoTa.vt"lvo;, ooov f>Uvaµti;, EmµEÂEtwµEvo;
ErctµEÂEltO ouv toi:; TOU ra.Aa.ră. rE,'O'UÎtmi;, 'l«XL yae mhol. Eixov 'Xata VOUv fota·QUL tYJTOV Â.oytaµov, on, Ea\I ll Il6}.t; a/..<i), 'l..0.l TO <pQOUQlOV m'1rwv EQlWOV YEVl)'""
Ott'at. 'Ev TOUT<!:l <JtELAaVTE; Ev t!i rEvo~, rrgo/..a.BCÎYv, ygacpci; 8E6µEVOL Bo11'3Eia;,
clVtEyQa'!Jav, roi; îlf>ri EQXEtat µta vaui; CJUv cp' OJtALtati; EL; Bofi'3ElUV TOU ra/..am. Kat at TWV BEVETLX.WV eµrroQt'i'..O.L TQLÎ)QEll;' xanÂ.'3ou<Jm E')( TÎ\; Mmcl:infloi;
/..(µv11; xat Toii Tavatflo; notaµoii xal. Ex TganEtoiivtoi;, o Bao-tÂEu; o~v xal. ol.
Bcvht'XOl Ol 'XatOLX.OUVTE; Ev tî\ rroAEL olrx. ELa<îav m'1ra; 'XatULQfl V EV BEVETL<;t.
&A'>.' EµHvav El; Bofi-3Etav taxa ti\i; TtloÂE~.

7 x.u(l P: fortasse >mTa 119 µ€yu Ooux' P 1122 EltLµfJ..ncii~tEvo; scripsi: i·;tL~1fl.oni'1~tE
-vo; P; EJtLµE A.ouµEvo; Buii.

rîrea ca triremele veneţiene să nu părăsească oraşul a fost luată Ia I,! decembrie
1452; vz. Mi.gne, Patrologia Graeca, voi. 158, col. 169 C. G. Sfran\es, 238, I6 precizează că au fost trei, dupil ce a mai arătat că din Genua au Vl'nit înca tn'i, una
din. Spania şi din Creta trei.
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JOAN GIUSTINIA!\'I

XXXVIII 2-3

2. De asemenea a mai venit din Genua unul cu numele
Ioan Longo din neamul Giustiniani cu două corăbii
toarte mari şi cu multă pregătire bună de război şi cu tineri genovezi
înarmaţi, aprinşi de multă însufleţire războinică ; şi numitul Ioan era
un bărbat foarte îndemînatic şi încercat în ale războiului şi la atac şi la
apărare. Pe acesta împăra-tul l-a primit foarte bine şi ostasilor lui le-a fixat
solde şi le-a împărţit beneficii şi pe el l-a cinstit cu demnitatea de protostrator; şi acesta a luat asupra-şi paza zidurilor aşezate spre palat.
Căci yedeau că acolo tiranul îşi fixa tunurile aruncătoare de pietre şi
toată cealaltă pregătire de luptă la ziduri. Printr-un hrisov împăratul
i-a dat acestuia spre beneficiu şi insula Lemnos, dacă Mahomed va fi
respins şi se va întoarce fără ispravă din cîte nădăjduia să le cîştige
asupra Constantinopolei. De atunci latinii împreună cu Ioan se luptau
ca nişte eroi, făcînd dese ieşiri din porţile oraşului şi luînd poziţii la
întăritura de afară şi la şanţ.
Ioan Giustiniani.

5

10

15

lncăierări

Şi deseori sărind şi din ş~ .afară, bizantinii se încă.
f„..,. 0,;
d
lt · 1um d. D ar aceas t a
ierau
Cil u.u~ mreon 1asm , a eon
nu era ademenitor pentru bizantini : căci uşor se putea spune că un bizantin venea la douăzeci de turci. Ce puteau face în luptă dreaptă şi la
ieşiri? Numai, se dădea sfatul, ca bizantinii să lupte de pe ziduri din
metereze, unii aruncînd proiectile din arcuri grele, alţii săgeţi cu arcurile
obişnuite, alţii împuşcînd cu gloanţe de plumb, cite cinci şi zece deodată.
mici la mărime cît alunele, avînd o putere de pătrundere, încît, de nimerea să lovească un ostaş cu zale de fier, ieşea străbătînd scutul şi corpul.
şi pătrundea în altul, dacă-l nimerea, apoi din el în altul, pînă se răcea
puterea ierbii de puşcă ; şi printr-o singură împuşcătură putea să scoată
din luptă doi-trei. Şi au prins şi turcii felul de luptă şi se folosesc şi
ei de arme asemănătoare şi mai mult.

intre bizantini şi turci.

20

25

3.

A

A

2: Tou:; OT(IUTLooTa:; e un acuzativ de referinţă ; cit despre ostaşii lui, le-a
fixat solde. - demnitatea de protostrator: general comandant al armatei : vz. XXXII.
I. După G. Sfnanţes, 241, 22 împănatul 1-a făcut num<ii comandant peste 300 de oameni
cu titlul
oJiµaQxos
şi i-a încredinţat să aibă grijă de toate trebuinţele r~zboiului~
punîndu-şi mare nădejde în el. După Critobul a lost pus o.Tea-c11yo:; au-cox(laTW{l xa~
XU(IWS Toii noHµou navTos I, 25, 2: general co!11andant su.prem ş~ c~ndu~ător .al. întregului război". Nicolo Barbaro în jurnalul sau de asedm arata ca Gmstm1am a
venit în ziua de 26 ianuarie 1453 în două corăbii şi 700 de ostaşi şi că împăratul l-a
numit comandantul trupelor pedestre, încredinţîndu-i apărarea părţii de vest a oraşului,
unde ataca sultanul ; vz. Migne, Patrologia Graeca, 158, col. 1069 D. Iar Leonarde>
din Chios, fiind şi el de fată ca şi Barbaro, ne spune că Giustiniani a venit cu
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2. ·oµotw; 'i«lL EX tÎj; rEvoua; El..-0-oov El; ov6µa:n "IooavVl]; A6yyo; EX

tWv 'Iovonvuivoov oliv bwt v~m; UJtEQµEyE-0-ot;, E:xoov -xat JtOÂEµtxa; JtaQaO"KEua;
rcoUa; 'X<li xaJ..a; oliv horrÂot; vfou; rEvouhw;, aQE'ii<.Ov rcvfovrac; -O-uµ6v· xai o
a\rro; 'Imavvf}; EmbE~wc; &v~Q xat Ele; rcaQataya; -xai ouvaomoµou; rcoMµoov
bo-xtµci:itmo;, EbEţtci:iomo rnurov o ~aotAEuc; xai f!6ya; f:µhQT)OE roii; OtQanci:i-

5

ta; amou xai EUEQywlci; EVEtµE %0.L JtQOOTOOtQclTOQa TOUtOV htµ11ot. xai auto; 266b
t~v cpuÂa~tv Twv JtQo; ro JtaA&nov xELµhoov rEtxeoov avEAa~Eto. Kai yaQ ~oav

OQOOVtE; tov tUQ«VVOV E'KEÎ tac; O'KE1.la; ra; JtETQoB6J..ou; rc11yvfovta xat t~V ăÂAl'}V mioav avtlµaxov Ev roi:; TOLXOt; rcaQataţiv. EuEQYEtl'}OE bE tounp xat bta
XQUooBou/..Aou y(><iµµato; t~v v~·oov Ailµvov, EL arrox.QOuo~oETm o MEXEµEr 'X<li IO
urcooTQa<p~<TEtm ăJtQa-xto;. iţ c1v '3a!?(IEî xEQOOvm rfi; II6A.Eoo;. "'E-xton: o-OV
Eµcixovto liQoo'l-xci>; oL Aa-Cîvot ouv tcŢJ 'Iooav.vn EţEQX6µEvot Ex. toov rru/..wv t~;
rcoAEoo; 'XaL lotcl.µEvot Ev •<î> Eţoo-xa<JT~ 1'.ClL Ev TU TU<pQcp.
3. Ilo/../..axt; xai Exto; rfi; ra<pQou E~uc; touvrn/..Ex.ovrn toi; TouQxot; •pooµaîot, mm µEv a<pEvrEc;, rrorE bE f..aµ(3avovn;. ~ -soiiro om ~v arc~- 15
bov TOÎc; ·pooµai.o~;· -xai yaQ EUxOAOV av ELrrEÎV Eivm EVa ·pooµaîov Jtt>i>i; ămu'
ToUQX01.J;. Tt EMvavto 'KataJtQOOOOrrftoat xat EţEA'3Ei:v; TI/..~v li ~OUA~ eMboto,
WOTE tou; <Pooµatou; avnµaxEîV EX TOOV tolxoov bw TOOV JtQOµaxci:ivoov, ot µh
bw tţ,ayQu~oAtx.oov BEÂoov, oL M bta rnţt-xoov, ă/..Aot bta µo/..uj3boB6/..oov aJtoAuoµEvoov bta Botavoov JtEvtE 'XaL bExa oµoii, oµt'KQU ro; XUQOO Ilovn-xa TO µeyE-0-oc;, 20
arcoTEAOUvTa buvaµtv TQ~<JECO;, ro; EL tuxn EµrcE<J'EÎV EV <JUll]QO<p6Qcp oci:iµan, mi
"t~V acrrcIBa 'KCXL TO oWµa btaTQ~oa; EţEQXEtm -xai El; ăA/..o µEtarcf)b~. Et tUXll
d-ra eţ aurou Etc; EtEQOV, EOO; ou '\)roXQUV{}-fi li Mvaµt; tfi; ~oravou· xat bta 267b
µLâ; rcQooBo/..i\; Mvarm t.riµto.i<rm Mo xat TQEic;. "Eµa-3ov o-Dv -xai OL ToiiQ~OL
xai XQWVTat mi a.utot Tcl oµota -xai EJtEXEtva.

2 v~au;; u.:rtEQµEyfi}oL~ scripsi: vTjE~ u.:rtEQµEytttEL~ P li 7 'tELXEWV Buii: n:[xEwv P 119 nlp 1115 umibov P; fortasse E.:rtQ.bov 1118 n[xwv p li 21 et 22 TUXTI scripsi: n'•XEL P:
TUXOL Bull li 23 ~ai:avou P: ~oTrlVTJ~ Bek.

XOL~

două corăbii ale
comandă militară

sale şi cu vreo 400 de ostaşi şi că împăratul i-a dat o soldă ş1 o
„duabus cum navibus suis magnis et armatis circiter quadringentis„. veniens stipendia ascriptus imperatoris ducatum militiâe obtinuit". lbid„ 159,
col. 928 C. - Printr-un hrisov : printr-o hotărîre împărătească dată în scris şi înzestrată cu o pecete de aur.
3 : din arcuri grele: vz. XXIV, 11. - putere de pătrundere: vz. XXX. 7.
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4. Şi aşa au trecut două părţi din aprilie cu puţine ciocniri, căci tiranul îşi aduna armată tot mai multă ; şi s-au strîns oameni chemaţi şi
nechemaţi într-un număr nespus de m<1re. Toţi cîţi au căutat să-l afle,
s1rnneau că erau peste patru sute de mii.

20

5. Şi genovezii a:n Galata, şi înainte de venirea tiranului,
cînd era încă în Adrianopole, au trimis soli, anunţîndu-i
prietenie neprefăcută şi reînnoind stipulaţiunile scrise de
mai înainte; şi el le-a răspuns că le este ca un prieten nedeslipit de
dragostea faţă de ei, numai să nu fie găsiţi că dau ajutor oraşu~ui. Şi
ei au făgăduit. Numai că unul din doi era păcălit, după cum s-a arătat
la urmă. Căci genovezii din Galata se gîndeau, că precum Constantinopolea în alte timpuri, fiind năpădită cu război .de părinţii lui, aceia nu
s-au folosit cu nimic, întorcînJu-se fără nici o ispravă, ei din Gal::itc însă
Ie arătau prietenie, dar şi constantinopolitanilor le dădeau ajutorul ce
venea de la ei, tot aşa aveau mare nădejde că ..;e va face şi în timpul
acestuia ; şi presupuneau că prietenia lui e în~elătoare, iar Constantinopolei îi ajutau pe ascuns in luptă pe bună dreptate. Dar şi tiranul zicea
în sinea lui : „Voi lăsa să aţipească şarpele, pînă ce voi ucide balaurul;
şi atunci o singură lovitură uşoară în cap ii va scufunda în întunf>ric şi
pe acesta." Ceea oe s-a şi intim plat.

25

6 Atunci a fo'.'t adusă la un loc pe mare şi flota lui cu
trireme, direme şi vase mai mici pînă la trei sute la
număr. Portul oraşului însă fusese închis cu lanţ de la Poarta Frumoasă
din partea Constantinopolei pînă în partea Galatei, şi corăbiile stăteau
rînduri-rînduri înăuntru, oamenii de pe ele luînd seama la port şi la lanţ.

5

JO

15

Genovezii din
Galata ajută
pe ascuns.

Cornul de Aur
închis c·u laHf.

blµoLQOV acuzativ al intinderii în timp. - peste patru sute de mii: acelaşi
•ai;nuuaQnxona µuQLcibai; „ca la 400000", ni-l dă şi L. Chalc., II, 149, 22.
Critobul, I, 23, .'3: UltEQ TQLcixovrn µuQLcil>ai; „peste 300 OOO" armată luptătoare afară
de altă mulţime ce venea în număr foarte mare; tot peste 300 OOO, din care ca la
15 OOO ieniceri, arată Leonardo din Chios; vz. Migne, Patrologia Graeca, 159, 927 BC.
G. Sfrantes, 1060 D pare să fie mai aproape de adevăr, arătînd că dinspre uscat
au fost două sute de mii Otaxou[wv be XLÂ.Lcibwv ăvbQwv alto •iii; U"tEQEcii;; G, Sfranţes, 240,
16 arată 258 OOO h •iii; XEQuou x1i..ulitei; ultiiQx.ov lnrn:o Kai ltEvTfiKov•a Kai l>LaKouLaL.
Dar şi acest număr îl credem exagerat. Şi mai aproape de adevăr e Nicolo Barbaro
care în al său juma! de asediu pare să indice 160 OOO; vz. Mi1gne 158, col. 1070 8. Ceva
mai la vale, XXXIX, 7 Duca arătînd ei.fre mai precise spune că alături de sultan care
stătea cu peste zece mii de ieniceri, mai luptau peste 100 de mii de călăreti, iar
spre sud pină la Poarta de Aur alte o sută de mii şi spre nord pînă la palat alte
50 de mii, aşa că de toţi ar fi pe~te 260 de mii.
5: •ou; flEv ltoÂ.[TU\;
lbll>ouav cit despre canstantinopolitani, le dădeau (dar
şi constantinopolitanilor le dădeau): e un acuzativ de referinţă; vz.
331, 5: g6yai;
lµhQT]Uf
TOUi;
UTQUTL<ÎHai;
a fixat solde ostaşilor. Acest fel de acuzative de
refc.rinla ;iu <le~chis calea înlocuirii dativului antic prin acuzativ în neogreceşte.
4 : To

numărăµq:ii
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4. IlEQatwtlhro; oiiv rnu 'ArcQtAiou ro biµo1gov iv 0Aiyo1; uvn~1uzrn1v,
o yO.Q TUQavvo; Eli; :n:Afov fi-3-Qol.ţETo: ouv~x-3î)oav oiiv ăvf>QEi; 'XA't'JTOl. ;ml. a:uro'XA't'JTOt urrf:Q UQt{}µov buvcnov drcEi:v. "Ekyov oiiv, oaot 'XaTrn'XbJuuov, Eivm
urcf:Q TETQaxootai; XtAtabai;.
5. Kal. OL TWV TOU raAcn.(i rEvouhm, xal. lTQO TOU €1.-0EtV TOV TllQOVVOV
ETL ovrn Ev 'ABQtaVOV1COAEt, EoTELAav iTQEaBw;, ayyEAAovn:; n'1v Et; auTOV
UXQ<mpv"ij <ptAtav 'Xai avavrniivni; TU :itQOYfYQaµµha E'XT'UiTWµaTa. 'X.al. auToi;
UTCEAO)'ELTO wi; <p[Aoi; ffUTWV dvm î«XL abtaorcaowi; Tlj; iTQOi; auwui; ayemrii;, µ6vov µît EtlQE-Ofuot Bori-3-ottVTE; Tfl JtOAEL. Kal. autoi UiTOOXOVTO. Til..îtv El; E'X -rfov
Mo i«lTE)'EAUTO, w; TO TEAo; €Bn°ţEv. 01, YUQ TOU raAa:rti EvEVOOUV, w; xa-Oa 'X.QL
Ev EtEQOt; xeovoti;, ll TI6A.Li; 'XOTWtOAEµ't']-3-Etaa naea TWV yovfoJV autou, oubf:v
WV~CJaVTO UlTEA'8-0VTEi; ăiTQa'XTOL, OL f>f; TOU ral.ma CJUV E'XELVOti; <ptAl.av Brnwuvrn;:, tou; µf:v Tiol.tTai; eblbooav Tîtv me' autoi:i; e'ţEQXOµEV't']V Bo~-3-EtaV, OUt(l)
'3a(>(>oiivn; yEvfo-3-m i«lL Ev r{i'l XatQ{i'l Tourou, lo; itMvov µEv rîtv <ptÂLav un61tTEuov, i:fl M TI6J.n i:a Elx6ta O'UvEµaxovrn 'XQucptoo;. ·o M rueavvo; naAtv h
four{i'l EAE)'EV. "'Eaooo 'XOtµ<io{}m TOV ocptv, Eoo; o.O w-3-EAW TOV f>ea'XOVta. xal.
mtE µ[a iTAYJYît el..a<peci 'X<lta 'XE<pal.n; 'Xal. rnuTov o;wTof>1v1aan." - "O tal.
yiyovE.

5

JO

15

6. Toi:E CJ'UV~x-3î)oav ml. btci {}aMoori; i:ci JtMLa autou CJUV "tQL~QECJl, bt~- 268b·
QEOL, iTAOtaQlOL; E(l)i; "tQtaMOLO -OOv ag1:&t10V. ·o Bf: l.iµîtv TI'j; iTOÂEoo; ~V 'XU<.AELO'- 20
µho; <ruv TTI al.foEL futo i:ou µEgoui; i:lj; iTUAT]; Tlj; TI61.Eooi; -riii; 'XaAouµhrii;
'Qgata; w; TO TOU ral.ara µEgo; xai ai viim taTaVTO €vbov ogµa-3î)Mv, JtQOCTExovn:i; TOV ALµEva 'XOL i:îtv ClA'UO'LV.
1 oUyoL(; âvnµci)(.ECJLV P: fortasse oA.[ym(; uvn~LU)(.~OEOLV scribendum 119 u.n:oa:xoV'to
xaTanoA.eµrp„i]aa P: xaTa.n:oAEµLa{}Eîoa Bull li 22 W(; P: El(; P 1 Buii
ăAUO'LV Buii: uA.uaov P.

P: unfox.oV'to Bull 1111
I TO P,: TO TO p li 23

6 : pină la trei sute: i'l/icolo Barbaro notează în jurnalul său că f1l1ta turcească
s-a adunat între 12 şi 17 aprilie 1453 şi că numărul corăbiilor de felurite tipuri a fost
de 145; vz. Migne, Patrologia Graeca, voi. 158 col. 1071 A. Iar LeonHdo din Chioc;
dă numărul vaselor CI\ bărci cu tot la 250; vz. ibid,
159, col. 930 C. G. Sfrantes,
1060 D ne spune că .• dinspre mare erau patru sute de vase mici şi mari'" TETQaxooiwv nAEualµwv OVT(J)V a.no TÎ)V {}a},cioaljv ~LLXQWV xai µEyciA.wv. Iar în G. Sfranţes se
adaugă că au venit mai întîi ca la treizeci de trireme şi 130 de alte vase (p. 238, 2), apoi
la 15 aprilie 1453 a sosit restul flotei de 320 de vase de diferite tipuri pe care G. Sfranţes,
240, 2 le enumeră. L. Chak., II, 150, 8 indică flota sultanului la 30 trireme şi la 200 de
vase mai mici. După Critobul, I, 22, 2 să fi fost de toate 350 de vase fără cele de
transport şi de comerţ. - Fortul oraşului însă fusese închis: după jurnalul lui Nicolo
Barbaro la 2 aprilie 1453; vz. Migne, Patrologia Graeca, voi. 158, col. 1070 A. cu lanţ de la Poarta frumoasă: L. Chak., 151, 12, ne spune că lanţul a fost întins
de la oraşul din faţă (Galata) pînă la zidul Bizanţului „lîngă numita acropole"
.n:a!?a TÎJV âxQ01toALV xal..ouµhT)v. Iar Critobul, I, 18, 8 precizează că lanţul e dus din
şantierul naval al Gaiatei pînă la Poarta lui Eughenie, unde locul e mai strîmt. Poarta Frumoasă, azi Bagcekapu, rămînea în afara lanţului şi după această poartă
urma şi mai mult în afara lanţului, Poarta lui Eughenie în direcţia gării de azi, aşa
că arătarea lui Duca e vădit mai zxacta decît a lui Critobul.
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corăbii însă despre care am vorbit, una a
ce avea o încărcătură de grîu din Peloponez
şi celelalte patru ce fuseseră închiriate de împărat din Genua, au stat
Ia Chios pentru unele treburi de ale lor pînă în martie luna întreagă.
Venind aprilie şi dorind să ridice ancorele, vîntul de miazănoapte îi împiedica. Şi cei din Constantinopole erau foarte descurajaţi şi corăbiile
tot aşa. Şi vîntul de miazănoapte domolindu-se, iar cel de miazăzi înce·
pînd să sufle, au ieşit din Chios; şi în ziua întîi suflînd cîte puţin, a
doua zi s-a întărit şi corăbiile erau mînate cu repeziciune de el. Şi cei
din Constantinopole stăteau aşteptînd această frumoasă nădejde, deşi
nu le-a fost de nici un folos. Cum au apărut corăbiile, tiranul de îndată
ca un zmeu sălbatic s-a repezit Ia triremele şi la celelalte vase ale lui,
spunîndu-Ie şi poruncindu-le că una din două e vorba să se facă : sau
să prindă corăbiile sau să le oprească să intre în port. Atunci marinarii
au ieşit şi vasele stăteau afară din portul de la Poarta de Aur, aşteptind
sosirea corăbiilor. Corăbiile însă venind drept pe acel drum şi voind să
tretJ.că de biserica Marele Dimitrie din Acropole, ca să intre în Cornul
de Aur, vasele lui Mahomed aţineau calea corăbiilor, căci la ora aceea
era şi marea liniştită şi nu sufla nici un vînt. Şi era de văzut o privelişte neobişnuită : marea acoperită de pînzele celor trei sute de vase
ale turcilor şi de ale celor cinci corăbii foarte mari se întindea ca un
uscat şi de săgeţi nu se putea da cu lopeţile în apă. Corăbierii ca nişte
vulturi înaripaţi, dădeau de sus ca şi cu nişte trăsnete cu proiectilele
din arcurile grele şi trăgeau cu tunurile şi mare omor s-a făcut în rîndurile turcilor. Tiranul însă, mînat de prea marea lui îngîmfare, s-a repezit în mare, călare pe cal închipuindu-şi să despice marea şi să plutească pe cal pînă la acele corăbii, de atîta furie erai cuprins asupra alor
săi. el şi oastea de sub arme cu el. Atunci vîntul începînd să sufle şi
pînzele umflîndu-se, corăbiile au despărţit în două vasele turceşti şi şi-au
luat drumul spre port, iar vasele au rămas în urmă ; căci de era atunci
flota barbarului înaintea lor, acele cinci corăbii ar fi putut scufunda
toate cele trei sute de vase. Tiranul însă neavînd cunoştinţe marinăreşti,
a rămas numai cu strigătele. Marele lui amiral însă, ·n-a voit să-l as-

lnfrîngerea
flotei turceşti.

5

FLOTA TURCEASCA INVINSA

7. Cele cinci
împăratului

7 : despre care am rJOrbit: vz. XXXVI, 7. - i!;d:D6vn~
şi
axlaavn~·
deşi e
vorba de
nAoîa,
totuşi sînt construcţii ad sensum, de subînţeles fiind oameni,·
marinari şi de aceea nu e nevoie să fie schimbate în neutre. - portul de la Poarta
de Aur: se găsea la Marea de Maramara, la capătul zidului celui mare dinspre
uscat. - biserica Marele Dimitrie: e biserica marelui mucenic Dimitrie aşezată pe
capătul de nord-est al peninsulei, capăt pe care se ridica antica acropole a Bizanţului.
Acest capăt înconjurîndu-1, cele cinci corăbii căutau să intre în Cornul de Aur. - din
xov-r6a au)..o~·
era cl)mandantul gărzii împărăarcuri grele: vz. XXIV, 11. - µtya~
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7. Ai 8t vl)m, Cii; ELQ'Î)xaµEv rchtE, µLa. Î] toii {3ootÂicoc; cpieoucra cp6QtoV
l'OV E'K IlEÂOJ"COVVÎJ<TOU oitov, ai. 8' ăUm tEoCTaQEc; E'K rEvouac; {>oyE'U'8eiom n:a(la
toii f3mnMcoc;, i'.otavto µev Ev Xt<.p µEXQL MaQtLOU µrivoc; oÂou ~ha nvai; aut&v
XQELac;. Ei.CTEA:36vtoc; oiiv 'ArcQtALOU xal f3ouÂoµivcov clQ<XL tac; ayxu(>Clc;, o f3oefoc;
auwuc; EvErcM>tţE. THoav o-Dv OL IloÂi:rm Ev fr&uµ[q. rcoÂÂfl, woaurw; xai ai vfim.
Toii ~OQECOc; ow xata:Jt(><lvoiic; n:E<rovtoc; xal votou ăe~avtoc; rcvEiv, E~i\Â'3ov tfic;
Xtou Âl{!EVoc;· xal 'Kat' oA.tyov J"CVEovtoi; tfi :JtQOOtU Î]µEQQ., tiJ BEUtEQQ. ExQatmoiitO xal {3tatcoc; EcpEQOVtO fm;' autoii at VÎ\UL. "lotavto oiiv oi. ti'}c; IloÂEco; hllExoµEVOL rÎjv X<XÂÎJV rnurriv an:av8oxfiv, EL xai. µl]8Ev WVl]Oav. <l>avivrwv o-Dv r&v
Vl]cOV, Eu{h)i; O tU(>aVVOc; ilic; ăyQLOc; 8Qa'K(J)V WQµ'llCTE 'Kata tcOV auto ii tQL Î)QECOV
xal twv AOL1tWv :JtAoi.rov, Mycov 'KaL :Jt!]OOtUO'OCOV autoii;, on E'K tWv Mo 7tQO'KELtm YEVEo'3m to EV' 11 rac; viiac; Aaj3Ei:V 11 ')(.(OAOO<XL tOU µÎj ELOtÂ'3tiv Ev tei> ÂLµEvL.
T6tt E~tA.'36vttc;, ta ni.oi.a iotavto ExB1,xoµtva tiiv ăcpt~tv t<i>v vriwv, Ex toii Â1..µivoi; ti\<; Xeuofii; IluA.ric; Ext6c;. Ai. Be vi\m U-6-ooom xat' tÎjv 'i'.oov Mov xai
f3oui.Oµtvm rct(>Ciom tov Miya ~riµtitewv tÎJv ăxQ6rcoÂLv toii Ei.crtÂ'3Eiv h t-0
KtQatt<.p x6An:<.p, tei :JtÂoia ăv{Hotavto taie; vaootv, ~v yaQ xal fi '3aÂaocra E'KELvn tfl cOQQ. EU8LOc; âvtµou µÎj rcvEovtoc;. Kal ~V i.Btiv ~EV'llV {}fov· 'KataOtQW'3ti:cra
yciQ fi '3aÎ.amra. toic; i.ottotc; tQLaxoototc; toov TouQxcov xal rcivtt µEytcrtotc; toov
vriwv E~ÎJrcÂcoto fi Mi.aooa. ilic; XEQOOc; xal foro tWV j3EAWV ouM tac; xCÎ>rcac; l}Mvavro xatacpEQELV iv roi'; u8aotv. Ot 8E rfi:; Vl]Oc; wc; aE;oi. un:6rcîEQOL ăvco'3tv
roc; 'XEQ<XUvouc; ta {3EA'll twv tţay(>WV 'K<XtE;itqmov xat tac; CT'KEUac; an:fi.uov xat
<povoi; Olm oA.tyoc; tWV TOUQ'KCOV EyEvEtO. ·o 8E tUQavvoi; urco ti\i; ăyav ai..oţo
vtiac; OQµÎ)crac; EV tjj '3aÂaoon ErcoxouµEvoc; i'.rcrc<.p, E<pavtaţno crxtţELV tÎJV '3aÂOO'oav ml EWc; amwv tWV VT}Wv Sta tOU t:Jtn:ou rcÂEucrm. tboov E{hJµoiito Ev toic;
autou 'KaL fi EVOJtÂ.oc; CTtQatta ouv autcî>. TotE ăveµou JtVEOOavtoi; xat ta i.otl.<x
<pOO'T}'3Evta, oxtoavnc;, tei rcÂoia tÎJV EV tcp ÂtfA.EVL Mov ErcÂEOV, ta M n:A.oia eµELvav· EL yciQ ~V Eµrceoo'3tv autc'iw tOtE o <JtoÂoc; toii f3aef3agou, lMvavto ăv at
n:evtE a-Otm vf\m xatwcovttom xat ta tQta.x6am. ·o 8€ tuQavvoc; µfi ytvooO'Kwv
tTiv ti\c; '3aA.att'Ylc; Emottiµriv, µ6vov E'KE'KQUYEV. ·o 8e µtyac;•xovtOO'tauÂoc; autoii

4

ăyxupa~ JP

l 13oQQEa~

P li 6

j3oQQEW~

P 1114 xai:' i:Î)v scripsi: xai:1]v 'P: xa'ta i:Î)v

Bek I fortasse ' i'.aov xai:' i:Î)v aut xai:' i:Î)v ÎO"lJV li 15 El~ ad.:ltfrv P li 19-20 i]Mvavi:o
Buii: i]buvov'to P li 28 xai:al'tovi:[am Buii: xal i:a l'tOV't[aaL P.
teşti, alcătuită din mercenari apuseni. Aici însă e comandantul flotei sultanului ; de
aceea am tradus cu marele amiral. -

https://biblioteca-digitala.ro

5

I0

'.<69b

15

20

25

336

.:>

10

1.::;

COR.-\Bll

TURCEŞTI

TIRITE IN CORNUL DE AUR

XXXVIII 8

culte; cac1 şi dăde;i ordine fără sens. Atunci înfuriat tiranul a ordonat
flotei să meargă în portul de la Coloana Ingemănată, iar marele amiral
să fie adus în faţa lui. Fiind deci adus şi aruncat la pămînt şi întins
de patru oameni, însuşi sultanul cu mîinile lui l-a bătut, dîndu-i o sută
de lovituri cu un toiag de aur, al cărui cap era de aur curat, cinci sute
de litre la cîntar; acest toiag, însuşi şi l-a făcut, ca la încercare să-l
întrebuinţeze ca o jucărie. Şi omul îşi trăgea neamul din bulgari, fecior
al unui mare dregător al Bulgariei, numele fiindu-i Palda. A căzut rob
de mai de mult şi s-a lepădat de leg·ea părintească şi era rob de la părinţi al lui Mahomed. El a fost care înainte de patru ani a venit la Lesbos şi a robit robi nenumăraţi. Şi la pradă de război nu era tovarăş bun,
căci le smulgea ostaşilor din pradă. Şi văzîndu-1 ajuns la dispreţul sultanului şi bătut, unul din azapi ridicînd o piatră, l-a lovit în lumina
ochiului şi i-a scos un ochi. Corăbiile însă ajungînd la port, cei din
Constantinopole au lăsat lanţul în jos şi le-a dat dr.umul înăuntru.
li

8. Văzînd tiranul că sînt corăbii de cele mari opt, de cele
mici peste 20 şi trireme împărăteşti şi trireme de ale veneuscat.
ţienilor şi alte vase mici foarte multe, şi-a dat seama că
nu-i este cu putinţă să ocupe portul ; şi atunci născoceşte o stratagemă
plină de vitejie şi bărbăţie. Dă ordin să fie netezite viroagele situate înapoia Galatei, începînd din partea despre răsărit mai din jos de Coloana Ingemănată pînă la cealaltă parte a Galatei spre ţărmul Cornului de Aur
din faţa regiunii Cosmidion. Şi după ce au făcut calea netedă, pe cît au
putut, au urcait diremele pe vălătuci, au desfăcut pînzele şi a poruncit să fie
tîrîte pe uscat din strîmtoarea Bosforului şi duse în Cornul de Aur ; ceea
Trecerea flotei
turceşti pe

20

25

iv ·nîl l\LJtl.iîl Kiov1 de lu Coluuna I ngemdnatd: era un port la ţărmul european al Bo·
sforului dincolo de Galata, azi Beşictaş vz. 8; în acest port staţiona flota lui Mahomed li.cinci sute de litre: e o exagerare vădită, sau poate o greşeală de copist în Ioc de cinci; cp.
XIX, 9: multe cent nare. - i'.vu 1talţn aih~v cl.i~ boxl~uov rn la încercare să-l întrebuinţeze
ca o jucărie: e un loc întunecat şi de aceea şi traducerea dată nu e clară. Poate era
o greutate de control la număratul galbenilor. - numele fiindu-i Palda: La L. Chalc.,
II, 155, 13 şi Critobul.. I, 22, I (p. 71) se cheamă
IlahoyA'IJ~
„feciorul lui Palia".
Leonard din Chios îP' numeşte Balthoglum (vz. Migne, Partologia Graeca, voi. 159,
col. 931 D), aşa că numele se vede că-i era Balta. Despre această luptă navală şi
înfrîngere a turcilor, vz. şi L. Chalc., II, 154, 23-155, 17; Critobul, I, 39-41 şi G.
Sfran\es, 247, 19-251, 2. După jumalul lui Nicolo Barbaro această luptă a avut .loc
la 20 aprilie 1453; vz. Migne, Patrologia Graeca, voi 158, col. 1071 BC. O descnere
vioaie a luptei ne-o dă martorul ocular Leonard din Chios în scrisoarea sa asupra
căderii Constantinopolei scrisă la 15 august 1453 către papa ; vz. ibid., 159, col. 931.
Fraze din această scrisoare ca : „exque coronis navalibus ... infiniti lapides demittuntur. .. bombardae perstrepunt IOL bi -cij~ V'l]o~ ... ăvcoitEv ... -cu ~EA'IJ xa-ci1tEµJtov xat -cu~ a~Euus
a1tEAUOV Duca); Rex ... blasphemat; urget equum in salum ('O bi -CU(IUVVO~···. ~V 'l! itaMaan E1toxouµEvo~ L1t1ttjl... -coaov tituµou-co) îţi întăresc impresia că Duca a citit scnsoa~
rea lui Leonard. Barbaro aminteşte numai de patru corăbii genoveze, Leonard de tre•
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o-&x 11'3EJ..110Ev axouom. 'Kat YUQ 3'CagaA6yooi:; EJ'CQOCJTa't'TEV. TotE {tu~l00'3Eli:; o TUgavvoi:; WQtOEv •ov <nol.ov a3'CEA'3Eiv Ev •0 ~mAcp Ktovt, •ov 8E µEyav Y.ovi:oomuAov ax'3fivm EVcOJ'CLOV mhou. ,Ax-3Evtoi:; oiiv 'Kat ">tata ylji:; (ncphtoi:; 'X«L UJ'CO TEO- 270b
oaeoov Tavua'3ăvroi:;, auToi:; o Î)YEµrov ot"KEi.mi:; XEQalv E'tutj!Ev 8oui:; E"Ka'tov ouv µL'~
xguofl Qa(38q>, ~i:; fi xEcpaAii xgootou 'l«l'3agou, crm{}µtov 1.L wm :rcEvra"Ko<rwl · fiv
5
amoc; 'KaTEO'X.EOOCJ'EV, i'.va :n:attu auTiiv wc; 8md.µwv. ';'Hv aE o ă.v{}goo:rco; 'tO YEvoi:; fa. 'tOOV BouAyagoov n'Koov, nvoi:; 'tOOV UQX,OV't(l)V Boul.yagtai:; ut6i:;, Tial.8a
btovoµatOµEvbi:;. 'E8ouAW{}TJ oiiv JtQO "KatQOU "Kal. E;ooµ6oai:o To :rcai:gwv crEBa;
"Kai ?iv 8o1il.o; :rcaTQL"Ko; tou MExEiµa. AuToi:; ~v o JtQo 1'Eooagoov hoov V.'3rov h
TU Afo~q> 'Kat atxµaAOOTLaai:; atxµal.oocrtav ă.3'CELQOV. ';'Hv 8E 'Kat 'toi:i:; cmEAUTmi:; I o
ou 'l«lAOi:; cptl.oi:;, agmxtoov a\rtoov TU Mcpuga. Kal i.MvtEi:; aui:ov u:rco TOU T'UQUVVO'U xatacpgovri-3Ev'tla xal QaB8t0'3Evta, Ei; TOOV. &ta:rct8oov U{}ov ă.ga.i; Y..at Y.anx
XOQ'Y}i:; 'KQOUCJai:; E;cOQU;E TOV E'va ocp{}al.µov aUTOU. Ai. 8E vrjm E/.{}oi:iom Ev Ţ0
ÂtµEVL 'Kat oi. Ti\i:; TioÂEooi:; xal.aoavtE; TÎlV aÂUO"LV E8ooxav Ei'.cro8ov autaii:;.
8. ToTE o •ugavvo; U>cov ta; vf]a; 'ta; µEyaÂai:; O'X.TOO o\Joa;, Ta; µtxQa; 15
EJtE'X.ELVa T<ÎY\I x' xal TQLÎ)QEti:; ~aoLÂtxai:; xat TQLÎJQELi:; i:oov BEvETtxoov xat ăl..l..a
J'CÂELO'Ta. µtxga, Eyvro, wc; o-&x fon 8uvai:6v, îOU xcnacrxEiv TOV ÂLµEva. xat TEX,VUţETat YEVVai6v n xat av8QELoV cr6cp1.oµa. TigooroTTEL TOU Ell{}uf>goµri-3iivm TO;
varcai; tai:; om0''3Ev 'X.ELµhai:; 'tOU ral.alia futo 'tO µtgoi:; TO J'CQOc; ăvmoAiiv 'XetTOO {}gy îOU ~LJ'CAOU Ktovo; Eroi:; ro ă.ÂÂ.o µEQOc; TOU raJ..a'tia 'ŢQ :rcgoi; TOV ai.ylaAOv toii
20
KEQaTLoU x61..Jtou xdµEVOV ăvnxgu Koaµt8tou. Kat J'tOLÎ)CJaVTEI; TÎlV oMv oµal.11v, 271b
ooov E8wavro, 8ta 100v cpal..ayxtoov f.mB•BaGai:; tai:; 8tÎJQELi:; xat Ta toTLa mEQooaai:; f.xEAEuoEv EÂxEtv 8ta ;ri()(ii:; EX Tou :rcog-0-µou Tou 'IEgou ~toµtou xat Ei.crayEtv
I

4 'tavua{}tv'to~ Buii: rnvu{}tv'to~ P li 5 <J'tafiµtov P 1 itEvtax6<JLat P: fortasse ithn
scribendum 1112 &ţă.mbcov P li 13 x6QQTJ~ P li 14 mhaî~ scripsi: mha~ P li 22 qia).ayx(cov
P: rpaA<iyycov Bek.
genoveze şi a oatra cea bizantină a împăratului şi spune că asupra acesteia s-au
năpustit turcii. Şi atunci Duca, luîndu-se în acest Joc după textul scrisorii lui Leonard.•
·s-ar explic~ foarte bine de ce spune Ot bhiji; VTJOS cei de pe corabie (corăbierii) şi nu
'tcOV V'l'JWV (cei de pe corăbii). - înainte de patru ani a venit La Lesbos : despre
această invazie în Lesbos încă sub Murad II, vz. L. Chalc., II, 267, 17 unde ne

spune că IIaA't6yATJ~ fiind guvernator la Galipoli ·a venit cu flota şi, atacîrid Lesbos,
a luat mulţi prizonieri şi a cucerit Caloni, un oraş bogat ; şi de atunci domnul din
'Les bos a trebuit să dea tribut 2 OOO galbeni. - azapi: ostaşi pedeştri ; Duca, XXXIX.
15 ne spune că se chemau şi ieniceri, iar L. Chalc. explică numele cu pedestraşi :
'tou~ &ţaittba~ 'tou~ Touexcov itEţou~ ou'tco xaAouµtvou~ II 5, 1 „pedestraşi de-ai turcilor
aşa-numiţi azapi".
.
8: corăbii de cele mari opt ş.a.m.d.: Nicolo Barbaro arată 9 pînă la 10 corăbii
mari şi 17 mai mici; vz. Migne, Patrologia Graeoa, 158, 1070 D. Cp. şi G. Sfrantes:
238, 11-19. - din faţa regiunii Cosmidion: vz. XXXVII, 8; trecerea s-a făcut deci
prin spatele Galatei, ajupgîncţu-se în Bosfor dincolo de zidul cel mare. - 'IEQoii ~'to~tiou
Bosforului vz. XVIII, 2 şi XXXII, 4. .

22-5217
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Vasele erau trase şi pe fiecare vas sta un comandant la
proră şi altul la cîrmă ; altul ţinînd pînzele, întindea vintrelele ; altul
bătea toba, altul din trîmbiţă cînta cîntece marinăreşti. Şi cu vîntul din
spate navigînd peste viroage şi pîraie, au străbătut uscatul, pînă ce le-au
adus ajungind la apă ; diremele fiind la număr optzeci ; iar celelalte vase
le-au lăsat acolo. Cine a mai văzut un lucru ca acesta sau cine a auzit?
Xerxe a făcut pod peste mare şi ca pe uscat a trecut deasupra ei o oaste
atît de mare. Acest nou Machedon însă şi, precum cred, cel din urmă domn
uzurpator din neamul lui, a prefăcut pămîntul în mare şi şi-a dus coră
biile peste vîrfurile munţilor ca pe valurile mării. Ci acesta este mai presus de Xerxe ; căci acela trednd peste Elespont, s-a întors înapoi, după ce
atenienii l-au făcut de ruşine, acesta însă trecînd pe uscat ca pe mare, pe
romei i-a nimicit şi a cucerit Atena cea cu adevărat de aur, podoaba lumii
şi împă ră teas a oraşelor.
ce s-a

.'i

10

15

XXXVIII 9

şi făcut.

Tunul cel mare 9. Şi acestea le-a făcut pe mare, pe uscat însă aducînd tu-

nul cel mare de tot, l-a aşezat în faţa zidului aproape de
poarta sfîntului Roman. Şi meşterul însemna punctul, căci mai avea puse
alăturea două ţevi de tun, cuprinzînd pietre potrivite din fire ca de „.
litre ; şi cînd voia să tragă cu tunul cel mare, determina mai întîi locul,
dind cu cel mic, şi atunci ochind bine, repezea din cel mare. Şi cînd a tras
prima descărcătură şi cei din oraş au auzit bubuitura, au rămas înlemniţi
şi au început să strige: „doamne, miluieşte I"
10. Fiind săptămîna luminată, icoana Prea Curatei Născătoare de
dumnezeu se afla atunci ca de obicei la palat ; şi de atunci deseori o duceau în procesiune la mănăstirea Maicii Domnului cea ca o ţarină ; şi
bate zidul.

20

25

celelalte uase le-a lăsat acolo: adică în portul de la Coloana îngemănată.-Acest nou
Machedon: cp. G. Sfranţes, I, 97, I şi Critobul, I, 5, 1.-TuQavvo~ vaTaTos cel din urmă domn
uzurpator: aici se potriveşte înţelesul antic al noţiunii tiran, adică acel ce uzurpă pe nedrept
domnia poporului. Dupa concepţia bizantină toti cuceritorii de foste teritorii bizantine, erau nişte
uzurpafori.-mai presus de Xerxe: cp. Critobul, I, 4 !. 7 tyci> llt voµlţw xai Tijs 8t(l!;ov "Aitw l>Lo(lVYiis µeîţov Elvat 'tOiiTo n:oi.J..<P „cu unul cred că această faptă e cu mult mai
marc decît străpungerea Atosului de Xerxe". Xerxe ca să înconjure capătul furtunos
al Peninsulei Atos, a săpat la capătul dinspre uscat un canal, ale cărui urme se mai
văd şi azi. Despre trecerea corăbiilor peste uscat în Cornul de Aur făcută de Mahomed II, cp. L. Chalc., II, 152, 23-154, 4; Critobul, I, 42 şi G. Sfrantes, 251, 4-22
unde sînt arătate şi alte treceri asemănătoare peste istmul de la Corint, a împăra
tului August şi a patriciului Nichita. După Leonard din Chios, turcii au fost îndemnaţi la această ispravă de un creştin renegat care ştia de o faptă asemănătoare a
veneţienilor care au dus pe uscat corăbii din lacul Garda ; vz. Migne, Patrologia
Graeca, 159, 930 D. Nicolo Barbaro în jurnalul său înseamnă că trecerea a avut loc
la 22 aprilie 1453, două zile deci după înfrîngerea suferită de flota turcă ; au fost
trecute 72 de vase; bid., 158, 1071 D.
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d; tOV KEQcltLOV mA.nov ta JtAoi:a, o xat YEYOVEV. C/HAxovto M tei axacpri xal Ev
Eîuicn~ neooeEu; xal CiAJ..o; Enl Toov otaxoov xa:&fiµEvo;· 8neo; M to JttEQOv
'X(>atoov TO ÎaTtov ETtvaaEv · liAJ..o; -n'Jµna.vov, €TEQo; ofU.myya xgouoov EµEAcpfiEL
-OaAU<T<HOV 1µ6J.o;. Kat E~ ougta; JtAEoVtE; n1; vciJta; xat rou; (>uaxa;, î~V ;rieav t>Li1exovTO, EOO; oi'i 'Xa.taVTÎjoavrn; Ev TU uyeQ. Tm'.rra; &vfiyayov, oytlofixoVTa 5
TOV agd}µov aî BtÎJ(>Et; unaexouom. rai; bE Âoma; EaO"EV E'XEÎ. Tt; dBE rotoiirov
Tl tt; lJ'XO'UO"Ev; ·o Sf,eţri; T~V '3aAaooav EyEcpUQCOCJ'EV mt ooţ ;rieav o toooiito;
-O't(><lto; EltUV(I) tm'.m1; Bti\A'3Ev. 0-i'iTo; BE o vro; MaxEBoov w.(, w; Eµot Boxd. TOOV
j'EVEOOV tlU'tOU TUQavvo; VO't<lTO; T~V yi\v EaaMoacooEv mt oo; 'Xata xuµchoov Tcl
rri..oia 'X.ClTa Toov xogucpoov Toov oeeoov EJtEţEu;Ev: 'Al.I.' urrEQ Tov Sf,e;riv oi'iTo;· 10
"Xat yae ExEi:vo; Bta~a; Tov ·EAAÎJ<movTov, :rcaga Toov 'Afuivai.wv ai.<Jxuv11v EvBu-OEl; UJtEaTQE'tJIEV, oi'iw; ae T~V ~rigav oo; uyeav BtaBa; wu; ·proµa(ou; ÎjcpavLO'EV w.t Ta; xeuaa; OVTOO; 'A-01Jva; Ta; xoaµofoa; TOV 'XOCTµOV, TÎlV ~aatAlaa TOOV
-rcoĂErov EÎAEV.
9. Tama µEv Btci '3aMaCYrJ;, Btci bE ;ri()ii; T~v xoovdnv E'XELVlJV Tiiv naµ15
µEyEfui cpEQOOV, aV'tt'X(>U TOU TELxou; Ecrt'l'JO'EV EV iii nuJ..n TOU ăy(ou ·Pooµavoii 272b
-rcJ..ri<Jtov. Kat J..aBoov oriµEiov o nxvtl'll;, ElxE yag EX :rcAaytou cpcoAEa; Mo xatEo-xEua<JµEva;, xcoeouoa; :rchga; oo; ALT(>OOv. . • a\rrocpuoo; nxvaaµha;, xat OTE
iiBouAE'tO &:rcoAUEtV T~V µEyaJ..riv, fo11µnoiiTO TOV TOltOV :TCQOOTOV, neµ:rcoov ~V µt'X(>UV, xat TOTE O"Toxaonxoo; tacpEvMvu T~v µEyWTl'}V. Kat ')(Qouoa; T~V :TCQW'tllV 20
f3oJ..~v "KUL ăxofoaVTE; Toii ')(TUitou oi Tii; :rcoĂEoo;, EVVEOL yEyova<1t KO.L TO „Ku(>LE
. , !.
" "
1"
t:n.t,lJO"OV
E')(Q<l~OV.
10. THv ae TOTE xaTa TO rno; EU(>E'3Eiaa fi EL'XcOV Tij; lttlV'UJtEQUYVO'U 0EoTO'XO'U TU lBBoµaBt Ti); ata')(atVT)O"Lµou EV 'tcp :rw.J..aT(~· xat EXTOtE auxvaxt; EAtTCtVEUOV EV iii µovn Ti); xooga;. xat fi EL'XcOV ExEÎ: la'ta.TO µixet; ClAcOO"EOO;. TOTE 25
6 foaEv P 1110 bdţEU;Ev scripsi:: E7tEţEuaEv P: cintţEu;Ev BuII li 17 <proÂEa; Bek:
{jloAia; Buii croJ..Eii; P 1118 post ÂLTQ<i>v parvo spatio vacuo lacunam indicat P li 24
~LaK'l'JV'fJl1Lµou

P.

9 ca de„_ litre: printr-un loc mic

rămas

alb se

arată

mărului.

în manuscris lipsa nu-

mănăstirea Maicii Domnului cea cu o ţarină: aşa se chema această mă
vz. H. E. de! Medico, Essai sur K.ahrie Diami du Xl/-e siecle, în „Byzantinische Zeitschrift", 32 (1932), p. 45-46. Totuşi vz. R. Janin,
Les Monasteres du
Christ Philantrope a Constantinople, în „Revue des Etudes Byzantines", IV (1946),
p. 143-150, unde această identitate e combătută; şi atunci ar fi de tradus „la mă
năstirea din ţarină" sau „de la ţară". Mănăstirea a fost restaurată şi împodobită cu
frumoase mozaicuri de învăţatul mare logofăt Teodor Metohit, Ia începutul secolului
14; prefăcută în giamie, actuala Cahrie-Giami, în partea de apus-miazănoapte a
Istambulului, aproape de zidul cel mare, mozaicurile au fost descoperite de sub
tencuiala turcească ; ele sînt importante monumente de artă bizantină, a căror influenţă a fost cunoscută în pictura din vechea biserică domnească de Ia Curtea de
Argeş. -

10 :

năstire;
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icoana a stal acolo pînă la căderea Constantinopolei. Atunci s-a împlinit
ceea ce a spus dumnezeu prin gura proorocului Ieremie : „La ce-mi aduci
tămîie din Saba şi scorţişoare bine mirositoare din pămînt de departe ?
Arderile de tot ale voastre nu sînt primite şi jertfele voastre nu-mi sînt
plăcute. Pentru aceea spune domnul : Iată, eu boală dau peste poporul
acesta şi se vor îmbolnăvi de ea părinţi şi copii împreună ; vecinul şi
aproapele lui vor pieri. Acestea spune domnul : Iată, o oaste vine de la
miazănoapte şi popor mare ; şi împăraţi mulţi se vor scula de la capătul
pămîntului şi vor purta arc şi lance. îndrăzneţ este şi nu va şti de milă.
Glasul lui ca marea furioasă. Călare şi în care de luptă se vor ridica la
război ca un foc asupra ta, fiică a Sionului".
11. Născocitorul de meşter al acelei răutăţi, ce procedeu ştia, ca tunul
să nu-i crape ? Căci am văzut tunuri slobozind proiectile cu iarbă de
puşcă ; şi după împuşcătura încărcăturii, dacă tunul nu era păzit şi acoperit
cu pături groase de lină, crăpa îndată ca sticla; chiar după atîta băgare
de seamă, dacă trăgea de două sau cel mult de trei ori, crăpa pentru că
aerul pătrundea în profunzimile găunoase ale metalelor. Acesta însă ce
făcea ? După ce piatra era descărcată, tunul încă fiind fierbinte de căldura
silitrei şi a pucioasei, de îndată îl stropea bine cu untdelemn şi cu aceasta
se împlineau neajunsurile de pe urma aerului dinăuntrul porilor lui şi
atunci răceala domolită de căldura untdelemnului nu putea acţiona şi
tunul î.şi păstra cu uşurinţă puterea de acţiune, pînă ce a contribu'it la
căderea Constantinopolei ; ba, încă şi după aceea este păstrat întreg şi
Lucrează la dorinţa tiranului.
12. Lovind şi zguduind zidul, a voit să arunce de-a doua oară în acelaş
loc alt bolovan. Şi întîmplîndti-se să fie acolo solul lui Iancu, şi-a bătut
joc de aruncătură, spunînd : „Dacă vrei ca zidurile să cadă cu uşurinţă,
îndreaptă tunul .în altă parte· a zidului la o depărtare de la lovitura întîi de cinci sau şase stînjeni şi atunci potrivind ca întîia, dă~i drumul la
a doua. Şi după ce aceste două capete au fost bătute bine, atunci dă o a
treia lovitură, aşa. că acele trei lovituri să se găsească în forma unui tri20 neajunsuri.le P : adînc~rile. Bek.
prin gura proorocului Jeremie, 6, 20-23.
11 : y[ µii'tobov ce procedeu: e o apropiere de graiul popul~r şi ŢIU e. nevoi~
de schimbat în Ttva µEitobov, precum propune Bekker. - ca turnul .sa '!u-i crape_.
·după L Chalc., II, 154, 17 şi G. Sfrantes, 239, 16 tu~ul cel. mare a. ş1 crapat," dupa
t Chalc. chiar la prima descărcătură. Iar Leonard din· Cluos vorb~şte de crapar~a
altui tun mai mic; vz. Migne, Patrologia Graeca, 159, 927 D. -ănonEµncov construcţie
ad sensum; 'vz. · T t;d..tt6vn~ şi oxloavn~.
·
12: solul lui Iancu de Hunedoara, regentul Ungariei i.446-1452.
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irtÂl]QOuto To §ri-aev :rcaQa toii 0EOu Bu:i i:oii 'l1gEµi.ou AE.yovtoc;· „"Iva Tt µot
l.lBavov EX ~aBa <pEQELc; xat XtVV&.µwµov EX yfic; .µaxgo{}Ev; Ta oÂoxautwµata
uµwv 0&1. ronv BExta xat at '3ucrim uµci)v oux. l\Buvav µOL. ~ta tOUtO taBE AEyEL
Kt1Qto;· "!Bou, EYW Bibc.u.ut EJtL tov Aaov LOUtOV ao{}ivnav xat ao{}Eviicroucrtv Ev amii
natEQE; xal utol ăµa. YELT(J)V xal o :TCAl]O'LoV autou clrtOÂoiivtm. TUBE ÂEyEt Ku- 5
ew; · '!Bou, Aa.o; EQX,Etm &no Bo(>Qă xal E-Ovoi; µEya · xat BacrtÂEîc; rcol.Aol i~E
YEQ-lh;crovtm fot' fox.atou tl)<; yfi;, t6~ov xal ţtBwriv xeatiicroucrtv. Traµoc; fon
'Xal OUx EAEÎlO"El. <I>wvlj autou wc; {}aÂao<Ta xuµatvouaa. ·'Ecp' Î:n::n:otc; xat aeµacrt
j"[UQataţovtm WO':TCEQ :7tUQ Ei.c; rcoÂEµov EltL O'E, {}{Jya.tEQ ~uwv."
273b

·o

M croqitcrtljc; tl)c; xaxiac; EXELVl]c;,

o TEX.Vi.trie;

tt µE-aoBov E:n:tcrtcno
tOU J..lll bwegayfivm t~V xwvdav; Kat yae Ei'.Ba.µEv xwvda; &:n:oÂuoooac; :n:eoB6Î.ouc;· UEta yoiiv TO arcoÂ~vm 'tOU OXt::Uou;, Ei. xat µÎ] E<pUÂattEto crxrnaţoµEvl)
vreo j'((.Î,wv iţ EQLWV rcaxiwv, rcaewfiu; w; UEAo; btEQQÎ}ywto• xat µEta tOOUUtl]V
11.

imoxo:n:iiv, l1 Btc; l1 to rcJ.fov tel; &.rco:n:Eµ:rcoov, Eo-x.tţno Toii &Eeoc; x.weoiivto; Ev
toi:; îWtÂotc; twv µETUAAWV urcoBaM1µaotV. 01'.ito; Be îl EltOLEt; MEta TO ocpEvBovwfifjvm tÎ]v :n:heav, tl); xwvEtac; ţEOfo'Y)c; &.rco TÎ\c; {}Egµ6n1rn; tou vi. tgou xat
TOU tEacpou, ltUQEu{h', xat~QEX,EV autÎ]v Haiq;i xat O'UV 'tOUtq;> E:ltÂl]QOUVtO ta
h-bov m'1ri1; clEQWbîJ rca{}ri xal OUî<. EvÎlQYEt to '!'VXQOV Âmv{}Ev u:n:o tfic; 'tOU Hai.ou
-0Egµot'Y)tO; Y.al i{3acrtaţE tOV xorcov EuxbA.w; ăxet; 015 UltOUQY'YJO'E TOV OÂE{}gov Tfii;
TioÂEw;. Y..UL Ett µE'tCt tauta cpuÂ<lttEtm O'WO. xccl EvEQYEÎ :n:go; To toU t\JQWVO\J flEÂl]µa.
12. Keofoa; o-Ov xat btaO'ELO'a; to tEÎX,o;, YiBouA.iy&rj EX bE\JtEQO\J Ev au't'ÎJ tel> tom[.) Bai..Eîv ăi..Aov Eva. i..l{}ov. Tuxoov M o arcoxgtotaQto; toii 'layxou ExEî,
foxw\j!E niv Boi..ljv Hywv· „E1 BouÂEt xatarcE.OEîv EuxoÂw; ta tELX,l], µE'ta-3Ec;
'tÎ}V O'XE\J'r1v Ev ăÂÂq;> µEQEL tou 'tOLX,OU WtEX,OVtL MO 't'Î\<; :TCQWtl]c; {3oÂl\c; oeyutac; E
ii €~, 'i'.al totE i~t0wv tÎ]v :n:ewtriv, ăcpE; higav {3oÂÎ}v. Twv Mo o?iv ăxeoov
'XQ0'\!0''3EvTCDV EmµEÂw;, TOTE {3cl/..Â.E xat TQLT'Y)V, w; EUQE-3Yjvm ta; îQEÎ; {3oMc;
1

11 lba~tEv P: olbaftEv Bull 1118 itU.ilri
ot•gyuia:; P 11.26 t!;1a<iiv Buii: l!;1a0Dv P.

P: ~O.Ori

Bek li 25 •Elxou P •dxou~
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atunci vei vedea un perete ca acesta căzînd la pămînt". -- Şi i-a
plăcut sfatul şi meşterul a făcut aşa şi aşa s-a şi întîmplat.
I 3. Acum voi spune de ce ungurul s-a văzut îndemnat să dea tiranului
acest sfat. In anul acela regele Ungariei s-a făcut împărat al romanilor şi
a fost încoronat de papa Nicolae şi, luîndu-şi în semă domnia, Iancu a
fost desărcinat de puterea de epitrop şi toată grija domniei a luat-o asupră-şi regele împărat. Iancu însă avînd jurămînt cu Mahomed de bună
pace pe termen de trei ani, din care un an şi jumătate se împlinise acum.
i-a anunţat lui Mahomed, spunînd cum că : „Eu domnia am predat-o domnului meu şi de acum înainte nu mai sînt în măsură să ţin ce am făgăduit ~
ia-ţi deci scrisorile ce mi le-ai dat şi dă-mi-le pe ale mele şi fii, cum vrei,
faţă de regele Ungariei". Aceasta a fost cauza venirii solului. Cît însă
despre sfatul pe care, ca un creştin ce era, nu trebuia să i-l dea, aşa am
auzit şi aşa o scriu. Se spune că după cea de-a treia înfrîngere, despre
care s-a vorbit mai sus, fugind Iancu şi ajungînd acasă, nu precum ar fi
dorit şi s-ar fi cuvenit, s-a întîlnit cu un om înzestrat cu dar profetic şi-i
povestea cum a fost înfrînt, şi-i spunea cu amărăciune, cum norocul a pă
răsit statul romeilor şi că şi-a întors faţa către cei necredincioşi. Bătrînul
călugăr însă i-a răspuns: „Să ştii, fiule, că dacă nu dă peste romei o distrugere totală, norocul nu le va surîde creştinilor, căci trebuie Constantinopolea să fie stricată de turci şi aşa vor avea un capăt şi nenorocirile
creştinilor". Cu această nenorocită profeţie în urechi, solul lui Iancu
dorea ca oraşul să fie cucerit mai repede şi de aceea a dat sfatul, cum
trebuie şi cum are să cadă uşor zidul.
14. Şi au căzut două ziduri ce aveau un turn la mijloc, - şi era turnul dinsore ·poarta sfîntului Roma•n, şi zăceau jos la pămînt şi-i vedeau pe
cei dinăuntru şi ei erau văzuţi de dînşii.
unghi:
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Apărătorii
Constantinopolei.
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însă se lupta vitejeşte cu toţi cei de
sub mina lui şi cu cei de la palat, avînd din Galata cu ei
o bună parte de oameni înarmaţi. Căci cei din Galata se arătau cu toată
prietenia şi ieşind umblau fără nici o frică prin cîmpul taberei şi-i dădeau
tiranului din belşug lucrurile cerute de care avea nevoie şi untdelemn pen-

15_ Ioan Giustiniani

13: regele Ungariei: L~disl~u Postumul 1453-1457. - papa Nicolae V
1447-14,55. , - pe terme~ de ~re1 ani: v.z .. XXXIV, I. - aşa am auzit şi aşa o scriu:
e dov_ada ca Duca se silea sa adune ştm orale pe care le dă cu rezerva cuvenită. a treia înfrîngere... mai sus: vz. XXXII, 6. - „Să ştii... creştinilor" Profeţia se întemeia pe Apocalips, XIII, 7 şi 10 şi XVII, 14.
.
14: t"frnu_l dinspre poarta s/. Roman: azi Top-capu, adică Poarta tunului. După
1u:nalul Im ~1colo B~rbaro, turnul a fost surpat la 21 aprilie, a doua zi după înfnngerea flotei turceşti; vz. Migne, Patrologia, Graeca 158, 1071 C. Cp. şi G. Sfrantes.
246, 2.
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Ei.i; 'tQLYOOVOU O)CÎ)µa" 'M.QL 't6'tE chjJEL 'tOV 'tOLOii'tOV 'tOÎX,OV fli; yijv 'M.«tWClJttOVm." - "HQEOEV ouv fi {3ouAÎ) xal o{hwi; nEnQ<XX,EV o 'tEX,VLtl'}i; 'M.at o{itwi; clJtE{3l'}.
13. II6'6Ev Be :rcagaxtvri-0-di; o Oiiyygoi; o{hwi; -rÎ)v {3ouA.Î)v mutriv -r{il 'tUQ<lvvcp MbcmtEV, l\bri AE~w. ·o QÎ)~ -riji; Oi)yygtcxi; -rÎ)v {3aotAEkxv -rci>v ·pwµatwv
f.v E'M.ELvcp -r{il E'tEL nagaA.a{3oov xat on<p{}di; naga -roii mina Nt'M.oMou "Kal. avatwoaµEvoi; 'tÎ)V cl(>X,Î)V au-roii, E~E{3Alj'6l'} -riji; Emtgom'M.Î)i; E~Ouotai; o 'IUY"Koi; xal
clVEA1il3E'to 'tÎ)V :n:ă<:ra.v <pgovd8a -riji; cl(>X,Î)i; o QÎ)~ xat {3a<nAE~. "Ex.wv 8e oexoui;
µEtcl roii ME)CEµEt ayfu-crii; 1C(>008t0gmxiji; t(>LOOV hci>v, l\bri 3tAl'}QW'6Evt0i; roii
hoi; x.at i)µl.orn;, EµiivucJt 'tcp MEX,EµE't AEywv, roi;· „'Eyoo 'tÎ)v {3aotA.dav nagE8W'IW
tcp 'X.ugtcp µou 'M.al cl:n:o roii viiv ou'M. Elµt roii BE<pevBEuELV, â unEOX,E'6l'}v: A.a{3e Ta
lyyga<pa, â E:bwxai;, xal Mi; 'tel fiµhEea. xat foo, ro; {3ouÂEL, µE'tcl -roii Ql'}yo; Ti\;
Ouyygta9." - Afr:rr} ~v fi aht.a -rf\; ăqit~Ew;. IlEQl Be -riţ; {3ouA.ij;, ~; oU'M. lBEt
ouµ{3ouA.Eiiom roi; unăgxwv XQLOnav6i;, outw; ăxowai; yga<pw. AtyE'tm, on µE'tcl
-rÎ)v -rgt-rriv ~nav, fiv qi-0-aoai; o Myoi; EBljA.cooEv~ <puyoov o 'layxoi; 'l«ll oux
roi; l\'6iliv 11 roi; En(>E:n:E, 'XataAa{3oov tel OL'KE.ia., Et\J)CE nvoi; tci>v nvEuµaro<p6-

274b

s

1o

15

av8ewv

BtriyouµEvoi; 'tel -riji; Îjttl'}i; xal abriµovci>v, noo; fi Tl>x.ri 'tel 'tOOv ·Pwµalwv xa-rEALnEV 'K«l ngo; -rou; aoE{3Ei; xagonov E{3AE'\jJEv. ~o BE yEgwv cinExglr
varo: ""Io-0-t, rixvov, EL µÎ) navrtlÎ); <p{}oga To_i; •pcoµatoti; EnEÂ.-0-ot, oux EmyE- 275b
QWV

Mon wi; XQLO't'Lavoii; fi -r\Jxri · 8Ei yag -rÎ)v II6A.tv uno tci>v Tougxwv <p{}agijvm
xa.l OUT(I) 'tU t'OOV XQLOTLUVOOV Buo't\J)CÎjµaro. ttAoi; E~OOOL." - "Exwv oiiv EV root
-rTjv cl:n:atotov raurriv ngo<Jll'}tEi.cxv o toii 'layxou ăyyEAoi; EnE-3-Uµu ouvroµ<Î>tEQOV
tÎjv n6i..w clf..&vm xa.l 8ta romo tÎjv {3ouÂ.Îjv, n~ BEi xal. :n:ci>i; µH..i..n ro n:ixoi;
EU'M.6A.wi; :n:ECJEiv, E8lfla<J'KE.
14. IlECJOV'ta Be 8fo ntxri. EXOVta EV Tcp µfocp :n:ugyov Eva., - x.al. o ngoi;
't'ÎI nui..u :n:ueyoi; -roii ăyi.ou CPwµavoii, ,- E~Wt'O xaµa.t, OQOOV'tEi; wu; lvbov xal
OQOOµEVOL un' a.UtOOv.
15. ·o 8E 'louonvtavoi; 'lwavvrii; yEvvatwi; iµaxEro ouv miat toii; fot' a\rt'ov
xal. roii; •oii nal.ati.ou, Ex.ovw; Ex wii raA.a.ră. µEgoi; oU'M. oA.tyov av8gci>v hcmlwv:
Kal. yag fi<Jav autol. 8nxvuvrEi; ciyanriv 'KQL E~EQXOµEVOL 8tflyov EV 'tcp xaµJt<p
roii cpwoarou acp6{3w~ xal. Tcl ţrirouµEva XQEL<Î>8l'\ E8t8ooav &.qy66vwc; "tcp 't\JQUVV<p

2 1CE1CQUJtEV Buii: n:EnQaxEv P 114 'Pwµa(wv P: fortasse 'Pwµavwv v. p. 79, 251l 8 nQocrb1ogtnxiii; P: n:goo5togtcrmc.yti; Bek 1110 Aci~E P li 21 n:goip'l'J'tE a Buii: ,1CQOIJl'l'J'tEîov P I '16.yxov
Bek: '16.yxw P li 27 ail'tov Bek: aihciiv P: aihoii Buii li 30 XQELcbllri scripsi: XQEc'o5'1'J P.
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tru tunuri şi orice veneau turcii să ceară. Dar şi bizantinilor le ajutau într-ascuns şi, trecînd în cursul nopţi, luptau împreună cu ei toată ziua ; în
noaptea următoare însă schimbîndu-se, alţii veneau în Constantinopole, iar
aceia umblau pe acasă şi prin tabără, pentru ca turcii să nu bage de sea~ă.
16. Veneţienii la un loc cu bizantinii se luptau cu turcii la Poarta împărătească pînă la Vînătorul.
17. Marele duce cu 500 de oameni înarmaţi dădea raite prin oraş, pretutindeni încurajînd pe ostaşi şi controlînd cu băgare de seamă străjile şi
cercetînd pe cei ce erau lipsă. Şi aceasta o făceau în fiecare zi. Căci nelegiuitul nu începuse încă adevăratul război, deoarece aştepta ora căutată
de ghicitorii lui.

cînd a văzut zidurile căzînd, a socotit
trimite soli
căderea ca un semn rău pentru oraş şi pentru sine, căci din
de pace.
timpurile prea sfîntului Constantin în războaie atît de mari
15 cu sciţii, cu perşii, cu arabii nu s-a întîmplat să cadă nici o singură piatră
de o litră de grea ; atunci însă o vedea atît de mare şi atîta armată nenumărată şi o flotă grea şi drumul larg deschis ; şi s-a descurajat, a pierdut orice nădejde şi, trimiţînd soli, îl ruga pe tiran, să-i dea tribut anual,
cît doreşte, şi mai mult decît poale, şi alte dorinţe să i le împlinească, nu20
mai să se retragă de acolo şi să facă pace. Tiranul însă a spus : „Nu se
poate să mă retrag. Sau eu iau oraşul sau oraşul mă ia pe mine, viu sau
mort. De vrei să te retrngi din el cu pace, îţi dau Peleponezul şi, cît despre înşişi fraţii tăi, le voi da alte ţinuturi şi vom fi prieteni. Dacă însă nu
împăratul

18.

Impăratul însă

15: X(luqia într-ascuns: „clam" la Leonard din Chios; ibi.dem 159, 934 A.
16: Vinătorul: locul unde se afla statuia unui vînător. Vezi şi 21. Veneţienii
s.a.m.d.: M. Is. Nomidis, Xa(ITlJS Tonoy(I. xal ci(IX· TÎJS µEa. K-mH.Ews istambul, 1937 aşază
Poarta lmpărătească în zidul dinspre Cornul de Aur dincolo de cartierul de azi al
Fanarului aproape de cartierul bizantin Vlaherne; şi acolo e semnalată o regiune
a Vînătorului pe o întindere de vreo 1/ 2 km. Mult mai amănunţit arată distribuţia
apărării G. Sfranţes, 252, 20-256, 5. După G. Sfranţes, 255, 2 însă, Poarta lmpără
tească ar părea să fie mai spre intrarea în Cornul de Aur; cf. şi Praeger, Topo6raphie von
l(onstantinopel. în „Byzant. Zeitschr.", 14 (1905), p. 278. Se vede că veneţienii apă
rau porţiunea de zid dinspre Cornul de Aur expusă la atacul celor 80 de vase turceşti trecute peste uscat în Cornul de Aur. Cp. şi Jurnalul lui Nicolo Barbaro, ziua
de 10 mai 1453; Migne, Patrologia Graeca, 158, 1073 A; şi scrisoarea lui Leonard
din Chios ; ibid., 159, 935 AB.
17 : Marele duce; ş.a.m.d. cp. Leonard din Chios : „Chirluca ad curam portus
totiusque maritimae regionis i.nvigilabat ad deferendum praesidium". lbid., 159, 935 A:
„Chir Luca", adică marele duce, „avea în grijea lui portul şi veghia asupra întregii
regiuni maritime spre a sări în ajutor".
18: prea sfîntului Constantin: cel Mare 324--337. - cu sciţii: sub această denumire sînt de înţeles toate popoarele barbare năvălitoare începînd cu goţii şi sfîrşind
cu tătarii. - i'.va... µovov numai să: rva are aici o nuanţă de înţeles consecutiv şi de
aceea verbul urmează la infinitiv bouvat şi âomioaailat - De vrei să te retragi : după
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;mi EAmov (ha ta; oxEua; 'Xai ă/,Âo, E'l n altouvn; ot ToliQY.Ot hpalvovrn. Toi:;

M 'Pwµatot;, 'XQucpcx 'Xal fna Tii; vuxto; fnaBatvovni;, tÎjv fiµeQav n:ăoav ouµµar.oiivtEi; fiaav· Tfl b' Emofon Vmttl EvaÂÂanoµEVOl, ăAAoL Ev Tfl IloÂEL 'X<Xl autol
h Toi:; oi'.xoti; xat •0 cpwoatq.i BtiftQtBov Bta to Âav-&<ivEtv tou; TouQxou;.
1'6. Ot M. BEvenxot Ev tfi Bmn),txfl fI{1A11 µezQt Tou Kuv11you o11v 'P(J)µalat; oµou toi:; TOUQXOti; Eµaxovto.
17. ·o BE µeyai; Bouxm; ouv cp' EVoJtAot; h

5

•ii JtoAEt ltEQtrn6hui::v, {}a(>gu-

v(J)v &mxvtaxou rnu; <TTQattonu; "X.UL ornxa.to~lEVO; ta; BlyAa; xm EQEUVOJV toui; 276b
llOQ<XAElltOµevou;. l{at TOUtO EllOLOUV m{}' haOTllV llµEQ<XV. Ou yaQ EoUVEXQOfllO'E
;to),qwv aA11'3ii o &MotOOQ EXBExoµEvoi; "t!Yiv OOQO.V tÎJV O'XOJtEUOµEvflV ltOQU tWV

Io

µavTEW"I'.
18. 'O BacrtÂEui; BE lBoov ta tELXll JtEOOVta xat xaxov Ol)µEÎ:OV 'X<X'tU Tfi;

"JtOÎ.EW; xat

'X.ai'

autoii XQLVCOV tÎJV lttOJOW, - ;ml YUQ OU'X EtUXEV arto rnu; xm-

{>Ou; Kwvamvttvou tOU aytooTatou Ev tOOOlltOt; ltoAEµot;

~xu{hxoi:;,

'AQaBt'Xoi:; toii yEvfo{}m JtToJotv ho; AWou BaQoiivto; ÂLtQa;

µtă;,

IlEQOLXOÎ:i;,
TOTE BE to-

15

ooiitov EOOQa xat tooov OtQatov &vaQl'3µ11Tov xat otoÂov BaQuv xat n:ÂatEi:av
iiMv, - an:EyvooxEL, altÎ)ÂmoEv· xat crnlAa; ltQEoBE1; EMEto tou tUQavvou, i'.va,
ooov BouÂEtm tEAo; xat· ho; "X.al UltEQ tÎjv Mvaµtv ;ml

ăA'W.

t11•Î)µata, µ6vov

&vaxcoQi)om Twv E'XEÎ:, f>oiivm, xat EtQll"ll" &omloao{}m. 'O f>E tuQavvo; EiltEV"
„ Oi'.„1. fon f>uvatov &vazcoQl'1oat µE. "H n1v Il6Aw M:tµBavw îi fi Il61.ti; )..aµBuvEt µE

11

~LBWţlOL

twvta îi n-0-vEwta. El µEv BouÂEt rnu &vazooQfi<:rm tauT11; µEi;• EÎQÎ)v11;,
O'OL 't'Îjv IlEÂOltOVVl'}OOV "X.OL, auTou; tou; <roui; OOEÂcpou;, f>wooo EtEQa;

irtaezl.a; xat E<J6µdla cp[Aot. El f> · ou ltaQazcoQÎ)OEL; µot tÎjv Efoof>ov ELQlJVLxw;

9 J"tUQUAELJ"toµivou:; Bek: 1tUQU/,EA.oL1tOflEvOlJ:;
aui:oi; Toi::; croi::; &odcpoî:; Buii.

p li 22 aui:ou:; i:ou:; aou:; aOEACj-Oll:; P:

L. Chalc„ II, 156, J 7 sultanul le cere bizantinilor, mai mult spre a le încerca puterea
e rezistenta, Un tribut de 0 SUtă de mii pe an În Schimbul păcii. - avrou, TOU' OOlJ;
ci<5elqiov• cît despre înşişi fraţii tăi: sînt acuzative de referinţă (vz. de ex. XXXVIII: I,
i:ou:; aTearnoi:a:; şi XXXVIII, 5: TOu:; ~ti::v noii.ha~ şi nu e nevoie de schimbat în dative,
Precum o face Bullialdus. Aceşti fraţi sînt Dimitrie şi Toma despoţi în Peloponez, dintre
·care peste 7 ani, Toma e nevoit să fugă în Italia, iar Dimitrie se predă lui Mahomed II,
vz. XLV, 9 şi 12.
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vei lăsa să intru cu pace şi o să-mi fac intrarea prin luptă, pe toţi
marii tăi dregători şi cu tine îi voi trece prin sabie, iar întreg poporul
celălalt îl voi lăsa pradă oricui vrea din armata mea ; mie mi-i de ajuns
oraşul gol". - Auzind împăratul acestea, nici într-un chip n-a voit să le
bage în seamă, căci nici nu putea să fie dată Constantinopolea turcilor din
mîna romeilor. Căci dacă s-ar putea să se întîmple aceasta, în ce parte
sau în ce loc sau oraş al creştinilor s-ar putea muta bizantinii, fără să
nu-i scuipe şi să-i batjocorească şi să le dea bobîrnace? ! Şi nu numai
creştinii, ci şi înşişi turcii si evreii i-ar fi socotit nişte oameni de nimiclncercarea d~ a 19. Atunci
da focturceşti,
corabiilor
nap ţ"11 sa-

Longo Giustiniani s-a ch'.bzuit. ca în cursul
· de d'ireme1e t urceş t·1 ş1· sa~ 1e dea foe.
se apropie
dă greş.
Şi pregătind o triremă şi punînd întrînsa pe cei mai încercaţi dintre italieni şi tot felul de unelte iscusite, stăteau aşteptînd ora
hotărîtă. Genovezii din Galata însă aflînd ce se face, au anunţat turcilor.
Şi turcii în noaptea aceea au rămas mereu treji şi, punîndu-şi tunurile în
poziţie de tragere, aşteptau pe latini. Iar latinii neştiind că necredincioŞii
au fost anunţaţi de cei din Galata, pe la miezul nopţii trirema ridicînd ancorele fără nici un zgomot, se apropia de vasele turceşti. Turcii însă punînd foc în iarba de puşcă a tunului, căci toată noaptea au veghiat, piatra
slohozită asupra triremei a lovit-o cu mare bubuitură şi a dat-o la fund.
înecînd-o sub apă cu oamenii de pe ea. Aceasta le-a pricinuit latinilor mare
frică şi spaimă şi lui Ioan multă inimă rea. Căci cei înecaţi erau toţi de
pe corabia lui, tineri asta.şi bine echipaţi şi foarte războinici, peste 150.
Turcii în schimb înălţaţi de izbîndă şi ridicînd un strigăt mare cu răcnet
de război, toţi şi cei de pe vase şi cei din corturi, au făcut pînă în înaltul
cerului un vuet atît de mare, incit se părea că acea parte de pămînt se cutremură : şi de frică şi cei din Constantinopole şi cei din Galata• ţipau
cu toţii.
20. Făcîndu-se ziuă, turdi, şi bucuroşi şi plini de cur;1j, se
luptau şi, îngîmfaţi de doborîrea neaşteptată a triremei.
:iu încărcat ţeava tunului cu altă piatră şi ea foarte mare:
şi stătea o corabile la poarta Galatei aproape, încărcată fiind cu folurite
mărfuri şi avînd să plece în Italia ; şi corabia şi încărcătura erau ale neTurcii scu-

30

fundă o corabie genoveză.

19: Cp. şi L. Chalc., II, 153, 7-18 şi G. Sfranţes, 256, 16--258, 5. VeNicolo Barbaro, care e cam pornit asupra genovezilor, ne spune că însuşi
podestatul genovez din Galata a denunţat turcilor planul care a fost pus la cale după
deliberări şi pregătiri începînd din 23 aprilie şi că încercarea s-a făcut în ziua
de 28 aprilie 1453 cu două trireme sub conducerea a trei nobili veneţieni ; vz. Migne.
Patrologia Graeca, 158, 1071 şi 1072 A. Leonard din Chios însă îl face vinovat de
neţianul
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i<.at bta µaxrii; EloD.:ftoo, miv1ai; 10\Ji; µEyLornvai; oou ouv <Tot nmusoo (loµcpat~
xat TOV Aomov anavm Âaov îcp BouA.oµhcp JtaVît., Tcp Î)µEîEQCfl O'TQClT{i> xoeriyfiooo
n:gaukuom. xaµot ÎJ IloALi; UQ'XEÎ: µoL 'X.EVÎ)." - Taiil'a o {3aoLĂEui; axofoai; 'X.aL 2771:>
µrib' on:ooooiiv Ev 'tcp vot BaAoov, ou yag ~V buvmov nagabo{}fjvm TÎ)V IloÂLV toi:i;
Tougxoti; Ex t&v xug&v t&v cPooµatoov· El yag Eixe toiito yEvfo-6-m, notav Mov ;i
11 n:oi:ov tOJtOV 11 noÂtv Eixov µETOtXiiom XQLOTLUVWV tOU µÎ) 'X.QTClJttUELV 'X.aL OVELMtuv 'X.al CJcpmtEALtuv toui; CPooµal.oui;; Ouxt µ6vov XQLonavot, ă>JJJ. 'X.at autol.
ToiiQ'X.OL xat CEBeai:oL Eixov Eţou-fl-EVEÎ:V autoui;.
19. T61E o A6yyoi; 'Iouonviavo; foxi'l!Jarn bu:l t)i:; vuxTo:; rrgooEyytom mi:;
bLÎJQECJL xat lµngiiCJm -raum:;. Kat bi) EîotµaCJai; .µtav t&v tQLÎ)QEWv 'Xat BaAwv I()
Ev auTfJ tou:; ~O'XLµWTatou:; TOOV 'ltaA&v 'X.QL navtoi:a µrixavtxa CJ'XEUî), Lol'ClVîO
Ei<.bExoµEVOL 1'Îjv wgav. Ol. M rEvou'Ltm toii raAatâ µa-fl-6vw; to BgffiµEvov arcfiyyuÂav 'toi:i; ToUQ'XOt:;. OL M TU VUi<.tL E'XELVTI ăygurcvoL btaV'U'XtEQEOOaVn.i; mt o'XEua:; hol.µou:; :n:agataţaµEvot tou:; AaTtvoui; lx.Bixovto. OL 8& AaTi:vot µÎ) yvoovtE:; 'tO µriv'lf3-Ev n:aga TOOV TOU raAani Ei.i; toui; clCJEBEi::;, J'CEQl µfoa:;
15
vli'X.tai; ăgaCJa ta; ăyxugai; fi TQLÎ)Qî):; &'l!JocplJ1t toi:; rcJi.oto~ rcAîJ<TLatouoa ~v.
OL M ToiiQ'XOL EV TU Bo-ravn tili; OXEVii:; J'CUQ BaA6vni;, ~oav yag EV oAn Tli
vuxtt ly~rr1yogon:;, xat Bli E'X.:n:Eµcp{}Et:; o Ji.({to:; xma tiii; TQLÎ)QEw:; 'Xat ouv ilxcp
rcÂEW'tq;> KQOUoai; autfiv, EBaAE 'X.Ut°' imoBeuxwv ctUv to'Li; emBatm:; 3'CEJJ.'lJl<li; Ei.;
Bv-fr6v. Toii"ro toui; Aattvoui; Ei.; cp6{3ov 'XUL ă.ycovla.v ou µtxgav tvEBaAE xat Tov 20
'looavv'l'jv om Ei.; µL'X.QaV a-fruµtav. THCJav yag OL 'l«Itanovno'3EvtEi; ărcavtEi; EX 278b·
tii:; autoii vri6:;, Eutcovot VEoL 'X.O.L llav rcoÂq.tLOTaL, imeg toui; gv'. Ot Be ToiigxoL
Errag{}hn::; Errt -rii Eubox.Lţ.l~ 'XUL cpwvÎ)v µEYMlJV ăgavtti; CJW ăMiJi.ayµ(i>, mivn:; xat OL Ev -roi:; rcAOlOt.i; 'Xat OL EV tai:; tffitî)Vo.i::;, TOOOV ~xov EV ougavoi::; EţEm:µ'\j>a.v, w:; 6o'XEÎ:V TO i<.Aiµa Ei<.EÎ:VO t'i):; yf]:; CJELEo{}ac· 'r«lL EX 'TOV cpb{3ou xat OL 25
TÎJ:; IloAEW:; xat OL toii raAaTCi. :n:avTEi; lB6wv.
20. CHµEga:; ol'.iv yEvoµhri:; i(.QL xagµootrvw:; TE 'X.OL Eu{}a(l'O'ci>:; 'XUTaJtOAEµtţovTE:;, haB~rnvoµEvOL Errt rii angoCJ6ox.fitcp xamBoJi.u tii:; TQLÎ)QEw:;. ăi.Aov At{}ov 'XCll autov :n:aµµEyE'3îj tli cpooAE{ţ tî\i; xwvEtai; EVÎ)QµOCJClV. 'XaL 8li LCJtaµEVî):;
µtă; vrio:; Ev TU :n:uAu i:oii raJi.atâ Eyyu:;, cpEQOUoî)i; cp6gtov Eµ:n:OQL'XOV rcavtotwv
:~O·
Fi6U.1,· xat µEAÂOUcrTJ:; Ev 'ltaAl<;L :n:A.EELV, ~v yug 'Y..UL fi vaii:; ML o cp6gw:; twv
16 ăyxugai; P I :rtA'l'}OLaţouoa scripsi: :rcA.'llo[aţwv P li 28 ~va~guvoµFvot Buii: i'.-va~1~gu
P li 29 -ci') cpoA.Eă P.

v6µEvoL

neizbutirea încercării pe unul din conducători Iacoho Coco, care, din ambiţie, n-a
vrut să ~ină seama de ordinele date; ibid. 159, 932 D şi 933 A.
20 : Despre scufundarea corăbiei genoveze cp. G. Sfranţes, 259 ; şi poate şi Critobul, I, 44 se referă la aceeaşi întîmplare; vz. C. Muller, p. 88 notă. Se pare să fie
aceeaşi întîmplarc ne carP Nirolo Barbaro în iurnalul său o însemneaz?i Ia ziua de
5 mili 1453: vz. Migne, Patrologia Graeca, I::i8, 1072 C Leonard din Chios în scrisoarea sa pare să facă o confuzie cronologică, istorisind întîmplarea încii înainte de
încercarea neizbutită de a da foc corăbiilor; ibid., 159, 931 D şi 932 A.
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gustorilor din Galata ; slobozind turcii piatra, au spart pîntecele corăbiei
şi, crăpînd cu totul, s-a scufundat în fundul mării. Acest dar a fost răs
plata pentru prietenia curată pe care galatenii au arătat-o turcilor. Căci
în aceeaşi zi au mers la paşale şi cu glas mare spuneau, cum că : „Noi
prieteni fiind şi purtîndu-ne ca nişte prieteni, v-am semnalat venirea triremei ; şi dacă n-aţi fi auzit de la noi de venirea ei, zădarnice ar fi fost
ostenelile cu aducerea peste uscat în port a celor optzeci de vase; căci
cenuşă şi praf aveau să le facă romeiL Iar voi în loc de răsplată ne-aţi
făcut o pagubă atît de mare". Vizirii însă au răspuns, că : „Noi n-am
ştiut că e corabia voastră, ci fiind de bună credinţă, că este a inamicilor,
am făcut aceasta. Aveţi încredere, faceţi-ne urări să luăm oraşul, căci e
gata acum şi clipa e aproape, şi atunci toată paguba şi orice altă datorie
vi se va da vouă". - Cu aceste cuvinte dulci au plecat, fără să ştie nenorociţii, că şi ei şi oraşul lor, ca şi Constantinopolea, tot aşa vor ajunge
şi ei peste puţin timp.
21. Iar tiranul a făcut şi un pod de lemn, uitîndu-te dinspre
Galata în direcţia regiunii Vînătorului. Şi a fost construit
aşa : a poruncit de s-au strîns butoaie de vin peste o mie şi, legînd cu
odgoane un rînd în lărgime cît fac două butoaie aşezate de-a lungul, şi
iarăşi încă un rînd asemenea celui dintîi, apoi le-a prins la un loc şi le-a
încheiat cele două rînduri şi, punînd de amîndouă părţile bîrne prinse cu
piroane, a aşternut de asupra scînduri. şi avea podul o lărgime, încît fără
greutate puteau trece de-a latul cinci ostaşi pedeştri.
Pod peste
Cornul de Aur.

:20

25

XXXIX. încheind toate pregătirile, după cum i se părea
lui mai bine, a trimis în oraş, spunînd împăratului : „Află
că toate pregătirile de război s-au încheiat; şi e vreme să
schimb în faptă de acum ce mi-am pus de mult în cap; atingerea ţelului
o lăsăm în seama lui dumnezeu. Ce spui? Vrei să laşi oraşul şi să te duci,
unrle vrei, şi cu dregătorii tăi şi cu ceea ce au, lăsînd poporul să fie fără

Mahomed
11
cere predarea
Constantlnopolei.

21 : d; KuvT)yov in direcţia \'inătorului: regiunea Vînătorului se întindea între
zid şi ţărmul Cornului de Aur, spre cartierul Vlaherne. Şi Leonard din Chios
spune că podul a fost construit din vasis vinariis colligatis „butoaie de vin legate
unul de altul", subtructis confixisque lignis, quo exercitus decurreret, ad murum
prope, iuxta urbis fanum, imitatus Xerxis potentiam, qui ex Asia în Thraciam Bosphoro
exercitum traduxit „legîndu-le pe dedesubt şi fixîndu-le cu bîrne, ca să poată trece
oastea, aproape de zid, lingă o biserică din oraş, luîndu-se după puterea lui Xerxe
.care a trecut peste Bosfor armata din Asia în Tracia". Migne, Patrolo~ia Graeca,
159, 931 A. Nicolo Barbaro spune că acest e<>d a fost construit din barei legate
intreolaltă şi în jurnalul său notează că s-a facut în ziua de 19 mai 1453. Ibid., 158,
1074 A. Despre acest pod vz. şi L. Chalc., II, 153, 25-154, 3; Critobul. I, 27, 2 şi
G. Sfran\es, 252, 2-11.
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Eµrc6gwv TOU !'al.ani, acpEvTE; ol Tougxot TOV Mflov,

btEQQllţE T1 ]V
1

yaOTEQa l'i'jc;

v11oc; xai f>La(>(>aydoric; ăgbriv XatrnovTlo-{}n, Ev tei'> Bu{).qi. TouTO TO bwgov avtă.
µm1nc; tfJ; axgmcpvou; cpt/,tac;, ~; EJCEbEtţavTO Toligxot tou; raA.anvou;. 'AniJrnav
yag Ev toi:c; µEytatavotc; auri\ tj'j 1'1µEQ~ {3ooovrn;, wc;·

„ 'HµEi:c; cplAot ovnc; xai

Ta tfJ; cplALac; 1CQ'clTTOVTEc; E<rriµavaµEv TÎ]V EAE\JOLV Tfic; TQl~QEWc;.

xai yag El

5

oux ECHE nag' 11µi:v hwno'8evTEc; TÎ]V EAE\JOLV auTfJc;, El; XEVOV âv 11oav oi TOOOL
x.6rcoL TWV bta 'ţ,rigă; doax'8ivtwv Ev tei'> A~EVL oybo~;wvm nA.oLwv. TE<pQa yag
EµEAAOV YEYOVEvat 'X.ai x6vtc; naga TOOV ·pwµalwv. 'YµEi:c;
rcl.llQWOaVTE;, E1COlllOUTE 11µi:v TÎ]V TOOaUT'YJV triµlav." -

bE

T~V

avnµL<J{}lav

27%

Oi f>f, µrnaţovtEc; anEXQL-

vav-ro, on· „Ml] ytvcixrxovnc; uµETEQUV dvm 'TÎ]V vauv, &A.A.a '8a(>(>ouvTEc; TOOV

10

unEvavTtwv Flvm, wurn xai mngaxaµEv. "EXETE oi'.iv '8u(>(>o; xai d1xrn'8E rou
AaBEi:v fiµac; TÎ]v rc6Atv, xai yag 11f>ri nă.grnnv xai o xmgoc; f.yyuc; Eottv, xat
TOTE năoa triµta xat rcăv ETEQOV TO ocpEtA.OµEVOV uµi:v f>o%onm. ".- ~uv TOUtotc; Tote; µEtl1tzlotc; AOyou; (miJooav, µÎ] Etf>OTEc; of ă{)-ÂLOL, OTL XUL aUTOL XUL ÎJ
1r:OALc; aUTWV, wc; ll KwvoTaVTLVOlJ, o-l)tw xat autoi YEVllO'OVTat µn" oi..tyov.
21. ·o f>f, TUQ<lVVOc; xaTEOXEUaO'E xat yE<pllQUV 'ţ,uÂLVOV, foto TOOV TOU raÂată BMnwv de; Kuvriyov. 'H bE xatm:rxEuÎ] ?iv o{hwc; &.'3-gotoac; xEÂEUoEl olvoMxa ayyEi:a U1CEQ Ta zli..ta Y..UL fl~O'ac; xa/...oobl.ot; de; nA.Urnc;, ooov TU f)fo ayyEi:a
XaTa µfix.oe; tWEVTat, OQµa-8ov EVU xat hEQOV naÂtV ogµa{)ov oµoLOV T'CtJ ngwTql, Eha owa'l!Jac; 'X.Ul ouvagµ6oa; Touc; Mo OQµa-8ouc; xut floxouc; EX TOOV Mo
µEgoov rcgoori/..woac;, oavlflac; xaTEoTQWOEv. Kat iyqovEt de; n/..arn; 1'1 yEcpuga,

15

20'

WoTE arcovoo; 'JTEvTE Xata n/..clrnc; f>LliQXEO{}m OTQCltlWTac; nEţouc;.
XXXIX. 'AnctQTLO'a.c; oiiv TU mivm, wc; aul'<{> iMxEl xaA.oo;, Emµ1jJEV l::vflov
AEywv np Baot/,Ei:· „rL.vwcrxE ta tou rtoAEµou 1]flri arrrigr[.o-8av xat xmg6c; fonv
arco TOU vuv ngă'ţ,m TO f.v-8uµri-8h 1CQO rcoAA.ou rtag' fiµi:v vuv· 'TÎ]v f)f, ExBaoLV TOU 25
GXO'JTOU t<{l 8Eci'> acpl.EµEv. Ti ÂEyEtc;; BouAEL XUTClAlrtELV TÎ]V rtOÂ.LV xat WTEÂ-8Ei:V, 2801J
h-8a xat BouÎ1E1, µnu xai twv ooov agx6Vtoov 'ltai nov fomQx6nwv aU-roi:c;, xa3 ToU(l'XOL

TOU~ rai..anvoui;

P; fortasse ToU(IXoLi; Ol rai..anvoi.

XXXIX 1 : spunînd împăratului: După Critobul, I, 26, 1-2 Mahomed II îi cere
lui Constantin XII la începutul împresurării să i se predea. Şi Leonard din Chios
în scrisoarea sa istoriseşte îndată după încercarea de a da foc corăbiilor turceşti din
·Cornul de Aur, că turcul s-a făcut că vrea să încheie pace; dar că n-a făcut-o aceasta
· decît numai să nu supere pe dumnezeu, pentru că n-a încercat mai întîi pe cale paş
nică să cîştige pe duşman. Migne, Patrologia Graeca, 159, 933 BC. Face să amintim
că Leonard mai dă ştirea unică şi interesantă că în tabără turcească s-a răspîndit
zvonul că Iancu de Hunedoara, „numit în popor cel Alb", Blancus vulgo nuncupatus.
a sosit la Dunăre să pornească asupra turcilor. lbid., 937 A.
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mc1 o paguba şi din partea noastră şi din partea ia ? Sau vrei să rezişti
cu viaţa vei pierde şi ce ai, tu şi cei ce te urmează, iar poporul robit de turci o să se risipească peste tot pămîntul ?" - împăratul
însă cu sfatul ţării a răspuns : „De vrei să trăieşti în pace cu noi şi tu,
precum au trăit şi părinţii tăi, mulţumesc lui dumnezeu. Căci aceia, pe
înaintaşii mei îi socoteau de părinţi, iar oraşul acesta le era ca o patrie :
şi Ia timp de nevoie toţi au venit într-însul şi au scăpat teferi ; şi nici unul
care încerca să-i stea împotrivă, n-a avut viaţă lungă. Aibi şi cetăţile şi
pilmîntul care I-ai răpit de la noi pe nedrept, ca fiind pe drept ale tale, şi
fixează-ţi şi tributuri atît de mari. cît e după puterea noastră, să-ţi dăm în
fiecare an, şi pleacă în pace! Căci nădăjduind să cîştigi, de unde ştii că
de partea ta va fi cîşiigul ? Cît despre oraş, să ţi-l dau, nu e nici în puterea mea nici a altcuiva din locuitorii lui, căci, cu toţii într-un gînd, din propria noastră voinţă, mai bine vom muri şi viaţa nu ne vom cruţa-o".
2. Acestea auzind tiranul, a pierdut or'.ce nădejde într-o predare paş
nică a Constantinopolei ; şi a hotărît să se facă în toată oastea strigări şi,
ziua de atac a făcut-o cunoscută, cu jurămînt, că lui nu-i trebuie alt cîştig
decît zidurile şi clădirile oraşului, toată cealaltă avere şi toţi robii de
război: „cîştigul vostru să fie!" -- Cu toţii l-au aplaudat atunci.

şi împreună

5

10

l.5

20

25

3. Făcîndu-se seara, sultanul a trimis de jur-împrejurul taberei crainici şi a poruncit, ca în fiecare cort să aprindă
lumini şi focuri mari şi la luminile aprinse toţi cu mare
larmă şi strigăt să-şi ridice glasul lor necurat care arată necredinţa lor.
Şi era de văzut şi de auzit lucru minunat şi înspăimîntător; căci luminile revărsîndu-se asupra pămîntului şi mării, luminau mai tare ca soarele toată Constantinopolea, Galata, toate corăbiile şi vasele. De cealaltă
parte, Scutari şi toată suprafaţa mării străluceau aşa de tare, de parcă ar
Turcii pregă
tesc atacul
general.

2: :cpoboaiav predare: vz. :cpoblboaam 397, 29 „să se predea" şi :cpoMvns t'Î)v
xwpav 417, 28 „au predat localitatea", aşa că nu e nevoie de schimbarea propusă de
Bekker în napaboa[av. - oµ6aas cu jurămint ş.a.m.d. : se aseamănă cu cele spuse de
Leonard din Chios : „Juratque ... omnem depopulationem omnemque hominum utriusque
sexus genus, omnemque pariter urbis thesaurum atque substantiam libere bellatoribus
donatam", „Şi jură... că toată pra.da şi tot neamul omenesc, bărbaţi şi femei, aşij
derea şi toate odoarele şi averea oraşului sînt date în voia luptătorilor". Ibid., 159,
938 B.
3 : Făcindu-se seara ş.a.m.d. : Toată această pregătire şi iluminare a taberei
turceşti şi rugăciuni rostite cu glas mare s-au făcut, după jurnalul lui Nicolo Barbaro,
în 26 mai, dar în mai largă măsură în 27 mai 1453; Migne, Patrologia Graeca, 158,
1074 D şi 1075 A. Iar rugăciunea spusă cu glas mare era, ne spune Leonard din
Chios „lllala Illala Mahomet Russolalla adiră dumnezeu este şi va fi întotdeauna şi
Mahomed e servul lui". lbid., 159, 938 C. Cp. şi G. Sfrantes, 269, 6---12. Critobul, I.
53 în schimb, care caută să descrie pe eroul său Mahomed II ca pe un erou antic
elen, spune că toată pregătirea pentru atacul general s-a făcut într-o linişte desă
vîrşită, incit a impresionat mult pe bizantini, o vădită inventie literară a lui Critobul.
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TaAwtci:iv tOV biiµov

&ţl)µwv

Eivm iUlL rrag' Î)µoov ml JtUQU O"ou; 11

avnot~vm

;ml crUV rtfl ţwfl ~L tel UJtUQXOVta aJtOAWEL<; ou tE iUlL ot µna (JE, o bE. biiµo<;
atxµaÂoono'3d<; rraQa rfuv TouQiUOV thaonaQOOCJLV E:v rraou rfl yfl;" - 'O BaoLÂEu<;

~,

&rrtxQtvato CJuv tjj

<TUyxÂ:Î}t~·

"Et µh BovÂ.EL, m'3ci:i<; xat oL rratEQE<; CJou
1

t:ţl}CJav,

ELQflVLxoo<; <Tuv fiµiv ouţi)om -x.a.t ou, t<i'> E>t"<O xaQL<;. IE'XEivoL yae "tou:;
iµou<; yovti<; ro<; rratE(>Cl<; EÂ.6yLţov 'i«lL OUtOO<; E-t:tµoov, ri)v f)~ 1tOÂ.LV tClUtl}V ro:;

5

:rrm:etba. · i«lt yaQ f.v iUlLf!CÎl rrEQtota<JEoo:; ărravrt<; E:vro<; tautfl<; dolbvtt<; f.<Jw'3floa.v xa.l oubd<; o &vn<Ttatvrov f.µa.xgoBtw. "ExE bE. x.at ta rra1l' fiµiv &Qnax'3f.vra
âbtxoo<; XUCJtQa 'X.CIL YllV ro<; b.txma î<.ClL CmOxo'l'OV xal tou:; <pOQOU<; TOOOU<;, O(JOU<;
'X.a.ta tÎ)v fiµEtEQav Mva.µw, xa-rl' ho<; mii boiivat oot ml rucEÂ.'3t Ev defivu.
Tt YclQ oiba<;, EL '3a.QQOOV î<.EQC>ăvm EUQE{}fi<; X.EQbav'3ti.r<;; To bE. tÎJV noALV (JOL
boiivm, olrr' f.µ6v fonv o\rr' ID.ou 'tOOV mtotMuvroov E:v taut'n · xotvfl yae yvwµu

nă.vrn;

a.urnrreomefroo<; &rro'3avouµtv xal ou cpetooµE'3a Tii<;

ţooii<;

10

Î}µoov." -

2. Ta.iita. &xofoa.<; o tUQavvo:; xa.l futoyvou:; tÎ)v ELQflVtxl\v tl'\<; TioAEooi;;
:rtQoboo-Lav, WQLOEV btaAaAta:; yEvfo{}m E:v nă.<Jn tfl O"tQa.n~ x.at E.bfiJ..ooCJE tÎJV
15
-fiµEQCIV tOU :rtoMµou, oµoCJa<; ro:; ouxtt'' ăUo XQUţEL XEQBo:; ltAÎ)v Tcl<; olxoboµa:; 28 l b
xat tel T&LXfl •i)<; :rtOÂ.EW<;, tov a. ăÂ.Â.ov aJtavta. '3îţCJa.UQOV xal a.txµa.AW<TlaV.
„fotoooa.v uµ&v 'X.EQtlfl." - TotE OL JtUvtf.<; Eucpfiµl}O'a.V.
3. 'Eorrf.Qa.<; bE. ytvoµEVl}<; 'X.fiQU'X.Ct<; xllxÂ.~ Toii <JTQITTorr6Bou O't&LÂ.a.<; El'tQO<J't:UTIEV, Ev mlCJŢ] Oî<.flVfi CjlOOTa µEyaAa. XClL JtUQ)(.(l tcl<; UVlctlVaL xal tOOV <pWTOOV
avacp'3EvTOOV navra:; ouv llX~ xat Bon &Aa.Aaţm TÎ)V µta.QclV ClUTOOV cpoovi)v tÎ)V
0

bl}Â.ouoa.v tÎ)v a.ut&v U(JEBEta.V. Ka.t ~V tt>Ei:v 'X.<lL aX.OU(JClL ~EVOV itEQCl<;' TU YclQ
cp&Ta. unEQtxxu'3tvro E:v YU 'X.al '3a.A6.oon UTtEQ rov ~Â.wv t:Aa.µnov TÎ)v rriioa.v IT6Âtv, TOV ra.Aa.răv, ta:; vila<; anooa.:; xa.l Tcl JtAOUx. ITEQCl, TO ~'XOUTUQtOV 1<.a.l fi
EmcpavELa naCJa. til<; uygfo; TO(JOUTOV UJTEQÎ)<JtQa.JtTOV, ooov EÎ'.JtOL n<; itEQClUVOU Bt-

2

oe

P: aoii Bull 11 5 auvl;ilaaL P II 15 itQol>oatav P: naQal>oaiav Bek.
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fi fost lumin;:ite de fulger, putea spune careva. Şi, o, de ar fi fost fulger
care nu numai să lumineze, ci şi să ardă şi să mistuiască ! Bizantinilor
însă li se părea că a izbucnit un foc în oastea duşmană şi alergau pînă
la spărtura zidului. Şi văzînd dănţuirile lor şi auzind strigătele lor înăl
ţate cu veselie, prevedeau ce are să vină şi cu inima strînsă ziceau către
dumnezeu : „doamne, cruţă-ne de ameninţarea ta cea dreaptă şi izbă
veşte-ne din mîna potrivnicului". Iar oamenii din popor, numai Cînd au
zărit aşa privelişte şi au auzit strigătul, suflau pe jumătate morţi, de
nu-şi puteau trage sufletul nici răsufla.
10

15

20

25

4. I n noaptea aceea, Ioan ostenindu-se mult, a poruncit să
adune toţi butucii de vie ce se găseau în oraş, şi să fie aşe
zaţi pe ruinile zidului căzut ; înăuntru a făcut alt şanţ, pentru ca să poată fi păzită partea de zid căzută ; bizantinii
tăinuite.
însă văzînd că intrările şi ieşirile lor pot fi zărite, nu mai
puteau ieşi afară de poartă, pentru a se împotrivi turcilor la întăritura
dinafară, fiind descoperiţi din cauza zidurilor căzute ; dar erau unii bă
lrîni care ştiau de o portiţă lăturalnică pe sub pămînt înspre partea de
jos a palatului ; ea iusese închisă bine cu zid de mulţi ani. lncunoştinţînd
pe împărat, din ordinul lui a fost deschisă; şi făceau ieşiri printr-însa,
acoperiţi fiind de zidurile întregi şi se luptau în contra turcilor pe locul
din faţa zidurilor. Numele acelei porţi ascunse se chema odinioară
Chercoporta.
Măsuri

de apă
rare în faţa
zidului căzut;
deschiderea
unei porţi

Atacul general începe.
Numărul atacatorilor şi al
apărătorilor.

a început să dea atacul general într-o zi de
duminică. Şi după ce s-a făcut seara, n-a dat în noaptea
~ceea răgaz Bizantinilor. Şi era duminica aceea a Tuturor
:)finţilor, în ziua de 27 mai.

5. Tiranul

însă

4 : ln noaptea aceea Ioan ostenindu-se: cp. cu Leonard din Chios : „lnterea
capitaneus generalis Ioannes Iustinianus, totius fortunae observator, ut praesensit ex
proclamatione Teucrorum praesto daturum certamen, agebat confestim murorum, quos
machina contriverat, reparationem. Intru aceea comandantul general Ioan Giustiniani,
în grija căruia erau toate, cum a presimţit din proclamaţia turcilor că acuma va da
lu.pta, de îndată a început să se ocupe .de refacerea zidului zdruncinat de tun",
Migne, Patrologia Graeca, 159, 936 A. - o portiţă ..• a fost deschisă ... se chema odinioară Chercoporta: Incidentul fatal cu deschiderea acestei porţi tăinuite, deschisă spre
nenorocirea bizantinilor, căci printr-însa au avut să se strecoare turcii în oraş, ceea
ce a dus apoi 'Ia cucerirea lui, ne e transmis numai de cronica lui Duca. Această portiţă, zidită de mult timp, se vede că este aceeaşi despre care Nichita Choniat în Istoria
sa ne spune că a fost închisă de Isac II Angel (1185-1195). Acesta credea în profeţii mincinoase şi i s-a prezi:; că cruciaţii lui Frederic Barbarosa au să pătrundă în
Constantinopole 6tă., Tfti; ÂEyoµhf)i; Ev>..oxil'xou.~ 1CUÂÎ6~i; „ pri_n portiţa numită a lui
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xriv. l(al. yaQ E'WE fiv 'XEQauvoi; ou cpord.ţoov µ6vov, &J„/..U xal. ·x„o:raxa.[oov xal. f>arcavwv· Ot bf. 'Poo~i:oL EMxouv rcliQ EµJtrnEi:v Ev nt> oTQatEuµatL xal. xathQEXov
EOOi; TOU EQEIJtLO\J. Kal. OQWVtEi; autfov Tai; OQXÎJ<JHi; xal. Tai; E1JcpQOOUVOOi; axoliovTEi; 0.1..al..ayai; tai; ytvoµhai;, rrgoEoogoov 10 µH.Aov xal. ouv xaQBt~ ow1ETQLµµEvn rrgoi; TOV 8EOV EÂEyov· "KUQLE cpEÎ:Om fiµăi; tlţi; Btxal..ai; 00\J CtlTHAÎ\i; xal.
AUtQOOom fiµăi; EX TOJV XHQWV TOU avnxELµivou." - Ot bf. briµ6Tm µ6vov lMv-

5

TEi; TÎ]v TO<JaUTlJV {}fov xal. n1v Bo1'1v axofoavni;, wi; llµl'~aVEÎ:i; EJtVl::OV µÎl buvâµEVOL EAxHV JtVEUµa µfit' an:ocpuoăv.

4. 'O bE llooavvrii; bta -rfii; V\J'XîOi; Ei!.fJLVlJi; ayoovtoaµEvoi; xai. XEAEUaa;
tai; XAîJµatibai; an:aoai; tai; EUQt.OXoµivac; EV tfl JtOAH <J'UvayayEÎ:V xal. tE{}fivm
Ev rni:i; EQHlTLoti;, xarnoxeuaoa:; ăAAlJV tacpQov fvflo{}Ev, rnu cpuMnrn{}m 1a TELXYJ
1a cp{}aghrn, ot bE 'Pffiµai:ot lMvTE~ TÎlV ElooBoi~oBov au1wv cpavEgav yEvoµhriv
xal. µÎl Buvaµivoui; E'ţtivm E'ţoo tlţi; n:ul..rii; xal. aVTL<Jtao{}m Toi:i; TouQXOLc; EV t{il
E~OOxUOtQcp, arcqnxaÂurcto'Ui; ov-rai;, TWV tELXEOOV Xatamo6vtoov, fioav TLVEi; TOJV
YEQOVt(l)V EllLOTâµEVOL rcagalîOQtlOV EV llQO llOMWV XQOVOOV aocpal-wi; lTEcpQctY~lEvov, Ulîoymov, lTQOi; TO xatoo'8Ev µEQOi; tOU îCaAaTLO'U. Kat Bril-oooavn:i; t{i'l Ba<JLÂEÎ:, f)la llQOOîU~Ecoi; ahou Îjvolx'8ri. 'XOL E~ÎJQXOVTO E'ţ autou llEQW'XElTOµEVOL
Toi::; TELXEOL rni:i; uytalvo'U<JL xat avn:µaxovto Toi:i; TouQXOLi; Ev t{i'l llEQLBol-a[q,J.
To bf. ovoµ a 1fii; xgucpfii; EX.EL vrii; lTUAlJi; E'X.aAEÎ: TO îCOTE KFQ'XOlTOQta.
5. 'O bE tuQavvo:; 11g~mo fiµee~ KuQwxfl ouvalttELv n:61..Eµov xo{}of-tx6v.
Kat bi) EolTEQai; yEvoµhri:; oux EbooxEv &varrauoLv toi:i;: 'Pooµa.loti;: tfl vuxtl EXFLvn. ';'Hv yag fi Kugmxi) hELVlJ tOJV ay[oov rravtoov, ă.yoov o Ma'loi; ÎjµEQai; xţ".

2 EV.TCEOEÎV p 114 YLVOflEVU; P: yEvoµha; Buii 1113
Bek 1114 TEtXEwv P.

uvt[arnai'lm P: civi'l[arnai'}uL

Xilochcrcos şi stăpînit de gînduri ca acestea a zidit-o cu var şi cărămidă ~rsă" mi:;
TOLaiitm; .TCQOATJq?fiEi; yvwµm; aut~V Ţf TÎ}V 3uA6XEQXOV Ma TLTUVOU xat .rcUv'i>ou o:nij;
u.rc€cpga;Ev ed. Bonn, 529, 1. Tot prin această portă, desfundînd-o, aderenţii răsculatului
Ioan VI Cantacuzino plănuiesc să-l introducă în oraş: tÎ}v tlj; 3u},ox€gxou ÂEYofLEvTJV .rcuÂl'JV
Ex. itoJ..Awv hwv ă.rccpxoboµT)µhriv OLoQusav'tE; dacl.yuv Istoria lui Ioan Cantacuzino, ed. Bonn
voi. II, 558, 2: „desfundînd poarta cu num~le Xilochercos care era zidită de mulţi ani,
să-l aducă înăuntru". Poarta era aşezată· spre capătul de nord al zidului celui mare
dinspre uscat în faţa palatului împărătesc, ale cărui ruine măreţe sînt cunoscute azi
sub numele turcesc, Tekfur-serai. Din ·cauza acestor locuri, dar mai ales a aceluia
din Nichita Choniat, greu poate fi Poarta Xilochercos identică cu actuala Belgrad-capu,
Poarta Belgradului, aşezată în partea de sud a zidului îndată mai la nord de Poarta
de Aur, după cum e însemnată în M. Is. Nomi1dis, XO.QtTJ; to.rcoy{laqiuto; xat ciQx.cuoJ..oA.Lxo; tije; flEaaLwvLxij; Kwvatuvnvou.rc6A.Ew;, Stambul. 1937.
5 : în ziua de 27 mai: Cp. şi jurnalul lui Nicolo Barbaro la ziua de 27 mai
1453 şi G. Sfranţes, 269, 6.

23-5217
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6. Cînd s-a zărit de ziuă însă, a început să se ţină de război, nu aşa
mult pînă la ora nouă din zi, după ora nouă însă şi-a împărţit armata
de la palat pînă la Poarta de Aur. Şi cele optzeci de vase au înconjurat
de la Xiloporta pînă în cartierul Platea, iar celelalte vase care stăteau la
Diplochionion, au înconjurat de la Poarta Frumoasă trecînd de Marele
Dimitrie din Acropole şi de Poarta cea mică de la mănăstirea Maicii
Domnului Odighitria. Coborînd ei pînă la Palatul cel Mare şi trecînd prin
port, au înconjurat pînă la Blanca ; şi fiecare vas avea cite o scară de
fnălţimea zidurilor şi alte unelte de tot felul.
7. La apusul soarelui a răsunat alarma generală de luptă şi însuşi sultanul e pe cal la ora două din seară ; şi oastea înşirată era mare foarte.
Lupta se dădea în faţa zidurilor căzute de ienicerii lui credincioşi, tineri
voinici de tot ; şi se ·luptau foarte ca nişte lei, mai bine de zece mii ; în
spate şi pe lături oameni luptători de-a· călare peste 100 de mii, iar în
părţile de jos pînă la limanul de la Poarta de Aur o altă sută de mii şi
mai bine; şi de la Jocul unde stătea sultanul pînă la marginile palatului
alte cincizeci de mii şi pe vase şi pe pod fără de nu,măr.
8. Cei dinăuntru s-au împărţit şi ei; împăratul cu Ioan Giustiniani
la zidurile căzute, afară de cetate în locul din faţa zidurilor, avînd sub
ascultarea lor latini şi romei ca la trei mii; marele duce la (Poarta) lmpărătească avînd ca la cinci sute ; la ziduri dinspre mare şi meterezele de
la Poarta de Lemn pînă la Poarta Frumoasă, arcaşi cY arcuri grele şi cu
arcuri obişnuite mai bine de cinci sute; de la Poarta Frumosă făcînd înconjurul întreg pînă la Poarta de Aur, la fiecare meterez cîte un ostaş
sau cu arc obişnuit sau cu arc greu sau cu un aruncător de pietre, toată
noaptea stînd treji, fără să doarmă de loc.
6 : Cînd s-a zărit de ziua: luni 28 mai. --0.upă ora nouă însă: e pe la 3 după
pentru ca soarele să cadă în ochii apărătorilor ; vz. Critobul, I, 54, I. de la palat pînă la Poarta de Aur: adică de-a lungul întregului zid dinspre uscat, de
Ia Cornul de Aur pînă la Marea de Marmara. - de la Xiloporta pînă în cartierul
Platea: Xiloporta, adică Poarta de Lemn ce se afla lingă Cornul de Aur la capătul
zidului dinspre uscat; aşadar de-a lungul zidului dinspre Cornul de Aur pînă în regiunea, cam unde se sfirşea zidul dinspre uscat de odinioară al lui Constantin cel
Mare şi unde se afla cartierul Platea. De aici pînă la revărsarea Cornului de Aur
vasele turceşti nu se puteau apropia de frica corăbiilor bizantine şi latine. la
Diplochionion: adică în portul de la Coloana lngemănată; vz. XXXVIII, 7. - de la
Poarta Frumoasă... pînă la Blanca : adică de-a lungul întregului zid dinspre Marea
de Marmara, de la revărsarea Cornului de Aur în această mare pînă în dreptul cartierului Blanca, azi Blanga-bostan (grădina Blanga). - Marele Dimitrie din acropole:
vz. XXXVIII 7. - Odighitria: e unul din multele atribute ale Maicii Domnului, adică
buna călăuză, ocrotitoare la drum.
7: La apusul soarelui: luni 28 mai - ora două din seară: adică pe la vreo
10 seara, în luna mai. - în faţa zidurilor căzute: din valea pîrăului Licos între Poarta
Sf. Roman azi Top-capu, la sud şi Poarta lui Charsias, azi Edirne-capu, la nord. amiază,
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6. "Emqiwoxoforic; OE tytc; ljµiQac; ouvyt'ljJE rr6Â.Eµov ou t6oov

ăXQtc;

WQa<;

ivvcm1c;, µEta OE tÎJv hvatriv btEiÂ.E tov <rtQatov futo tou nai.attou µixQL •i\::
XQooi1c;. Kat ta oyborptovm nÂ.oi:a âno tfi:; SuÂ.on6Qtl}c; ăXQL tfic; IIAatfoc;, ta
~E ETEQCl Tcl LOtaµEva Ev te{> ~LJtÂ.OXlOVLq:> rrEQlEXUXÂ.Woav cmo tytc; 'QQaLac; nu~
Âl];,

~haBavta tov Miya ~riµÎJtQlOV tÎ]v axQ6noÂ.tv xat -riJv I16Qtav tÎ]v µtxQav

283b

n1v

Ev tfl µovfl tftc; 'ObriylJtQ(a:;. KmaBavtEc; to µiya naMnov xat btaBavtEc;
-rov /,1µ€va llEQLEX'U'XÂWoav ClXQl TOU BÂ.ayxa, E'XClO"tOV autoov exov &va xA.i.µaxa
\o6om{}µov toi::; tELXEOt xat navtoi.av ăMriv :rcaQaoxrn11v.
7. ~wav-roc; oiiv oou fiA.tou "to evuW.tov ilxrioE xat a.utoc; o tuQavvoc; ecptnJto:; tfl brntEQ~ foniQac;· xat {iv l'l naQ<ltaţ,l~ µEyaÂ.lJ ocpMQa. 'EµaxEto o-Ov xaTU nQ6ow:rcov TWV rrw6vtwv THXEWV oliv toi c; autou motoi:c; bouÂ.otc; vfotc; xai.
navâAXEOtV" unEQµaxouvtEc; wc;

AEoVtEc; E:JlExEtva tWV bixa XLAt<Îbwv,

10

f,~6m<r'3Ev

M xat ex ni.ay.i.wv ăvf>QEc; µaxq.tot fn:rc6tm u:rcf-Q tac; ~ xtA.tâbac;, h f>f, toi:c; xatoo
µEQE<Jtv ăxQt toli A.1µivoc; tfjc; XQuofic; EtEQat €xatov xat enixELva xai fut6 tou
-r6nou, o-O i'.otato o fiyEµwv, t:wc; tou naÂ.mi.ou tac; ăxQac; EtEQat :rcEvtÎJxovm xtÂtaf>Ec; xat Ele; ta rcÂ.oi:a xal. tÎ]v yicpuQav unEQ &Qt'3µ6v.
8. Ot f>f, Evto:; xal. autoi btaµEQlo'3€vnc;, o µh o BaotÂ.E'uc; oliv Te{> 'Iwcivvn 'Iouon vlavc{> Ev 'rnl'c; TEtXE<JtV roi:c; mooliotv e~w rnu Mo"t'QOU Ev ttî> nEQtB6Aq:i,
i:xovtEc; µd}' autouc; Am;(vouc; xal. 'Pooµai.ouc; wc; TQlOXtA.i.ouc;· o f>f, µiyac; bouxuc;
iv tfi BaotÂ.txfi (ITuAu) exoov wc; nEvtmtoo(ouc;, Tcl be nQoc; t~V '3aÂ.aooav TELxri xai.
ot nQoµax&vEc; &no tfic; SvHvric; I16Qmc; looc; ti)c; 'QQCli.ac;, tţayQat6Qot xal T0~6tm E:JlEXElVa nEVTaXOOL(l)V" &no bf, tfjc; 'QQaÎ.ac; not&v TOV YUQOV oÂ.ov ăxe1

15

20

ti)c; XQuoi)c; IluAric; h €xaotq:i rrQoµaxoovt de; 11 •o~o•ric; 11 •ţa.n>6Tl]c; îl nETQo- 284b
f3oÂ.t<rtÎJc;, m(fav o?iv tÎ]v viixta bwBavtEc; âyQunvwc;, µrib' onwoouv xoi.µri'3rvTEc;.

7 [x_(J)v P 1111 nixEcov P li 20 Duf..11 porta I: om. P.

limanul de la Poarta-de-Aur: acest port se afla la capătul zidului celui mare dinspre
uscat la ţărmul Măr_ii de Marmara. - locul, unde stătea sultanul: vz. XXXVII, 8.
8 : s-au împărţit şi ei: Distribuţia apărătorilor, Duca o arată în aceeaşi ordine
ca şi a atacatorilor din § 6. Despre numărul mic al apărătorilor, vz. mai ales G. Sfranţes,
1060 D şi 1061 A, care din însărcinarea împăratului Constantin XII, a cercetat şi a
constatat în chip oficial numărul lor: txouo11; i:i'); n6/..Ew; i:i']; i:oaaun1; El; µtye@o;,

ăv!>Qa; JtQOS clVl:UţUQai:af;LV ,flip' eh; ăVE\J i:wv f;hwv µ6/..t; ovi:wv a' ~ µtxQ6V n tcQ6;
„oraşul atît de mare ca întindere avînd spre apărare la 4700 de bărbaţi afară de
străini
18). Şi

care abia de erau 200 sau ceva puţin peste" (Cp. şi G. Franţes 240, 12-241,
tot cu acest prilej, Sfranţes ne spune că înconjurul oraşului era de 18 mile,
deci vreo 27 km, iar turcii împresurători dispuneau de 400 vase pe mare şi 200 OOO
ostaşi pe uscat. După Leonard din Chios, Migne, Patrolog·a Graeca, 159, 933 D şi
934 A, apărătorii greci nu treceau de 6000, iar ceilalţi latini nu ajungeau la 3000.
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9. Turcii însă cu sultanul se sileau să se apropie de ziduri, purtînd
cu ei scări fără de număr pregătite de mai înainte. Şi tiranul dindărătul
liniei de luptă mîna arcaşii cu un toiag de fier înspre ziduri, cînd luîndu-i cu vorbe bune, cînd amenin\îndu-i, cei din oraş însă se luptau băr
băteşte în contra lor, cît îi ţinea puterea. Alături stătea ajutînd vitejeşte
Ioan cu· ai săi, avînd şi pe împăratul cu armele în mum 1mpreună cu
toată oastea aşezată în linie de bătaie; şi se luptau rezistînd.

10

15

20

25

I O. Cum însă isprăvile de biruinţă, norocul avea să le dea în
mîinile turcilor, dumnezeu a luat din mijlocul liniei de luptă
bizantine pe uriaşul şi puternicul lor general şi bărbat luptător. Căci a fost rănit de un glonţ de plumb la mină înapoia braţului.
cînd era încă întuneric; şi glonţul i-a pătruns prin zalele de fier, deşi
acestea erau făurite ca şi armele lui Ahil, şi de durerea rănii nu-şi afla
linişte. Şi-i spune împăratului: „Stai cu curaj, eu însă mă voi duce pînă
la corabie şi acolo, doctorindu-mă, repede mă voi întoarce". - Căci îrr
ora aceea erau să se împlinească cuvintele ce au fost spuse de dumnezeu
iudeilor prin profetul Ieremie : „Aşa veţi spune către Sedechia : Acestea
spune domnul dumnezeul lui Israil : iată, că eu întorc înapoi armele de
luptă care sînt în mîinile voastre şi cu care voi vă războiţi împotriva împăratului din Babilon şi a chaldeilor care v-au închis dinafară de zid ;
şi-i voi aduce pe ei în mijlocul oraşului acestuia. Şi eu voi lupta împotriva voastră cu mina întinsă şi cu braţ înalt cu minie şi cu urgie şi cu
întărîtare mare ; şi voi bate locuitorii din acest oraş, oamenii şi vitele.
cu moa•rte mare şi vor muri. Nu voi fi cu cruţare asupra lor şi nu mi-e
milă de ei". Impăratul însă văzînd pe Ioan plecînd, teamă l-a cuprins.
pe el şi pe cei ce-l urmau ; dar cit îi ţinea puterea, rezistau, luptîndu-se_
Ioan Giustiniani rănit,
se retrage.

11. Turcii însă apropiindu-se puţin cite puţin de ziduri, căci
purtau scuturi, au rezemat scările. Dar nu făceau nici o istăinuită.
pravă, cac1 u opreau împroşcăturile cu pietre de sus.
Cum deci opriţi fiind, stăteau pe loc, bizantinii toţi împreună cu împăTurcii pătrund
prin poarta

30

10: a fost rănit ... la mină înapoia braţului: tot aşa spune L. Chalc., II, 159, 11.
iar Leo.nard din Chios că „e străpuns de o săgeată subsuoară, sagitta sub axilla
configitur", Migne, Patrologia Graeca, 159, 940 C. După Critobul, I, 68, 3 a fost
rănit în piept de moarte. Duca a fost mare dregător la curtea unui domn ~enovez
şi se vede că acolo genovezul Giustiniani era socotit eroul principal apărator al
Constantinopolei, precum ne apare în cronica lui Duca. Leonard din Chios însă îl
face „tînăr fără experienţă şi sperios de curgerea sîngelui său, inexpertus iuvenis.
sui sanguinis effusione pavidus" (Joc. cit.). Jmpăratul mai înainte „şi-a pus toată
nădejdea în comandantu.I Ioan Giustiniani ; spem omnem in loanne Iustiniano praefecto reposuit" ibid., 159, 9~4 B) ; şi l-a rugat să nu părăsească lupta. „siste precar.
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9. Ol. bE ToliQXOL auv tip 11yEµovL Eo:TCE'Ubov :rcAriau1am ta tdxri cp~QOVtE;
'l.Âtµaxa; fJ:rcEQ UQL'3µov :rcQoxmaoxEuaa'3c.taa;. 'O TI'.iQavvo; oiiv E.ţ6ma-3Ev t~;
JtaQE;µBoAij; E.v QaBbc.p aLbrtQ~ E.Aawoov :rcQo; ta teixri tou; toţ6m;, :refi /µEv 'XoAa'l.Euoov Ev MyoL;, :refi bE a:rcELÂWV, OL bE tij; :rcoÂEoo; avnµcixovto &vbQELW;, oaov
'I~ MvaµL;. ·o bE 'Iooavvl'j; yEvva[oo; :Jta()lo-tato auv toi:; ClUTOU, E:xoov xat tOV
5
f3<xatÂia EvO:JtÂoV OUV :Jt<lOl] tfl :JtaQataţEL, avnµaxoµEVOL.
10. ·a; oiiv EµEÂÂOV µcta:rcEOElV ta tij; tuzri; &vbQaya{}l}µata Ev XEQOL
toov TOUQXOOV, acpEi:ÂEV o 8Eo; EX tOU µfoov tij; mlQEµBoAij; tWV ·Pooµa[oov tOV
<JtQatriyov autwv ytyavta xat laxfovta xat ăv-3-eoo:rcov :rcoÂEµtatÎ}v. 'E:rcÂÎJY'll yaQ
~La µoAvBboBoAO'U Ev tfl XELQL oma'3Ev toii Beaxtovo;, EtL oxot,[.a; ollari;· xat
10
lhatQÎ)aa; TYJV al.SriQăV xi..aµuba, xat fin:; fJ:rcijQXE XCltaOXEWOµivri w; TU TOU
'AxtAAEoo; o:rcÂa, oux ~Mvmo fJ:rco tij; :rcAriyij; ~eeµEi:v. Kat ÂEyEL tip BaatÂEl'
„~t~'3L '3aQCTaAioo;, E.yoo be µEXQL tij; VY]O; EAEUaoµm xaxEi: LatQE'U'3Et; taxo;
irravaotee'ljloo." - THv yae E.v E.xdvn tfl toQQ. :rcArieoua'3m ta bLa tou 'IEQEµtov
rcaQa tou 8EOu ÂEX'3EvtCX. toi:; 'lovbatot:;. "Outoo; EQEltE :rceo; ~Ebrn.Lav. TabE I 5
ÂEyEL KuQLO; o 8Eo; 'foeaÎJÂ. lbou, E.yoo µnaOtQEcpoo Ta o:rcÂa TU :rcoÂEµLxa ta
iv mi:; XEQOLV fJµwv, Ev oI; fJµEi:; 1COÂF-µEi:tE Ev auroi:; TOV Ba,OLÂEa BaBuAwvo:; 285b
xat tou:; Xa.Abatov; tou; avyxExÂELxota; fJµă; Eţoo-3-Ev toii tdzou:;· xat Elaaţoo
auTOu; Et; t'o µfoov tij; rc6ÂEw; tautri;. Kai. 1COAEţ!LOOO E.yoo fJµCi; tv XELQt EXtEta~lEVTI xai. Ev BeaxiovL U'lj!YJA<î> µEra {}uµou xat oeyij; xai. :rcaeo;~ou µEyaÂO'U'
20
'l.UL mrraţoo tou; XCltOLXOUvta; Ev Tll :TCOÂEL ta&rn, -rou; ă.v'3QOOltO'U:; xai. ta XtÎ)VY], '3avatcp µEyaAcp xat &:rco'3avoiivtm. Ou cpcl.crnµm E.rc' a.utoi:; xai. oux oxttteoo
' ' " - ·o 1JU0lfl.EU:;
(.!.
,
'
s::.' 's::.
'
'
'IOOUVVY]V
'
'
'
's::. , '
O.tJtOtJ;.
uE
LuOOV
TOV
ClVClXOOQrtOaVta
EuELf\.LQ<JEV
'X.UL' OL•
µct' auTov· :rcÂÎ)v, oaov ÎJ bwaµL;, avteµaxovro.
11. Ot bE ToUQXOL TO xar' oAtyov :JtQOOEyyfoavw; ta tElXlJ aa:rcl.Socpogouv- 25
ŢE;, h[{}rnav xAtµmm;. IIAÎ]v oubh îlvuov. EXOOA'UOV yae autou; Âl'8oBoAouvtE;
ăvoo'8Ev. ·a:; oiiv E.µ:rco8tţ6µEVOL ELOtÎ)xeaa.v, OL M ·Pooµai:oL :rcavn; auv tip Ba9 auniiv P:
cut6v P.

fortasse UlJtOV 1111

XUtaaxEUUOlLEvl]

P:

xun:axEuaa~LEvl]

Buii

li 24

capitanee, nam tua fuga alias incitat ad fugiendum. Non est mortale vulnus, patere
dolorem et siste viriliter, ut spopondisti. At ille salutis, gloriae suique oblitus, uti
altam quidem primo magnanimitatem, ita posthac pusillanimitatem ostendit. Debuit
cnim, si poterat vulneris dolorem sufferre, non recedere, si vir erat ; vei saltem
alium, qui loco sui stetisset, subrogare. „stai, te rog, căpitane, că fuga ta îndeamnă
pe alţii la fugă. Rana nu este grea, rabdă durerea şi stai bărbăteşte, precum ai
făgăduit. Dar el uitînd de salvarea lui, de glorie şi de sine, după cum, ce-i drept,
mai înainte a arătat o inimă înaltă şi mare, tot aşa după aceea o inimă joasă şi
mică. Căci de putea suporta durerea, trebuia să nu plece, dacă era bărbat; sau
măcar să pună pe altul care să fi stat în locul lui". Ibid., 941 A. Şi Nicolo Barbaro
'în jurnalul său îl învinuieşte că, fiind rănit şi strigînd că turcii au lu.at oraşul, a
pricinuit fuga tuturora. lbid, . 158, 1076 B. Cp. şi G. Sfranţes, 242, 2; 263, 17 şi 283,
18 - prin profetul !eremie: 21, 3-6.
i'
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ratul ţineau piept duşmanilor şi toată încordarea şi scopul lor era să nu-i
lase pe turci să intre dinspre zidurile căzute ; le era ascunsă voia lui
dumnezeu, care i-a adus înăuntru pe alt drum. Căci văzînd poarta de
\'.are am vorbit mai sus deschisă, au sănt printr-lnsa înăuntru ca la cincizeci de oameni din acei renumiţi ieniceri ai tiranului şi cu răsuflări de
foc s-au urcat sus pe ziduri şi, ucigînd pe cei ce le ieşeau în cale, au
început a lovi în cei ce trăgeau de pe zid. Şi era de văzut o privelişte
plină de spaimă : căci bizaniini şi latini, care îi opreau pe cei ce voiau
să pironească scările de ziduri, unii erau tăiaţi de ei, iar alţii închizîndu-şi ochii, se aruncau de pe zid şi cu trupurile zdrobite se săvîrşeau din
viaţă într-un chip îngrozitor. Şi au început scările să le fixeze fără nici o
piedică şi să se urce în sus ca nişte vulturi ce zboară.
12. Bizantinii

I5

PATRUND IN

însă şi impăralll'l

nu

ştiau

ce s-a intîmplait

şi

Bizantinii fug ;
împăratul cade căci intrarea turcilor se făcuse departe de ei şi de altcum.
în luptă.

le era îndreptată asupra turcilor
ce luptau din faţă. Căci bărbaţi războinici erau cei ce se luptau în contra
lor, douăzeci de turci la un bizantin şi nici acesta nu era atît de oştaş cit
turcul cel din urmă. Asupra acelora deci le era îndreptată toată atenţia
şi grija. Cînd deodată văd căzînd săgeţi de sus asupra lor şi ucigîndu-i.
Ridicîndu-şi ochii în sus, văd turci. Zărindu-i o iau la fugă înăuntru. Şi
neputînd intra prin poarta numită a lui Charsias de mulţimea ce se înghesuia, cei mai tari îi călcau în picioare pe cei slabi şi intrau. Atunci
rîndurile tiranului văzind fuga bizantinilor, au răcnit într-un singur glas
şi au început să alerge înăuntru, călcînd în picioare pe nenorociţii de ei.
şi ucigîndu-i. Ajungînd la poartă, n-au putut intra, căci era zidită de trupurile celor căzuţi şi leşinaţi. Şi atunci mai mulţi intrau dinspre zidurile
surpate în ruine şi tăiau pe cei ce le veneau în cale.
pentru

că toată atenţiunea

11 : poarta de care am vorbit mai sus: vz. 4. Despre pătrunderea turcilor,
Critobul, I, 60, 3 ne spune că turcii îi resping pe bizantini prin portiţa lui Iustin,
adică
Giustiniani, „pe care acesta o deschisese în zidul cel mare". L. Chalc..
II, 160, 12 arată numai că ienicerii pătrund în oraş, urcînd peste zidul cel mare,
unde o parte mare fusese dărîmată de tun. Şi Nicolo Barbaro însemnează în jurnalul său la ziua de 29 mai 1453 între altele că la 30 OOO de turci au pătruns Îll
oraş peste zidul dărîmat, după ce Mahomed II, cu trei ore înainte de răsăritul soarelui, a atacat în trei rînduri dupăolaltă cu cite o armată mereu proaspătă de cite
50000 de oameni. Migne, Patrologia Graeca, 158, 1075 D-1076 B. Cp. şi G. Sfr.anţes.
285, 18 - 286, 2.
12: intrarea turcilor se făcuse departe de ei: la vreun Jl/2 km, căci lupta
cea grea se dădea tn valea pîrăului Ucos şi cam atîta e pînă la Chercoporta. poarta numită a lui Charsias: vz. XXXVII, 8. - era zidită de trupurile celor căzuţi:
după Leonard din Chios, au murit latini şi greci, călcîndu-se unii pe alţii Ia intrarea în poartă aproape opt sute. Migne, Patrologia Graeca, I 59, 94 I C.
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<HAEÎ: avnnaQUTUO"<rOvtEi; ~aav TOÎ:c; E)('3QOÎ:c; itaL Cino.oa fi Mvaµtc; ;mi o axonoc;
~V, TOU µ~ acpEi:vm 'toi:c; ToUQXOlc; 't~V Ei'.ao8ov yEvfo{}m EX TOOV itatU1tEO"OV't<OV
TEL)(EWV" EAa'3ov, 8t' ID.i..ric; Moii wmouc; Etcra;ac; o '3EAl)oac; E>Eoc;. 'IMvnc; yae
t~v

nuA.riv, f\v neoA.a.~ovnc; EiQ~xaµEv, avEcpyµhriv xat Eianria~aavn:c; lvtoc; Ex
'tOOv ovoµaa'toov av8QOOV Exdvwv 'tWv 8ouÂ<Ov tuQ{xvvou wc; 3tEvt~xovta itaL ava- .5
~âvnc; E3tUVW TOOV 'tEL)(EWV 1tUQ nvfovn:c; xat wuc; auvavt~<Javtai; xTdvavtEc;,
wuc; axeoBoAt<rtac; E3tat.OV. Kat ~V t8Ei:v '3Eaµa cpQLX'Y)c; µEOTOV. OL yae 'Pwµai:Ol
xat Ami:vot oL xwA.fovnc; Touc; Tac; xi..tµaxac; neoarii..oiivtai; toi:c; TEL)(Eatv, oL µtv
naea TOOV xan:X03t'l'JO"«V, OL at wuc; ocp'3ai.µouc; xaµµU<ravn:c; cl1t0 TOU tdxouc; 28tlb
Emmov, itan:(>(>ayon:c; 'ta aooµata xat l>uv&c; 'tO TEÂoc; TÎjc; twÎjc; cbto~âi..i..ovnc;.
Io
Tac; 8E xi..tµaxac; cl'XWAUTWc; E3t~yvuov xat clVE~mvov wc; clE'tOL 3tETOOµEVOl.
12. OL 8E 'Pwµai:ot auv 'tcp ~aatÂ.Ei: Olm f,ytvwaxov TO yEv6µtvov, ~V yaQ
U:n:O µaxQ6-3Ev ii yEvoµEvri l'OOv ToUQxrov Eicro5oc; xat ăÂÂ<Oc; OtL UJtEQ Tffiv &.vttµaxovtwv &mxc; o mtonoc; ~v. TH<rav yaQ avTtJtoM.µoiivnc; ă.v8QEc; µaxtµot, 1'ouQxot EL'XOO"L 1CQOc; Eva 'Pwµai:ov 'XClL TOUTOV ou TOaOV 1COÂEµtOLÎ)V wc; tov tux6V'ta 15
ToiiQxov. Ileoc; Ex6Lvouc; yoiiv ~V xat o oxonoc; xat Îl cpQOVTti;. T6TE E;atcpvric;
OQcOOL ~EÂ'Y) EX 'tWV ă.vw xanovta. xat 'XCl'taO"cpCrrtOV'ta 'tOUTOUc;. •A,·a~Âltjmvw;
flE oewat Touexouc;. 'IMvuc; 8E Ele; cpuyiiv lv8ov hea3tYJaav. Kat µ~ 8uva·µEvot
EiaEÂ.'3E.i:.v 8ta TÎ\c; nuÂ'Y)c; Tytc; f,novo.µatoµhT]c; XaQ<rou, O"TEvoxweo\JµEvot 8ta To
1CÂ.Îj'3oc;, OL µEv W..x~v 1CEQLO"O"OTEQ«V EXOVTEc; Touc; avav8eouc; iUlta1CaTOUVTEc; EÎ.<J- 20
~exovTo. ToTE fi Tou TVQavvou rraeârn;tc; tMvTEc; t~v TQorr~v Twv 'Pwµatcov,
µt~ cpwvfl Bo11aavTEc; El<rEflQ~OV, iUlTa1C«TOUVTEc; wuc; a-6Atouc; iUXL xarnacpanovTEc;. 'EA'3ovTE; 8E Eic; T~V :TtUÂ'Y)V Olm ftbuv~-3'Y)<Jav Ei<TEA'3EtV, ~V yaQ cpQ<lyEiaa
urro Twv xmrutroovTwv <rooµâTwv xat ÂEtJtO'ljJUXl'JOUVTWV. 'Ex twv ntxewv o-OV ot
nÂ.Ei:<JTOl 8ta TWV EQELJtlWV Eia~QXOV'tO 'XClL wuc; auvavtWvTac; xarfaomov.
25

3,6 el 24 TEt;(EWV p 113 EA.at>ov P: v„at>Ev:Bek 119 ltUQU TWV P.: fortasse ltCtQ' aihciiv.
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13. Atunci împăratul istovit de tot, stînd cu sabia şi cui scutul în
mîini, a spus un cuvînt de durere vrednic: „Nu e oare mc1 un creştin
să-mi ia capul?!" Căci rămăsese singur-singurel. Atunci unul din turci
dîndu-i una în faţă şi lovindu-l, şi el i-a întors turcului alta; dar alt turc
\·enind din urmă, i-a dat o lovitură de moarte, încît a căzut la pămînt;
căci nu ştiau că este împăratul, ci l-au ucis şi 1-a_u lăsat ca pe un soldat
de obşte.
Numărul
celor căzuţi.

10

l.'i

~o

14. Duoă ce Turcii au pătruns în oraş, n-au avut decît o
pierdere de tre! oameni la intrare; şi era ora întîia din zi,
soarele nearătîndu-se încă cieasupra pămîntului. Pătrunzînd înăuntru si răs
pîndindu-se de la poarta lui Charsias pînă la palat, ucideau pe cine le ieşea în cale, ca şi pe cine fugea. Aşa au ucis oameni buni de luptă pînă la
două mii. Turcii adică se temeau, căci ei mereu socotiseră, că înăuntrul
oraşului vor fi cel puţin la cincizeci de mii de luptători. Cu gîndul acesta
au măcelărit şi cele două mii. Căci de ar fi ştiut că toată oastea sub arme
nu trece de opt mii, n-ar fi ucis nici pe unul ; căci neamul acesta fiind
iubitor de bani, chiar ucigaşul tatălui de le-ar cădea în mină, pentru bani
îi dau drumul. Cu cît mai de grabă, dacă nu i-a făcut nici o nedreptate,
ci a suferit-o de la dînsul ?! După război adică m-am întîlnit cu mulţi şi
mi-au povestit, cum că : „De teama celor dinaintea noastră ucideam pe
cine apucam ; căci de am fi ştiut că în Constantinopole e o lipsă atît de
mare de bărbaţi, pe toţi i-am fi vîndut ca pe nişte oi".
13: Atunci împăratul istovit ş.a.m.d.: Despre sfîrşitul celui din urmă împărat
bizantin, G. Sfran\es, 1061 B, sfetnic de aproape al lui, ne spune: „în ora în care
a fost cucerit oraşul, a murit, ucis fiind, şi stăpînul meu, fericitul întru domnul,
impăratul Constantin, eu în ora aceea nea fiindu-mă lingă el, ci din porunca lui, I a
inspecţie, în altă parte a oraşului''. Nicolo Barbaro care şi el se afla atunci in
Constantinopole, notează în jurnalul său că de soarta împăratului nu se putea şti
nirnic, dacă e în viată sau mort. Unii spuneau însă că trupul lui a fost văzut între
cei ce au fost strivi\i la poarta sf. Roman, cînd turcii au intrat pe acolo. Pe marginea manuscrisului în care ni s-a păstrat jurnalul lui Nicolo Barbaro, se mai află
o însemnare care spune că împăratul se ruga de ai săi s!l-1 ucidă şi furios s-a
aruncat în lupta cu sabia in mina; a căzut şi s-a ridicat; şi iar a căzut şi aşa a
murit. Vezi Migne, Patrologia Graeca, 158, 1076 D şi nota. Se poate ca această
însemnare să provină de la un cititor care cunoştea versiunea din cronica lui Duca;
sau poate au pornit din acelaşi izvor comun. Şi Leonard din Chios fiind şi el
atunci în Constantinopole, înregistrează în scrisoarea sa versiunea, că împăratul a
fost strivit în înghesuiala de la poarta sf. Roman; şi notează şi faptul că, spre a
nu fi prins de duşmani, a rostit cuvintele: „O, dacă un soldat, bun luptător pentru
dumnezeu, m-ar străpunge cu sabia mea, ca maiestatea împărătească să nu cadă
în mina unor bărbaţi fără de cinste". Ibid., 159, 941 BC. După L. Chalc., II, 159,
24, împăratul a murit rănit la umăr. Cp. Critobul, I, 59 : Bacni.Eui;„. cinayogEuaa;„.
anEµaxno yEvva(coi; „împăratul... istovit... lupta vitejeşte"... şi... „cade luptînd" l, 60.
3. Cp. şi G. Sfrantes, 287, 9.
14: o pierdere de trei oameni: pierderea aceasta se vede că a fost numai în
timpul jafului, căci, după Nicolo Barb~ro, turcii căzuţi la intrare abia 40 de co-
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13. 'O BaotÂn); oiiv clltUYOQEUoai; j001JîOV, LO'tclµEvo; Bacnaţwv ona{)riv
xat &ontba, EillE Myov A.1mrii; ăţ,wv· „Oux fon w; to)V XQL<rnavwv tou A.a{3Eîv
tÎ)v Y.EcpaA.iiv µou cbc' Eµou;" -

287b

'Hv yaQ µovwta.to; &noAEtcp{)di;. TotE EL; Twv

TOUQ'X.WV bou; <l'Utcp Xa'ta ltQ6000ltOV xat JtA.liţ,ai;, xat auto; 'tcp TouQ'X.Cfl EtEQUV
lzaQloarn· TWV omo{}Ev b' EtEQO; 'XatQ,LaV bou; n:A.riyiiv, ETCEOE 'XatU yYj;· ou yaQ
fibrnuv,

on

o Ba.otAEui; EottV, &A/..'

w;

,)

'XOLVOV OTQUTLWT'Y)V 'tOUtOV fuvatW<ravtE;

acprpmv.

14. EtoEJ..{}6vn; bE OL ToiiQXOl ltAÎ)V îQlWV EV tli ELCJEAEUoEl oubdi;

ăA.Aoi;

UltWÎ-EîO' ~V yaQ WQU lt(>Wî'Y) tl'ji; Î]µEQa;, ourcw lntEQ YÎJV cpavhto;. EloEA.{}6vîWV M xat buroxEbacr{}htwv cbco tl'j; nuA.rii; XaQLCJou Ewi; toii naA.mtou tov &-

IO

navtiiCJaVta E<pOVE'UOV, oµolw; 'X.al 'tOV cpEUyOVta. Katfocpaţ,av oiiv ăvbQa; µuzlµou; EWi; XtAtabai; Mo. Kat YUQ ol ToUQ'X.Ol EllEbOL'XEt<Jav, ~CJaV YOQ &El. bta/,oytţOµEVOt,

on

Evto; tl'ji; ltOAEoo; toUAUXUJ'tOV foovtm ltOAEµtCJtal to; ltEVtl)'X.OV-

Ta'X.lO"XLAtOt. 'Ev toutcp xal. toui; bwx tALoui; xatfocpaţ,av. El yaQ ilbECJav,

on o

rra; îWv EvOltAWV CJTQatoi; oux. UltEQBalvEL tou; O'XtaXl!OXlALOUi;, OUx av clltWAE-

I5

oav nva. cptAOXQiiµatov YUQ ov 'tO yhoi; tOUtO, EL xat cpovEui; ltUîQl'X.O; EµltEaOL
Ev ta't; XEQOLV autwv, bta XQ1JOOU

&rroAUo1JOlV. I16ocp µaAAOV o µÎ) clbtxlioai;,

O.A.I: fot' autoii &btxouµEvoi;; Kal. YUQ µEta îOV noA.Eµov hhuxov EYW ltOAAo'ti; î«tl
bt11yi1oavto µot, mii;· „«l>oBouµEvOt rnu; EµJtQOCJ{}Ev, focpattoµEv wu; lt(lOAaBovrni;· Y..aL yaQ EL ilbEµEv îOOUUîl]V clTcOQLUV &vbQWV UltUQXOUOaV Ev

rn IloAEt,

tou;

navtai; wi; ltQ6Bam ltEltQaxaµEv ăv." 12 Ebd>o[xElO'QV Bek: EOEbolxriaav p li 15 oxi:ax1crx1A.iou; P,: <'>xrncrxii..[ou;
1ibqtEv scripsi: i\OELµEv Bek: Elb'Y)µEv P.
răbii mari
şi era ora

2:-l8b
p 1120

de tra.nsport ar fi putut să-i încapă. Migne, Patr. Graeca, 158, 1076 B. -întîia din zi: adică de la răsăritul soarelui. Şi după jurnalul lui Nicolo
Barbaro, tot la răsăritul soarelui turcii au izbutit să pătrundă în oraş peste zidul
surpat de la poarta sf. Roman. lbid., 158, 1076 B. Aceeaşi ştire ne dă şi Leonard
din Chios: „necdum Phoebus orbis perlustrat hemisphaerium, et tota urbs a paganis
in praedam occupatur, încă soarele nu se iveşte pe cer şi tot oraşul e ocupat şi dat
pradă păgînilor". Ibld., 159, 941 D. au ucis„. pînă la două mii: după filoturcul
Critobul. I, 67, 3, bizantini să fi murit de toţi ca la 4 OOO şi căzuţi în robie puţini
peste 15 000. Dar Nicolo Barbaro în jurnalul său notează că omorul între creştini a
fost atît de mare, încît străzile erau pline de sînge ca după o ploaie, de apă, iar
tn Marea de Marmara pluteau leşurile pe apă ca poamele. Iar numărul robilor de
răzhoi a fost de 60 OOO de oameni şi prada de război de 200 OOO de galbeni. Tot
„la 60 00 creştini, legaţi toţi de funii, cad în robie, vinctique om.nes ad sexaginta
millia funibus christiani captivantur", ne spune Leonard din Chios. Migne, Patrologia Graeca, 158, I 076 D şi 1077 A şi 159, 942 B. - toată oastea ... nu trece de
npt mii: cp. cu 8. - m-am întîlnit„. şi ml-au povestit: vz. XXXVI, 2.
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15. Azapii de la curtea tiranului care au şi numele de ieniceri, unii au alergat năvălind la palat, alţii spre mănăstirea Marelui Inainte-mergător, numită Petra şi la mănăstirea Maicii Domnului cea ca o Ţarină, în care mi se afla atunci icoana
Preacuratei Maicii Domnului. - „Acolo, o buze şi gură, tu care ai să
spui ce i s-a întîmplat icoanei pentru păcatele tale!" - Silindu-se apostaţii să năvălească în grabă şi aiurea, unul din nelegiuţi întinzînd securea, cu lucrarea necuratelor lui mîini a despicat icoana în patru şi, aruncînd sorţi, fiecare şi-a luat partea sa cu podoaba ce s-a întîmplat să fie
pe ea; şi prădînd cinstitele odoare ale mănăstirii, au plecat mai departe.
16. Şi au intrat în casa protostratorului şi au deschis comorile adunate
de mult din zile vechi, trezind din pat nobilele femei ; căci era mai în 29
şi somnul de dimineaţă se lăsase dulce pe ochii tinerilor băieţi şi fecioare;
căci, ca ieri alaltăieri, în toată liniştea dormeau fără nici o grijă.
Icoane sfinte
sparte cu
securea.

5

10

15

20

25

17. Atunci o ceată mare dintre nelegiuţi a luat-o pe drumul
ce duce la Biserica cea Mare. Şi era de văzut din amîndouă părţile, ce plan ? Căci fiind dimineaţă încă în zorii
zilei, cîţiva bizantini, la năvălirea turcilor şi fuga bizantinilor, au apucat-o înainte, ca să ajungă acasă şi să-şi pună la adăpost copiii şi soţia. Mergînd prin părţile pieţii Taurului şi trecînd de Coloana Crucii,
cum erau plini de sînge pe haine, îi întrebau femeile: „Dar ce s-a întîmplat ?" - Cînd au auzit spunîndu-li-se acea nenorocită ştire: „duş
manii-s înăuntrul zidurilor oraşului şi ucid pe bizantini", mai întîi n-au
crezut, ci mai degrabă şi-au bătut joc şi l-au socotit de nimic ca pe
unul ce cobeşte a nenorocire ; dar după acesta pe al doilea şi după el
iar pe altul, plini toţi de sînge, au cunoscut că paharul urgiei domnului'.· s-a apropiat de buze. Şi atunci femeile toate şi bărbaţi şi călu
gări şi călugăriţe au început să alerge la Biserica cea Mare ; şi cop111
cei mici, şi-i duceau în braţe, bărbaţi şi femei, lăsîndu-şi casele oricui
'
De ce lumea
fugea spre sf.
Sofia?

15: Azapii: vz. XXXVII, 7. mănăstirea... numită Petra: această manastire, închinată sf. Ioan Botezătorul, odată mare şi vestită, azi e dispărută ; se
crede că era aşezată în incinta conacului de mai tîrziu din Stambul al domnului
Moldovei, cunoscut sub numele de Bogdan Serai ; vz. R. Janin, Les sanctuaires de
Petra, în „Echos d'Orient", 35 (1936), p. 55-62 şi 37 (1938), p. 331-332. - mă
năstirea Maicii Domnului cea ca o Ţarină: vz. XXXVIII, 10.
16 : în casa protostratorului: vz. XL, 7 : unde-i Paleolog protostratorul cu cei
doi feciori ai lui? Acesta e un Teofil Paleolog, a cărui moarte la cucerirea Constantinopolei din 1453 o aminteşte şi Leonard din Chios; vz. Migne, Patrologia Graeca,
159. 941 B şi Av. Th. Papadopulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, Diss_
Miinchen. 1938, nr. 166. Despre protostrator vz. XXXII, I : protostratorului Iancu. era mai în 29: vz. şi G. Sfrantes, 1061 B: „La 29 mai, marţi în zorii zilei, sultanul
a luat oraşul" (G. Fran ţes, 288, 17).
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15. Oi f>E ti'\i; aul.iii; TOU TUQUVVOU &ţarcrif>Ei;, OL iUlL YEVL T~CtQOl XEY.Al'j\'TOI. 2881>
oi µh f.v TCÎJ m:xÂa:dcp xmEf>Qaµov, OL f>E rcQoi; "iJv MqaA.ou TIQof>eoµou µov11v
TÎjv lmxE'X.Al']µEvl']V TihQ<Xv iUlL Ev •fi µovfl •iii; Xci>Qai;, Ev Îl iUlL li El-x.ci>v ri)i;
rmvayvou µou 8rnµ~TOQOi; ~V EUQtOY.oµhri TOTE. - "'E-l(EL, <Îl yAw<roa iUlL XELÎ,'Y), li µEA./.ouoa cp{}Eyţao'3m Ta •fl Elxovt ouµBavrn f>ui Tai; &µaQ'tl.w; oou"' -'AyoovtţoµEvot OL arcoOTUTaL TOU xmaf>QaµEiv xat ăU0'31, lîEAEXUV o di; TWV aof!3wv EXTELvai; i•rcougyouvTOOV TWV µtaQWV XELQWV UUTOU Eli; TWOClQCl f>lELAE ;mi
TO ouv TCÎJ TUXOVTL xooµcp EXUOTOt; TO Wtov µEQlbtOv EÂ.aj3E, XAÎ\QOV BaAovni;· 'I.Ul
Ta Ti)i; µovlji; 'ttµm oxEU'Y) &grcaoavni; cl.)xovro.
10
16. Kai Eli; Tov rnu ngwtootQ<ltoQo; oh<.ov fi.u{3avTEi;, {}rioaugoui; ~votţav
Toui; rcQonaAat '3rioauQt0'3htai; lţ liµEgwv na/.mwv, lţurcvtţovni; Tai; EuyEviba;
E'X. TI)i; XOLT't']i;· ~V yag o Maîoi; <pEQWV EliWOt EVVEa xat o 3TjQW LVOi; urcvoi; lifliii;
~V Ev ocp{}aAµoii; TWV VEWV xat vwvtf>wv. ooi; x'3Ei; yaQ iUlL llQOTQl ta '3a{>(>wvTEi;
'4tEQiµvooi; hom1ţovrn.
17. Ton OTicpoi; JTOAU TWV aoEBwv cl.)XETO TOV f>goµov 'tOV cmayovm Ev tfl 15
MEyaA!J 'ExxAl'j<JLl;t. KaL ~v tf>Eiv lţ E.xmEQWV rwv µEQWV, d 'tExvaoµa; Tigootai;
yag ouorii;, ftt AlJ'XO<pEyyoforii; •iii; liµEgai;, nvEi; TWV ·Pwµaiwv Ev Tfl Elo~oAfJ
TWV TouQXOOV xai 't'Îi cpuyfl 'tWV lîOAtTWv ecp'3aoav cpEuyovTEi; TOU XClTUAaBEiv Ta;
otxl.ai; xaL llQOµl']'3Efoao{}at Ta TExva iUlL tÎjv yuvaixa. ~ta(3atvovni; oiiv roii; 28%
µEQEOt TOU TauQOU XUL ltE(>atOUvTEt; TOV Klova TOU ~TCl\JQOU, atµmocpUQTOt ovni; 20
~QWTwvrn naQa Twv yuvmxwv· „Tt ăga ro futoBav;" - "Qi; o-Ov 11'l<ouoav TÎjv
arcEUXtaLaV ExELVl']V cpwvfiv· „ 'EVToi; TOU tEixoui; 'tÎ)i; lîOAEooi; no).fµtot xataocpaTTOVTEi; rnu; 'Pooµatou;" TO µEv 1CQWTOV OUx Elîl<JTEUOav, W..M µăUov XUL uBgioavTEi; 'X.UL E~ou-flEvfioavni; w; anatotov µl']VUT~V, omo'3Ev f>E tofrrou EîfQOV xai
µET' autov ăl.Aov, oAoui; atµarocpugtoui;, eyvwoav, OTL l)yytxEV Ev XflAEOt TO no- 25'tÎJQtOV •iii; OQyl'J; KuQiou. Tiăom oiiv yuvaixEi; 'X.UL ăvf>QE;, µovaxoi, µovc'.tţouom
Ev TTI MEyUA1] 'Exx.A.rioti;r, f'3EOv BaotaţovTEi; EV mii; ooMvmi; Tcl vfima at•TO)V,
0

8 T01 scripsi: TW P: om. Buii li 23-24 u~guaaaavi;er; P: u~guaavi;er; P,.

17: Şi era de văzut din amîndouă părţile, ce plan? Turcii alergau spre Biserica cea Mare Sf. Sofia în nădejdea unei prăzi bogate, iar creştinii în nădejdea să
scape cu viaţă după profeţia mincinoasă, că turcii nu vor ajunge decît pînă la
Coloana lui Constantin cel Mare. - prin părţile (•oîr; µigeat dativ de Joc) piefii
Taurului: fost
forum Theodosii,
numit Taurului
după statuia
antică de bronz
ce împodobea pia\a ; era cam în regiunea, unde se înalţă azi giamia sultanului
Baiazid II. După L. Chalc., II, 161, 4 profeţia spunea că turcii au să ajungă numai
în această piaţă. Despre acest forum tauri vz. A. M. Schneider, Byzanz. Vorarbeiten
zur Topographie und Archălogie der Stadt, în „lstambuler Forschungen", 8, p. l i 22; şi R. Janin, La topographie de Constantinople byzantine, în „Echos d'Orient",
38 (1939), p. 134-135. - Coloana Crucii: sau Coloana lui Constantin cel Mare, de
granit roşu, s-a păstrat în bună parte pînă azi şi e cunoscută sub numele de Coloana arsă. - păharul urgiei domnului: Isaia, 51, 17 şi Apocalips, 14, 10.
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vreCl să intre. Şi se putea vedea această stradă înţesată de mulţime de
oameni.
18. Şi de ce 1ş1 căuta! cu toţii scăparea în Biserica cea Mare? De
multi ani s-au fost auzit spusele unor profeţi mincinoşi, cum că oraşul
are să fie dat turcilor şi că au să intre înăuntru cu putere şi că bizantinii au să fie bătuţi de ei pînă la Coloana lui Constantin cel Mare.
După aceea însă se va coborî un înger cu sabia în mînă şi va da împărăţia. şi sabia unui bărbat necunoscut, ce are să se găsească atunci
stînd lîngă coloană, un om simplu de tot şi sărăcăcios, şi-i va spune :
„Ţine această sabie şi răzbună poporul domnului". Atunci turcii vor
lua-o înapoi la fugă şi bizantinii îi vor goni tăindu-i şi-i vor alunga
şi din Constantinopole şi din apus şi din părţile de răsărit pînă la graniţele Persiei într-un loc numit Monodendrion. Socotind unii că aceste
<;e vor împlini, alergau şi îndemnau şi pe alţii să alerge. Acesta era
gîndul bizantinilor care le umbla prin cap de mulţi ani, ceea ce s-a
făcut acuma, că : „dacă vom lăsa în urma noastră Coloana Crucii,
\·om scăpa de urgia ce vine". Şi s-a umplut într-o singură oră acea
biserică foarte mare, şi de bărbaţi şi de femei şi sus şi jos şi în încă
perile de lături şi peste tot locul mulţime nenumărată. lncuind porţile,
<;(ăteau cu speranţa că acel loc îi va mîntui.
119. O. romei fără de noroc, o nenorociţilor, biserica pe care ieri
alaltăieri o numeaţi speluncă şi altar păgîn de eretici şi om din voi nu
intra înăuntru, ca să nu se pîngărească, pentru că înăuntrul ei au liturghisit cei ce au îmbrăţişat unirea bisericii, acum din cauza urgiei ce a
\·enit, aţi alergat într-însa ca să vă aducă mîntuire ?! Ci nici cînd
dreapta urgie a venit asupră-vă, inimile nu vi le-a mişcat spre pace !
Căci şi într-o împrejurare atît de mare, dacă un înger s-ar coborî din
cer şi v-ar întreba : „Dacă primiţi unirea şi o stare paşnică în biserică,
voi alunga duşmanii din oraş", nu v-aţi împăca. Şi dacă v-aţi împăca,
împăcarea rnastră ar fi o minciună. O ştiu cei ce înainte de cîteva zile
o spuneau: „Mai bine să cădem în mîinile turcilor decît a frîncilor".
20. Atunci turcii prădînd, omorînd, robind, au ajuns la biînainte încă de a fi trecut ora întîi din zi, ·şi găsind
uşile încuiate, le-au dat jos cu topoarele fără rnc1 o întîrziere. Intrînd
înăuntru cu săbiile în mină şi văzînd poporul adunat cu zecile de mii,
Turcii în
sf. Sofia.

serică,

adverb ; şi 'f~v :x;ftf:; scilicet fiµigav acuzativ al întinderii în timp. vz. XXXVIII, 10. Peroraţiile
lui Duca în contra bizantinilor potrivnici unirii bisericilor pot fi asemănate cu acelaşi fel de peroraţii
ale compatriotului său mitropolitul latin al Lesbosului Leonard din Chios din scrisoarea re o trimite la 15 august 1453 papei despre căderea Constantinopolei ; vz.
19 :

înainte de

1CQO

citeua zile:
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TE îmi yuvai:xf;, acpEvTE; rnu; o'(xou; U\JT(!)V re{> j3ouA.oµt:vcp XWQElV. Kai
~V lbciv TÎlV ayl!Ulv Exdvriv nrnuxvwµEvl')V JtA~Ql); av{}eoonoov.
18. To bE neoocpEUyELV Ev i:fl l\ifEya/,u 'ExxA.riotc;x -rou; navTm;, TL;· THoav
JtQO noAAOOV xe6vwv axofovTE; l't<lQU nvwv 'lj!Euboµavnwv, noo; µEAAEL Touexot;
naeaflo{}fivm ÎJ n6A.t; i«lL ELO'EA{}Ei:V Evto:; µEta buvaµEoo; i«ll XUTax6ntEO{}m tou:; 5
'Pooµal.ou:; nae' autoov ă.xet TOU Ktovo:; TOU MEyaAO'U KwvotaVTLVO'U. MEtU M
i:auTa xataBa; ă.yyEAo:; cpEQWV (>oµcpalav naeaboooEL tiiv {3aotAEl.av ouv -riJ (>oµcpatc;x avoovuµcp TLVL avflei EUQE{}hn TOTE EV Tcp XLOVL l<Ttaµhcp, A.l.av fotfQlTTCfl
i«ll mvtxe<P xai E(>El UUTcp' „AoiBE TÎlV QQµcpatav taUtl')V i«lL Exfltx11oov TO\I A.aov
Kuel.ou." - T6TE T(>Oniiv gţovtm OL ToliQXOl xai Ol ·pwµai:ot xamfltwţouow au- 2SOIJ,
wu:; x6nrnvTE:; xai EţEAUO'O'UOlV xai EX tÎ}; TI6A.Ew; xai foto TÎ}:; bUoEwi; 'XUL cuto
tOOV tÎ}i; avmoA.fi:; µEQOOV ă.xQt OQLWV TIEQOta; Ev TOncp i«lAouµhcp MovoflEvflel'cp.
Tulita tLVE:; oo:; futoBrio6µEva EXOVtEi;, EtQEXOV xai TOu:; ă.AÂ.ou; Eo-uµ{30{1AE'UOV
tQEXELV. Amri ~v TOOV ·pooµalwv 1l oxE'ljJL:;, fiv xai neo xe6voov noA.Aoov fioav
µEAEtOOVTE;, TO viiv neaz{}Ev, on· „El Y..cttaAEL'ljJOµEv TOV IGova TOU ~TU'UQOU Eţ615
mo{}Ev fiµoov, cpEUţ6µE{}a TÎ}; µEAAooori; OQYii:;." - Kai UUTl') fiv ÎJ Cjll"\'l'l TÎ};
Ev -rfl MEyaA.u 'ExxA.riotc;x EloMou. 'EyhEto oiiv EV µt(ţ wec;x o iimQµEyE-ari:; ExEivo:; vao; ltA~eri:; avfleow TE xai yuvmxoov xai XUTOO xai ă.vw 'XUL Ev toi:; nE(>tauAOL; xai Ev navd TOltCfl ozA.o; avaeWµl')TO:;. KAElO'UVtE:; flE Ta; '3-t'Jea:; ELOTllXEO'av
TÎ]V lta(>' aUTOU OWTl')(>laV f/..ntţovTE;.
20
19. TQ Monivot ·pwµai:ot, cb (i{}/..wt, i:ov va6v, ov ExaÂ.EltE X{}E:; xai neo
tiiv zitE; Olt~Amov xai Bwµov Ul(>ETLXOOV i«ll ăv{}ewno; OUx ElOEQXETO Eţ iiµoov
EvT6;, 'tva µii µtav{l-fi Ella TO LEQOUQYÎJ<rm EVflEOv TOU; TÎlV EV(J)OLV rij; EX'XAT)Ota:;
&onaţoµhou;, vuv EVEXa TÎJ:; EltEA{}ooori:; oeyfi; w; OWTll(>lOV Â.UTQOV EvME0-6E;
'AA/..' ouflE i:fi:; btxai.a; OQYÎ\r; EltEMofori; EXLVYJOEV av ta onMyxva iiµoov lt(>o:; 2.s
ELQ~Vl')V' Kai yae Ev TO<Taurn nEQLOTUOEl EL ăyyEAo; XUT~QXETO an' oueavou EQW'tCOv uµa;· „El Mxro-6E tiiv EVOOO'lV xai TÎlV ELQl')Vtxiiv XaTUO'tacrtv i:l); EXXA'110[a:;,
fltooţw wu; EX{}eou; EX TÎJ; noÂ.Eooi;," OUx av O'UVETWw{}E. El M xai O'UVETWE<J1{}E, 2C)J b·
'\!IEutlo; av fiv TO ouvnMµEVOV. "Icraotv Ol ELltOVTE; ltQO oAlywv 1lµEQOOV' „KQElrTOV EµitEoEiv El:; XEiQa:; Touexwv îl <l>Qayxwv."
30
20. T6-rE Ol Touexot xoueoEfovrE:;, ocpattovTE;, alzµaA.wr[ţovTE; Ecpitaoav
EV n'i) vacp OUltC.L) ltQWTl'); WQa:; JtUQE/,19olion; ·wt fup6vn; ra; m'.i/,a; XEY.Â.EtaµEva:; ouv toi:; nEAEXEOtv EBaÂ.ov xa-rw µ1i BeaMvavtE:;, 'EAMvrE; flf: 'ţtcp~Q.ft:;
9

1.â~E

P li 18-19

ltEQtau}.ot~

P:

n:EQtaUUot~

Buii 1122 daEQXEW P:

da~QXETo

Buii.

Migne, Patrologia Graeca, 159, 943 B: „O miseros et miserabiles Graecos.„ O greci
nenorociţi şi vrednici de milă" ş.a.m.d. et passim.
20 : ora întii din zi: adică, înainte de a fi trecut o oră după răsăritul soarelui. - adunat cu zecile de mii: Biserica cea Mare Sf. Sofia e un dreptunghi de
77 m lungime şi 72 m lărgime şi poate cuprinde cu galeriile de sus peste zece
mii de oameni. De aceea am şi tradus „cu zecile de mii", deşi s-ar putea traduce
şi „în număr nespus de mare".
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fiecare işi lega robul lui; căci acolo nu mai era nimeni cine să spună: nu;
sau care să nu se predea ca un miel. Cine ar putea povesti nenorocirea
de acolo? Cine va povesti plînsetele şi ţipetele copiilor şi lacrimile cu
strigăt mare ale mamelor şi vaietele părinţilor ce s-au făcut atunci ? Cel
din urmă turc căuta pe cea mai delicată. Pe cea mai frumoasă între călu
gărite o apuca mai întîi unul, altul însă mai mare şi mai tare smulgîndu-i-o, o lega. Pricină de a fi apucată şi tîrîtă erau cozile părului, descoperirea pieptului şi a sinilor, înălţarea braţelor. Atunci a fost legată
roaba împreună cu doamna, stăpînul cu sclavul, arhimandritul cu portarul, tineri plăpînzi cu fecioare, fecioare pe care soarele nu le vedea, fecioare pe care tatăl lor abia de le vedea, erau tîrîte, căci dacă se împotriveau, erau şi bătute cu toiege. Căci jefuitorul voia să-şi ducă prada la
o parte şi, purtîndu-şi-o la adăpost, voia iar să se întoarcă şi să facă a
doua şi a treia· pradă. Erau grăbiţi răpitorii, răzbunătorii lui dumnezeu ;
şi într-o singură oră se puteau vedea toţi legaţi, bărbaţii cu funiile, femeile cu basmalele lor. Şi erau de văzut rînduri nesfîrşite, ieşind din biserică şi din altarele bisericii şi mai şi decît cirezile şi turmele de oi. Şi
plîngeau şi se văietau şi cine să se îndure nu era.
21. Cum s-au petrecut însă lucrurile în biserică? Ce să spun sau ce
voi grăi. Limba s-a lipit de cerul gurii mele; suflarea nu pot să mi-o
trag, cări gura mi s-a încleştat. ln aceeaşi oră ciinii au sfărîmat sfintele
icoane şi le-au despoiat de podoabă ; odoare, sfeşnice, acoperămintele
sfintei mese, candelabre, candele, unele le stricau, altele le luau. Cinstitele şi sfintele vase din sfînta vistierie, lucrate în aur şi argint şi din alt
material de preţ, dintr-o mişcare pe toate le-au strîns, lăsînd biserica
pustie şi goală, fără să lase nimic în urma lor.
22. Atunci s·a împlinit şi în Sionul cel nou cele ce sînt spuse de
dumnezeu prin Amos profetul : „Acestea spune domnul dumnezeu atotţi
itorul : Mă voi răzbuna asupra altarelor din Betel şi coarnele altarului
vor fi săpate adînc şi vor cădea sub pămînt ; şi voi sfărîma şi dărîma
casa de iarnă peste cea de vară şi se vor prăpădi casele cele de fildeş
şi vor dispărea şi multe alte case, spune domnul. Sărbătorile voastre le-am
urît şi la praznicele voastre nu simt nici o plăcere; de aceea dacă o să-mi
aduceţi arderile de tot şi jertfele voastre, nu mă voi uita la ele. lndepăr.rta(litEvoui; lii; oux.„ H.x6µEvaL, cp. cu x6(lm .noA.J.al µÎj.nw .rt(l6TE(lov ă.vbeiiotv oCfi'.IEioat µ'l]bE Ti'ji; .na T(ltxiji; olx(ai; H;ihat xaTa'6a(li]oaoaL .„JCE(lolv âvb(lci>V tx(laToiivTo „copile multe
pe care mal înainte bărbaţi nu le-au văzut şi care n-au avut curajul să iasă nici
din ca a părintească„. erau ţinute în mîini de bărbaţi". Ioan Anagnostes, fIE(ll cHcl:ioEwi; 0EaoaA.ovhcTJi; ed. Bonn, p. 511, IO. 'EfhaţovTo ol li(l.nayEi; cp. cu onouMţovTEi;
ă.Q.n6.aat „grăbindu-se să răpească" Ibid .• 510, 9; vz. şi XXIX, 5.
0
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ivto; xai lMvw; tov µuQLUQl{)µov h~µov, f'.xuorn; tov Hhov aî.xµa/..ootov E.ofoµE1 ·
ou yaQ ~V EXEL 8 OVTLAEyoov 11 8 µii J'tQOOtOou; EaUTOV wc; nQb{3a.tov. Ttc; EaTl.V,
or:; OllffYJOETm tliv EXEL ouµcpoQav; Ttc; wu; yEyov6tac; TOTE xAau'6-µolic; xat tac;
<poovac; t&v vrpdoov xai ta ouv j3ofl f>axQua tfov µl]TEQWV xat -r&v na.tEQWV tolic;
oOUQJJ.Olic; OllJYÎJOEîm; 'O 1ux<l>V ToliQxoc; t.iiv tQUcpEQWTEQav EQEuva. Tiiv WQaio.v
5
iv µovaţo\xrmc; :itQoxatEi:x~ µev Ele;, ăJ..Aoc; f>e 8uva<Jtl]c; aQnaţwv Ef>foµH · îi M
tlic; aQrcaylic; xat toij Uxuoµou ahla :rrMxa~wL TQLXCi>V, Otl]{)fciw xai µao{)c!Jv
urcoxaÂ.u..pElc;, j3QOXlOVOOV EXTUOtl-;. ToTE EOEOµEi:TO OOUAl] ouv tfl XUQ~. OEOltOTl]c;
oliv t</l OQYUQOOVÎ]tcp, UQXlµavf>Qi tl]r:; oliv t<{> {)uQOOQ<{>, tQUcpEQot vfol ouv naQMvotc;, JtaQ'6-Evouc; âc; oux M.>Qa l1Awc;, ltaQ'6-Evouc; ac; aUTor:; 8 YEVVÎ]<ra; µ6/..tc; Ej3AEIo
JtEV, EAx.6µ.Evm, El yc'xQ xat j3ieţ &v1oo{)otiv10, xai (>a.{3~hţ~µEvm. 'Hj3ouAETO yc'xQ o
oxuAEfoac; EÎ.c; Tonov ăyEtV xat, naQaxaTaMµEvoc; EV &ocpaĂELQ., OtQacplivm xat 292b
aE'lJTEQ<lV ltQai:8av :rtotliO'at xat TQlTl]V. 'EBtaţovTO OL UQltayEc;, OL EXOLXl]TaL TOU
0EOu· xat miVTac; µEv ~v wEi:v h µt~ WQQ. bEC1µ00MvTac;, -roli; µh ă(>(>Eva; cruv
-xaAwMmc;, Tac; f>e yuvai:xar:; <Jliv roi:c; croubaQtotc; au-r&v. Kal ~v î.bEi:v oQµa'6-olic;
15
iţEQXOµEvouc; WtElQOUc; EX TOU vaou xat EX TWV uf>Unuv TOU vaou, U:rtEQ ayEAa;
xat rcotµvw :JtQoj3aToov. KAalovTEc;, MuQoµEvot xat o iM&v oux ~v.
21. Ta OE Toii vaoii rr&c;; TL Et:J'too 11 tt ActÂÎJ<Too; 'ExoAAÎJ{)lJ fi yAu><ma µou
-r<{> MQvyyt µou· ou Mvaµm €Axfom rrvEuµa Toii cr-r6µaT6c; µou cpQayhToc;. Auilo>Qov OL 'X:UVE; ta; ayia; Elx6va; XatE'X.Otvav, TOV Y.OOUOV ucpEAOVtEc;, tac; aAu20
O'Etc;, µavouaAta, hbutc'xc; tlic; aylac; TQOJtEţl]c;, Tcl cpoornMxo. uyyEi:a, ăHa cp'6-Et{>OVTEc;, ETEQa A.aµj3avovtE;. Ta toii LEQoii crxrnocpuAaxtou ttµ1a xat LEQa O'XEUlJ,
'XQUO'ă. TE xat OQYUQa xat E,ţ ăHl]; nµia; uAlJc; xaTa<rxEuacr'6-hta, arravm h
µ14 (>orrfl O'Wfiyayov, U<pEVTEc; TOV vaov EQl]µov xat yuµv6v, µljf>onow X<lTUAEh\mvw;.
23
22. T6TE E.rrAlJQoiivro xat h 1fl vEQ. ~twv ta naQa 1ou 8rnu bH1 rnu , A-µ&c; roii nQocpÎJrou AEyoµEva · „ Ta8E MyH K1'Qto; 8 0Eoc; 8 navrnxQatooQ. 'Ex81xiicroo E.ni ta '6-ucrtacrtÎ]Qta Bd}ij/.. xai xmaoxacpiicrnm Ta xEQUTa roii '6-uotmrt'J}QLo'U xat :itEcroiivTm uno tÎ]v yliv· xat <J'UVTQÎ..poo xo.t rrmaţoo Tov oixov Tov :rceQLJtTEQOV EltL TOV oimv TOV {)fQlVOV xat ano/..oiivrm OL oÎXOt Ol EAEcpavttVOL 'i<.UL &cpa30
VlO{)iicrovrat oixot ETEQOl, :itof..Aoi, Myet Kugw;. •An&aµm ta; EoQtc'x; uµoov 293b
xal ou µi) O<TcpQav'6-oo Ev Tai:c; Jt<l'YlJYU{>E<JlV uµoov. f>toTL EL EVEYXlJl'E µot OAOXO.'U5 E(ltiiva P

Bull 1120-21

li 7 at"fp'tewv P li 16 Ul'tE(I P: wal'tt(I Bull li 19 <pQUYEvt"O~ P: aq:>QUYEvt"o~
supra ou scripto ttP 1132 supra foQtaî~ scribii l'tavuyu(ltaLv P.

cH:uaou~

20 şi 21 : Despre turcii în Sf. Sofia şi prădăciunile şi robirile făcute, vz. Leonard din Chios, în Migne, Patrologia Graeca, 159, 941 D şi 942 A; L. Chalc., II,
161, 8-13 şi G. Sfranjes, 288, 19-290, 17. Descrierile lui Duca însă sînt cele mai
dramatice şi mai mişcatoare.
21: Limba s-a lipit: Iov. 29, 10; Psalmi, 21, 16; 136 (137), 6.
22: în Sionul cel nou: în Constantinopole. - prin Amos profetul: 3, 14-15;
5, 21-23; 8, 2-6, 9-10.
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tează de la mine răsunetul cîntărilor tale şi sunetul instrumentelor tal€'
nu-l yoi asculta. Şi a spus domnul către mine : a venit sfîrşitul asupra
poporului meu Israil ! Şi încă nu adaug nimic, ca să-l iert pe el; şi în
ziua aceea yor ţipa tavanurile templului, spune domnul. Ascultaţi acestea \'oi ce dimineaţa stoarceţi pe sărac şi voi ce asupriţi pe sărmanii de
pe pămînt, \"oi ce spuneţi : cînd va veni luna şi vom vinde; cînd va veni
săptămîna şi vom deschide magaziile, spre a micşora măsura şi a spori
greutatea şi a face cîntarul nedrept, spre a cumpăra pe săraci pentru
bani şi pe cei sărmani pentru încălţăminte. In ziua aceea, zice domnul.
va apune soarele la amiază şi se va întuneca ziua mare pe pămînt. Şi
voi schimba sărbătorile voastre în jale şi toate cîntecele voastre în tînguire".

23. Căci s-a întîmplat ca în acea zi înfricoşătoare a sfîrşitului Con.stantinopolei să se serbeze şi să se prăznuiască pomenirea mucenicei cuvioasa Teodosia. Şi se serba de tot poporul ; şi era
mulţime mare de femei şi bărbaţi care de cu seară au priveghiat peste
noapte la sicriul cuvioasei; mai mulţi însă dimineaţa, cînd s-a făcut de
ziuă, au mers să se închine, femeile cu bărbaţii lor, aducînd lumînări şi
tămîie ; şi femeile, frumos gătite şi împodobite cum erau, deodată au că
zut în capcana turcilor. Căci de unde aveau să afle, la o întindere a.tît de
mare a oraşului, urgia venită dintr-o dată?! O ştiu cei ce-i cunosc întinderea.
Ziua
sf. Teodosia.

15

20

24. Această văpaie ameninţătoare despre care ani vorbit,
s-a apr(ns şi continua să ardă de la poarta lui Charsias
încă.
şi a sfintului Roman şi dinspre palat, la corăbii însă şi în
port împotrivirea a continuat şi n-a dat turcilor răgaz să pună scările la
ziduri. Bizantinii aruncînd cu pietre şi săgeţi, au fost mai tari ca turn'.i
pînă la ora trei din zi, pînă ce a venit şi a ajuns o parte din cei ce pră
dau dis-de-dimineaţă înăuntrul oraşului; zărind pe bizantini că luptă în
contra turcilor de afară, au început să strige, cît îi ţinea puterea, şi au
alergat sus pe ziduri. Cînd bizantinii au văzut pe turci înăuntrul oraşului, au izbucnit în glas de durere şi strigînd : vai, cădeau jos de pe
La zidul
dinspre mare,
lupta ţine

30

23 : pomenirea mucenicei cuvioasa Teodosia: într-adevăr biserica noastră seramintirea sf. Teodosia la 29 mai. Biserica sf. Teodosia, ridicată prin secolul
al 9-IE'a, este giamia de azi Gul-giami, mult adăugată şi transformată (vz. Ch. Diehl,
Manuel
<l'art bizantin. Paris, 1925, voi. I, p. 433) ; era aşezată lingă zidul de
odinioară, azi dispărut complet, dinspre Cornul de Aur ; şi o poartă în acest zid,
venind cam în dreptul giamiei de azi a sultanului Selim, se chema poarta sf. Teo<losia după biserica din apropiere. - la o întindere atit de mare a oraşului: măbează

https://biblioteca-digitala.ro

XXXIX 23-24

389

DUCAS : ISTOR.IA TUR.CO-BIZANTINA

twµam "I.al {l'uo[a; uµwv olm. Em.~AE'\jJOµm. METaOtr]OOV cm' f;µou fixov <~bwv oou
xat ·.vaÂ.µov ogyavwv oou OU'X. a-x.o\Jooµm. Kat ElrcE KuglO:; rcg6; µt:. l)xEL TO JTEgai; trct îOV Â.aov µou 'logafiA. Otmht ou µll rcgoo-3& îOU Jt<lQEÂ.'3EtV au16v· ml
5
oAoAliţu ta cpmvw.µam TOU vaou Ev EitELVTI tfl Î]µEQ~. AEyEL Kugtoi;. A-x.o\ioat6
bi] taUTU OL Ex-3Â.L~OVTEt; ELt; TO rcgwt rlE\ll]TU xai ita.tabuvaotEUoVtEi; mwxou; arco
tÎ)i; yÎ}i;, ol. Â.Eyovni;· rc6tE fltEAEVoEtm o µÎ]v ;mt E,µrcoÂ.fioo~UEV" xal rcotE l)ţEL ta
<Ja~~am xat avo[ţolUEV -&rjoaugou:; îOU :rcotrrom µtitQOV TO µhgov i«XL tOU
µEyaÂ.iivm ota'3µwv i«XL rcotf\om ţuyov ăbuwv, TOU 'X.tao{}m EV UQYUQL<~ mwxoui;
i«XL îwtELvoui; av-3' UJtObl'jµatwv. 'Ev E'X.ELVU fiµ6g~. Â.EyEţ Kugwi;, 8U<JEtaL
10
o ftÂ.wi; µEol']µ~gtai; it<XL ouoxotaon E.rcl yÎ}i; Ev l\µEQ~ cpw16:;. Kal •µnaOTQE1jJOl
rai; fogtai; uµ&v ELi; :rriv-30:; xal rcaoai; ta:; l~M:; uµwv Ei.:; {}gijvov."
23. "EtUXE yag Ev EY.EL vn Tfl cpo[3EQCţ iiµEQ~ tl]:; OUVTEAELa:; tÎ}:; Ilo·Â.Ewi;
fogtasrn'3m it<XL :rcavl'jyug[ţELv tÎ]v µv~µl]V tÎ}i; ocnoµagtugoi; 0rnboo[a:;. 'EtEÂ.Ei TO o-iJv EoQtÎ] :rcavbî]µOi; · ~oav yag XUL acp" EorlEQUt; rcÂ.E Î:Orat XUL 1CAEÎ:OTOL
15
btavwnpEUoaVtEc; Ev tfl OOQ<î> tÎ]i; oolai;, OL rcÂ.ELOVEt; flE 1CQW°L iiµf.ga:; yEVOµE\ll]t;,
al yuvai'X.Et; ouv toii; uvbgaow aut&v MEQXOµEvm ELt; 1CQOOi<.UVl\OW, cpEQOUOaL
X.îJQOU:; i«XL {}-uµt&J.tata, :rcEQL'X.Ei«XÂ.AwmoµEvm i«XL :rcEQt'X.E'X.Ooµl']µEvm o-Dam, t~atcp 294b
vrii; ev raii; :rcaytot t&v Tougxwv EvErcEoov. Iloii yag Eixov E.vvoÎjom n1v E.ţalcp
vrii; ogyljv EL; îOOOUTOV E-ilgo; tÎ}i; JtOÂ.Ewi;; "Ioaotv OL t:1Mrn; TO µEyE-lto:;.
24. Autlj Îl a:rcEtÂ.fi, l)v Elgfix.aµEv, UrlÎJQXEV avacp'3Eio'a 'X.UL xatouoa E')(. 'tije; 20
Xagooii rcuÂ.lji; 'MXL îOU aylou ·Pwµavoii it<XL TOU ,µEQOUt; îOU JtaAatlou, ii f>E îOOV
JtAolwv xat rou Atf.iEvoi; avTlornoti; oux EvEbtbou XOOQav roii; Tougmti; toi:i orijom rai; xALµax.ai; h mi; tELXEOtv. 'Hoav ot ·pwµaiot tmxQatEotEQOt r&v TouQxwv, l}illovni; Â.L'3oti; xat ~EAEOt Cixgt TQL'tljt; wgai; tl\i; fiµigai;, E'wi; oiS, H.{}ov
i'.aL xatavti']oav µigoi; "t'WV O'X'UÂ.E'UOV't(l)V' a:rco :rcgwi.a:; EVtoi; îÎ}i; :rcoÂ.Ewi; xat tMv- 25
TEt; toui; ·Pwµatoui; 1COAEµlţovtai; tou:; €ţw i«XL cpwvfiv, OOY] blivaµti;, acpivni;
Eflgaµov E.:rcavw t&v rELxiwv. Ol M ·Pwµaiot, roui; Tougxoui; 186vtEi; EV'toi; 'tÎ)i;
JtOÂ.Ewi; xat cpwvi]v acpivrn; Muvrigav· TO o'i'.µot, a:rco toii tElxoui; 'K«TE1CL1CTOV'i
0

4 uxou linea desinehte, deinde choUO"uu P
p li 28 u<pEv'tEi; bis P.

li 25 xa'taV'tftaav Buii: xa'taV'tftaai; P Jl 27

TEL;(EWV

.

rimea Constantinopolei bizantine impresionează şi azi, darămite în timpurile de
atunci ?I
·
24 : cp. şi Critobul, I, 63. - văpaie ameninţătoare: adică pătrunderea turcilor
în oraş şi jafurile lor, începînd prin Chercoporta dinspre palat şi continuînd Ia sud
prin porţile lui Charsias vz. XXXVII, 8 şi sf. Roman şi peste zidul surpat din
valea pîrăului Licos dintre aceste două porţi. Şi azi, zidul cel mare dinspre uscat
fiind de altfel destul de bine păstrat, se cunoaşte că pe acolo a avut Joc pătrun
derea turcilor. Cp. şi jurnalul lui Nicolo Barbaro, Migne, Patrologia Graeca, 158,
1076 B. - plnă la ora trei din zi: adică pînă spre ora 9 dimineaţa.
24-5217
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zid, căci bizantinii nu mai aveau acolo nici o putere de rezistenţă.
Atunci şi turcii de pe corăbii văzînd pe cei dinăuntru, au cunoscut că
oraşul e cucerit şi, în grabă mare punînd scările, s-au repezit înăuntru
şi, spărgînd porţile, au intrat ru toţii.
5

10

15

20

25

25. Cînd a văzut şi marele duce pe turci venind spre locul,
unde stătea, căci el cu cinci sute avea grijă de Poarta împărătească, s-a lăsat de păzit poarta şi cu puţini s-a. retras spre casa lui.
Căci se împrăştiaseră toţi şi unii, încă înainte de a ajunge acasă, au fost
prinşi şi robiţi; alţii au ajuns acasă, dar le-au găsit pustii de copii şi
soţie şi de lucruri şi, pînă, să apuce să suspine şi să plîngă, au fost legaţi şi ei cu mîinile la spate. Alţii venind la casele lor, au dat peste soţie şi copii, <lucindu-i acum, şi au fost legaţi şi puşi şi ei în obezi împreună cu prea iubiţii lor şi cu soţia. Iar pe bătrînii din casă, cei care nu
puteau ieşi din locuinţă fie de boală fie de bătrîneţe, pe toţi şi pe toate
îi ucideau fără milă. Copiii nou născuţi îi aruncau pe drumuri.
26. Marele duce şi-a găsit fetele şi feciorii şi soţia, căci era bolnavă ;
ei se închiseseră în turn şi nu-i lăsau pe turci să intre; el însă a fost
prins cu cei ce-l urmau de aproape; şi a trimis tiranul cîţiva oameni de
ai săi şi-l păzeau şi pe el şi toată casa lui. Cît despre turcii care apuca·
seră să înconjure de mai îna:nte casa ducelui, le-a dat arginţi destui, aşa
încît să se vadă că şi-a răscumpărat de la ei jurămîntul; şi era păzit cu
toată casa lui.
27. Şi toţi turcii care au intrat în Constantinopole, chiar şi cei ce
păşteau catîrii, şi bucătarii, toţi scoteau şi cărau.
Prinderea
marelui duce.

Glustinianl şi

28. Ioan Giustiniani însă, despre care s-a spus mai înainte că s-a dus la corabie, ca să-şi îngriJ'ească rana, de
se predă.
care suferea; el fiind în port, de îndată cîţiva din oamenii
lui fugind, au alergat şi i-au spus că turcii intră în oraş şi că împăratul
a fost ucis. Auzind el acest cuvînt prea amar ce i-a străpuns inima, dă
ordin crainicilor, prin sunete de trîmbiţe, să-i cheme înapoi luptătorii
şi marinarii lui.
29. De asemenea şi celelalte corăbii îşi făceau pregătirile ; căci cele
mai multe îşi pierduseră căpitanii, căzuţi fiind în robie. Şi la marginea
mării din port era de văzut un spectacol jalnic : bărbaţi şi femei, călucorăbiile latine
fug; Galata

30

25: cu cinci sute avea grijă de Poarta Tmpărătească: vz. XXXVIII, 16 şi 17;
XXXIX, 8. - îi ucideau fără milă: cp. imbecillos, decrepitos, leprosos atque infinnos
trucidant, la Leonard din Chios, în Migne, Patrologia Graeca 159, 941 D.
26: ei se închiseseră în turn: turnul de pază şi apărare de lingă locuinţa marelui duce, turn aşezat de obicei la intrare. - şi-a răscumpărat de la ei 1urămintul:
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ou yag 1'1v txEi rcAiov toxu; outE b&vcxµu; toii; 'PooµaiOL;. TotE xat ol lv rnîi;
1CAOLoL<; {}wcraµEVOL wu; Tougxou; Evto; 6yvoooav, OtL fi rcoA.~; EclAOO, 'ML w.:;
iv tclXEL ta; xAtµaxa.:; {}{vw;, Evto; EBLBao'3ljcrav xat •a; rcuA.a; xatEasavn;
aJtavtE<; hbov EloiJEcrav.
25. 'Ibcbv M xal. o µeya; bolis toli; Tougx.ou; EA.'3ovm;, oii 1'.otato. t'o- 5
:nou, ~V yag EmBA.bcoov tÎ]V BacnALXÎ]V IluAî]V oliv JCEVTUXOOLOL<;, acpfjxE <pUAclt'- 2D5b
TOOV tÎ]V JCUÂl]V xal. rcgo.:; tOV rnwv oixov UVEXWQl]OE oliv OALyoti;. Kal. yag ~oav
<ircavw; bta<rxEbao'3EvtE<; xal. ot µh rcgo roii tÎ]v otx[av xma/..aj3Eiv, atxµai.oo·dţovto, OL bE ta; auroov otxtai; xataA.aBovui;, EQ~µou; rca[boov xat yuvmxoi;
-xal. rcgayµatoov 'EUQLOXOV xal. autol JtQO TOU O'tovaxftom xat xMx:uom Ebwµouvto 'tai; I o
XELQU<; omo'3Ev. "EtcQOL M EQXOµEVOL El; ta; otx[ai; aut&v xat EUQOVTE<; T~V
yuvaîxa xal. ta tExva l)bl] &nayoµEva, xat ouvEbEBEvto xat EBECJµoiivrn oliv toii;
<ptA.taToti; xal. TU ouţuyq:i. Toui; bE yegovta.:; rnli; Ev o'i'.xq:i, toui; µÎ] Buvaµhou;
ESEA'3EiV EX Tfj; otxtai; l\ Bta vo<rou 11 Bta Y~QOU<;, ml.vta; xat Jtaoai; CtVl]AEoo;
locpattov. Ta BQE<plJ Ta &gnyEVVlJTa Ev mi; rcA.attat; EQQtITTov.
15
26. 'O M µiyai; Bolis EUQWV ta; {}uyatE(la<; autou xal. rnli; ulou; xaL
tllV yuvaixa, ~V yag ao{}Evo\ioa, Ev T'<{> JCUQYq:l XEitAELoµEvoui; xat itOOAuovtu; toi;
To{1g;.;01; tÎ]V f:fooBov, auto; µEv OUVEA~cp{}l] ouv •oi; urcaxoA.ou{}ooow aut(i"
o M tugavvoi; rceµ'!Jai; nvai;, E<pUÂanov xal. autov xat rravra TOV oîxov autOll.
Toli; bE xataA.a(36nai; 'XOL JCEQl'X.UitAWOavmi; tOV oixov autoii To{1gxou;, rflroXEV
20
hava UQYUQL<l, OOOtE BoxEÎ:V Esayogaţuv autou; Bta TOV OQXOV' E<pUAUTTEtO oi5v
JtOVO t'X.l,
27. Ot M Toiigxot arcavtE<; EtcrcMlovtE; Ev tli IloAEL xal autol OL Booxovnc; ta; fiµLovoui; xat ot µayELQOL, mivtf:<; EsavrA.oiivtE<; E<pEgov.
28. 'O M 'Icoavvl]i; o 'lovrnmav6i;, ov cp{}uoa; o Myo; i!mµl!JEv i!v tfl Vl]L,
25
tOU '3EgarcEv&f\vm tiJv JCAl]y~v, ~V UJCEotl], xatwW;, ovto; autou Ev n{l Î.LµEvt, 296b
tLVE<; TOOV amoii cpEuyovtE;, tflgaµov MyovtE<;, JtOO<; OL Toiigxot El.ofoOLV EV T'fl
noAEt xal o {3aotA.Eu; focpaylJ. •Axofoa; Tov mxgomtov xat bgLµli A.Oyov oiiv,
ngootattEL tolii; X~QUita<; Bui oaA.rctyyoov avaxaAEiv toli; amoii urcacrmotai; xat
ouµrcA.wra;.
30
29. 'Oµo[oo; xal at A.omai. vY}m hoy.i.aţovto · ~oav yag at rcAEiotm &rro(3aA6µEvm toli; vavagxov; autoov atxµai.oono{}ivra;. Kai. ~V lflELV {}foµa. EAEHVOV h ti\ mxga'3aA.aool<;ţ roii A.tµho;· ăvflga;, yuva.ixa;, µovaţovtai;, µova25 lawuvLav6i;; p 1128 beuµl P: b(>Lµuy Bu!I 1131-32 ă1Co~aA.A6µEvm Buii: a1Co~a/J.6µevoL P

li

33 µovaa•etai;;, µovaţov•ai;; P.

sultanul că toţi prizonierii sînt robii ostaşilor,
28: Giustiniani însă despre care s-a spus mai înainte:
Chios, Migne, Patrologia Graeca, 159, 941 B (şi G. Sfranţes,
că Giustiniani a murit fie de supărare, fie de rană, fără
Chlos.
ce-l

făcuse
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vz. 10; cp. Leonard din
284, 15) unde se spune
nici o cinste în insula
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gan, călugăriţe strigînd amar; şi bătîndu-şi pieptul, îi rugau pe cei
din corăbii să-i ia şi pe ei. Dar nu era posibil ; era hotărît o dată de mai
înainte, să bea din plin paharul urgiei Domnului. Căci corăbiile chiar de
voiau, nu puteau. Căci dacă vasele tiranului n-ar fi zăbovit la pradă şi la
jefuirea oraşului, n-ar fi scăpat nici una singură. Ci turcii lăsîndu-şi vasele, toţi erau înăuntru în oraş şi latinii, lăsaţi în voie, au putut ieşi din
port. Tiranul însă scrîşnea ce-i drept din dinţi, dar nu putea face nimic
mai mult şi, fără ·să vrea, aştepta răbdînd.
30. Iar cei din Galata cînd au văzut această nenorocire nemai închipuită, au şi început să alerge cu femei şi copii la ţărmul mării, cău
tîndu-şi bărcile şi, unde dădeau peste vreun caic, intrau în el şi se urcau pe corăbii, lăsîndu-şi în urmă lucrurile şi casele. Şi au fost mulţi
care, de graba cea mare, şi-au pierdut comorile în fundul mării şi au
îndurat şi alte pagube îngrozitoare. Un vizir însă din ai tiranului, care
şi era atunci agreat mult de Mahomed, căci el era acela care-l îndemna pe Uran ca lupta să se facă, - Zagan îi era numele, - a alergat
în părţile Galatei şi a început să strige : „Nu fugiţi" ! - Şi se jura
pe capul tiranului cu mare jurămînt, spunînd : „Nu vă temeţi, căci voi
sînteţi prieteni ai sultanului şi vă veţi avea oraşul vostru nesupărat de
nimeni ~i tratatele ce le-aţi avut cu împăratul, le veţi avea în condiţii
mai bune şi cu noi şi altă grijă nu veţi avea, ca să nu împingeţi pe
sultan la minie". - Cu aceste cuvinte Zagan i-a oprit pe frîncii din
Gala ta să plece; dar cîţi au putut fugi, au fugit. Atunci ceilalţi ţinînd
sfat, au luat cheile cetăţii şi au mers cu podestatul lor, de s-au închinat tiranului; şi închinîndu-i-se, i-au dat cheile şi el cu bucurie mare
le-a luat şi cu cuvinte vesele şi ochi buni i-a lăsat să plece.
31. Corăbiile însă au ridicat pînzele şi au plecat, numai cele cinci
mari, celelalte însă n-au putut ieşi din port ; căci erau corăbii părăsite
şi căpitanii lor au scăpat, fugind cu alte corăbii. Şi corăbiile care au
rugit, şi-au părăsit căpitanii căzuţi în robie şi şi-au văzut de scăparea lor.
Ieşind din port şi vintul suftînd de la miazănoapte, pfnzele s-au umflat
şi navigau cu suspine şi lacrimi, deplîngînd nenorocirea Constantinopolei.
tot aşa şi triremele de comerţ ale veneţienilor.
29: păharul: Apocalips, 14. 10; Isaia, 51, 17. n-ar fi scăpat nici una.
despre pierderile apărătorilor latini, veneţieni şi genovezi, vz. mai ales Jurnalul
lui Nicole Barbaro, Migne, Patrologia Graeca, 158, 1077-1078 şi scrisoarea lui
Leonard din Chios, ibid., 159, 941 BC şi 943 AB.
30: Zagan l-a oprit pe frînci: vz. L. Chalc., II, 164, 10-165, 8 şi Critobul.
I, 67, I. - cu podestatul lor: vz. XXV, 7.
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OTQla<; BoWo-a; OLY.TQW<;. xat TU1CTOUO"m TU O'tÎJ{hi EfJEoVTO wuc; Ev taie; vavot
Tou &.vnM:l(3fo{}m a-Utwv. 'AAJ.' ouY. {iv bvva.T6v· ăJta~ EJtQOOQ(o-fht Toii mEi:v to
'JTOTÎ)QlO\I TO 1CAÎJQE<; ti'jc; OQYÎJ<; Kvgi.ou. Et yaQ 'Xat at vi'jm eBouAoVTO, a}JJ Olm
1'1f>uvavrn. Kat yaQ EL 'Xat µiJ &oxoÂ.ouvrn ta nÂ.oi:a toii t'UQavvou ev tii nQatfi~
-xat T0 O'XuAµ<tJ tÎ}c; l"COÂ.EW<;, Olr,{. ăv acpE{hi µta îUlL 1µ6vov. 'AU' ot ToiiQ'XOl acpEv-

5

w; ta nÂ.oia, navn; Evf>ov {ioav 'Xat ot AattVOL ăf>ELUV EUQ6VTE<; E~ÎIQXOVîO îOU

Î-tµivoc;.

·o

:Jt:Qăţm

v.at

f>f; îUQavvo; ETQUtE µEv touc; oMvtac;, &U' o\JY. iiMrvaTO l"CAEoV TL
ăxwv

exaQtEQEL.

30. Ot f>f; TOU raÂ.aTă tMvrEc; î<lUîl]V -ciJv UVELY.<lO't'OV ouµcpoQaV, xat ouv
yuvm~t xat -chvotc; EtQEXOV f.v t0 atymÂ.0, JtEQt(J')(onoiiv-cEc; tac; BaAxac;, 'Xat C5nou
10
Etuxov &xati.ou, ELOEQXOµEvot mic; vaiiotv dofbuov, &cpivnc; xat JtQayµata xat
OL'Ktac;. 7 Haav M noAA.ot, OLTLVEc; cmo -ci'jc; Btac; ')((lL touc; '3î]O<lUQOU<; a-U-cwv TCÎ>
{3u{}c;> j'[OQEnEµ'!'av 'Xat ăÂ.Â.a; f>Etvac; ţl]µlac; unoo-cî]oav. Ele; M TWV -coii TUQavvou
µEoatwv, oe; xat iiyaruito TOTE l"CaQa îOU MEXEµh, auto; yci.Q ~V o OU~QOTit- 297b
oai; t<!> TUQUVVq> -ciJv µaxlJv yEvfo{}m, f>Qaµci>v Ev toi:; tOU rw..a-ro µEQEOLV, - Za15
yavo; auT<t'J to ovoµa, - eB6a· „MÎ) cpEuyEn·" - xat xcmoµvuE tÎJV 'KEcpaÂ.Î)v
TOU TUQUVVOU OQ'KOV, OTL. „MiJ cpoBEio-3E, uµEi:c; yaQ îOU ÎjyEµovoc; EoîE cpLÂ.ol ')((lL
E~Et'E riJv :itOÂ.LV uµwv UVEJtl]QEaO'rov &no navtoc; &v'3Qc01COU ')((lL Tcl<; cruv&YiY.ac;,
uc; ftXETE ~lHU iojj ~ao1AEooc;, 'XaL µE{}' Îjµwv 'KQEL't"tOVW<; ~ţHf. xut u.ÂÂ.o µ1'1 tpQOVnEtn, i'.va µÎj Etc; OQYÎJV xtvÎ)oEtE tov Îjyq.Wva." - Talim o Zayavoc; Etnci>v f.xci>- 20
i.uoE TOuc; <l>Qayyouc; TOU raÂ.crtă µÎ) avaxWQÎJO'<ll. nÂ.Îjv OOOL ebuvÎj'3î]oav cpuyEÎV,
Ecpvyov. ToTf. OU~OUAEu-3EvTEc; ot Â.omoL F.AaBov nxc; XÂ.Eîc; TOU Y.UO'îQOU O'UV
TcV l"COf>EOTUTq> amwv ">«lL UnÎJA{}ov :TCQOOXUVÎ)OOVTE<; TcV TUQclVVq> · 'XaL l"CQOO'KlJVÎlO'aVTE<; xat Mvnc; Tac; 'XÂ.Etc;, auToc; :TCEQLXOQW<; EAaBE xat Tomouc; O'Uv tAaQOÎ<;
Â6yot<; 'l.at BMµµan EJtEµ'!'Ev.

25

31. At f>f; vi'jm ra totla nTEQWOaVTEc;, nEvn µ6vov at µEyciÂ.m, at f>' ăÂ.Â.m

o-Ux libuviJ{hiaav E~EMEîv · iioav yaQ vi'jm aJtoÂ.ELcp-3Ei<Jm mt ot vauaQXOL au't'c'i>v
<puy6vn; ouv mîc; ă.Â.Âm; vauotv foci:iţovro. Kat vi'\m cpvyoiiom xat Touc; vauaQxouc; atxµa.Mnouc; 'XaTaAlJtOOO<XL TÎJV OWTl]QlUV El"CQayµaTEUoUVTO. 'E~EÂ.{}ofom
-ODV EY. TOU Atµhoc; Y.<lL aveµou l"CVEU~avrnc; BoQEWc; Ta LO'TLa 1CÂ.Î)Ql]c; yEv6µEva, 30
.fnÂ.Eov ouv avaanvayµoi:c; xat {}QÎ)votc;, xA.atovnc; TÎjv -ci'jc; IloÂ.Ewc; ouµcpoQav·
O~tOtW; 'l.OL at TQLÎ)QEtc; TWV BEVETLY.WV at eµnOQL'KaL
298b

30

~ogga[wi;

P·
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ORAŞ

XXXIX 32-XL 2

32. Poporul întreg însă pe care turcii de pe vase l-au aflat
gătit afară de oraş, bărbaţi şi femei, pe toţi, ori unde erau.
M:t t_abără.
adunîndu-i, i-au dus la corăbii. Celălalt popor din oraş a
fost înţărcuit afară la corturile din tabără.
Robii păzifi
ta corăbii şi

5

XL Toate acestea se întîmplaseră de la ora întîi din zi pînă
la ora opt. Atunci şi tiranul lepădînd orice bănuială şi
teamă, a intrat înăuntrul oraşului cu vizirii lui şi cu celelalte paşale.
avînd înaintea şi îndărătul lui pe ienicerii lui cu răsuflări de foc, toţi
arcaşi şi mai şi decît Apolo, noi urmaşi de-ai lui Hercule, unul gata să
lupte cît zece. Coborînd la Biserica cea Mare, a descălecat şi, inirînd
înăuntru, a rămas în extaz la vederea ei ; găsind pe unul din turci
spărgînd una din acele plăci de marmoră, l-a întrebat pentru ce strică
pardoseala? Iar el a răspuns: „Pentru credinţă". - Atunci a întins
mîna şi-l loveşte cu sabia pe turc, spunînd şi această vorbă : „Ajungă-vă comorile şi robii ! Clădirile oraşului însă sînt ale mele''. Căci
îi părea rău tiranului de învoirea ce-a dat-o, cînd a văzut comorile
scoase şi robii luaţi fără de sfîrşit. Pe turc însă l-au scos de picioare şi
l-au aruncat pe jumătate mort afară. Iar el a poruncit unuia din preoţii
lui necuraţi şi preotul chemai s-a suit în amvon ~i a rostit rugăciunea
lui necurată. Feciorul fărădelegii însă, înaintemergătorul lui Antihrist.
s-a urcat pe sfînta masă şi şi-a făcut rugăciunea.
2. Vai, vai ce nenorocire, ah ce grozăvie înspăimîntătoare ! Vai, vai
ce am ajuns ? Ah. ah ce am văzut ? Turc în sfîntul altar, în care au fost
astrucate moaşte de-ale apostolilor şi martirilor şi deasupra sfintei
mese un necredincios ! Cutremură-te, soare! Şi unde-i mielul lui dumnezeu şi unde-i fiul şi cuvîntul tatălui, care se jertfeşte deasupra şi se
mănîncă şi niciodată nu se consumă ? Cu adevărat întru minciună am
fost socotiţi. închinarea noastră la dumnezeu întru nimic a fost socotită
de neamuri. Pentru păcatele noastre, biserica ridicată întru numele înţe!epciunii lui dumnezeu şi locaş al sfintei Treimi, numită şi Biserica cea
Mare şi Noul Sion, astăzi altar păgîn al barbarilor şi casa lui Mohamed a fost poreclită şi făcută. Dreaptă este judecata ta, doamne !
Mahomed 11

în sf. Sofia.

JO

15

20

25

30

32: Poporul.„ gătit afară de oraş: se referă la 23: Tn timpul împresurării se putea
circula peste Cornul de Aur, pe porţiunea păzită de corăbiile bizantine. Aşa, Genovezii
din Galata puteau să vină în oraş şi să dea pe ascuns Bizantinilor ajutor (vz.
XXXVIII 5 : ) .
XL 1 : de la ora întîi din zi pînă la ora opt: adică de pe la 6 dimineaţa pînă
pe la 3 după-amiază. - o El~ npo~ ha poate ar fi de păstrat în text cu
înţelesul
„unul ca unul" gata de luptă. Pentni credinfă: placa de marmură se vede că
era împodobită cu vreun chip, ceea ce coranul oprea. - b rrp6c'ipo~to; toi! uvn;i.:p(cnou
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Mahomed li
află capul
împăratului.

XL 3

3. Ieşind din altar, a întrebat de marele duce şi iarăşi
1-au adus în faţa lui. Venind şi închinîndu-i-se, i-a spus:
„Bine aţi făcut, că n-aţi vrut să-mi predaţi o~aşul ? Uite,

cită stricăciune

5

10

15

20

s-a făcut, cîtă pierzare, cită robie !" - Ducele însă a răs·
puns: „doamne, nu aveam noi atîta putere să-ţi predăm Constantinopolea,
nici chiar împăratul ; de altcum, pentru că şi unii dintre ai tăi îl întăreau
pe împăratul cu vorba, scriind : „Nu te teme, căci nu va izbuti în contra
voastră". Aceasta o bănuia tiranul pentru Chalil-paşa; căci era cuprins
de mîl'lie asupra lui. Auzind atunci de numele împăratului, a întrebat, dacă
împăratul a fugit cu corăbiile, şi ducele a răspuns că nu ştie; căci el era
la Poarta împărătească, atunci cînd turcii pătrunzînd la Poarta lui Charsias, au dat peste împăratul. Şi au ieşit din mijlocul taberii doi tineri şi
unul a spus tiranului : „doamne, eu l-am ucis pe acesta; şi fiind grăbit
cu cei ce erau cu mine să intru în oraş la pradă, l-am lăsat mort în urma
mea". Iar celălalt a spus: „Eu l-am lovit întîi". - Atunci tiranul i-a trimis pe amîndoi şi le-a poruncit să-i aducă capul aceluia; iar ei alergînd
repede, l-au aflat şi, tăindu-i capul, l-au adus în faţa sultanului. Iar tiranul a spus către marele duce : „Spune-mi adevărat, dacă acesta este capul
împăratului tău". Atunci uitîndu-se bine la el, a spus : „Al lui este,
doamne". Şi l-au văzut şi alţii şi l-au cunoscut. Atunci l-au pironit pe
coloana din piaţa Augusteon şi a rămas pînă seara. După aceea jupuin·
du-i pielea, a împăiat-o şi a trimis-o peste totul locul, arătîndu-1 domnului perşilor şi al arabilor şi altor turci ca semn al biruinţii.
3 : unii dintre ai tăi... scriind... Clzalil-paşa : cp. cu Leonard din Chios : „Chirluca.„ Chalilbasciam... primum Teucri baronem, amicum admodum Graecis, quod
crebris litteris ad imperatorem missis eius animum a pacis consiliis detraxisset,
utque fortis staret persuasisset, accusavit; epistolasque servatas in fide regi praesentavit". „Chir-Luca... l-a învinovăţit pe Chalil-paşa... primul demnitar al turcului şi
mare prieten al grecilor, că prin scrisori dese trimise la împăratul i-a îndepărtat
gîndul de la căile păcii şi l-a înduplecat să stea viteaz; şi spre încredinţare i-a
prezentat scrisori păstrate". Migne, Patrolo~ia Graeca, 159, 942 D ; şi după aceea
Leonard dă ştirea care a trecut şi la Chalcocondil, că Mahomed II l-a aruncat în
închisoare pe Chalil, i-a confiscat averile şi i-a luat viaţa, spre marea supărare a
ostaşilor; vz. XXXV, 5. căcl era la Poarta Jmpărătească: vz. XXXIX, 8. la
poarta lui Charsias: vz. XXXVII, 8. - şi tăindu-i capul: vz. L. Chalc„ II, 163, 10.
l-au pironit pe coloana din piaţa Augusteon: Augusteon se chema piaţa din faţa
bisericii celei mari a sf. Sofia, Tn piaţă se înălţa încă în secolul XIV o coloană cu
statuia lui Iustinian cel Mare, a cărei descriere nimerită şi plastică ne-a lăsat-o
G. Pahimer; vz. Migne, Patrologia Graeca, 144, 917-923 sau comentar la Istoria
bizantină a lui Nichifor Gregoras, ed. Bonn voi. II p. 1217-1220. Pe vremea cucenrn ramasese se vede că numai coloana şi de această coloană a fost pironit
capul celui din urmă împărat bizantin, viteazul Constantin XII Paleolog. Vz. şi
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3. 'El;EA-0t0v ouv EK wu Bwµou Es'Î)tr)OE Tov µEya f>oihm xai aii{h; rcaQEOTlJoav auTOV. 'E/.:3<l>v oiiv xal J1{)00X\JVÎ)o'ai;, EÎJ'tEV auTcp' „Ka/..&i; ElTOLÎJOUTE TOU
µÎl naeaf>ouvm r"1v J'tOAtv; IM, J'tOOlJ sriµia EYfYOVEl, rcoooi; OAE'3Qoi;, 3tOOrJ
alxµa/..cooia "' - ·o 6€ Soii; a:rcEXQLVUTO. „ KUQLE, OUK Ei'.xaµEv rooriv Î]µEii; Eţouotav TOU f>LMvm OOL TÎlV IloALV, ouf>E o BaoLAEui; auToi;· ă/..Awi; OTL xat TLVE; TOOV 5
o&v tvEf>uvtiµouv Tov BaoLAfo Ev AOyOli; yQacpovn;· „Mi] cpoBou, ou yaQ loxuoEt 301b
xa'6-' uµci>v·" - Toiho yow u:rcEJ..aBEv o rueavvoi; f>u1 TOV XaALA-J'tUOlClV' ~V yaQ
tQE<pOOV {}uµov Kar' auwu. Ton &xofoai; TO ovoµa -coli Bmn/..Ew; ilQWTlJOEV, El o
(3a<J'LAEui; CxrcEf>Qa ouv ro.ii; vauot, xai o f>oul; OJ'tEXQLVU to, on OllX oUiEV. ~V yaQ
auro; Ev tjj BaoLALxfj Ilu/..n TOTE, OTE o[ ToUQKOl O\JVÎ)VTlJOUV, ELOEA-DovTEi; EV TTI 10
nuAn Tfj XaQ<Tou, Tcp BaoLAEi. 'Arcoorcao-DhTEi; oiiv Ex µfoou roii orQaliOnEf>ov
Mo vfot, ELQlJKEv b di; Tcp ttJQavvq.>· „KuQtE, Eyoo rourov &neKtuva· Bwt6µEvoi;
o.O.V Tou EtoEA'3Eiv xal cIQ3tMUL ouv Toii; ouv tµot, fooa auTov VEXQOV K<ITaÂEL'l'ai;." - ·o a· ă/..Aoi; EinEV' „'Ey<l> TOUtOV lmarnl;a 3tQOOTOV." -- Ton: o TUQUV,,
\
'
Sl. '
•
!1
'
\
1 '
•
e S:.'
S:.
15
vo; orELr..ai;
K<ll roui; U\JO, EVETELJ\.CXTO CjlEQElV TlJV XECjlUl\.lJV U\JtOU' OL uE TUX\JuQOµljoavtEi; E-0QOV Xat TÎlV XE<pUAÎlV aurou nµovrn;, JtUQEoTlJOUV Tltl 1'jyfµOVl. 'Q
SE tuQUvvoi; E<plJ rrQoi; Tov µtya f>oU'X.a · „Etrci µoL To aAlJ'3Ei;, El fi xHpa/..lj autlJ
foTl tou BmnAEwi; oou." ToTE xo.ro.oroxaoaµEvo; auT"1v ELQlJXEV' „ 'Exd.vou fott,
'XUQLE." - Eif>ov oiiv aut"1v 'XUL ETEQOL xat EYVWQIJO'UV. T6tE 3tQO<TÎ)Awoav autÎ]V
tv Tcp xtovt rou Auyovoro.[ou xai 'to-caro €roi; forrEeai;. METa f>€ muta txf>deai; 20
11.al axueot; TO f>EQµa OTO~aoa;, EJ'tEµ'IJJE navtaxou f>nxvlioov TO tl]i; vtxrii; ouµj3oÂov, Tcp -r<iJv IlEQ<Tci>v CxQXlJYcp xat Twv 'AQaBoov xai Toii; ă/..Aoti; TouQxoti;.
0

3 ibE P 115 aoL scripsi: aE P 117 x.akitkztaO'Lav P 1111 "tll scripsi: v. 359, 19: "tiji; P.

G. Sfranţes, 290, 18. - domnul perşilor şi al arabilor şi altor furci: domnii altor
turci sînt sultanii şi emirii turci de prin Asia Mică, precum e cel de la Iconion ş.a. ;
mai greu e de precizat la cine se gîndeşte Duca sub domnului perşilor şi al arabilor.
Sub „domnul perşilor", probabil e de înţeles vreun stăpînitor ca acel Caraiuluc (vz.
XXII, 9), la graniţele căruia Mahomed I îl trimisese pe feciorul său Murad II, sau
acel Turgatir sau Caraiusuf, vz. XXXIII, 2, unul cuscru. iar al-tul duşman de-al
lui Murad li. Sub „domnul perşilor" s-ar putea înţelege la Duca şi vreun han mongol tatar, vreun urmaş de-al lui Timur-Lenk. „Domnul arabilor" trebuie să fie
vreun domn ca acel de pe la Damasc sau altul de prin părţile acelea.

https://biblioteca-digitala.ro

378
Altă versiune
despre prinderea ducelui şi
sfîrşitul lui
Orchan.

5

10

15

20

25

ALri\ VERSIUNE DESFRE PRINDEREA DUCELUI

XL 4

4. Alţii însă

spun că ducele a fost găsit împreună cu
Orchan în turnul castelului Franţezizilor şi că acolo s-a
predat, văzînd că nu mai e cu putinţă să reziste turcilor_
Acolo erau cu ducele şi foarte mulţi nobili mari dregători;
şi Orchan a cerut de la un călugăr hainele lui şi îmbrăcîndu-le, i le-a
da.t călugărului pe ale sale şi printr-o ferestruică prin care se trăgea cu
arcul. s-a aruncat jos afară de oraş; şi turcii de pe vase l-au prins şi,
legîndu-1, l-au aruncat înăuntru cu ceilalţi prizonieri. Cei din turn predîndu-se. au fost duşi şi ei în acea corabie. Atunci unul din prizonierii bizantini căutînd chip şi cale să-şi redobîndească libertatea, a grăit căpi
tanului corăbiei: „Dacă-mi vei da azi libertatea, am să-ţi dau în mînă pe
Orchan împreună cu marele duce". Auzind căpitanul aceasta, i-a jurat
că-l \'a elibera•. Şi atunci i l-a arătat pe Orchan îmbrăcat în negru; şi
acela aflînd că într-adevăr este el, i-a tăiat capul. Luînd pe marele duce
în viaţă şi capul lui Orchan, l-au dus la sultan în Cosmidion. Iar acela
dind căpitanului beneficii şi foarte multe daruri, l-a lăsat să plece. Pe
marele duce însă l-a pus să stea jos şi mîngîindu-1, a poruncit să se dea
de ştire în tabără şi la corăbii, să fie căutaţi copiii şi soţia lui; şi îndată
au fost strînşi cu toţii. Atunci sultanul a dat de cap cîte o mie de aspri
şi i-a lăsat pe toţi să meargă acasă şi pe însuşi marele duce, după ce l-a
încurajat şi l-a mîngîiat foarte mult, spunîndu-i că: „Oraşul acesta am
să-l dau în seama ta să ai toată grija• de el şi te voi pune la mai mare
mărire decît o aveai în vremea împăratului ; şi nu fii deprimat !" Şi
ducele mulţumindu-i, i-a sărutat mina şi a plecat acasă. Aflînd sultanul
de la el numele nobililor care aveau funcţii mai de frunte la palat, a
făcut o li~tă cu numele tuturor şi strîngîndu-i de pe la corăbii şi de prin
corturi, pe toţi i-a răscumpărat, dind turcilor cîte o mie de aspri.
4: Orchan: vz. XXXIII, 12. - turnul castelului Franţezizilor: după cum se
Duca, marele duce Luca Notara, însoţit de mai multi nobili, s-a retras la
locuinta întărită a familiei Franţes şi s-a întărit în turnul de la intrare. Cum prizonierii cad în mîinile marinarilor turci, acest castel ar trebui să fi fost undeva
spre ţărmul mării. M. /s. N.: Xci(Hî]i; To.1t. xai UQX· µEu. K-.1t6AEw; indică însă un turn
al lui Franţes (.1tu(IY0; Toii «l>gav6ţi)) în zidul cel
mare dinspre
uscat şi anume
în porţiunea zidului Comnenilor. Impăraţii Comneni au mutat curtea împărătească
în col\ul de nord-vest al Constantinopolei lingă Cornul de Aur, în cartierul numit
Vlaherne; au lărgit puţin incinta oraşului şi Manuil I Comnen (1143-1180) a
ridicat în continuarea celuilalt zid dinspre uscat un zid nou foarte puternic, bine
păstrat şi azi încă. Spre capătul de sud al acestui nou zid se găseşte acest turn,
ridicat se vede că de cineva din familia de mari nobili bizantini Franţes, turn poate
identic cu acel arătat de Duca, întrucît la acest turn ar fi putut ajunge şi marinarii
exprimă
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w:; o bouţ

EUQHll] µml. TOU 'Ogxav EV Tcp 3tUQY<ll

301b

T<îl TO'U 'X(l<JTEALOU ruv (}>ganţEţtbwv xU'X.El JtUQEM{hicrav O(>OOVtE:;, w:; OU'X. l)v
buvaTov avTtcrtoo'3m rrA.Eov toi::; Tougxot:;. "OvTwv M rrA.dcrtwv F'XEÎ: xai EUYEv&v &gxovTwv ow Tcp Boux.i, fJTftcrarn o 'Ogxav W!o nvo:; µovaxou Ta &:µcpla
autoii xal. cpogfoa:; aut'a EBW'XE tcp µovaxcp TU autou 'X.UL BLa µ1iă:; ·rn~oBoA.txfj; ,")
'3ueibo:; EBaAEV Ea'UTOV 'Xata yfi:; E~(I) tfj:; rro4w:;. ;ml. A.aBovn:; OL TOOV JtAOlW'I
xal Brnµwcravn:; EBaA.ov ivto:; <J"uv toi::; A.oLJtoî:; alxµaA.Wt'ot:;. Ol BE tou rrugyou
rraeaBo-3f.vn::;, xal autol. Evto:; TOU JtMlO'U E'X.ElVOU dcri}x{hicrav. Ton d:; TOOV
alxµaÂwtwv toov 'Pwµatwv 'X.atwtQayµatEuO'aµEvo:; TÎ]V autou EAEu'3E(>l(.(V E.i'.(>l)Y.E
tcp vawex~· "El EA.Eu'3EQWO'EL:; µE o-flµEQOV, EXW O'OL boiivm TOV 'Ogxav xal TOV
10
µf.ya Bolixav oµou." - Ton: &xofoa:; o vawexo:; wµocrE TOU EÂEu'3E(>WO'ELV autov.
Kal. TOtE BEtţa:; TOV µEÂaµcp6QOV 'Oexavriv xal. µa'6-wv, on i!.aTU &A.i)'3EtaV Ei!.ELv6:; fonv, &rrhE.µE tÎ]V i!.EcpaAÎ]v autou. Tov BE µf.ya Boiixa ţ&vta xal tÎ]V 'XEcpaAÎ]V Tou 'Ogxav AaBoov El:; tov ÎJYEµova W!Î)yayEv Ev tcp KocrµtBi(p. 'E'X.Eîvo:; f>E
15
tcp vauaex~ EUEQYEt~cra:; xal. rr4i:crta Bou:; axEA.ucrEv. Tov bE µf.ya Boma €xf.AEuO'E xa'6-tcrm xal. JtU(>lJYOQÎJO'a:; autov, OOQtCJE BtaÂ.aÂl]{}-fivm Ev Tcp cpwmh~ 'XcU
EV Toi:; :7tÂOloLI; Bta t&v rratBrov ;ml. Tfj:; yuvmxo:; autou· xal. 1CU(>Eu'3ii:; ouvftx{}-riO'av. Ton: o ÎJyEµoov Bou:; &va XLÂlOOV OOJtQOOV xata 'XEcpctl.ftv, MEAUO'E rravra:; Ev
tcp o'lx~ autou xal. autov TOV µf.ya Boma, '3a(>(>uva:; autov xal. JtUQ'l'JYO(>ÎJO'a:; 3021J.
ta rrAEi:crta, EtJtOOV au:0. OTL. "TTiv rr6A.tv TOUTTJV crol. µEÂÂ.ro rragaxam'6-fo-3m tO'U 20
EX,ELV TÎ]V arracrav auTfj:; <pQOVtWa. xal. JtOllJOOO O'E Et:; 'X.(>ElttOTEQUV M~av, rea(>'
~v EixE:; iv tcp xatQ<î> rou BacrLÂEw:;· Ml µÎ] &'81'.iµEL." - EuxaQLO'T~cra:; oiiv xal.
a<rrraoaµEvo:; TÎjv autou XEÎQU arrfJA.'3Ev Et:; TOV oi'X.Ov ClUt'OU. Ma'3oov BE rrae' auTOU Tcl ov6µ.ata TOOV EUyEVOOV T(OV Ev tcp rraÂatl~ btUJtQE'ljJUVTWV ocpcpt'X.taÂlWV, rravTOOV 'ta ovoµam xatf.yQa'ljJEv · xal. iv toi::; 3tMtot:; xal. Ev rai::; O"X't'JVCIÎ:; ouva'6-Qot- 25.
cra:; oiiv rravra:; E~TJYOQOO'EV, &va XlÂlWV aO'JtQOOV Bou:; rni:; Tou(>'X.Ot:;.

2 <l>QavTţEţlbwv Buii: di Francezi I:
P 1121 xgunoTegav Buii: xgELnoTrga P.

<l>gaTţeţLbwv

P 113

ăvtHaTaa{}aL

Bek 114

ăµqi1a

turci de pe vasele aduse în Cornul de Aur. - Orchan„. s-a aruncat jos: L. Chalc.,
II, 162, 9 spune că a şi murit; cp. Critobul, I, 64. - în Cosmidion: vz. XXXVII, 8. să fie căutaţi copiii şi soţia: vz. L. Chalc., II, 165, 12. şi l-a mingiiat foarte mult:
vz. şi Critobul, I, 73, 2. - pe tofi i-a răscumpărat: cp. şi G. Sfrantes, 1061 D (G. Franţes, 310).
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Făcîndu-se dimineaţa, după

ce a trecut cea dintîi zi, acea zi întuîn care s-a făcut totala prăpădenie a neamului nostru, tiranul
intrînd în oraş, s-a dus la casele marelui duce; şi acesta ieşindu-i întru
întimpinare şi închinîndu-i-se, el a intrat înăuntru. Şi era soţia ducelui
bolnavă în pat. Atunci acest lup îmbrăcat în piele de oaie, apropiindu-se
de pat, a spus grăind către dînsa : „Bucură-te, maică ; nu fii supărată de
ce s-a întîmplat. Voia domnului să se facă ! Mai multe am să-ţi dau decft
ai pierdut, numai să te faci sănătoasă". Şi venind şi băieţii ducelui, i
s-au închinat; şi după ce cu urări de bine i-au mulţumit, a ieşit, plecînd
să vadă oraşul. Căci nu mai erau locuitori de loc, nici om, nici vită, nici
pasăre care să cînte, nici nimeni să scoată vreo vorbă înăuntrul oraşului,
numai cîţiva turci din cei care fiind prea slabi n-au putut să prade nimic, deoarece mulţi s-au ucis între ei, smulgîndu-şi prada unul altuia; şi
cel tare prăda, iar cel slab care nu se putea împotrivi, primind o lovitura grea, rămînea întins. Şi a doua zi, care era treizeci mai, au venit şi
culegeau şi ei ce a mai rămas.
5.

necoasă.

10

' ·15

6. Atunci tiranul, după ce a umblat prin partea cea mai
mare a oraşului, a făcut un ospăţ în părţile de la palat
şi se veselea. Şi botezîndu-se bine cu vin şi îmbătîndu-se
a chemat pe cel dintîi din eunucii lui şi poruncindu-i, i-a spus: „du-te la
casa marelui duce şi spune-i : sultanul hotărăşte să trimiţi pe fiul tău mai
tînăr la ospăţul lui". Căci era băiatul chipeş, avînd paisprezece ani. Cînd
a auzit tatăl băiatului, a rămas ca mort şi faţa i s-a schimbat şi spune
arhieunucului : „Aceasta nu e în obiceiul nostru de viaţă să dau eu c:i
mîna mea copilul meu să fie pîngărit de el. Mai bine mi-ar fi mie să-mi
fi trimis călăul să-mi ia capul". Arhieunucul însă l-a sfătuit să dea copilul, ca să nu aprinda minia tiranului, el însă nu s-a lăsat înduplecat.
ci i-a spus, că : „dacă vrei să-l iai şi să te duci, ia-l şi du-te. Dar ca eu
să ţi-l dau cu voia mea, aceasta· nu se va întîmpla niciodată". Atunci arhieunucul s-a întors şi a spus sultanului toate cite le-a grăit marele duce
şi cum n-a vrut să dea copilul. Atunci tiranul aprins de mînie, a spus arhieunucului : „Ia călăul cu tine, întoarce-te şi adu-mi copilul ; iar călăul
să aducă pe ducele şi pe feciorii lui".
7. Atunci mergînd e: şi ducele aflînd vestea, şi-a sărutat copiii şi soţia
şi a plecat cu gîdele, el şi feciorul lui şi ginerele său Cantacuzino. Pe
Sfirşitul

tratragic al marelui duce.

·20

30

:35

5: Făcindu-se dimineaţa: 30 mai 1453. xaîQE Bucură-te c formula de
salut antică grecească. După obiceiul nostru de acum trebuie să spunem: „Bună
dimineaţa !" sau „Bine te-am găsit!" EUX.«QLo"t~oavTE\; au'tov deşi p. 383, 25 EUX«QLO'toi 001, xuQLE, totuşi aici constructia cu acuzativul se apropie de cea neogrecească, avînd înţelesul de a-l ferici pe cineva cu cuvinte de laudă, bune urări şi mulţumiri.
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5. IIQwta; l)f, yEvoµEvl];, :rraQEA{}ot'iori; E'XElvri; 'tll; :rrQwn1; x.c.tl 'SocpEQ<i;
fiµEQa;, h ~ f.yhno ll rcavwAE'3Qia roii yhou; Tiµlov, EtoEA.{}cllV Ev rn :rr6A.n o
TU(lavvo; xat di; tou; o'i'.xou; mii µEyaA.ou bouxo; H.'3wv, E~EÂ'3oov f>f, Eti; ouvavTl]CJLV O.UTOU xcd Jt(lOCJX'U'VÎ)CJa; UUTOV, doliA{}Ev Ev't'O;. ?Hv bE ii yuv11 auwu &o{}Evoiioa xÂlVÎJQlJi;. T6TE o rc(lo{3aT6ox.lJµo; A.moi; Eyy(oa; 'tfl xA.tvt1, E<pl'J rc(looayoQEooa; a-uTfl" .,XaiQE, & µY\n.Q· µi] A.urcou E:rrt Toi; ouµ{3E{3lJxool. To '3EA.riµa wu
KuQi.ou yEvfo'3or "Exw En rcA.Elova, oo(l' ©v futWAEmi;, Tou bouvat oot, µ6vov
uy(mvE." - 'EJ..{}6vTE; bf. ol. rcaibE; a-Urnii :i'TQOCJEXUVljCJUV UU'tCP,. xat EUX,UQLCJTÎjCJUVTE; a1n6v, E~Y\Â'3E 3'CEQLObEUWV n)v JtOALV. THv YUQ ll rc<ioa ăotxo;, om' ăv
'3(lwrco; omE xl'Y\vo; o\rr' OQVEov X(lauyaţov l) AaAfuv EV'to; aul'Î};, µ6vov nvf.;

5·

10

Twv µÎ] f>uvfJ'3Ev'tCOV oxuAEuO"at n bux TO avtoxuQOV auTfuv, bt6n xat rcoA.Aol 303b·
fut' aAAÎJÂwv Eq:JOVEu-3ljoav EJ..xovTE; o El; Eţ EttEQOU TU McpuQ« xal o buVl]-3Eli;
1iQnasEv, o bf. µÎ] f>uvaµEvo; avTW'l'Y\vm xm(ltav /.aµ{3avwv rcAlJyÎ]v ExELTO. Tfl
bf. bEUTEQ<ţ l'lµEQQ, T(ltaxool'Îjv ăywv o Maro;, dol\A.'3ov xal Ta E)'XaTaAEt.JtoµEva
amol CJUVEAEyov.
6. Tol'E o TU(lavvo; btEA.-6-oov To ltA.Ei:CJTov l'ÎJ; rcoAEwi; xal rc(loi; rni:; Tou
::mAaTlou µEQEO'L ouµn6owv reoi Îjoa; c:ucpQalvErn. Kal fli] xam{3arcno{}d; foto Tou
oi'.vou xai µE-6-uo-6-El; WQLOEV Tei'> UQXLEuvo\Jxcp auTou xal rcQO<JTa~o.; EÎrcEv· „ "Arctl-3E EV Tei'> oi'.xcp TOU µEyaAou bouxo; xat drcf. auT0' OQLSEL o fiyEµwv, i'.va CJTELA.u; Tov ul.6v oou Tov VEOOTEQOV EV Tqr ouµnooicp." - THv ya(l EUELf>~; o vfo;,
ăywv

TEO'CJa(lECJxmbExatov ern;. 'Axofoa; o-&v

o rcmÎj(l

15·

W

tou rcmM; aJtEVEXQOO{}lJ

xai ii O'!Jli; autou ftAAotoo'3l] xal AEYEL tei'> UQX,LEUVOUXCV. "Oux Eon TOU'l'O EV tfl
fiµEtEQQ btaywyfl tou rcaQaboiivm TO Eµov nmMov olxELati; XEQ<Jiv µLav'3Yjvm
Jta{>' UU'l'OU. KQELttOV av ~V µoL tOU CJTELAaL bÎjµtov xal Aa{3EiV tÎ]v XEcpaAÎ]v µou
&re' Eµou." - 'O f>E âQ~LEuvouxo; O"uµ{3ouAEuO'a; auTov tou boiivm To rcmf>lov, 25
i'.va µl] di; o(lyÎ]v Exxafon tov tu(lavvov, o M µij m:w'3Eti;, â)J!' dml>v, on · „Ei
{3ouA.EL Aa{3Eiv au'to xal arcEA-frEiv, l.a{3oov ămÂ.-3E, To bf. Eyoo oot rnurn btMvm
olxElcp -3EAÎ\µan, ou yEvÎJO"Etm noorcoTE." - ToTE o agx1Euvouxo; CJ'l'QacpEli; EÎJtE
Tei'> TJYEµovt arcaV'ta ta 1CUQcl l'OU µEya},ou bouxo; Â.UAlj-frEvm xal noo; to rcmbtov
OU)(. i){3ouA.Îj-3lj f>ouvm. ToTE o TU(lavvo; {}vµw-frEli; ELQlJY.E Tei'> âQXLEuvouxlt>. .,Aa- 304b
{3f, TOV bÎjµtov cruv ool xal OT(lacpEli; ăyE µot TO :rrmbiov· o f>E f>Îjµtoi; ayayhw
\
c \
- "
rOv f>olma Ml toui;
utoui;
<lUTOU.
~

7. TOTE EA.-frovtE; xal µa-froov TO µÎjvuµa o bouţ, Î)<JrcaaaTO ta tE')tVU autou xal tÎ]V yuvaixa xal EJtOQEUEtO CJUV Tei'> bl]µLl[l, auto; xat o ul.o; autou ')I.UL
30-31

M~e

P li 34

o uloi;

P: figlioli I.
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l·a luat arhieunucul cu sine. Intrînd i l-a arătat sultanului
care, auzind că ceilalţi stau la poarta palatului, a poruncit călăului să le
taie capul cu sabia. Atunci călăul i-a luat puţin mai jos de palat şi le-a
spus hotărîrea. Auzind feciorul lui că vrea să-i ucidă, a izbucnit în plîns.
Tatăl său însă stînd cu curaj, i-a întărit pe tineri îmbărbătîndu-i şi gră
indu-le: „dragi copii, aţi văzut ziua de ieri, că într-o scurgere de o clipă
toate ale noastre s-au spulberat : averea noastră nesfîrşită, mărirea noastră minunată pe care o aveam în acest mare oraş şi printr-însa în toată
lumea locuită de creştini. Acum însă în ora aceasta nu ne-a mai rămas
decît viata asta de aici. Dar şi aceasta n-are să ne fie fără de sfîrşit; căci
o dată tot vom muri. Şi încă cum ? Lipsiţi de toate bunătăţile ce le-am
pierdut, de mărire, de cinste, de domnie, batjocoriţi de toţi, dispreţuiţi
şi asupriţi, pină ce în sfîrşit ne va ajunge şi moartea, luîndu-ne din lumea aceasta cu fără nici o cinste. Unde-i împăratul noastru ? N-a fost
ucis ieri?! Unde-i cuscrul meu, tatăl tău, marele domestic? Unde-i Paleolog protostratorul cu cei doi feciori ai lui? N-au fost ucişi ieri în
război? O, de am fi murit şi noi cu ei ! Dar şi această onă e de ajuns,
ca să nu mai păcătuim încă. Căci cine ştie armele diavolului, dacă, întîrziind, nu o să fim răniţi de săgeţile lui înveninate?! Acuma arena de
luptă e pregătită ; în numele celui ce s-a răstignit pentru noi şi a murit
şi a înviat, să murim şi noi, ca împreună cu el să avem parte de lm'nă
tăţile lui". Cu aceste cuvinte i-a îmbărbătat pe tineri şi toţi erau gata
să moară. Şi-i spune gîdelui : „împlineşte-ţi porunca, începînd cu cei tineri". Şi ascultînd călăul le-a tăiat capul tinerilor, în timp ce marele duce
stătea şi spunea : „Mulţumescu-ţi ţie, doamne", şi „drept eşti, doamne !
- Apoi i-a spus gîdelui : „frate, dă-mi răgaz, să intru şi să mă rog".
Căci era în locul acela o bisericuţă mică. Şi l-a lăsat şi intrînd, s-a rugat.
Cînd a ieşit din uşa bisericii, trupurile copiilor erau acolo, încă zvîcnind;
şi iarăşi dînd mărire lui dumnezeu, i s-a tăiat capul. Luînd călăul cape7: Auzind feciorul lui: Vechea traducere italiană vorbeşte de feciorii lui ;
Critobul, I, 73, I O şi G. Sfranţes, 293, 7 spun că ducele şi-a pierdut viaţa cu doi
feciori ai lui; L. Chalc„ II, 166, 7 de asemenea vorbeşte la plural, fără a da vreun
număr. După Leonard din Chios, doi feciori mai mari i-a pierdut în luptă, al treilea a fost decapitat în faţa părintelui, iar cel nevîrstnic a rămas în seraiul sultanului (vz. Mi~ne, Patrologia Graeca, 159, 943 A) ; pe acesta îl chema !sac şi a
izbutit să fuga, ajungînd la Roma, la sora lui pe care marele duce o trimisese
acolo încă înainte de împresurarea Constantinopolei (vz. "ExttEOt~ xeovtxfi ed. .C
Sathas, MeaatwvtxÎ) BtfH..wttfix11 voi. VII, p. 570--571). - marele domestic: vz. V, 2
şi
XXX, 2. - Paleolog protostratorul: ale cărui case au fost prădate printre cele
dintîi de turcii intraţi în oraş; vz. XXXIX, 16; cp. XXXII, l. - arena de luptă este
pregătită: e o figură retorică scoasă din luptele de întrecere antice; totuşi nu s-ar
putea spune că această cuvîntare directă compusă de Duca şi făcînd parte din mijloacele
tehnice de expunere ale istoriografiei antice şi hizantine, nu este mişcătoare, adînc
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auwu o Kavmxous11v6;. To M. nmlHov H.aBEv µE-tl„ oomou o OQ;(LEtJvoiixoi;. EloEÂ.'3-oov oiiv xat f>Etţai; to nmMov tcp l)ysµovL, wui; f>E AOlJtOui; µa-tloov
f.v Tft m'.iAn tou naÂattou l.ITTcxµhoui;, WQLOE Tcp f>l)µ[q> ţ tcp EL Tai; xEcpaMi; autwv
fucotµ11&ijvm. TotE J..aBoov autoui; µLXQOV XUTW'3-Ev îO'U JtaÂaTLOU, EÎJtEV ClUTOtc;
6 f>-f\µwc; tÎJv &nocpaow. 'AxoixJac; M o ul.oe; autoii tÎ]v ocpayÎjv ExÂ.auoEv. co M
mrrÎ]Q autou yEvvatcoc; om{}dc; tvEf>uvaµcooE touc; ,,fouc;, Otl)QLSWV aurnuc; 'X.al
/..f.ywv· "TEX.Vi.a, Ei'.aatE t'Îjv x'3Ec; l'lµE(>ClV Ev µu~ X.CXLQOU QOJtU Ta llµEtEQCl JtUVTa
<pQoiif>a yqov6m · o JtAoiito; fiµwv o &"l<.f.vwrni;, ii Mţa ii '3-auµaon'1, fiv E'lxoµEv
iv TU µEyaAOJtOAEL tm'itn x.Ut f>La autf}; EV Jtaon tft yft, l\v OLXOOOL XQlO'îlCXVOL.
Nuvl M TU WQQ. mutn oux. EvEALJtETO ăA/..o Ele; fiµă; n/..Îjv fi naQoiioa autl) ţwfi.
"Eotm M llµi:v aUtl) oux cltEAEUtl)tO;· otiJE JtOtE ya(> {tvl)ţoµE-tla. Kat taiiTa
nw;; cyO'TEQOUµEVOL Tii'Y\I &ya'3-wv, ©v chi.loa.µEv, tf}; Mţl)c;r, TÎjc; t~µfi;, t~; au{}wda;, naQa navtwv OVElf>LţoµEVOL, îmTa<pQOVOUµEVOL xal TaÂautWQOUµEVOL, ClXQtc;
o-O H'3-n f.cp fi~u.ă; 'X.al o '3avato; /..aBoov h tii'Y\I <1f>E &ttµouc;. Iloii o -f\µETEQoc; Ba<JtÂ.Euc;; Om Eo<pUYlJ x-tlf.i;; IIoii lµo; ouµnE'3-EQoc; xal ooi; ltatÎjQ, o µf.ya; f>~µf.onxo;; Ilou o IlaÂ.moMyo; xat nQWTOOTQUtWQ ow Toi:; Mo vl.foLv afrtou; 0-Ux
focpaY"lO'ClV )('3Ec; Ev 'tcp noMµql; E'({}E ;mt fiµEi:c; anE'3avoµEv av O'UV autoi:i;· IlA1'1v
ml UUTl) Îl WQa txavl) EoîLV, µÎj JtÂ.l)µµEl.fiowµEv j[AfOV. Tt; ya(> oif>E Ta o:n:Â.a
TOU f>uxB6/..ou, d ml BQaMvovn; JtAl)yWµEv :n:aea TWV loB6/..wv BEAWV auî'Ou;
Niiv to fftaf>tov ETOLţ.Lov· EV ov6µan tOU O'tUtJQW'3Evt0; UJtEQ fiµwv xal '3av6vto;
mt &vaotavrn; futo'3-avwµEv xal 11µEi:c;, 't'.va O'UV autcp &:n:o/..afowµEv TWV ă.ya'3wv
autOU." - Taurn ELltOOV x.at <Jî'l'j(>Lţa; tou; vfouc;, EYEYOVELO'CXV JtQO-tluµot TOU '3aVELV. Kat AiyEL Tcp o:n:Exou/..aToQt · „Ilot'l']oov to xEÂ.EtJo-3€.v crot, &QţaµEvo; &:n:o
Tou; vfou;." - Kal u:n:ax.ofoa; o f>Î}µt0; clJtEtEµE Tac; 'XE<paM; TWV VEWV, LO'TUs:. ''t X.CXL' r..t:,YWV
~!.
- O'OL, l(''lJQLE, " Xat' TO' „uL'Xato;
A'
µEvo; oc µEya; uou..,
TO' " E'l!)(UQLO't(J)
Ei, KUQLE"" TotE EÎJtE tcp O'JtEXO'lJAUtOQL" n'Af>EA<pE, Mc; rµoL OALYlJV ă.voxiiv TOU
t::l<JEÂ.-3Ei:v x.al JtQOO'Euţao{lm." - ... Hv yaQ Ev EX.Elvq> tcp TOJtql vaoc; o:µtX.QOc;. co
f>E ă.cpfjx.E xat ELOEÂ.-tloov itQ0011uţaw. ToTE EţE/..{}cbv Ex tf}c; :n:u/..l)c; wii vaou, ~oav
yaQ ExEL Ta owµam tWV natf>wv autou EîL O'JtaQClTîOµEva, xat JtUALV f>oţo/..oyi.av
nf.µtiJa; 8Ecp anETµfi-tl'l'J tÎJv xEcpa/..fiv. AaBoov oiiv o f>fjµw; Tac; xecpa/..a; ~A'3Ev
0

I

I

4 at'noî; Bull: a1hou; P li 5 Ascoltando li figlioli...
auµJ'tEitEeo; P: ouµm~vitE(?o; Buii.

I

cominzarono a

pianzere 11115

simţită şi bine potrivită. Despre sfîrşitul tragic al marelui duce Luca Notara vz. şi Leonard din Chios (Migne, Patrologia Graeca, 159, 924 D şi 943 A) care e pornit asupra lui din
cauza atitudinii ducelui hotărît potrivnică uniaţilor. Cp. şi G. Sfranţes, 291, 14-293, 11.
L. Chalc., II, 165, 18-166, 14 se apropie de cele spuse de Duca. Critobul, I, 73, 2 şi 8
spune că ducele şi-a pierdut viaţa din cauza sfetnicilor invidioşi ai lui Mahomed II, a
cărui faptă urîtă, Critobul caută vădit să o acopere.
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tele lor, a intrat la ospăţ şi le-a înfăţişat fiarei însetate de sînge; trupurile însă le-a lăsat acolo goale şi neînmormîntate.
8. Tot aşa şi pe cîţi nobili, funcţionari înalţi de-ai palatului, i-au răs
cumpărat, pe toţi trimiţînd gîdele, i-a tăiat; femeile şi băieţii lor însă i-a
ales, fetele frumoase şi orice băiet chipeş, şi i-a dat în seama arhieunucului să-i păzească. Pe toţi ceilalţi robi i-a dat în seama altora să aibă
grijă de ei, pînă vor fi aduşi în Babilonul de Adrianopole.
9. Şi toată Constantinopolea era de văzut în corturile din tabără, iar
oraşul pustiu şi mort, gol şi fără de glas, neavînd nici chip nici frumuseţe.

Plîngerea
Tarigradului.

15

20

26

XL 8-XLI 2

XLI. O

Ţarigrad,

o

Ţarigrad,

cap al tuturor

oraşelor.

O

Ţarigrad, o Ţarigrad, centrul a celor patru părţi ale lumii !

O Ţarigrad, o Ţarigrad, fala creştinilor şi moartea barbarilor ! O Ţarigrad,
o Ţarigrad, al doilea rai sădit spre apus cu pomi de tot felul înăuntrul
său încărcaţi de roade spirituale.
2. Unde-ţi e frumuseţea raiule ? Unde-ţi e înviorarea binefăcătoare de
trup şi suflet, a darurilor spiritului? Unde-s trupurile apostolilor Domnului meu de mult sădite în raiul mereu înflorit, avînd în mijlocul lor
veşmîntul de purpură, lancea, buretele, trestia, pe care sărutîndu-le, credeam că-l vedem pe cel răstignit pe cruce ? Unde-s moaştele cuvioşilor?
Unde-s ale martirilor? Unde-s ale marelui Constantin şi trupurile celorlalţi împăraţi ? Străzile, foişoarele, răscrucile drumurilor, ogoarele, îngrădirile viilor, toate pline şi iar pline de moaşte sfinte, trupuri ale celor de neam mare, trupuri ale celor de neam mic schimnici şi schimnice.
O, ce osîndă ! „Rămăşiţele pămînteşti ale robilor tăi, doamne, le-au pus
de mîncare păsărilor cerului, trupurile cuvioşilor tăi fiarelor pămîntului
împrejurul noului Sion, şi nu era nimeni care să-i îngroape"~
8: trimiţînd gidele i-a tăiat: cp. L. Calc., li, 166, 14-17 şi Leonard din
Chios (op. cit., 943 A) : Chirluca„. cum caeteris baronibus decollatur.
9 : era de văzut în corturile din tabără: cp. Leonard din Chio.;, ibid., 942 B:
„Traducitur ad papiliones omnis substantia et praeda". - nici chip nici frumuseţe:
Isaia, 53, 2.
XL, I : Cp. cu ·g Il6hs, Il6A.Ls, 1tOAEWV naawv ocpitaA.µi Ţarigrad, o Ţarigrad,
ochi al tuturor oraşelor", din Istoria lui Nichita Choniat, 'ed. Bonn, p. 70J, 4.
Nichita Choniat a fost martor ocular la cucerirea şi pustiirea Constantii1opolei în
1204 de latinii cruciadei a IV-a şi, descriind acest eveniment, compune asupra
acestei nenorociri a neamului său o plîngere care începe cu cuvintele de mai
sus. Pe urma acestei plîngeri se pare că s-au luat şi Duca. Cucerirea Constantinopolei de turci a provocat o întreagă literatură de plîngeri şi tînguiri în proză, dar
mai ales în versuri, numite t>eijvoL (vz. I<. K:rumbacher, Geschichte der hyzantinischen
Litteratur, ed. a 2-a, p. 839-841 şi D. Russo, Studii istorice greco-romine, voi. I. p.
50--56). - ăÂA.TJ.„ cpunut>Eîaa.„ lxouaa raportate şi în acord cu Il6A.ts nu cu 1taeaOELaos care (' masculin.
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Ele; TO ouµnocnov, iµcpavioac; autac; TCÎJ aîµoB6Qcp -&riQicp· Tcl M crwµata yuµva 306b
EXEL xai. chacpa 'l«XtEAl3tEV.
8. <Oµol.roc; 'l«XL ooouc; tOOV EUyEVOOV xai. ocpcpLXLaÂ.LwV tOU xaAat[ou µeyL<Jtăvac; ES'YJYOQa<JE, ml.vrac;, OtEtÂ.o.c; TOV O'l"CEXO'UAcltOQa, xatfocpasEv· rac; M yvvai:xac; xai. nai:bac; auroov ESEAesato, tai; OOQatai; XOQac; xai. EUEtblj ăQQEVa, 'XcU 5
J't<lQEbCllx.E tcp clQXLEVVOUx(tl roii WJQELa'6aL im' auToii. TÎ}v M Â.om:Î}v alxµaÂ.ooa[av
JtaQEbCll'XEV ălloLc; tOU <pQOVtltrn-Dm urc' m'itoov, liXQLc; o-O Elaax'6wow Etc; Ba~'U
Â.wva rÎ}v •AbQLavoii.
9. Kai. ~V IBELV -nlv anaoav .U6ALV Ev tai:c; <J'X'Y)Vai:c; roii cpoooutO'U, tl)v bE
rcoÂ.LV EQ'Y)µov, VEXQUV 'XELµEvî]V, yuµv~v. ăcpoovov, µÎ} EXO'UO'av Eiboc; o\JM xillo;. I )
XLI. TQ IloALc;, II6i..tc;, noAEoov naowv 'XEcpaAir c1 IloALc;, I16ALc;, xEvtgov
twv tE<JaaQoov toii x6aµou µEQoov · c1 IloALc;, IloAL;, XQLOtLavoov ,...auxriµa xal
BaQBaeoov ăcpavu1µ6c; · ci> Iloi..U;, II6i..t;, ăÂ.AlJ naQfdlwmc; cputEuitEi:aa neoe;
b'llaµac;, Exouoa tvbov cpuTa navtoi:a Bg1'6ovta 'XaQJtou; JtVEuµanx.ouc;.
2. Iloii (JO'U TO xaÂ.Â.oc;, 1taQabEL<J'E. II oii O'OU Îl TOOV xag[ TWV tOU ll\'fll~ta-: 15
toc; EUEQYEtt'XÎ) QOO<Hc; 'lJ!uxfic; TE 'Xai. awµmo;; Iloii Ta TOOV &rco<JtOÂ.CllV mii Ku~
QLOU µou owµata ta 3tQO noiJ.oii cputw6hta Ev Tcp aEt'6aÂ.EL 1t<lQabELocp, EY,OVta
iv µfocp wuroov ro noecpuQoiiv îµanov, T1)v Myx11v, tov o;i;Oyyov, tov 'Xai.aµov,
attva &omitovtEc; Ecpavmţ6µE'6a TOV Ev CTTO.'UQ<i> U'lj!Cll'6Evta oeav· Ilou ta ni>v
ootoov i..Et'lj!ava; Iloii ta toov µagt1)Qwv; nou ta toii µEyaA.o1 1 Koovarnvtlvou MXL ~o
TOOV Â.omoov Ba<JtÂ.E(l)V mwµata; aî &yuLat, ta J'tEQLa'UÂ.a, aî 't"QLObot, oi ayeot, oi. 307b
TOOV ciµnEA<OV l"CEQtcpQayµot, ta mivta 1tÂ.~Ql']c; µrnta Â.Et'lj!avwv ayiwv, awµcl-nov
EU)'EVWv, owµatwv ayEvoov, aOX.lJTWV, UOY.l')TQlWV. TQ tije; ţriµtac;· ""E-6-EVTO, KiJ..'..
QtE, ta '6vlJ<nµai:a toov bouÂ.oov oou BeWµam toi:c; nEtELvoi:c; toii oliQavoii, rac;
aaemc; toov OO'LwV <JO'U toi:c; -!hig[otc; ti)c; yij; 'X.WÂ.Cfl ti)c; Nfoc; ~lOOV ')((XL oux. ~~ 25
o '6amoov."
23

ă.yEvwv

P: 6.yvwv Buii

I ă.ox'l')T(>[cov

P.

2: Unde-s trupurile apostolilor? ln biserica sf. Apostoli, dărîmată de Ma·
homed II, care pe temeliile ei şi-a clădit giamia ce se vede azi, erau înmormîntati
sf. apostoli Andrei, Luca şi Timotei ; vz. Viaţa sf. Eutihie, patriarh al Constantinopolei, în Migne, Patrologia Graeca, 86, II, 2384 D, Procop, De aedificiis, I, 4, 1925 şi alţi autori bizantini citaţi acolo de editorul Iacob Haury. Biserica sf. Apostoli
a fost prima gropniţă a împăraţilor bizantini, într-însa a fost înmormîntat şi
Constantin cel Mare. - veşmîntul de purpură: Intre alte odoare scumpe în bisericile Constantinopolei se mai aflau veşmîntul, lancea, buretele şi trestia din timpul
patimilor domnului nostru Isus Hristos. Aceste odoare le aminteşte şi Leonard din
Chios în scrisoarea sa către papa. din 15 august 1453, ca prin ele papa să fie înduplecat la o nouă cruciadă : „moveat Christi incosutilis amictus, spongia et mucro
"E1~Ev-ro, Ku'"
perditi, dilaceratae sanctorum reliquiae". Migne, op. cit., 159, 944 A. .QLE... • .. Rămăşiţele pămînteşti ... : Psalm 78 ( 79), 2-3.

25-5217
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3. O, biserică, o cerule pe pămînt, o altar ceresc, o dumnezeeşti şi
sfinte locaşuri, o tu frumuseţe între biserici, o sfinte cărţi şi cuvinte ale
lui dumnezeu, o legi vechi şi nouă, o table scrise cu degetul lui dumnezeu, o evanghelii grăite de gura lui dumnezeu, o ştiinţi dumnezeşti ale
îngerilor purtători de trup, o învăţături ale oamenilor purtători de spirit
sfînt, o îndrumări ale eroilor semizei, o stat, popor şi armată, fără sfîrşit
mai înainte, acum însă dispărut ca o corabie ce se îneacă în drumul ei
pe mare, o case şi palate de tot felul şi voi sfinte ziduri, astăzi vă chem
pe toate şi plîng dimpreună ca şi cînd aţi fi însufleţite, avînd pe profetul
Ieremia conducător al jalnicei cîntări.
4. ,.Cum a rămas singură cetatea cea cu multe popoare ? A ajuns ca
o văduvă, ea îmbelşugată între neamuri; doamnă între ţări, a ajuns birnică. Plîngînd a plîns noaptea şi lacrimile ei pe obrajii ei şi nu este nimeni cine s-o mîngîie din toţi cîţi o iubeau pe dînsa. Toţi care îi erau
prieteni, şi-au călcat cuvîntul faţă de ea, i s-au prefăcut în vrăjmaşi. S-a
umplut Asia de umilirea ei şi de robirea-i fără de margini. S-a aşezat
printre păgîni, n-a găsit odihnire. Toţi prigonitorii ei au prins-o în mijlocul asupririlor. Străzile oraşului jelesc, că nu mai e cine să meargă
la serbare. Toate porţile ei au fost stricate. Preoţii ·ei suspină adînc, fecioarele ei sînt tîrîte şi ea însăşi amărîtă în sinea ei. Asupritorii ei i s-au
suit în cap şi duşmanii ei sînt cu voie bună, pentru că domnul a umilit-o pe dînsa pentru mulţimea fărădelegilor ei. Copiii ei au luat calea robiei în faţa asupritorului. Şi s-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei.
Marii ei dregători au ajuns ca berbecii ce nu găsesc păşune şi mergeau
fără nici o putere din faţa prigonitorului. Duşmanii ei priveau şi au rîs de
bejenirea ei. A păcătuit din greu Ierusalimul ; de aceea a ajuns să se
clatine".
5. „Vrăjmaşul şi-a întins mîna asupra tuturor lucrurilor scumpe ei,
căci a văzut intrînd în locaşul sfînt al ei neamuri păgîne, despre care ai
poruncit să nu intre în biserica ta. Tot poporul ei suspină adînc, căutînd
pîine. Toate cele scumpe ale ei le-a dat pentru demîncare, ca să-şi ţină
sufletul. Vezi, doamne, şi uite-te ! Toţi care treceţi în cale, uitaţi-vă şi
vedeţi, dacă este durere ca durerea mea ce m-a încercat pe mine. Dintru
înălţimea lui a trimis foc întru oasele mele şi l-a adus asupra mea.
3: O, biserici:l, o cerule pe pămînt...: cp. ăvnxQUS htl YÎIS ouQavLov aipaiQwµa
„ca o adevărată boltă cerească pe pămînt" Nichita Choniat, Istoria, ed. Bono, p.
314, 16 şi n:aµµeyLaTE vaE xat f>ELc'HaTE, OU(.>QVE EniyELE, t>QOVE M!;'l]s f>Eoii, XEQOU~LKOv ox11µa, xat aTEQEwµa bEut'EQov „biserică prea măreaţă şi prea dumnezeiască, cer coborît pe
pămînt, tron al măririi lui dumnezeu, trăsură a heruvimilor, o a doua boltă cerească"
lbid., 783, 22. Vezi şi G. Sfrantes, 289, 20 : Kat ~V lbEi:v t'OV n:aµµeyLat'OV ExEÎVOV vaov
xat t>EL6Tat'ov TÎIS Toii t>EOii ~oipias, T6v ouQavov t'Ov Eniyuov, Tov i'.tQ6vov t'ftS 06!;11s Toii
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3. TQ vaE, o entyELE ougavE, ili OL'{><lvLOV {}u<naotfigtov, & {}Ei:a xal. ÎEQa
nµEvY), ili xW..J..oi; E'X.XAY)OLWV, © {3L{3AoL iEQUL xat 0Eou A.Oyw., © voµot naA.mot tE
-xal vfot, © nMxm ygacpEi:om 0EOu baxtuA.CtJ, © EuayyEA.ta Wri{}hm 0Eou ot6µan, W '3EoAoyiaL OUQ'X.O<pOQOOV ayyEÂoov, tll btbaOXllALm nvEVµatocpoQOOV av{}gooltOOV, CÎ> Jtmbayooywt i)µt{}Eoov i)gwoov, & noA.rrda, © bljµoi;, © Ot(Xltoi; unEQ
µhgov to ltQLV, VUv b' acpavL<J'3Eti; wi; novnţoµEvY) vaui; EV tc[l tlEiv, © olxi.m
Wll navtobrura naMna xat iEQa tELXl'l· ofiµEgov ouyxaA.w m:ivta xal wi; Eµ'\jJuxa
ouv{}grivw, TOV "lEgEµ(av exoov E~agxov TÎ]i; EAEELVÎ]i; tgay(t)bl.a.i;.

5

4. „Ilwi; Exa{}LOEV µovri Îl n6A.ti; Îl 1tE3tAY)&uµEVY) A.awv; 'Eywl}~ wi; xl\Q<l Îl nrnA.ri&uµEVY) Ev E{}vEOLV, ăgxouoa Ev xwgmi; EyEvfi~ Eî.i; ,p6QOV. KA.a(ouoa
10
ExAaUOEV EV VU'>ttL xai TU baxgua autl)i; E3tL tWV crw.y6voov autf\i; xal oux unagXEL o ltClQ<lxaAWV autÎ)V futo m:ivtoov tWV ayootoovtoov autÎjv. ITavni; oi <pLAOUVtEi;
0.UtÎ)V ij{}hTJOUV Ev autfi, EYEvOVtO autfi EÎ.i; ex'3goui;. METCt)'X.i.o-{}ri Îl '~oi.a cino 3C8b
TaltELVcl><rEooi; ClUTÎ\i; 'X.UL futo nA.lj{}oui; l\ouÂ.Etai; auTf}i;. 'Exa{}LOEV Ev E{}voow, oux
EiSQEV avanaUOLV. IJavtEi; oi XatabLWXOVTEi; autÎ)V XaTEAa{3ov aut-ijv ava µfoov
15
Twv '3A.tB6vToov. 'Obol n64ooi; nEv{}ouoLv naga To µl) dvm EQxoµevoui; di; fog•Îjv. Ilăom ai ltUAaL autÎ}i; ÎjcpavuJµEvm. Oi iEQEii; autlji; &vaonvaţooow, ai
rcag{}hot amlji; ay°'1Evm 'l«lL autÎ) mXQmvoµEVY) Ev fomfi. 'EyEVOVTO oi {}A.L{3ovLEi; aun1v Eî.i; XEcpaÂÎ)v xai oi ex{}goi a.utÎ}i; E~VOUoLV, on Kuetoi; hanEtvCOOEV
<lU't'ÎlV EltL TO n).f}{}oi; 'tWV aoE{3ELWv auTf\i;. Ta vfima. afuf\i; EltOQE"'°"l Ev atxµa- 20
Âoocrt~ xaTa ne6ooonov {}J..l{3ovto;. Kal E~T\A.'3Ev EX {}uyaTgoi; ~ul>v năoa Î) EU1tQE1CEL<l a.uTf\i;. '·EyEVOvtO oi ăgxovni; autf\i; wi; XQlOL o\Jx EUQL(J')(OVtEi; voµl)v xal
EltOQEUoVtO Ev Olm î.oxu"L 'l«lTU 1tQOOW1tOV fltWXOVTo;. "'IMvn; oi EX'3QOL autf\i; E')'EÂacrav bd µEtOLXE(J~ a\roili;. 'Aµagtfov îlµaQtEV 'IEQOU<Ja.Â.fiµ. thci tOUtO Eli; ()'(lÂov EYEVEto."
215
5. XElQCl mitou E~EnEtCl<JEV o {}Ai.{3oov EltL ltclV'ta ta em{}uµfiµata amf\i;,
dbE yag rnvri EL<JEA.{}6V'ta Eli; to &yiaaµa autf\i;, a EVEtELA(l) µl) ELO'EA-8Eiv di; l'ÎlV
EXXAY)O'LaV ()'OU. Ilăi; o Âaoi; autili; 'X.atClO'tEvaţovtEi;, ţY)TOl!VtE; ăQtrov. "Eflwxav
ta Em{}uµfiµat'a ami}i; EV {3QW(JEL, TOU E3'CL(JtQE'\jJm '\jJuxljv. "IbE, XUQLE, xal Eltl{3).E'ljJOV' ltclVtEi; ot ltClQCl3'COQEU0µEVOL oMv Em{Uk'\jJatE xal i'.8ETE El fottv ăi..yo; 30
Y.a'ta 1:0 ăi..yo; µou, 8 E1tE<pUÂ.Â.LOEv µoL. 'E'ţ u'\jJou; auwli EţanfotEtÂ.E ltUQ EV toi; 309b
3 itA.aKaL P: itA.aKe; Bull li 17 al ituA.aL bis .P; punctis supra positis,
)(.EQou~tKov ox.11µa Kal otEQiwµa beutEQov.„ „şi puteai să vezi acea biserica prea
dumnezeiască a 1ntelepciunii lui dumnezeu, cer coborit pe pămînt, trăsură a heruvimilor
şi o a doua boltă cerească".-x.at lEQcJ. ntxri şi uoi sf int.: ziduri: cp. cu N lchita Choniat,

-Deoii, d

ed. Bonn, p. 782, 8-12.4 : Ierernie, Plîngerile (Thren.), 1, 1-8.
5: Ierern., Pling. (Thren.), l, 10-13.
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Cursă

5

IO

15

a intins picioarelor mele ; înapoi m-a înturnat. M-a dat să fiu nimicită, toată ziua să sufăr de durere".
6. A ridicat din mijlocul meu Domnul pe toţi cei tari ai mei ; şi· a adus
asupra mea vreme să zdrobească pe cei aleşi ai mei. A strivit-o ca îri
teasc pe fecioara. fata lui Iuda. Pentru acestea plîng eu. Feciorii 1'nei
au fost nimiciţi, pentru că duşmanului i s-a dat puterea".
7. „Drept este domnul, pentru că am amărît gura lui. Ascultaţi, toate
popoarele, şi vedeţi durerea mea ; fecioarele mele şi junii mei au luat drumul robiei mele. Am chemat pe cei ce m-au iubit, dar ei m-au înşelat ~
preoţii mei şi bătrînii mei au pierit în cetate".
8. „Ascultaţi suspinul meu".
9. „Ca un 'duşman s-a făcut domnul şi a smuls ca un butuc de vie
cortul lui, sărbătoarea lui a stricat-o. Să fie uitate, a făcut domnul, sărbă
toare şi sîmbătă în cetate şi întru pornirea lui a urgisit pe împărat şi
preot. A îndepărta·t domnul de la dînsul jertfelnicul lui, s-a lepădat de
sfîntul lui locaş. A sfărîmat întru mina lui zidul turnurilor ei .•Glas de
război a ridicat în casa domnului ca un psalm al leviţilor în zi de săr
bătoare".

20

25

30

10. „Vezi, doamne, şi te uită pe cine ai încercat aşa. Copiii au fost
de la sinul maicii. Dacă vor ucide în locaşul sfînt al domriului preot
şi profet?! Au adormit în pămîntul pribegiei tînăr şi bătrîn; fecioarele
şi junii mei au luat calea robiei".
l l. „A împlinit domnul minia lu!, a vărsat mînfa urgiei. lui ; şi a
aprins foc în cetate şi a mistuit temeliile ei".
.
.
12. „Adu-ţi aminte, doamne, ce ni s-a întîniplat nouă. Priveş:te şi
vezi ocara noastră. Moştenirea noastră a căzut în mîinile celor din altă
ţară, casele noastre în mîini străine. Orfani am, ajuns, ca şi cînd n-am
avea tată, marnele noastre ca nişte Yăduve".
13. „Prigoniţi am fost, am muncit, odihnă n:am avut".
14. „Părinţii noştri au greşit şi nu· mai sînt; şi noi am suferit' pe
deapsa fărădelegilor lor. Robi au pus stăpînire pe noi ; nimeni nu este
care să ne scoată din mîinile lor".
ucişi

15. „Pielea
ce bîntuia".
35

11oastră

s-a ars ca în cuptor, s-a sbîrcit în faţa foametei

16. „Cei aleşi au învîrtit la rîşniţă şi tineri au fost răstigniţi pe

lemne. Bătrîni au l,ipsit de la poartă şi cei aileş1 au încetat cu psalmii lor.
6: Ierem., Pling. (Thren.), l, 15-16.
8: Ierem., Plîng. (Thren.), 1,21.
JO: !~rem., Plîng. (Thren.), 2, 21-21.

7 :. Ierem., Plîf!g. (Thren.), 1, ]8-19.
~. Ierem., Plmg. (Thren.), 2, OJ-7.
11 : Ierem., Pling. (Thren.), 4. 11.
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bo"tfoti; µou 'XUL 'Xat~yayEv auto he' EµE. ~LEJtEtU<TE bLMUOV toi:i; J'tOOL µou· UJ'tE<TtQE'lj!Ev µE Eli; ta cmtaoo, Ef>OO'XEv µE Î)cpavt<rµEVYJV, OAYJV t'YJV Î)µEQUV Of>uvcoµtvl]V. ,,
6. „ 'EţijQE Jtavtai; toui; lcrxueoui; µou o Kuewi; Eţ µfoou µou· E'XaÂE<rev
br' EµE xmeov toii ouvreî'lj!m E'XAE'Xtoui; µou. A'l']vov EJ"tatYJ<TE Kugwi; nag'3Evcp
{luyaTQL 'louf>a. 'Enl wuwt; EYW x/..a[oo. 'Eyhovrn ot utot µou Î)cpavtcrµhot, ott
f.x.Qatat.b-3'1'] o EX'3e6i;."
7. „~[xm6; EcrTt Kugw;, OTL TO O"Toµa autoii J'tUQEJtL'XQllVU. 'AxofoaTE f>~.
navtE; Âaot, x.al lf>ETE TO ă/..yo; µou. ai nae{}hot µou 'X.UL ot VEaVLO"'XOl µou Elt0Q€l!{)YJ<TUV EV alxµaÂOOO"l<;X µou. 1Exa/..fcra rnu; EQUO"Ta; µou, autot f>E J'tClQEÂoytoavro ~tE · ot LEQEi:; µou xat ot ltQtaBuTEgo[ µou h rfi n6J..u EţE/..mov."
,
s: , "
, i, , "
8. "'A'XO\JO'UtE
UYJ,
Oîl O"tEva.,,oo
Eyoo.
9. 'Ey€vETo Kuewi; ro; h'3eo; xat E;foltaO"EV ro; ăµltEAOV TO (J'X~vooµa aul'OU, f>iicp'3ELQEV foetliv autoii. 'Em/..a'3fo'3m EltOL'l']O"E Kuew; EV l'TI J'tOAEl EoQtiji;
;mi craBBatou xal JtagwţuvEv Ev EµBeiµ~µatt OQyl); autoii BacrtÂEa 'XClL LEQEa.
'AnW<raro KuQto; flv<Jta<JT~{HOV aUTOU, altEtlva;Ev ay[acrµa mhoii, (J'UVETQt'ljJEV
iv XELQL amoii TEi:xoi; BaQECOV autij;. <l>ooviiv ltOAeµou ef>oox.av EV Ot'Xcp KuQloU roi;
'lj!aÎ.pov AEumov h fiµEQ<;X fog-riji;."

5

IO

15

10. „ "'If>E, KuQtE, x.al Em(3ÂE'lj!ov, tlvt enEcpuJ..Ataa; olhoo;. 'EcpovEMYJcrav
v11ma '3l]Mţovta µacr'3ou;. El clltO'Y.TEVOUOIV Ev aytacrµan Kugtou LE(>Ea xat J'tQO<p~îYJV; 'Exotµ~{}ricrav El; yl)v EţOf>oov nmMewv xat J"tQrnBut'I']; · nag'3hot µou
20
-xai vrnv[crxot µou EJ'tOQEMlJcrav El; alx:rn/..cocr[av."
31 Ob
11. „~UVETEAE<JE Kugto; {)uµov autou, EţEXEEV {)uµov OQYi\; autou· 'XCll
U\'~lfJEV rcug EV Tfj ltOÂ.EL xat 'XatEcpayE TU -OEµEALa autij;."
12. „Mv~cr'6YJtt, KuQtE, tL EYEvETO llµiv. 'EltLj3AE'lj!ov xat Lf>E tov ovEtf>toµov fiµwv. ·H xArieovoµta fiµwv µETEOTQacplJ W../..otgtot;, oî. oixot fiµwv ţhot;. 25
'Ogqavoi EyEv11{)rtµEv ro; µii exovn; JtatEQCl, µ'l']tEQE; 11µwv ro; xi\em."
13. „'Ef> 1wx{)YJµEv, exomacra.µEv, oux &vrnaucraµE'6a."
14. „Ot ltatEQE; fiµwv liµae•ov x.al oux vltaexoucrtv· x.al fiµEi:; ta &voµ~pcna aut&v VltfoxoµEv. l'.oiil.ot EXUQLE\JO"<lV Îjµcov. A'lJtQOUµEvo; om fon V EX Tiji;
ZEtQo; aut&v."
15. „To f>EQµa Îjµwv w; xAiBavo; EltaÂmw{)l], cruvwlta<J-3YJ alto JtQO<Jooltou
;mtmy[f>o; Âtµoii."
16. „'Ex.hxtol EV µuÂot; 11/..wav xal vwvicrY.ot EltL ţiJ/..oti; avEcrxol.ontcr'3'1']om'. flgrnButat &no ltuÂ.Y); xatbcrnov xal ExAE'X.TOL arro 'lj!aJ1µGw aut&v Y.atE12: Ierem., Plîng. (Thren.). 5, 1-1.
14: Ierem., Plîng. (Thren.), 5, 7-8.
l 6 : Ierem, Plîng. (Thren.), 5, 13-22.

11: Ierem., Plîng. (Thren.), 5,5.
15 : Ierem., Plîng. (Thren.), 5, 10.
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PRADA DE R..\ZBOI

XLI 17-XLII 1

S-u topit bucuria inimii noastre, jocul nostru s-a întors în jale, a căzut
cununa de pe capul nostru. Vai de noi, că am păcătuit! Dinspre aceasta
inima noastră s-a umplut de durere; ochii noştri s-au întunecat. In Noul
Sion, pentru că a fost risipit, vulpile cutreieră prin el. Tu, doamne, stai
s deapururi în casa ta, tronul tău din neam în neam. De ce întru prigonire ai uitat de noi, ne-ai părăsit întru lungimea zilelor?! Intoarce-ne.
doamne, pe noi către tine şi ne vom întoarce ; şi să se înnoiască ziua
noastră ca şi mai înainte ! Pentru că, respins fiind, ne-ai respins, te-ai
miniat asupra noastră prea cumplit".
10
17. Aceste plîngeri şi tînguiri ale lui Ieremie, cu care s-a-tînguit la
cucerirea ve~hiului Ierusalim, cred că şi cu privire la noul Ierusalim, spiritul bine i-a indicat profetului.
18. Care limbă va fi aşadar în stare să spună şi să grăiască despre
nenorocirea ce s-a întîmplat în Constantinopole şi despre groaznica ro15
bire şi amara strămutare ce a suferit-o, nu de la Ierusalim la Babilon
sau în Asiria, ci din Constantinopole în Siria, Egipt, în Armenia, Persia.
în Arabia, Africa, în Italia, Asia Mică şi în celelalte ţări, risipiţi. Şi
aceasta cum? In Paflagonia bărbatul şi în Egipt soţia şi copiii risipiţi
în alte locuri, schimbaţi dintr-o limbă într-alta şi de la credinţă în ne20
credinţă şi de la dumnezeieştile scripturi la scrieri nebune.
·
19. Infioară-te, soare; şi tu, pămîntule, oftează, că dumnezeu, dreptul
judecător a părăsit cu totul neamul nostru pentru păcatele noastre. Nu sîntem vrednici să ridicăm ochii la cer, ci numai plecaţi şi cu faţa în pămînt
să strigăm : „Drept eşti doamne, dreaptă e judecata ta ; am păcătuit, am
25
făcut fărădelegi şi nedreptăţi mai mult ca toate neamurile. Şi toate cite
le-ai adus asupra noastră, cu dreaptă şi b~nă judecată le-ai adus. Numai
!ndură-te de noi, doamne te rugăm".
Robi şi pradă
de război.

30

XLI I. Trei zile după cucerire a dat drumul flotei,
vas să plece în ţinutul şi oraşul său, încărcat, de
se scufunde. Iar încărcătura ce era ? Veşminte de mult preţ, vase
argint, aramă şi cositor, cărţi, fără de număr ; robi : şi preoţi şi
călugăriţe şi călugări ; toate, pline şi încărcate; iar corturile din

fiecare
mai să
de aur.
laici şi
tabără,

17: Aceste plingeri... ale lui Ieremie: Duca în plîngerea sa despre căderea
Constantinopolei s-a luat după plîngerea lui Nichita Choniat., ed. Bonn, p. 763, 4770, 13, scrisă cu apropieri din plîngerea biblică a profetului Ieremie ('IEQEµ(a(; cpfJotv o <pLÂOllaxQu\; "tÎIV n:aÂaL ~1rov xon:"toµEvo(; „spune tînguitorul Ieremie plîngînd Sionul
de odinioră". (Nichita Choniat, ed. Bonn, p. 763, 11 ). Cp. şi Bullialdus comentar la Duc a.
ed. Bonn, p. 621.
19: ln[ioară-te, soare; şi tu pămîntule, oftează: vz. XL, 2.-d[xato(;„.
aou Drept.„
ta: Psalm, 18 (119), 136. - Îjµa(?"toµEv am păcătuit.„ nedreptăţi: 3 Regi, 8, 47 şi 2. Cronici, 6, 37; cp. Psalm, 105 (106), 6.
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o

naooav. KatEÂ:u{}E xaQa xa~i.ar; ÎJµci>v, t;EotQclcplJ EL\; nEv{}or;
;(OQor; ÎJµoov,
~~nEoEv o otEcpavor; tfir; xEcpaÂ.fir; fiµci>v· Ouat fiµi:v, on fiµaQtoµEv. TIEQL rnutov
EYEVÎJ~ obUVl]Qcl ÎJ xaQMa ÎJµci>v· :JtEQL TOUtO\I fox6taoav OL ocp{}aÂ.µot fiµwv.

on

âÂOO:JtEXE\; btfJM}ov EV autfl. ~u SE XUQlE, EL\; tOV
aLci>va xatoLxEi:r;, o {}Q6vor; oov ELt; yEvEav xat yEvrov. "'Iva tt dr; vEi:xor; EmÂ.ÎJon

;rl tfl NEq.

~ubv,

'E-

l)cpavto~,

5

fiµci>v, xa-raÂ.Et'\jlnr; iiµăr; dr; µaxQOTlJTa ÎJµEQci>v; 'EntotQE'\jlov fiµCir;, KtiQtE, :rtQor;
OE xat E:JtlOTQacpljo6µd}a. i«XL &vax.aLVLCT'3ij fiµEQCl fiµci>v xa{}&r; eµ:JtQOO{}Ev. on
Cino{}ouµEvor; &:rtooow ÎJµâr;, iliQyto~r; tcp' iiµăr; Ewr; ocpMQ<l.
311 b
17. OiitoL OL {}QÎJVOl xat OL 'XO:JtEtOL TO'U 'IEQEµtov, our; EXO'!JClTO Ev tfl
aÂ.ooo'EL tfir; :rtaÂ.mCir; clEQOV<TaÂ.Î)µ, o'loµm bE xat lîEQL tfir; vfor; xaÂ.(0\; to J't'VEiiµa
10
tcp :rtQocpÎJtn urrEbEt;Ev.
18. nota TOLV\IV yÂ.wocra t;LO;(UoEL toii drre.i:v ")(.(XL Â.aÂ.fiom tÎ)V YEVO~lEvlJV Ev
tli TioÂ.EL ouµcpoQav xat TÎ)v bELvÎ)v aLxµaÂ.coofov xat TÎ)v mxgav µETotxiav, fiv
i1rrfot'Y) OUY. cmo 'IEQOUoaÂ:qµ EL\; Ba.BuÂ.oova 11 EL\; 'AooUQLOu;, a.AJ...' arco KwvotavnvourcoÂ.Ew; EL\; ~\IQtav, dr; Ai'.yultTOV, EL\; 'AQµEvtav, EL\; TIEQOa;, Fl; 'AQaj3iav,

15

El; 'AcpQLXÎJv, El; 'ltaÂ.tav, onoQabriv, EV ti'i 'AoCcz. tfl MtxQfţ xat Ev mi:; Â.01rrai:; trcaQxlm;. Kat talim rroo;; 'Ev TU TiacpÂ.ayovlcz. o avÎ)Q xat h ALyumqi
fi yuvi) xal ta TEXVa EV ID.J...01; tOltOLt; OltOQ<lb'Y)V WJ..ow{,µEV<l arco yÂ.Wt"t'YJ\; El;
yÂ.<7m;av xat &:rt' EUoEBEi.ar; EL\; &oiBELClV xal. MO {}Etwv rQacpci>v fl; aÂ.Mxota
î'Qaµµa.m.

211

19. <l>Qi:;ov, liAtE' xat, oii yfi, miva;ov Elr; tÎ)v rravtEÂ.ÎJ tyxa.taÂ.Et'\jltv TftV
yEvoµEVl]V Ev tfl fiµEtEQCZ, yEvEfţ :rta{la tOU bt'l«XlOXQLTOU 0wu ~ha ta; &µa(lttar; fiµci>v.
O\Jx foµh ă;wt cltEvlom TO oµµa dr; OUQav6v, El µÎ) µ6vov xat(I) VEVEUXOtE\; xal
El; YÎ\V ta itQ6crw:rta {}fvtE; 'XQa;roµEv· „.Mxawr; EI, KuQLE, xal btxala fi 'i<.QLOLr;
CTOll' fiµaQTOiµEv,
iJvoµÎ)oaµEv, l)btxÎ)oaµEv :JtUQcl :JtclVTCl Tcl f'.-&vri. Kal. mivra a 25
irrljyayEr; fiµi:v, tv âlrr3tvfl xal. bt'l«XL<;l XQto'EL erciJyayE;. TIÂ.Î)v cpEi:crm fiµci>v,
KuQLE, bE6µdta. "XLI I. ME{f fiµEQa; oiiv tQEt; t'i); aÂ.OOOEOO\; am~Â.UCTE ta rcÂ.oi:a, 1COQEUEO{}m 3 I 2b
E'Y.ClOTOV El; tÎ)v ClUTWV E3tClQXLaV xal. rcoÂ.LV, cpEQOVta cp6QtOV, WOtE Bu{}tţrn{}m.
'O bE cp6Qto; Tl; Lµanoµo; :JtOÂ.UTEÂ.Î);, <J'XEU'YJ aQyUQă, XQUCTU, xaÂ.xâ, xarn30
tEQLVa, B1BA(a urreg aQ1-3µ6v· atxµW.ootot, xal. ÎEQEi; xat Â.ai:xol 'i<.at µovaţouom
„..al. µovaxot, TU rravta :JtÂ.Î)Q'Y); cp6gwu· Cll bE <T'X'Y)Val tou cpwoaTO'U rcÂ.ÎJQ'r)r; atx-

16 'hc'.tl.iav P li 30-31 xa-cn-ctgtva Bek: xanu-cf]gtva P.
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pline de robi şi de obiecte de tot felul din cele enumerate mai sus. Şi era
de ,·ăzut în mijlocul barbarilor pe unul purtînd sacos arhieresc, altul încins cu patrahir de aur, trăgînd cîini legaţi, odăjdii cu mielul lui dumnezeu tesute în fir de aur în loc de pături pe cai. Alţii şezînd la ospeţe,
şi sfintei~ discuri înaintea lor, mîncau diferite fructe, şi beau vin din sfintele potire. Cărţile de-a valma, intrecînd orice număr, încărcate în că
ruţe, le-au împrăştiat pretutindeni în apus şi în răsărit. Pentru un galben
t'rau vîndute zece cărţi, scrieri de Aristotel, Platon, teologice şi orice fel
de altă carte. Evanghelii cu podoabe de tot felul peste măsură, după ce
desfăceau aurul şi argintul, unele le vindeau, altele le aruncau. Icoanele,
toate le puneau pe foc şi, fierbîndu-şi cărnurile la flacăra aprinsă, mîncau.

20

cinci zile a intrat în Galata şi a poruncit să se
un recensămînt al tuturor locuitorilor din oraş ; şi a
găsit multe case încuiate ; căci latinii fugiseră cu corăbiile. Şi atunci a
orînduit casele lor să fie deschise şi să facă inventar de toată averea
omului şi, dacă se întorc pînă în termen de trei luni, să-şi primească averile. dacă nu se întorc, vor fi ale sultanului. Atunci a ordonat, ca întreaga
oştire şi satele de primprejur să dărîme pînă la pămînt zidurile Galatei şi
apoi să-i lase să plece; ceea ce s-a şi făcut. Şi au dărîmat zidurile cîte
fuseseră făcute dinspre uscat, şi au lăsat cele aşezate spre port.

30

3. Zidarilor însă le-a dat ordin, ca toată luna august să
aibă varul gata pentru restaurarea zidurilor căzute ale
Constantinopolei. Iar însuşi a făcut o listă de cinci mii
de familii din ţinuturile de răsărit şi apus şi a dat ordin, ca pînă în luna
septembrie, sub ameninţarea pedepsei cu moartea, aceştia să fie cu toată
casa lor în Constantinopolea. Şi după ce a pus guvernator un ienicer de-al
~ă11 cu numele Soliman şi după ce în Marea Biserică a instalat altar de-al
dumnezeului lui şi al lui Mohamed, celelalte biserici lăsîndu-le pustii, însu:;.i biruitor a plecat spre Adrianopole, avînd cu sine robi nesfîrşit de
mulţi şi pradă de război fără de număr.

Mahomed 11
in Galata.

15

2.

După

facă

Restaurarea
zidurilor Constantinopolei.

XLII, I : odăjdii cu mielul lui dumnezeu ţesute în fir de aur în lor de pături
pe cai: cp. G. Sfrantes, 289, 12: µna 't'<iiv lq,1aux<iiv a't'oAwv xai. ivbuµchwv Ex. o'l]g1xc71v xal ;.:guooiicpanwv ov't'rov 't'ou; Uinou; loxtnuţov „cu veşmintele şi odăjdiile
preoţeşti care erau de mătase şi ţesute .cu fir de aur. acopereau caii". Alţii şezînd
la ospeţe... din sfintele potire: cp. cu Nichita Choniat, ed. Bonn, p. 758, 4 : 'ta 't'lµa1..cpil 6ox.Eia ... d; ohwv xavâ xai. oivwv XEQaaµaTa rni; fouT<iiv 't'Q«niţa1; nagicpEgov
„ vasele scumpe.„ le aduceau la mesele lor ca farfurii pentru pîini şi pocale pentru vin".
Cp. Critobul, I, 62, 2. - Ta; 6[ ~(~1..ou; ă.naaa; cărţile de-a valma: cp. Critobul, I, 62, 3.
3: ~oi.E1u1uv Soliman. ~oui,aiftUVTJV Critobul, I, 73, 14
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µuÂwol.u; Y.UL nov ăvcm'h:'.V UQL{)µ11{)frtoov ltUVtOLOOV Elbc7Jv. Kui fiv lbEi:v Ev µE-Olp n7w BugBaQoov fvu cpoQolivra oaxxov UQXLEQanxov xui l:'.tEQOV ţwvvuµEvov
EltltQUXftALOV XQ1JOOUv, EAXOVtCl xuvw; Evf>Ef>l]µEvou;, avri rwv ouytaµaroov aµvou;
/.Ql'O'OticpavT01Jt;' ăA.AOL EV ouµitoolm; xu{)ft~tEVOL 'XUL rou; lEQOU; f>ta'X.01Jt; EµltQOOilEv, ouvf>tacpOQOU; omogu; Ea-frtovtE;, 'I.UL TOV Cl'XQUTOV ltLVOVtE; clltO nov lEQWV

5

Y.QUtftgoov, ta; f>E BlBA.ou; aitaoa; UltEQ UQL{)µov UJCEQBmvoi'.xru; rai:; aµa~u~;
<flOQtljy.:.i:Jauvtt; UltUVtaXOU Ev tfl clVCl'tOAfl 'XClL f>UCJH f>LEaltHQClV. 1'1L' f.vo; voµt-O~lextO; flexa BlBA.ot Emitgciaxovro, 'AgwrorEAtxot, TIA.mwvtxol., 8rnA.oynwl 'X.UL
uHo m1v tiflo; BtBA.ou. E\iayyEA.m µEra xoaµou ltClV'tOLOlJ UltEQ µhgov, clVUO'ltWVtt:; tOV XQUO'OV xat TOV ăgyugov, ăJJ.' EltWAOW, ăl.A' EQQl.1CTOV. Ta; Elxova; anu-

10

oa; ;cugl ltUQEalbouv· ouv tfl &vacp{)Elon cpAoyL XQEl] EtVWVtE; 11a-Owv.
2. TotE µna itEµrctl]V l']µEQClV EtO'ljA{)Ev Ev 'te{> raA.at~ xa[, ltQOO'ta;w;
-roii yEvfo{)m aitoyQmp~v EJtl mfot roi:; olxooow Ev a1mp, E-iiQE noi.A.ou; o\'.xou;
'XEY.Attaµevou;· fiaav yag cpuyovtt; ot Aari:voL ouv rai::; vauatv. CIQQLOE yoiiv roii 31:3b
uvo[zftljvm 'ta; Ot'X.ta; autfov 'XClL xatayQacp~v JtOLYj<Tm Ev 1CUO'tl 1CEQL01JO'L~ afrroii
"Xai, EL µh CJtQacpG.iotv ă;:,Qt ngoftECJµta; µ11vwv rgtfov, A.aBhwaav ra unagxovra
<Xurwv, EL fi' oux EmargacpwaLV, foovrm 'tou l)yeµovo;. Tore EXEAEuaEv r~v argaTtav rcaaav xat ta; 1CEQL; xwµa; TOU xaJ..ii.crm '>«XL El; yiiv Qi'l'm ta TELX'l'J roii
ra/.a'tu 'X.UL CtltOAUam aurou;· o 'X.UL yeyovEv. XaMaavtE; o-Ov Ta TElXlJ, ooa ngo;
'
'i:
'
„
,
,,Eacmv ta' llQO;
' TOV
' 11.tµeva
„ , XELµEva.
,
"îl]V
""l]QUV
EllE1Cl]Yl]VTO,
3. Tou:; f>E aaBECJ~OEQyam; JtQOO'ETa;e f>L' ol.ou TOU AuyoUaTOlJ µ11vo;
1
~zrn hoiµ11v ăaBrnrnv rou &votY.OOoµÎjam TU xmaneoovra tELX'l'J TÎj; TI6Â.ew;.
Auro; f>E xarayQa'ljJa; cpaµEA.ia; aito rwv EitaQxtwv fa[m; xat f>wew; XLAtaba;
~·, itQoaera;ev µEXQL ~mnBgiou µ11vo; Tou'tou; rravmxt Ev TU II6A.tt eivm Ena-vw rcotvi;; 'XECJlClALXÎj; nµwg[a;. Kat EltClQXOV XCltaO'TÎjCJa; ~OÂ.El]µav ovoµan bouÂov aurou '>«XL TOV µeya vaov Bwµov 'tOU {)rnu aurou xat TOU Mwaµe-0- h-0-eovtaa;, 'tOu; AOLJ"COuc; &cpet; EQf}µou:;, auro; bta Ti;; 'Af>QLClVOU VL'Xl]t~c; Eltaveţeu~EV,
'Ezwv µE%' fourou VllEQ ăJtELQOV alxµaA.walav xaL Mcpuga UJtEQ agt-0-~tov.

3 EvOEOTj~tivou; Buii. EVOEOu~ifvou; p li 5 CJUVOLC.HjlO(loU; onoga; P: CJUV OLCHjlO(IOL; omi19m; Buii li 14 Toii Buii: Tou; P li 20 inEn~yrivw Buii: emnuyf]vrn P: i:nEn~yvuno Charitonidis.
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4. Şi a ieşit din Constantinopole în ziua de 18 iunie şi toate feme:Ie
nobile şi ietele lor le-a dus cu el în trăsuri şi de-a călare. Femeia marelui
duce însă a murit pe drum în apropierea unui orăşel numit Mesini şi au
înmormîniat-o acolo, femeie vestită pentru faptele ei de caritate şi de îndurare faţă de săraci ; cum inie şi stăpînă pe toate patimile vieţii.
5. Intrind în Adrianopole Cil un triumf deosebit, se puteau
yedea curgînd de pretutideni toţi şi toate conducatori şi
'
domni de-ai creştinilor, de aproape şi de departe, salutîndu-1 cu bucură-te. Cu ce inimă, cu ce cuget, cu ce buze, cu ce gură?
Ci fără voie şi nevrînd, i se închinau, aducîndu-i daruri de frică. să nu
păţească şi ei la fel. Jar tiranul stătea mîndru şi semeţ, îngîmfat de cucerirea Constantinopolei. Domnii creştinilor însă stăteau cu frică, aşteptînd,
oare ce va fi să le aducă ziua de mîine.
6. Şi mai întîi a făcut socoteală pentru solul Serbiei, să dea în fiecare
an stăpînirii turceşti galbeni douăsprezece mii, despoţii Peloponesului zece
mii în fiecare an (şi) să vină cu daruri să i se închine, domnul din
Chios şase mii de galbeni în fiecare an, cel din Mitiline trei mii în fiecare
an, cel din Trapezunt şi toţi cei de la Marea Neagră să vină în fiecare
an să i se închine cu daruri şi să-i de;i tributurile.
7. în primul an în luna lui august au venit oamen!i despotului Serbiei şi i-au dat tributurile datorate; au făcut şi mare milostenie în Adrianopole. Căci la porunca despotului Gheorghe, au răscumpărat călugăriţe
tinere şi bătrîne; a eliberai pînă la o sută. Şi cei robiţi din neam nobil
şi din neamul celor de la pa!at, cu toţii alergau în Serbia şi primeau din
milostenie şi de la despot şi de la vasilisa cheltuielile de răscumpărare.
Mahomed 11 în-

tors I~ Adrianopole, impune trlbuturi noi.

IO

15

20

2.5

8. începuse acum toamna anului în curs 6962 şi, peste
iarnă petrecînd acasă, a voit primăvara să atace pe despotul Serbiei şi să-şi însuşească întreaga Serbie pentru
domnia sa. Căci despotul, după cucerirea Constantinopolei, se şi aştepta
în fiecare zi la această veste amară şi la această nedreptate din partea
nesăţiosului, căci el era bătrîn păţit şi suferise multe de pe urma nedreptăţilor tiranului, precum deseori am spus-o. Şi i-a anunţat, care e pricina
Expediţia lui
Mahomed 11 în
Serbia, 1454.

30

16 domnul P: domnii I ; vz. XLIII, 6.
5 ; cu bucură-te: vz. XL, 5 : xaiQE Bucură-te.
7: despotul Serbiei: Gheorghe I Brancovici, 1427-1456; vz. XXX, I. .nugci. 'tije; ~aatJ..[aaric; de la vasilisa: nu împărăteasa, căci ~aalJ..taaa era o distincţie şi
un rang bizantin dat soţiilor de despoţi; vz. XXXI, 7; e vorba deci de soţia despotului
Gheorghe Brancovici. Mai greu ar fi să ne gîndim la fata despotului, fosta soţie a lui
Murad II; vz. XXX, I şi XXXIII, 11.
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4. 'Eţ,fJA{)Ev ouv h tfic; I16AEw; tfl t1rn toii "IovvLou µ11v6;, miom; tai;
EuyEvtf>ac; xal tac; autoov {)uyatEQac; ăywv h toic; CiQµa<n xal h mic; l:rml'\Â.aoim; .•H M mii µEyclAO'U bovx.0; Ylivti EV obcp hE{)vljxEL JtA'l'\OlOV xWµEw:; MEO'l'\vfi; Â.t(OµEV'l'\; xal rnmvav aun)v EXEi, yuvaixa JtEQlBO'l'\TOV EV EAE'l'\µ00{1vm; xal 314b
rtEvfttcuv olxnQµoi;· ow<pQWV, EY'XQatEuoµEvl'\ n:avtotwv 'lj!uxtx&v Jta{)fov.
5
5. 'Ef..{)clw be h 'AbQwvou:n:oÂ.EL EVTo; µEta {)Qu1µBou €ţ,oxwtarnu, fiv lbEiv
ouQQEoVm; m1oa; xal miVTa;, tou; UQX'l'\You; xal. 1'1yEµova:; rwv xgwnavoov,
rnu; Eyyu; xal. tou; ITOQQW, JtQOOClYOQEUovta;· to xaiQE. Iloia 'XUQblU, no[a yvwµl'\, :n:oia XEtÂ.l'\, :n:oiov ot6µa; 'AÂ.;.' ăxovTE; xai µi) BouA6µEvot :n:Qoornuvouv <ruv
11. '
A '
.<I.
·o Uc
!1..1.
'
'
, ,q,,...
uWQOLs,
cpo..,ouµEVOL,
µ'I'\' XUL Cl'UtOL ta oµota :n:auwcnv.
t'UQavvo;
EXUv
.,to I o'
u'lj!m'.'Xl'\V xai &ţwv, EltatQbµEvo; EltL tji aAwOEl tli; IloAEw;. OL &e 1'1yEµ6vE;
TWV XQlOnavwv lotaVtO TQOµaÂ.EoL, hbExoµEVOL, îl ăQa fatal TO µEAAOV El; auwu; :futo<pi\vm.
6. 'A:n:El..oyloato ow JtQWtov tcp rrQfoBEL LEQBia; toli btMvm xat' ho·;
tfl ftyeµovtQ toov TouQxwv voµi.o.µata xtl..uiba; bwbExa, tou; bw:n:6ta; tfi; JlE15·
A.o:n:ovljoou XLAtaba; bfxa xat' Eto; ( xal) <ruv bwQot; EQXEo{)m El; rrgooxuV'l'\OW
autoii, t0 Ev tfl Xtcp xat' Eto; voµt<rµata XtÂ.u'.tba; l!ţ,, tcp MttUÂ.ÎJV'l'\; xat' E-roc;
voµLoµata XLAtaba; tQEi;, f0 Tgamsoiivro; xal. n:ăot toi; f.v tfl Ilovnxfl {laM<ron olxoliow xat' Eto; EQXoµhouc; :n:otEiv tÎ)v JTQOO'XUvl'\OLV µEta bwQo<poQLa;
;ml btMvm ta tH.ri.
20
7. T0 rrgwtq> ow ETEL Auyofotq> ~tl'\vl. Ef.{)6vtE; ol. toii bEorr6tou LEQBLa;
xal :n:rtgaMvtE; ta 'XEXQEW<Ttl'\µha tEA'l'\. E.:n:otl'\oa~ xai µEyclA'l'\V EÂ.El'\µoouvl'\v Ev
tfJ 'AbQtavou:n:oÂ.Et. IlaQayydÂ.a; yae autoi; 8 bw:n:6tl'\; rEWQYLO;, Eţ,lJYOQUOUV 315!J.
µovao1Qta; vfo; xai YlJQaia:;· €wc; E'Xatov fAEu{)EQWOE. Kal. o1 toov f.vti.µwv xai
h yhou; toov :n:al..atiou :n:avn; OUQQfovn; alxµal.wtot f.v LEQBt<;i, EMµBavov 25
xal. :n:ae' auwu xal. 1TUQcl tiic; B<taLÂ.l<TO'l'\; TU 1TQO; Eţ,ayoQao(a; €cp6&ta EVE'X.U
EAEl']µO<TlJV1}1;;.
8. Toii cp{)tvomoeou ouv aQţ,aµEVOlJ toli Etou; l\bl] tQEXOVto:; Eţ,axLOXL
ALO<JtOU f.vai(.()OLO<TToii Eţ,l'\x.ootoli f>EutEQou xal tov XELµoova oîx.ot b1~tBaoac;,
ÎJBO'IJl..fi{)'ll Ev foQt tip bw:rc6tn rrQo<TBaÂ.Eiv ;ml tÎ)v ă:rcaoav LEQBiav rcgooot- 3()
'XHWOUL tfl ftyeµovL<;i autoii. Kal yaQ 8 bw:rc6tl'\; µna tÎ)v tfi:; 1161..Ew; ăÂ.wOLV i'.(l{)f'XclOT'l'\V E.xbEr.bµEvo; ~V tÎ)v :TCL'X.QUV TUUTlJV ayyEALUV 'XUL TO tOU rrÂ.EOVE'X.toU OOl:X.l'\µa. ~V ya(l 1TQmmx0; YEQWV ;ml TWV toii t'UQUVVOU ubti'.l'\µaî(l)V :n:oÎ,urra-&fi;, wc; :n:oAÂ.axt; ELQfix.a.µEv, o bEO':TCOtljc;. Ttc; oiiv fi El; TO µEI

'

'

'

.,

,

16 xal addidi: et I: om. P 1117 TlÎJ 1 Buii: Tou P: Li signori I: Toi:~ fortasse scribendum v. XLIII 6: Ol XîoL P signori M.aonesi I 1124 11ova0'TQLa~ P 1126 ~aaLl..ElaaT}; P: dispotessa I li 30-31 rrQoaoLxuwam Buii: rrQo~ ooxLwaaL P.
8: anului în curs 6962: adică 1453, fiind septembrie acuma. - de pe urma
tiranului: adică a fostului sultan Murad II. precum deseori am
spus-o: vz. XXX I, 4, &-7. -

nedreptăţilor
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la mijloc pentru nedreptate, spunîndu-i, cum că : „Locul peste care domneşti, nu este al tău şi nu-l ai nici de la tatăl tău, adică Serbia, ci e al
feciorului lui Lazar, al lui Ştefan; şi deci îmi aparţine mie. Ieşi deci repede din hotarele ei ~i eu am să-ţi dau o parte din pămîntul tatălui tău
Vulc şi oraşul Sofia. Iar de nu, vin asupra ta". Acestea i le-a anunţat prin
unul din cei mai credincioşi slujitori ai lui, căruia i-a ordonat, ca în 25 de
zile să se găsească în faţa lui, ca să afle răspunsul ; căci de nu, capul i-l
va tăia şi trupul i-l va arunca fiarelor de mîncare. Sosind solul tiranului
în Serbia, l-a găsit pe despot fiind dincolo de Istru ; şi marii dregători ai
Serbiei l-au ţinut cu vorba, cum că despotul azi vine, mîine e aici; şi în
acest timp îşi puneau cetăţile în bună stare şi îngrămădeau în magazii
toate cele de trebuinţă. Văzînd solul că a fost înşelat, se temea de pedeapsa
pentru termenul întîrziat ; căci trecuse mai bine de 30 de zile. Şi tiranul
plin de minie a ieşit cu 1oată armata din Adrianopole şi a ajuns la Filipopole. Venind solul, i-a raportat fuga despotului în Ungaria şi vicleşugul
dregătorilor lui, cum că l-au ţinut şi nu~! lăsau să plece; şi avea tiranul
să-l omoare, numai că slujitorul a trimis încă înainte de termen la sultan
şi i-a arătat întîrzierea sa şi pregătirile sîrbilor şi fuga despotului.
9. Iar ungurii trecind pe undeva peste Dunăre, au pustiit părţile de
pe la Tîrnovo ; şi găsindu-se cu o armată turcească, au rămas biruitori şi
au trecut înapoi Dunărea cu pradă foarte multă.
10. Tiranul însă ridicîndu-se de la Filipopole, a plecat la Sofia; şi
acolo lăsîndu-şi tabăra cu vizirii şi cu tot senatul, însuşi cu armată pedestră, pînă la 20 de mi!, a intrat adînc în Serbia ; n-a găsit însă pe nimeni cine să-i stea în cale. Căci despotul era trecut de multe zile în Ungaria cu toată casa lui şi marii dregători cu toţi ai lor ; cetăţile însă le-a
întărit şi a poruncit cu toată hotărîrea, ca tot poporul să stea înăuntru, să
nu descurajeze şi să nu se predea, căci însuşi are să vină cu multă putere foarte în curînd.
11. Tiranul însă a pătruns la Smederevo, căci dorea foarte să cucerească acest oraş, pentru că era aşezat la marginea Dunării şi deschidea
drumul celor cu gîndul să treacă în Ungaria ; neputînd însă isprăvi nimic,
s-a întors înapoi, războindu-se cu unul din orăşelele întărite. Şi cetăţuia
nu s-a predat, poporul însă care-şi avea aşezările afară de orăşel în că
tunele şi satele din cîmpie, aveau şi ei altă zonă exterioară a cetăţuii
urmaşi direcţi şi sora acestui
sojia lui Baiazid I Fulgerul şi deci o
străbună a lui Mohamed II ;
vz. IV. I şi XXX, I.
I O : .7tâon Ţn YE(louoiq. cu tot senatul: e un termen clasic antic cu totul neoptrivit aici, la turci nu exista doară senat; e vorba de marii dregători sfetnici ai sultanului.

§i

deci îmi aparţine mie: tntrucît Ştefan murise fără

Ştefan a fost

https://biblioteca-digitala.ro

XLII 8-1 I

DL'C.\S:

397

ISTORIA TURCO-BIZANTIN„\

O'OV arna 'TOU abtx f)!lal'Ot;, Eµ 11vuoE 'AEywv' w;. "'o Torco;, ov brnrco~EL;,
oux fon 06;, &iJ...' oubf. 3ta't'Qli<.Ot;, bllAOVOn l) ~EQBta, aÂ.Â.' fon tOU Aaţâ
{>O'U 'ULOU, 'tOU Sncpâvou· UVÎ)XEL ofiv Eµel. "E~EÂ.{}E oiiv TâXEWt; EX TWV OQlWV autf}~ · i!xw bE bwQÎ)aaa{}aL ooL µEQo; EX rri; yf}; 1oii rcmQ6; aou 1oii Bot•hou
xaL T~v noÂ.Lv kocpLav. El bE µi), €gxoµm xma ooii." - Talim oiiv µ'llvuO'a; bL'
5
ho; 1wv maTotâtoov afrroii bou/...oov, ngoa1â~a; Ev fiµEgm; E'Li<.oaL i<.al rcevre euge{}fJvm hoomov auTOU, TOU ,µa'3Ei:V T~V Ul'tOi<.QLO'LV' El b ou µi), T~V xecpaAllV auTOU tEµoov TO awµa QL'!JEL rni:; {}llQO'LV El; Bogâv. ·o f>E Ul'tOXQLO'LâQLOt; TOU T'Ugâ.vvou H.{}cbv Ev kEQBt~ xat EUQOOV TOV bron6T'11V lîEQ<lV 10\i "'foTQOU fnâyovm, 31Gl>
XQaT~oavn:; aUTOV OL Tl]t; kEQ{3ta; UQXOVTEt;, w; oÎ)µEQOV o bEO'l'tOîllt; EQXETaL,
IO
a-uQiov Emf>llµEî, ouv 1our0Lr; ErrEµEAoiivro ni.iv rcoÂ.LxvLwv 'X.ai ra rrgo; zgfiuv
finaT'llTaL, cpoB'llrravro. Ev arro'3Î)xmr; E0'10LBaţov. 'lboov oiiv o WcOKQLO'LâQLO;,
frELt; 'X.ai To Errrdµwv TYJ; l'tQo{}Eaµtar;, fiv yag fnaBâoa; El'tEKELva llµEQai; /..', oTugavvor; oiiv {}vµoii 3tAl10'{}di; E~f}A'6E tf}i; ,AbQLaVOU (JUV naan TTI OTQ<lîl~ xat xaTEAaBF. T~V <l>LAtmtou. 'E/.{}oov l'>E o houAor; xai arcayydÂ.a; T~V cpuy~v roti brnrr615
TO'U Ev OuyyQt~ 'X.UL 't~V EvEl'>QctV TWV UQXOVtOOV auroii, nwi; E'X.QUTllO'<lV autov
xat o11x. &rre/...uov, EµeJ..AE yaQ {}avarwam 10\irov o ruQavvor;, rrA.~v o boiiÎ,or; rrQo
TlJt; l'tQo{}wµtai; EatELAE, T(i'> llYE.µOVL f>llAWV t~V auroii BQabUT'llta 'X.UL ta; 'XataO'KE'Uai; twv kEQBoov xaL i;~v cpuy~v roii bearr6rou.
9. 0-liyygoL be rro'6ev bmBavtei; Tov rrornµov 'X.ClL ta tf}i; TEQv6Bou µEQ'll 20
AEllÂ.mÎ)oanE; r.ai O'uv crrgan~ TouQKOOV EUQE{)hTE; xaL ri}v vLxci'Jcrav },ax6vrEr;,
ouv :rrhicrrn Ad~ rov "foTQov rraALv Ef>LEB'lloav.
10. ·o f>E TUQavvo; &rrâga; Ex Tf}; cl>tÂ.Lrcrrourr6Â.Ew; El; kocp[av ErrogEuf>'ll·
KUKEÎ TOV O'TQ<ltOV xqtaAEL'!Jar; O'UV roi:; µrnâţouaL xat rrâcrn TU YEQOUO'L~, auto;
cruv rrEtLx(i'> O'tQat{i:>, µEXQL XLALMa; x', El; kEQBtav Eloebu, µi} EUQOOV f>f, tov cru- 25
vav111crovta aut{i:>. ';'Hv YUQ o bE<Jl'tOT'll; lTQO YjµEQWV ixavwv Ev OuyyQ[~ mgâcrar; O'UV rrâan TU otx~ autou KUL OL µEyLO'TăVEt; ',autou l'tUVOLXl' TU bE 'X.UO'TQU
OXUQOOO'ar; 'X.UL TOV Âaov ărravm 'X.EAEUcrai; Evto; auALo{}f}vm, ExEÂEU<JE µi} bELÎ,Lăv 317bxat rrgof>tbocr{)m, autor; yaQ t)~ELv µeAAEL O'uv buvâµEL rro/..Au ro; Ev oA.tycp.
11. ·o f>E TUQUVVO; EtO'EÂ.{}oov ăxQL kµd)Q6Bou, fiv yaQ f>L'!JWV tÎ)V autf}; 30
rfii; rr6A.Eoo; ă.AooaLV bLa to Elvm Ev· TU &xru roii nornµoii 'Xal fnMvm btobov toi:;
µei..A.oucrLv h Oliyyg~ rregăv, µÎ) bm1'11{}El; M ngâ~at n, urrfotQE'!JE rroA.Eµi1cra;
TWV l'tOALXVL(JJV hL To µev KUO'TQOV ou lî<XQEM'3rj, o f>f, Aao; o nagaXElµ.EVO; f~(l)
TOU itOAtzviou TWV ;i.ooµEoov 'X.ClL TO)V TOU x.aµrrou XOOQLOOV, exovw; 'XUL auroi sWVYJV
0

on

11 : deschidea drumul: vz. XXX, 4. - cu unul din orăşelele întărite: Ostroviţa
cronicarul turc Seadeddin: vz. C. Muller, Critobul comentar, p. 105; , după
L. Chalc., II, 176, 21 No~61tu1noc;. I>robabil Novobrod'. Critobul şi G.; Sfrantes nu
atnîntesc nimic de această expediţie neizbutită a lui Mohamed II în Serbia, din
vara anului 1454.

după
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care-i apăra; cac1 cetăţuia era puternică, cetatea exterioară însă nu aşa
de tare. Predarea acesteia. el călcătorul de jurămînt a primit-o sub jură
mînt ; şi după ce a luat-o, pe toţi i-a robit fără nici o deosebire şi i-a dus
cu el ; cetăţuia însă nu s-a predat.
12. Intorcîndu-se Ia Sofia, s-a ridicat de acolo şi a venit Ia Adrianopole, ducînd cu el şi prada de război ; şi acolo jumătate din pradă a
dat-o comandanţilor şi celor ce s-au ostenit împreună cu dînsul, jumătate
din robi însă i-a luat el şi i-a trimis, dîndu-le locuinţe în satele de primprejurul Constantinopolei. Şi era p<1rtea ce i-a căzut lui, patru mii de
bărbaţi şi soţiile lor.
Mahomed 11 îşi
ridică palate.

~.=;

'.20

13. Şi el r'.dicîndu-se din Adrianopole, a sosit la Constantinopole. Căci cînd era prin părţile Filipopolei, dăduse
poruncă să se restaureze zidurile stricate ale Constantinopolei ; şi el le-a
găsit refăcute şi încheiate bine, cum trebuia. Intrînd în Constantinopole,
a măsurat în mijlocul ei pămînt cuprinzînd opt stadii s<1u şi mai mult şi
a poruncit să împrejmuiască o curte şi înăuntrul ei să fie clădite palate.
După ce curtea a fost făcută, întreg acoperişul ei l-a învelit cu table de
plumb, pe care Ie-a luat de pe Ia mănăstiri, căci rămăseseră pustii. Şi în
mănăstirea Pantocratorului au intrat, de locuiau dîrstari şi în mijlocul
bisericii lucrau pielari, în mănăstirea Mangane au intrat călugări turci,
iar în toate celelalte turci cu femei şi copii.

Năd ejdea

.
14. Acestea ce le scriu după căderea Constantinopolei, n-as
I u1 0 uca
·
în sfîrşitul neno. trebui să Ie scriu; căci nu s-ar cuveni să scriu istoria
rocirli.
1ictoriilor şi isprăvilor de vitejie ale unui tiran nelegiuit,

25

duşman neîmpăcat şi

plecat

să

scriu este

nimicitor al neamului nostru. Ci ceea ce m-a îndufapt pe care vreau să-I povestesc : Am auzit

următorul

12 : dindu-le locuinţe: cp. Critobul, li, l, l et passim care stăruie în chip
deosebit asupra grijei lui Mahomed li, să reîmpopuleze Constantinopolea· golită
de locuitori.
13: să se restaureze zidurile: vz. 3; cp. şi Critobul, I, 73, 4 şi li, l, 2. - cuprinzind opt stadii: vz. XXVIII, 12. - să fie clădite palate: cp. Critobul, li, l, 2. mănăstirea Pantocratorului: adică a Atotţiitorului ; vz. XXXVI, 3. mănăstirea
Mangane: adică mănăstirea din cartierul Arsenalului, căci 'ta µayyava înseamnă
maşini şi scule de război. Acest cartier se afla la capătul de răsărit al Bizanţului.
Jn acest cartier din apropierea marelui palat al împăraţilor bizantini şi al actualului
Top-seraiu al sultanilor, împăratul Constantin IX Monomah (1042-1055), în· locul
unei biserici mai mici din secolul 9, cu hramul sfîntul Gheorghe, a durat o biserică
mare şi somptuoasă, a cărei descriere amănunţită ne-a lăsat-o Mihail Psellos în
Chronografia sa, VII, 185-187. „Şi biserica era ca un cer înstelat din toate păr
ţile cu stele de aur' (Psellos, ed. E. Renauld, voi. II, p. 62, 10). Biserica şi mănastt
rea au fost înconjurate de un parc măreţ numit Filopation, azi toate dispărute fără
urmă.
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StEQaV tOU 'X.clOîQOU E~W3Ev <pUÂcltoooav autou;, l)v yaQ to noA.txvLOv OXUQOV, TO
aE. E~OOXaOtQOV ou t6oov, <J'UV OQ'X.OL:;

o E<plOQXO;

EAa{3E xat µna to Aa{3Eiv n:Uv-

ta:; Oµoii ilxµaJ..cl.>noEv ăywv. TO M qJQOUQLOV ou naero6fui.
12. ~t(>acpEl:; oiiv Ev tfi ~O<pl«;ţ xat a:rtcl(>a:; EXEi{}Ev l)MEv El; 'AbQLavou,
ăywv xat tÎ)v AEta.v· xaxEi bOOQlJOaµEvo:; mi:; ăexoooLv xat rni; r.Exomax6oL ouv

5

a.ut0 'tÎ)V ~µwu, auto:; tÎ)V l)µwu atxµaAw-o[av Aa.{3oov Ev tui; xooµEOl tai:; :rtEQL
tÎ)V Koov<JtaVtLVO\J Enfµ'l'EV otxi.ow; a1rooui;. THv ya(> to Aaxov µeeoi; autou avbe6yuva. ;:tALaam tfooa(>ti;.
13. Amoi; M UJtcl(>ai; E~ 'A~Ql<lVOU Eli; KoovotavtLVO\J acpLXEtO. THv yaQ,
OTE Ev tfl <l>tALrc:rtO\J bLEtQl~EV, XEÂEooai; olxoboµl]{}-1\Vm ta xa.Aao{}hm tELXlJ 'tÎj;
IloAEoo;· EVQE oiiv &volxoboµl]{}Evta xat xaAw; U:rt<l(>tlO{}Evta, w; EXQÎJV. EloEA'3oov EIE Ev tfl IloÂEL xat ataµEt(>~Oai; Ev iµfoq.> autlj; yi'Jv :rtEQLEXOUOav otabLa O'X.TOO

ii

10

'X.a.L nAEov, ExEÂE\JOE :rtEQLOQLOClL auAÎ)v 'l«lL Evaov autÎji; olxoaoµi'Jom naMna.
rEvoµevl]i; oi'.iv riii; :rtEQlO(>La:;, El<.clAU'l'E :n:ăoav tÎ)v ')(.()QUcpÎ)v autlji; Ev µoAu~al 318b
IS
vmi; :rtMt'X.EOLV, U<pEAWV auta:; &no tci>v µovaOtl]QlOOV' ~oav ya(> EQl]µa µdvavta.
'Ev yci(> tfl µovfl toii IlavtoX(>citOQo:; El<ri\i..'3ov xvacpEii; otxoiivtE; xat EQyatOi..tEvoL
O'KUtotoµoi:ivni; E.v µfoq.> toli vaoii, E.v tft twv Mayyavwv µovn touexoxaA.6yl]QOL,
EV BE ta.i:; ăllmi; a:n:a<Jmi; ăvBeoyuvm'KOnmba Touexoov.
14. Taiita, a YQclcpOO µnci tÎ)V tÎj; IloAEOOi; aA(J)<JLV, OUx E~EO'tL µoL YQUq'ElV' ou yaQ l)v neE:rtov XQOVOYQa<ptiv µot vtxai; 'Xal. ă.vB(>aya{Hiµma 'tU(>avvou 20
BuooE~ou; xat EX{}Qoii &on6vBou xat oÂ.Et~Qo; toii yhoui; Î)µci>v. 'Alla to Jt.Eioav µoL YQU<pEl fotl tOUTO, o ÂE~(J)V E(>XOltaL. "'Eµa{}ov naea tlV(J)V yeo6vtoov n-

7 olx[aa; autou; Bek: otx~aa; auToi; P li 8 XLÂ.uillm P: XtÂ.Lal>E; Buii
si: Toi:; P I «l>LÂ.ÎJ"t1tou P: cf>tÂ.ÎTtl'toL; Buii.

li

10 TTI scrip-

n-aş
trebui să le scriu: Deşi nu se poate spune că lui Duca îi lipseşte
sincerităţii, totuşi scuza, că a ajuns în situaţia să descrie nenorociri şi
dezastre de-ale neamului său, pare să fi devenit o figură retorică la istoricii bizantini,
căci o întîlnim şi la alţii. Mihail Ataliat, ed. Bonn, p. 197, 17-198, 8 îşi cere şi el
oarecum scuze că arată decăderea statului bizantin sub Mihail VII Parapinaches
1071-1078; Nichita Choniat, ed. Bonn, p. 768, 3 îşi face imputarea, că întrebuintează istoria care este cea mai frumoasă invenţie a elenilor pentru arătarea unor

14:

căldura

Îapte barbare comise în contra unor eleni ; ci aceşti barbari, adică cruciaţii latini din
1204, ar trebui să rămînă uitaţi, pînă ce dumnezeu care, după ce pedepseşte, are şi
milă de cel pedepsit, îşi va fi întors faţa şi fărădelegile barbarilor ar fi trecut. Iar
Critobul, I, 3, scriind istoria sultanului Mahomed II, se scuză cu nestatornicia lucrurilor omeneşti şi că stăpînirile trec de la un neam la altul şi că el, ca şi Iosif Flavius care, evreu fiind, a descris robirea neamului său de romani, nu găseşte nici o
vină neamului său, ci numai unor conducători. https://biblioteca-digitala.ro
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de la nişte călugări venerabili, cînd eram încă tînăr, că sfîrşitul domniei nedrepte a osmanilor Ya veni deodată cu sfîrşitul împărăţiei Paleologilor. Căci şi Osman cu uzurparea domniei şi Mihail Paleolog cu luarea împărăţiei tot deodată au început, cu puţin mai înainte Mihail, puţin după aceea, Osman, în zilele feciorului său Andronic Paleolog. Dar
şi în zilele lui Mihail, Osman începuse cu uzurparea domniei, dar numai
prin expediţii de jaf. Potrivit acestui fapt era menit ca sfîrşitul şi al împăraţilor şi al Constantinopolei să se întîmple mai înainte şi pe urmă al
Osmanilor. Căci Mihail s-a întîmplat atunci să caute să ghicească prin
semne prevestitoare cu ajutorul păsărilor, dacă după moartea lui, feciorul
său va moşteni împărăţia ; căci pe <linsul îl mustra conştiinţa, că pe nedrept a smuls domnia, orbind pe moştenitor şi luînd asupra capului său
mii de blesteme şi asupra urmaşilor din neamul lui. Din prevestire a rezultat un cuvînt nedesluşit : mama im i. Ghicitorul tîlcuindu-1, spunea :
„Cite litere sînt în cuvîntul nedesluşit, atîţia împăraţi vor domni din seminţia ta şi atunci împărăţia va fi ridicată şi din Constantinopole şi de la
neamul tău". Şi aceasta apucînd-o noi prin lovitura cea de pe urmă a
vremii şi văzînd că ameninţarea nenorocită şi înfricoşătoare s-a împlinit
pentru neamul nostru, aşteptăm ca în vis mîntuirea şi cu cea mai fierbinte
dorinţă ne rugăm la dumnezeu cel ce pedepseşte şi apoi iarăşi alină şi,
în nădejdea că prezicerile unor oameni cucernici se vor împlini, scriem şi
ce-a făcut tiranul după această spaimă a lui dumnezeu. Ci să ne întoarcem
iarăşi la ce mai rămîne de scris în istoria noastră.
XLIII. In al doilea ~n, de cînd. a ajuns domn al C.onstantinopolei, anul fiind de la începutul lumii 6963, tiranul aflîndu-se la Andrianopole, vin şi din Rodos fraţi călugări, ca să-i aducă închinăciune cu daruri foarte multe ; şi i-au cerut
tratate încheiate cu jurămînt, ca să poată face cumpărături în părţile
Cariei şi Liciei ca vecini, de asemenea şi turcii să poată trece fără frică
strîmtoarea mării şi să-şi cumpere de ce au nevoie din Rodos şi din insulele ce se ţin de Rodos, şi să trăiască în bună prietenie ; tiranul însă' le-a
Mahomed 11 cere
tribut cavalerilor
din Rodos.

'tUgavvibos domniei nedrepte şi f.v 'tugavvibL cu uzurparea domniei:

'tugavvis are a1c1
antic clasic de uzurpare prin violenţă şi fără dreptate a domniei, a puterii
în stat-Osman: 1288-1326. Mihail Vili Paleolog, l261-1282.-Andronic II Paleolog,
1282-1328.-semne prevestitoare .cu ajutorul păsărilor: se· scriau pe pămînt literile alfa·
beiului şi pe fiecare literă se punea un grăunte şi, dind drumul unui cocoş, se observa ordinea
literelor de pe care înghiţea grăuntele; din ac.este litere se forma cuvîntul prevestitor;
vz. G. Cedrenos, ed. Bonn, voi. I, p. 548, 15. Aşa s-a ajuns la cuvîntul nedesluşit
mama im i, ale cărui litere indică iniţialele împăraţilor Paleologi pînă la Constantin XII, 1448-1453 şi anume: Mihail VIII:· Andronic II; Mihail IX, 1294-1320 alăînţelesul
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. µioov &vbg&v, En yfoc; oov, on 'to :rfJ..oc; •fie; 'tUQavvlI>oc; 'twv '01~tavwv EoT<u
o,µou cp{}aoav ouv n{> tEA.EL •iJc; BaoLAEiac; IIaAmoMyoov. 'Oµou yag llQSOVTO b
. 'Otµav Ev ·rngavvtbt wt Mtxai\A b IlaAmoAOyoc; EV Bm:nÂEL\{, J'CQO oAl you µEv
o Mtxa~Â, µEi oÂ[.yov f>E o 'O•µav Ev tai:c; fiµEQmc; tOU utou mhou, 'Avf>QOVL'itOlJ
tou IIaÂmoA6you. THv f>E ml. Ev mic; Î)µEemc; toii Mtxai\i.. tueavv&v o 'Oiµav,
:rcAÎjv i.nowtxci:ii;. Kata touto f.:rce6xnTo 'ital. To T&v BaoLAEoov xal. tiJc; IIoÂEci:lc;
:rcEeac; neoÂaBov yEvfo{}m, Eita to tci:iv ''r(}tµavoov. "EtuXE yae o MtxaÎ\Â oloovooxon~oac; tOtE, EL TÎjV BamÂ.Elav XAljQOVOµ~oEl o uloc; autoii, tEÂEUtÎ)oac; aut6c;.

5

eÂ.syxETo yae uno i-ou ouvEtMtoc;, Mtxooc; TÎJv BaotÂdav f>easUµEvoc;, tucpÂwoac; tov
. XAllQOVoµov ~al. tl\JQLO\Jc; acpOQLOµouc; xaTa XEcpaAiJc; f>EsaµEvoc; xat xaTO TÎlc; tOU 399b
yEvouc; OELQăc;. To µaVTEloV ow cpoovÎjv ăoriµov ESEQEUS<XTO: µa µ a 'i µ L. 'O 8e µaVTtc;
..f.sllYo{,µEvoc; f:Â.EyEv' ;„ ~·ooa. orntxEi.a ev TTI &a~µcp Msn rnncivooow, T~ootirot f.it
•l\c; oiJc; onoeac; BaotAEi:c; BaotÂ.Euoouotv xal. TfrtE fi BamÂELa xal. &no •lic; IloÂEooc;
:'Kal &no TOU yf\'ouc; (JO\) fie{}~(JET<Xl." - Toiito oiiv fiµEi:c; ol Ev tfl OOTUTTI TOU xeovoi.J cpoQ~ cp{}aoavTE~ xal. tMvuc; •Î\v &natoLov xat cpoBEQOV anELÂÎjv tÎ\V yEvri{}Etoav t0 iJµnEQCfl yEvEt, ovELQonoÂoiiVTEc; f.x8ExoµE{}a n1v &va(>{>uotv xat f>L' f.m{}u.µta~. Ele; ăxgoc; ţEOUollc; litETEUoVTEc; l'OV nm8EUoVta ;tal, mil..tv looµEvov 0E~V xc:ti
'l,
. ta neol>{>ll{}Evrn ooea nvoov EuA.aB&v &v8e&v Ele; f.'ldloxitv f,A;d.ţovTEc;, ye{tcpoµEv
,~at Ta µE'ta •itv toii 0EOu &nnÂ.Îjv naea Toii TUQQavvou yEv(>µtva. 'AAJ..' f.navioo-

15

I

µEv au{} te; Ele; 'tO TÎjc; LOTOQlac; EÂ.Â.EÎ:J'COV.
! ·
XLIII. 'O yae •ueavvoc; ev tel> 8EUTEQ<tl f:nt [Tl\c;], &cp' o.O yf,yovEv xueto;
'Koovotl'.lVTLVO\JJtOÂ.E~c;. hoţ . •iJc; TOlJ -x.6crµou . naeayooyl)c; ESUXlO"f..lAlOOTOV evci\'itOOlOOLOV lsrixoo•ov TQLT.ov, Ev TU 'A8etavoii wv, f:exovmt ml &no 'P68ou
.·<pQEQLOl :Jt(>omtUvqOOVTEc; TtP T\JQUVVCQ OUv 8wgotc; on, :rcÂ.EWTOtc;· xal. OUV~
xac; ev6exouc; ah~oavuc;, Toii f.µ:rcogEuEo{}m Etc; Ta TÎ\c; Kaglac; xal. Aui<.Lac; µEQ'l'l wc; yELt'OvEc;, bµotooc; ')I.OL Ol ToiiQMl, EV 'PooCQ &<pbBwc; nEQOLOUvTEc;
TOV :rcoe{}µ6v, Ta : neoe; ·XQELaV aUTWV &:rco 'P68ou '>«Xi trov TaUT'rjc; V~O'(l)V Eµno-

2 <pftciaav S<!ripsl:

cpMaa~

P li 21

TTJ~ P:delevi.

tatăl său; Andronic III, 1328-1341 ; Ioan V, 1341.:._1391 ; Manuil II, J39lIoan. VJII, 1~25~1448. Sînt săriţi însă. Ioan VI Cantacuzi1:io, 1347-1354; An, dronic .IV;- I 376-13_79 şi foan VII Paleolog, .1390 care au domnit şi .ei. Profeţia e o
prevestire ex_ eventu, ticluită în timp.ul domniei lui <;onstantin XI I, după ce împăraţii
a_mintiţi şi-au încheiat domniile. orbind pe moştenitor:
pe Ioan IV Lascaris,
1258-1261.
XLIII, I : anţil ... 6963: adică 1454. -

turi de

.1412Ş;

26-5217
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cerut tributuri. Iar solii s-au apărat s.punînd, că nu-i în căderea lor să
dea răspuns despre aceasta. Vizirii însă le-au spus : „Dacă nu primiţi să
daţi tribut, nici prietenia sultanului nu veţi avea-o ; căci de acum înainte
el este domnul tuturor insulelor din Marea Egee şi, precwn Chios şi Lesbos, Lemnos şi lmbros şi celelalte insule s-au supus, aşa faceţi şi voi.
De nu, o să fie luptă aprigă şi marele sultan va nimici insula şi cele de
primprejur". Atonei solii au răspuns: „Să vină cu noi unul din slujitorii
sultanului şi "ă vorbească despre aceasta marelui maestru; şi dacă e
voia lui, să dea tribut şi orice alta, dacă e spre binele insulei. Cît despre
noi, nu e în căderea noastră să dăm răspuns". Sultanului i-a plăcut vorba
şi a trimis cu ei pe unul din slujitorii lui de seamă şi pe ei i-a lăsat să
plece, cum trebuia.
2. Sosind la Rndos şi marele maestru ascultînd bine vorbele trimise
de sultan, a răspuns, spunînd slujitorului, precum că : „Insula aceasta nu
este a mea. Sînt şi eu sub ascultarea papei, precum tu sub a domnului
tău. Şi papa îmi ordonă să nu dau nimănui tribut, nu numai în ce priveşte pe sultanul tău care e după origine şi credinţă de alt neam şi altă
lege, ci şi pe oricare alt împărat de acelaşi neam şi aceeaşi lege. Prin urmare zic aşa: Dacă vrea să fie prieten şi eu pe a mea cheltuială să trimit
în fiecare an soli şi să-l salut ca pe un vecin şi mare sultan, iată că e
bine ; dacă însă nu, să facă ce poate". Şi cu aceste vorbe spuse ca în
bătaie de joc l-a lăsat pe slujitor să plece.
3. Auzind tiranul aceste cuvinte, s-a umplut de mînie şi fur:os a vestit
război mare şi a dat voie oricui vrea să meargă şi să robească şi să
strice pe cît i-ar fi puterea. Atunci turcii care locuiau în ţinutul Cariei,
imbarcindu-se pe direme şi alte luntre pină la 30 la număr, au trecut
dincolo şi jefuind o parte a insulei, au robit 40 de suflete; şi în insula
Cos de asemenea.
4. Primăvara sosind, echipează o flotă mare, 25 de trlreme, 50 direme şi vase cu un rînd de lopeţi o sută şi mai
bine, de erau la număr de toate pînă la 180. Şi în luna
iunie pornind de la Galipoli, au venit la Mitiline, avînd amiral pe Chamza,
paharnicul părintelui său, pe care-l pusese guvernator al întregului Chersones şi comandant al flotei.
5. Domnul din Mitiline însă l-a întîmp:nat bine, căci m-a trimis pe mine
să-i fac primirea cuvenită. Şi el nici n-a intrat cu flota în port, ci vîslind
Chamza e trimis
asupra RodosuIul, 1455•

marelui maestru : vz. XXl, 4.
4: xam-raveov· (comandant)

pentru xam-ravLOv poate prin influenta ltalienesculu i

capitaneo.
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ernoµEVOl Ev aycmu WOlV, o 1ueuvvo:; cp0eou; i11l)oa10. Ot be JtQW~w; furel.oyl)O'UV'tO, eh:; ru:et Tomou ou'){. eO"tLv Wi:6xe1.ow boiivm. Ot be µwaţovn:; d- 320b
:rcov· "El ou rcueubexEO{}f cp6eou:; btMvm, ouf>E t"TJV &yarcriv toii ÎjyEµovoc; E~E'tE'
",{UL yae arco toii viiv um6:; Eoîl '){.UQLOi; tWV vÎ)owv arcoowv EV tiÎJ Alyu~ IlEÂ.aî'EL XEtµivwv xut, oo<JrcEQ Xi:oL '){.(XL AfoBwt, Al)µvtOl XUL "lµBewt. xat ăi..i..m vljoot. 5
UJTETU'YllO'UV, OUt(l) xaL uµEi:i; J'COLÎ)OatE. El f)' ou, . µax.ri XUQTEQa yEVTjtUl xaL tÎJV
vljoov '){.(lL ta JîEQl~ cl<pUVlEL o µiya:; ÎjyEµwv _" - TotE OL arcOXQlOLclQLOL clJtEXQL'V<XVTO · „ 'EMthw µEff ÎJµ&v di; t<i'Jv 1oii ÎjyEµovoi; f>ouA.wv '){.(XL rcEQi 10\Jrnu Â.Eyhw
Tei'> µEyaAql µatO'tOQL. '){.(XL d {}EÂ.l'jtOV am0 EotlV, Mi;w xai cpoeou:; xat ăA.l.o Ei'. tL,
ăv i..uottEÂ.fJ bta tÎJv vljo-ov. To b' ÎjµEi::; oux ExoµEv fot6xewtv f>oiivm." - "HeE10
OEV oirv o A.Oyo:; i<.<XL oliv au10i:i; EVU "t(O~ J'CEQUfJnµoov autoii f>ouA.wv Eotfl.AEV, &rco'Jt4t'\lKli; autoui;, roi; ix.eftv.
2. 'EMMvw; bE Ev. •pOf>ql xai ta rcuea toii ÎJyEµovoi; xaA.&i; hootw{}d:; o
µiyac; µa.to1ooe QÎ)µatll, U:rtEXQLVatO A.iyoov T0 l>oUÂ.ql ooi;. ".H vljooi; UU't'Tj. Olm
lonv EµÎ). Elµi x&yw fli; imotayÎjv toii reurca, w; ou Eli; tOV oov XUQlOV. ·o 1CU-

15

7CU; oiiv XEAEUU µot toii µÎj f>oiivm q:i6eoui; nvi., ou 116vov TOV oov] ÎjyEµova, o~
iotw E{}voui; EtEQO\J xat rctonooi; oµoyEvÎji; xaL oµoq:ieoov, &Ai..' ouf>Eva tWV j3a<J~ÂEWV t'O)V oµoyEVWV xat oµorci.<ncov. Af.yoo o-Ov outwi;· El µE.v j3ouÂ.Etm toii dvm"
ocptA.o; xaL xait' €toi; EX t&v Eµoov &vaA.wµatwv rcefoBELi; otf.Uoov rceooayoeEuco <i>c;
yEi.l'ova xaL ÎjyEµova µiyav, lf>ou xa.Aov· El f>' ou, rcolrioatoo, o Mvatm. 'A:rtH..u<JEV 321b
oiiv tov boiiA.ov <Juv toutoLi; toi:i; oxco:1tnxoi::; !}itµaow.
3. 'Axofoai; b' o tueavvoi; toui; A.Oyoui; -coutoui; xui {}uµoii :rtA.i)erii; µEOtoi;
)'Eyovwi;, EXÎJQU;Ev µax.riv XUQTEQaV '){.(XL tei'> BouA.oµtvql lxaei.oato toii a:rtEÂ.'3Eiv
"XaL alxµa>..wtt<Jm xai q:i{}Ei:em Eli; ooov &&va11to. Ton ot tÎJv E:rtaextav 'tftc; Kaetai; olxoiivni; TOVQ'){.Ol Eµ~av'tEI; Ev OtÎJQEOt xai ăÂAoti; &xatLOLI;' E'coi; ;.,-n 'tOV aed}- 25
µov xat 'tÎjv :rtEQatav bmj3avni; xaL Eli; Ev µieoc; •i\i; vfioou Â.UCTtQLxwc; b:t.j3avn:c;,
nxµaAwtEUCJUV ivux.ai; n.i.': ')((XL Ev V~ tii K<Ţ> Oµotooi;.
4. 'EuQo; f>' ErcEA{}6vtoi; <TtoA.ov &rcuettţEL µiyav, 'tQLÎJQEti; xE', l>LitQEtc; v- 11
"Xal µov~eui; exatov xaL :rtA.Eov, roi; dvm 'tai; mioui; &et{}µo1'ilf.vai; µEX,QL toov Q:rt-11•
KaL t4> 'Iouvtql µl'jVL i;EA.MvtEi; arco "tÎ\I;' KaULOU:rtOAEW~, t)A.{}acnv Ev MtTUAÎ\vu,
lxovni; &µtQUAÎJV Xaµţăv, my'){.fQV'JV tOU JtatQOI;' amoii, ov aU'tOI;' Ercaexov rcaOf\:; XEQQovÎ)oou 'X.O.ttot1JoE Ml xamtavrnv <Jto>..ou.
5. co f>E Î)yEµwv xaA.w~ autov OE;loo<JaµEvoi;, E:rtEµ'iJE YOQ µE di; auto~ l'OU
1totft<Jm 'ta :rtQErrOV'ta. Kat yaQ o\ix EVEOOEv Ev 't<l> /..1.µiv1.,. &>..M :rtQuµvaY xeoooa~
0

1-2 anEAoyicraV't'o P li 16-17 os fonv Bek: Bs an"t: P 1117 post rt(anws addere vuit
oux Buii li 24 tTiv El'tagxiav scrlpsi: tij El'tagxia P: tijs Enagxias Bull.
,
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-de-a îndărăteala, a trecut în cealaltă parte, ca în oraş lumea să nu se tulbure, căci Şi acolo era un port În stare Să adăpostească O Jlotă 'Ca aceea_
Căci numitul Chamza era un om· bun la suflet. Domnul mă trimisese pe
mine cu daruri bogate şi cu alte lucruri îndeajuns ce se dau de obicei, şi
5
i-am pregătit omului o primire, de 1-am făcut ca un frate al do,mnului.
Căci darurile trimise au fost veşminte de mătase şi ţesute din lînă opt la
număr, şase mii monede bătute de argint, 20 de boi, 50 de oi, vin peste
opt sute de măsuri, pîini din două măsuri, copturi fine din una, brînzeturi
peste o mie de litre, fructe fără măsură ; de asemenea şi pentru mesenii
JO
lui în proporţie cuvenită.
6. După ce a stat la Aghiasmati, căci aşa se chiamă numele locului.
două zile, a desfăcut pînzele şi coboară la Chios. Şi acolo a făcut tot aşa ;
a trecut în cealaltă parte şi s-a oprit. Chiotii însă nu i-au arătat cinstea
şi primirea pe care le-a făcut-o domnul din Les bos. Căci înainte de puţin
J5
timp chioţii au fost respinşi de tiran într-un proces, pentru patruzeci de
mii de galbeni, în care îi reclamase în apel Francesco Draperio, unul din
marii dregători ai Galatei, pentru preţul unei cantităţi de piatră acră.
Acest Francesco era la flotă şi tiranul îi poruncise ·lui Chamza că, dacă
nu i se dă lui Francesco datoria aceea, să bată chiar şi inşula Chios şi
20 : s-o strice, pe cit îi este puterea. A doua zi dimineaţa sculîndu-se, flota a
. venit _din partea cealaltă şi, slobozind ancorele, s-a oprit aproape de
'biserica sfîntului Isidor mucenicul. Şi chiotii trimiţînd cîţiva, 1-au s'alu'tat ;
şi el le-a dat hotărîrea sultanului; şi ei citind-o, au răspuns că : „Noi nici
nu-i ·sîntem datori lui Francesco şi nici nu-i plătim· ·nimic ; Şi fă cum
25 ·vrei !"~ - Atunci Chamza a debarcat turci şi ei au făcut oarecare pradă
în· s~tele de, primprejur şi pagubă prin grădini şi vii, căci la oraş n-au
putut. face. nimic. Căci afară de oraş era mulţime de bărbaţi, iar înăuntru
qi_uitirne de arme_ ş-i italieni _arţăgoşi şi gata la omor. Şi oraşul , era înconjurât de şanţuri dublţ, întirgîf!9u-se mult .în lărgime şi de peste trei
30
stînjeni în adîncime ; iar portul avea şi
peste douazeci de corăbii din
-Getma; -toate pline de oameni şi arme.

el

'.

._
.

_5_: „a trecut, în cealaltă. parte:

adică

la ţărmul din fată al Asiei Mici. µfi:Qa
era o măsură antică de grîne ; măsura cea mai
mare era medimna care cuprindea _şase modii._ Cit de mare e_ra modios- bizantin,
nu ştim ; cel antic se apropia la vreo 500 'kg. Mai tîrziu', cu modius s•a· măsurat pă
)DjntuL La tomani _era a treia parte dintr-un iugerum jugăr. La bizantini , a însemnat
tot. o măsură . de _pă!"flînt Şi într-un mic tratat fiscal
din secolul XII găsim µ~to;
-i!gal cu '.288.. sţînjeni ; ·vz. F; Dolger, Beitrăge zu Geschichte der byzantinisţ;hen., Finanzverwaltung, Lipsea, Teubner, 1927, p. 1-13, 12. Dar în diferite timpuri şi regiuni
ale impţriului oizantin mărimea a variat; vz. ibid., p. 123 comentar. Aici, la Duca
'•Se.- pare- că trebtii~ înţeles produsul 'de pe„·un 'modio5 de pămînt. Că ·a~eastă măsură
trebuie să fi reprezentat o cantitate mai importantă, se poate deduce din· numărul
măsuri: vedre . ..:...:. µolHcov măsuri: µObto;
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n'1v JtEQatav xmEAaj)Ev, l'.va. µll cn'.iyx'l><ni; ev ti'i JtoÂEL YEvlJWL · fiv yag xuxEi ALµliv Eli; im:of>oxliv towuTou O'l"oAou. ·o yag QTJ'3Eli; Xaiµţăi; uJtfiQXEv EliouvEtf>lJrni;
ăv'3QWJto;. <o f>E fiyEµoov anti.ai; EµE oliv f>wgoti; bmvoii; xat ăAAoti; T()Lt;' 'Xa't' moi;
<>tf>oµhoLi;, Ef>E~LWOCtµljv tOV ăvf>ga X.UL ooi; uf>EÂcpov mii fiyEµovoi; JtEJ'tOLlj'Xa. TH<JO.V yag 'ta crra.Â'3EVTO. tµaTt<Jµot <TlJQLXOL 'XaL Eţ EQLwV ucpavtol O'XTW, xaeayµa. 322b
OQY\JQOW ;(LÂLMEi; Eţ, BoEi; 'X JtQoBma. v'' oIvoi; UJtEQ ta O'ittO.XOOL<l µfrea, ăQ'.t'OL
JtE<pueµhot µof>iwv B', ăgrnt µaÂaxot µof>tou f.voi;, rueot UJtEQ tai; ';(LÂta.i; i.tteai;,
wn&Qm urrEe µhgov· oµoiwi; xat toui; ouyxa'3Ef>eoui; autoii xctta to uv«Aoyov .
. .6. Ile>LÎJoai; yoiiv fiµEeai; f>Uo Eli; 'tO 'Aytao;µatlJV, o{hwi; yag xaAEitaL to
TOU TOltO'lJ ovoµ,a., ~al Ta lOTLO. JttEQOO<Jai;, 'XCt'tEL<JLV EV X~. Kax&i outwi; JtOLÎJO~i; 10
~al 'tllV &vnrrEeav f>taBai; xat O"Ta'3Eti;, olix EvEf>Et~avto :oi. Xioi tÎ)v cptÂonµlµv,
7
i\v o tiji; AwBou ăQXWV EJ'tOLlJOEV Eli; auwui;. H<Tav yae oi. Xiot JtQP xmeoii oAt")'O\J JtaQaBA'EnoµEVOL JtaQa TOU· t'lJQCtVVO'lJ EvExa uno'3foEwi; nvoi; voµwµUtwv XLÂLa1

'

awv TEOOaQCtXOV'ta, 1\v EvEXXÂÎJTE'lJOEV <l>eatsÎJOXW ~Q<XJtEQLOi;, di; tcOV aex6vtWV toV
I'aAată, EVExa nµî;i; OT'lJJ'tt~Qtai;. "Oi; cl>gavtţfo-xoi; -ilv iv tcp O'l"6Aq> xat T<P Xcxµ1

15

ţ~

o TUQ<lVVOt; ExEÂE'lJ<JEV, ooi;, EL µÎ) 8o'8ij to xefoi; <lU'tO ~ <l>Qă.VtţÎ)-0'~. ml "'tllV
Xtov mhliv JTQo<rxeoiJon x.at &cpavio11, ooov fi f>Uvaµti;. Tii E~riug~ov f>f, .E~EQ-3.Eti;,
o OtoAo; E'X. t)ii; JtEQa[ai; fii.'3E xat Tai; uyxueai; -xaMoai; Eotlj Eyyu.i;, TOU vaoii tou

µa{>ruQo:; 'Iatf>ooeou. Kat . ot XL.oi mEti.avtEi; nvai;, :itQOoriy6eEooav a.ut<lJ· xal
auro::; :ou; OQlO·µoui; -Tou T'UQCtVVO'lJ f>ou; aut0ii; '){.(lL &vayvoooavtEi; UrcEXQL'6î]<Tav, Otl.

20

„Xefo; fiµEii; t<î'> <l>gavtţÎJ<Txq> OVTE XQEWOtoiiµEv OVTE f>tf>oµEV" xat JtOLEL, ooi; BouÂEL." - TotE o Xa.µsăi; ExBaioov Touexoui; 'XaL µEQL'K.Î)V 'nea.i:f>av JtOLÎJoavTEi; El;
"Ta JtEQiţ xweU:r. 'itaL Ev ~JtEÂOLi; xat XÎJJtOlt;' ţriµiav, ou yae Eixov EV t''fi JtOÂEL t[ 323b
JtQă~m. THv yae TO E~W tî;i; rroÂEwi; JtÂfi-30; &vf>gwv, to f>E EvTOt;' n:Afj'3oi; &eµat'WV
~at 'ltaÂwv o~u{h)µwv xat JtQOt;' i:Jcpayai; f.toiµwv. 'H f>E JtOÂLt; JtEQLEXUXÂWtO ta:. 25
<pQOL; f>LJtAaî; di; E'Î'.iQoi; E'it'tELVooomi; JtOÂu xat di; Ba&i; U1tEQ OQY'Utai; TQEîi;· o
1'.F, AttlllV xat autoi; UltEQ tai; E'lxO<JLV vfjai; tai;' EX rEvofoi;. Jt<lOaL ltÂÎJQT]i; &vf>gwv
-xa~

&eµcltwv.

" 1-2 A.tft~v Bu}I: l.twiiv , P 1111 civ'tiiteguv P li 17 1tgoax.gouau x.ui ci<puv(aEL p li
18 uyyugu; P li 22 Tou . Buii: ou P 11 25 t'to(µwv Buii: E'totuov P li 26 Otn;A.ui,.. Bek· OL.ni.oi; p I EKTELVQUaUt; Buii: fK'tELVouau; p I ougy(u; P.
'
"
.
<Celorlalte cantităţi ; la o cantitate de carne din 20 boi 50 oi trebuie să fi răspuns
~i o cantitate adecvată de făină pentru ·pîinea obişnuită' două măsuri modii, iar pentru pîinea fină, o măsură.
'
6 : A!JhiC!sm.,ati: vz. XL V, 23. - ot Xiot Chio/ii: „signori Maonesi" în vechea
tra~ucve~e 1tahar_ia ; vz. Duca, ed .. Bonn, p. 500. Insula Chios era în stăpînirea unei
s?c1e.taţ1 comerciale genoveze, numită Maona, iar asociaţii, în frunte cu familia Giustimani, se numeau Maonesi : vz. listele lor în Ch. Hopf Chroniques Greco-Romains
Berlin, 1873, p. 503-525.
'
'
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7.. Văzînd Chamza că nu poate face nimic, anunţă conducătorilor din
Chios să vină unul din ei sau şi doi şi să stea de vorbă pe una din trireme cu Francesco, el garantînd de siguranţa lor personală. Şi ei încrezîndu-se într-însul, s-au dus doi, unul din cei bătrîni, cu numele Chirie al
lustiniei. şi celălat tînăr. Mergînd la flotă, pe drum erau munciţi şi apă
saţi de gîndul, spunînd în sinea lor: „Dar dacă turcului îi pare rău de ce
ne-a făgăduit, şi ar vrea să ne ia şi pe noi cu flota, cine va fi să i se împotrivească, pentru că face o faptă rea ? ! Nimeni din turci, ci mai degrabă
îi vor socoti fapta ca :.!n act de curaj şi ca o faptă cuminte". - Chibzuindu-se ei aşa, iată că şi flota era aproape acum. Cu cît se apropiau de
flotă, cu atit şi frica li se întărea mai mult în suflet. Şi atunci întorcînd
caii, au început în grabă să-i gonească înapoi. Mulţimea de turci însă ce
se găsea prin grădini şi vii, sărind afară, le-a oprit calea şi i-a prins, fără
să fie împiedicaţi de frîncii care îi însoţeau, ci aruncînd cu. săgeţile, i-au
alungat, iar pe cei doi mari dregători, i-au dus în faţa comandantului.
Şi el luîndu-i înăuntru în triremă, a ridicat ancorele şi, întinzînd pînzele.
a plecat spre Rodos.
8. Cînd au sosit şi au viizut de departe oraşul şi portul plin de corăbii
de război, toate stînd în linie de bătaie, şi oraşul foarte mare şi dîndu-şî
seama că pregătirea de război e de două ori mai mare ca la Chios, ·:au
început să despice valurile mării spre insula Cos. Debarcînd şi găsind
orăşelul capitală părăsit, au prădat ce au găsi! ; şi găsind cîţiva moşnegi
şi babe, întrebau despre locuitorii oraşului. Iar ei le-au spus : „S-au dus.
în alt orăşel ce se chiamă Rahia, ca unul ce e foarte întărit". Luîndu-i pe
aceia cu ei, au trecut cu flota la Rahia şi, debarcînd au ridicat corturile
şi a doua zi au cerut orăşelul şi s-au jurat că n-au să ia pe nimeni în robie.
Cît pentru limbă, a fost întrebuinţat Francesco. Dar fraţii călugări din
cetate l-au gonit cu săgeţile şi cu aruncături de pietre de departe şi nu
i-au dat nid un răspuns. Atunci Chamza cu oamenii lui, cu maşinării de
asediu, cu scări şi cu tunuri au bătut cetăţuia în tot chipul 22 de zile şi.
neavînd nici o izbîndă, a luat calea întoarsă, după ce a pierdut mulţi turci.
unii ucişi sub zidurile cetăţuii, alţii morţi de pîntecărie.
9. Pe drum, Chamza a stat de vorbă cu Chirie şi, ajungînd la înţele
gere, amîndouă părţile au căzut de acord să trimită din marii dregători
ai Chiosului la sultan la Adrianopole doi, dm care unul să fie Chirie; şi ei
5 al Iustiniei P : Iustiniano I
-----------------

8 : Rahia :

adică

spinare,

coastă

de dea I ;

ţărm

https://biblioteca-digitala.ro

stîncos.

XLIII 7-9

DUCAS:

ISTORIA TURCO-BIZANTINA

407

7. Ton: tbwv o Xaµţă;, OTL ou bwmm notELV ouf>Ev, µ11vuEL Toi; 11yt:µ6otv
TOU EA.'6Eiv E~ amoov EI; l\tE 'XO.L Mo 'XO.L OUWQClL Myov µna TOU <l>QaVTSÎ\OXO'U
Ev µt~ Toov TQLÎ}Qerov, bou; ntoTet; aurni;. Ol. OE m<JtEfoavre; auTov &nljl..'6ov Olio,
d; EX TOOV YEQOVtrov, KUQLXO; ov6µan 'louO'ttvta;, xai. Ett:Qo; vfo~. 'EexoµEVOL
f>E EV t<P OTOA<p, XaTa TÎ}V Mov fivroxl..oiivTo uno TOU l..oytoµou xai. emtţovto, AE5
yovte; xa-a-· EaUTOu;· „El. µnaµEÂTj-6Ei.; foto 'toi; unooxoµEVOL\; o Touexo; xai. Boui.11'6et11 Îigm Î)µă; EV Tai; TQLÎJQE<JL, T~; EOtaL o avt'Etmbv auT<î>, Ot'L 'XaXOO\; EnQa~Ev; OuOEi.; TOOV ToUQXOOV, aÂÂa xai. µă.ÂÂov avOQELaV TO o(>ăµa Î)yfioovTm xai.
oocpL<rnx.i}v ivteyEtav." - 'Ev toutot; toi; Boul.Euµaoi xai. o ot6Âo; ~v l\fl11 EyyU;.
"Ooov inJ..11ataoav TOV ot6Âov, tO<JOUT<p xai. o cp6{3o; Ev tfl '!'UXÎI autoov lvmuy11.
IO
Ol. bE OTQE'lJavte; 'tel\; 'tivta;, avnoT~<poo; TOU\; btnou; -CQE;(ELV fivayxaţov. illl){}o; ol'iv toov Touexoov iv mi; &f!nH..OL; 'l«ll x.l\Jtot; EUQE'6Ev ixooÂooav TÎ}v otol>ov
E;ro n11!>fiaavrn; 'Xal i.aB6vtE; auTOu;, ·µ11Bh xooÂu'3tvtE; naQa toov E:rtaxoÂou'3ouvTrov <l>Qayxoov, aÂM 'Xal BEJ..EOL BaUovn; <lUîO'U\; aneatoo;av, Tou; Be Mo ăexov- 324b
m; T<il xamTavcp naefon1oav. Aa(3wv 'ol'iv autou; EvTO\; Tl); -cetÎ\(>EOO; xai. ta; 15
ayxuQa; ăQavn:; xai. ta Î.<Jtla ulpoooavtE\; neo; TÎ}V •pc)l)ov EnAEOV.
8. 'EJ..'66vtE; Be 'l«ll i.MvtE; ·ano µtxg6'6Ev 'tÎ)v :n:6Âtv xat Tov Âtµha nl..fieri;
vt'JOOV µEyaA.oov, :n:aoa; ei.; :n:agaTa;Lv foToooa;, xai. TÎ}V :TCOÂLV unE(>µEyE-3-rt xai. BLnÂfiv -ci}v :rcaeaoxEuÎjv ivvofioavtE; fi TÎ); Xtou, El; TÎjv vl)oov Koo ti}v '6aAo.nav
fuxtsov. 'ExEi Totvuv i;Ei.'3-6vn; xal TO xa-6oÂtxov noi.i.xvtov . EQllµov EUQ6vtE;, 20
Ta EUQE-6tVTa iaxuÂEuov · xai. µEgo; yEeovtoov tE "XO.i. yga&v Eug6vn; Î}Qooroov :rcegl
tcÎlv nol..ttoov. Ot BE f:cp11aav· „ 'Ev ăÂÂcp noÂtxvtcp, o 'Paxda ÂEyETm, iv ixd vcp
ro; O;(U(>OOtCtîl{l Etofix-3-rtoav." - AaB6vtE; 'ol'iv autou; xal EL\; 'tÎ}V 'PaxEtav o at'OÂo; BwBa;, i;El..'66vtE; TU ox11va; en11;av xat TÎI EJt<lU(>LOV SlltfiaavtE; TO :rcoÂtX,VLOV €6oox.Ev ogxou; 'tOU µÎ} al.xµaÂoot'EOOm. THv Be o TÎ}v BtclÂEX.tOV µEt<l;(EL(>UJ• 25
&l; o <I>gaVTsÎJ(J')(O;. Ol. llE TOU xCtOt(>OU cpetetoL Bta BEAOOV x.ai. ax.goBoÂtoµoov
t'OUt'OV iotoo;av, µ1108 WtOX(>llCJ"LV Mvn;. T6u; o Xaµţa; O'Uv Toi; u:rc' amov x.ai. Ot'
i:rcni.~Ewv xai. Ota xi.tµaxoov xai. Ota :n:eoB6J..oov µ11xavtxoov xai. Ota :rcaa11; ăJJ..11; µE'368ou xatanoÂeµÎjoa; to :rcoÂLXVLOV Î)µEQU; xB' '>tai. µ11oh xEeOfioa;, · e:rcave;Eu;E
xataÂtnwv Touexou; rroÂÂou;, TOu; µev na.ea -coii :rcoi.txvtou acpayhta;, Tou; oe 31
xotÂtax<i} vooijµan.
9. Ka-&' Mov oe o Xaµţă; ouv t<i} Kuglx<Q i.Oyou; oµtÂfiaa; xai. El; ouµ- 325b
Btf3rum; H:ftoov, EOTEQţav ăµqiw Ta µEeTJ Toii O'TEiA.at bt Toov aexovtwv TÎJ; Xi.ou
ofo Eiţ TO'\' ÎJyeµ6va EV Tfl 'Al>ewvoun:eÂEt, i; rov o d; dvm o Kugtxo;· xai. tÎ}V

'toîc;P

2 i\n P: Etn Bek 114 'Io\Ja't'l')Vlac; P: lustiniano I li 6 tin:o P: tn:l Bek li 7 'taie; Bull:
li 16 liyyuga~ P li 22 n:oÂ.hcov P li 25 U>coxEv scripsi: xa[ P.
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LUI CHAMZA IN RODOS

să expună

tot mersul aiacerii şi hotărîi"ea dată de el va rămîne statornică.
Ajungînd la Chios, Jţ-a dat drumul acasă şi ei l-au cinstit, precum se
cuvenea, şi pe el şi pe oamenii din jurul lui.
Scufundarea
IO. Dar ursitoarea întorcîndu-şi faţa posomorită spre·
corăbiei lui
:hioţi, cum îşi toarce firul ? Turcii ieşind din trireme şi1
Chamza la Chios. imbătinau-se, au jnceput o gălăgie şi batjocură şi alte'

5

40

15

2·0

25

30

,.

lucruri necuviincioase. Şi un turc apropiindu~se de biserică, a început să
arunce jos de pe acoperiş olane şi să le sf ărîme. -un italian văzînd pe.
turc, cum sparge fără nici o ruşine olanele, loveşte în turc ; alţi turci
însă au alergat în ajutorul lui. Văzînd însă creştinii, latini şi bizantini,
învălmăşeala, au sărit cu toţii asupra turcilor şi au început a-i lovi pe'
unii cu săbiile, pe alţii· cu. ciomegele. Turcii luînd-o la· 1 fugă, alergau la
diremă. Căci era direma aceea a lui Chamza. Şi Cha.mza n-a lăsat pe ni-•
meni să iasă din trireme, ci-I ameninţa cu spînzurătoarea pe cel ce iese;~
Şi turcii de pe diremă, unii fugeau prin apă, alţii în diremă, şi creştinii·
alergau din urmă lovindu-i,· pînă. ce ş-au apropiat de' idiremă. Şi lăsîn
du,se toţi, şi creştini şi turci, cu toată greutatea pe o· singură la ture a• di·
remii, au întors-o cu fundui în sus şi cu puntea ÎIJ jos şi au dat-o la fund.·
Şi to.ţi turcii, şi vinovaţi şi nevinovaţi;· s-au înecat ; şi în fruntea. lor era.
un· rob -.a·l lui Chamza, la care ţinea foarte mult şi pe care-l făcuse vechil
al .casei sa.le; de această întîmplare s-a supărat Chamza, de aseineneai
şi' conducătorii ir:isulei. Dar bunătatea. de suflet a ornului şi graba c'on•;,
ducătotilor i-au domolit minia, despăgubindu-l, de două ori cît făcea, .şi
pentru diremă şi pentru robi şi pentru paguba· su.ferită ; astfel liniştindu-l,
s-au despărţit în pace.
11. Sosind flota la Mitiline, domnul din Lesbos l-a invitat, şi el a·
intrat în port. Şi eu am fost trimis de dorim şi am pregătit o masă fru·'
moasă şi bogată ; şi au intrat în triremă şi, după ce- au stat împreună la
ciriă, dimineaţa a ieşit din port şi a plecat la GaHpoli după o lipsă cie două
luni întregi ; şi de la Galipoli a sosit la Adrianopole.
·
!2. Tiranul însă mînios de neizbutirea expediţiei şi-a bă
tut joc de el, făcîndu-1 de nimic, şi zicînd : „De n-aş şti
iragostea ce a avut-o tatăl meu pentru tine, pielea ţi-aş
fi luat-o de pe trup". - Cu aceste cuvinte l-a alungat.
Minia suitanului asupra
lui Chamza.

12: mînios de neizbutirea expediţiei: despre această expediţie a lui Chamza
nu ne istorisesc nimic ni~i L~ Chakocondil, nici Critobul şi nici G. Sfranţes. Critob~l!
n,. 3, 2 ne spune numai ca Mahomed II 1-a pus pe Charrwa guvernator al As1e1
întregi.
"·
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.mioav ay(J)y~v mrrcp anayyELÎ>WOL xai îO cmocpav'l'.th Jtag 1 autou fotm BEBmov.
'EA.Wvrollc;. OE Ev Xtcp, UJtEA'lJO'EV autou; Ele; TU 'lbta 'Xal auîot 'XUîcl TO El'Xoc; EcplÂdtif1t\O'UV 'XUL auTov Y.al i:ouc; JtEQL autov.
;,~o. ·H M i:uxri BM'ljJaoa BAo<JuQ&c; JtQoc; i:ouc; Xtou;, tt 'XAw'l'.tEt; 'E;El..MvE'X TWV TQL~QEWV xat µE1'.tu<J'l'.tEvtEc;, llQ;avt'o oxA.aywyEÎ.V 'X.al uBgi1;e~v 'x~t dAA.ac; a<Jxriµoouvac; JtOLELV. Ele; OE ToUQXO; Ev va0 TlVL lTQOO'Eyytoa; 1)Q" '
~cito;. QWrt'ElV E'X. rou <JTEyouc; tac; Y..EQ<lµtbac; 'XUTW 'XUL OUVTQl{3ELv amâc;. 'hai.O; fle
de; lbcbv TOV ToliQXOV af>Ewc; ta 'XEQciµta O''l!VTQLBovi:a lTULEL TOV ToUQ'X.OV, ETEQOL
l>E ToUQ'X.Ol 'XatEllQaµov Ele; Bo~-3ELaV autou. ·oQ&VtE; bE ol XQLOttavot, AaTLVOL
TE xat 'Pwµai:8t, -iov oxl..ov, rcâvtEc; Etc; i:ouc; TouQXO'l!c; E3'CErc~f>rioav 'Xal touc; µEv
-;tq>EL, touc; M ;ul..otc; Enmov. Ol f>E TouQxot <pE\iyovtEc; htfl bt~QEL ElohQExov. 7 Hv
yaQ i} fH~Qric; E'XELV'YJ rnu Xaµţa. ·o bE Xaµţă; oux Etaoe nva E;El..1'.tEi:v nov tQt~
ti;

of: ToUQ'XOL

5

10

QEWv,, &Ha <pauQY.tlV ~ne.tÂEt Tov ~;EgxoµEvov. Ol f>E til; bt~QEw; cpE\iyovnc;, oliµh
- iv Tfl '-fral..âo'ou, ol l\8 EV Tfl bt~QEt, 'Xal ol µh XQl<Jnavot rnEOv E;omo-3Ev rcatov"TEţ, ăXQtc; o-O Ev tfl btÎlQEL rc(>ooi\yytoav. Kat b~ rcâvnc;, XQLO'Tt<xvot TE Y.at TouQ15
xot, Ele; µtav Ti\c; btllQEWc; ME'l!QUV Bagw'l'.thn;, t~v tQ6mv ăvw xat ta oreyri xc1- 326b
"TW TCp' B'U'&cp 3'CUQErcEµ'ljJav. TivtyevTEc; rcâvw; ol TOUQ'XOL, 'XaL aÎ.ttatOL xat avatTtO~, cbV ? 3'CQWTEUWV U1lÎ\QY.E rou Xaµţă bouÂo; 'l«LL JtaQ' alrt-ou uyarcOµ.Evoc;, ov
"Xai. 'oÎ.Y.obEOJtotriv Tfjc; oh~tac; aurnu xcnfotrioE, EAurc~&r] o Xaµţăc; de; TO ouµBav,
·oµoiw; xO.t ol TÎ\c; V~O'O'l! ăQXOVtEc;. m~v ro 'XaAOyvwµov TOU &vf>Qoc; 'XUL ii orcou- 20
~Ti tc'in'. 41?XOVTWV XQTE1tCl'lJO'E TOV {}uµ6v, Mvnc; auTc{l T~V nµ~v ti\c; btiiQEWc; 'X.UL
'tOU f>ouAO'lJ xai, cbv Jt(>ayµatwv ol..E-3Qo; yeyovEv, EJtL TO OLJtAOUV" xat dQYJVEOOavTE~ aUTOv, âTtE.A.uoav EV ELQ~vu.
11. 'EA.1'.tcbv b' o <JTOAoc; Ev I Mtt'l!ATyvU. µEtExaMoato autov o Î)yEµoov i<.OL
Eto~A'3Ev Ev r<tJ Atµevt. ~Tal.Ei; b' Eycb rraQa i:ou fiyEµovoc; 'l«XL f>Ei:Jtvov EUTQErcÎ-<Jac;
25
1COA'l!TEAY\, doi1A'l'.tov Ev Tfl. TQL~QEL xat ouvl>ELrcvtoavnc;, rrgw"L E;EA-3cbv i:ou Atµhoc;
iTQoc; ·: K.a/J.wlircoAiv ErcAEEv, Mo µ i\vac; 'ol.ouc; Atrrwv - &no bE KaH.toureOAEwc; de;
•Af>Qtavou &cpii<.ETo.
~ ';12, ·o bE TUQavvoc; '3uµw-8Elc; E1lL TU b'lXJTUXL<;;t rou i:a;Etblou xal uBQioac;
<tUTOV xai e;ou-3Ev~oac;, ELJtWV. "El µl) EYL vcoolx.ov T~V &yarrriv, l)v EtQEqJEV o rra- 30
T~(.J µolJ ele; OE, TO Oe(>µa 0'01! Civ acpEM1:111v E'X TÎ\; <J'âQ'XO; 0'01!, " ourw; EL1lWV
<meMoo;Ev.

29 i:a!;1f>[ou P
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RAZBOI IN CONTRA INSULEI CHIOS

XLIII 13-XLIV l

I 3. După cîteva zile însă auzind de la alţii de întîmplarea cu direma
şi despre moartea prin înec şi cum chioţii au ridicat mîna asupra turcilor
şi i-au ucis, îl chiamă pe Chamza şi cu minie îl întreabă zicînd : „Unde
e direma, Chamza, ce a fost scufundată de chioţi ?" Şi acesta a răspuns,
zicînd: „S-a înecat în fundul mării". Iar el: „ In largul mării?" Şi
Chamza : „Nu. doamne, ci în port". - „De cine?" - „De latini. Turcii,
fără învoirea mea, au ieşit din corabie şi, ameţindu-se de vin, au început
să spargă uşile şi să strice acoperişul la biserici ; şi latinii văzîndu-i„ îi
opreau, ei însă se năpusteau şi mai mult. Atunci mulţimea adunată de pe
stradă i-a gonit şi, intrînd fără nici o ordine în diremă şi înghesuindu-se
numai într-o parte a vasului, apa a intrat în vas şi de beţ~ neputîndu-1
îndrepta, s-a scufundat şi i-a înecat cu totul pe toţi". Atunci tiranul îi
spune lui Chamza : „Şi de ce nu mi-ai spus lucrul ?" Iar el : „N-am voit
să te supăr. Căci şi paguba mi-a fost răsplătită ; apoi vasul a fost al meu;
robii înecaţi ai mei ; tot ce era în vas, al meu. Ce-aş fi avut să-ţi raportez ? S-au înecat cîţiva turci şi toţi erau vinovaţi de moarte şi pe drept
au pierit". Atunci Chamza a contenit cu răspunsurile, tiranul însă a vestit
război neîmpăcat asupra Chiosului.
I 4. Zisul Francesco însă înfăţişîndu·se divanului, tiranul 1-a întrebat :
,,Unde ţi-s galbenii, cele patruzeci de mii, Francesco?" Căci era dator
tiranului cu aceştia. Şi apoi : „Pleacă, fii de acum înainte slobod de datorie; căci eu sînt aşa, incit am să-mi cer îndoit datoria de la chioţi, precum şi preţul sîngelui vărsat al turcilor". Şi Francesco i-a sărutat mîna
tiranului şi luîndu-şi hîrtia de ştergerea datoriei, a plecat. Chamza însă
a fost scos de la Galipoli şi trimis la Atalia în Pamfilia să fie acolo guvernator. Iar în contra insulei Chios a vestit duşmănie şi luptă neîmpăcată.

30

35

XLIV. In anul acesta, iunie 30 a anului 6963, a murit
domnul insulei Lesbos, Dorino Gateluzi. Şi la I august
am fost trimis eu de noul domn, fiul aceluia, Dominico
Gateluzi, la Adrianopole, ca să dau tributurile ce se dădeau în fiecare an.
trei mii de galbeni pentru insula Lesbos şi două mii trei sute douăzeci şi
cinci pentru insula Lemnos. Căci această insulă fusese dată de tiran domnului din Lesbos, ca să-i dea în fiecare an tributul cu care a fost înscrisă,
iar domnului din Enos insula Imbros, ca să-i dea şi el pentru această
insulă o mie două sute galbeni. Venind deci şi închinîndu-mă după obicei
Investirea
noului domn din
Les bos.

XLIV, I : a anului 6963: adică 1455. Dorino Gattilusio: 1427-1449, cind
în favoarea lui Dominica; vz. Ch. Hopf., Chroniques Greco-Romains, Berlin.
1873 p. 502. - lesbos ... lemnos.. lmbros: cp. Critobul, I, 75, 4. -

abdică
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13. ME{}' 1'1µEQu:; bE nva:; µrt\twv :real'' ă.'A'Awv ro yEyovo:; Ev rfl btÎ)QEL xai
Tov {}avatov bu1 t"r1; :n:vtyµovi'j:; xal :n:oo:; oL Xi:ot ~Qav XEÎ:Qa xaTa toov Touexoov
;ml, xatfocpa;av autou;, µETa'XaAEÎTm tOV Xaµţăv xal µEtU {}uµoii ÎJQOOT<l AEyoov· 3271>„IIou ll aLÎ]QTjt; ÎJ :rcaea TOOV Xlwv xata:n:ovno{}Ei:<Ja, (1 Xxxµţa;" - Kal oi; WtExetvato· „Katrnovtlofui," AEyoov, imo tOU ~u&u."
BE.· „'Ev tip :n:EMyEL;" 5
Sl. ' X
r:::
II
uE aµ~:;· „ UXL, 'XUQLE, &A.I\. EV tq> fl.tµEvl. - " UQU' TLVOOV; - „ IIaQa'
toov AaTlvoov. OL Toiiexot 'X.ClL µij {}E'Aovro; µou E;iJMl'CloL mi olvocp'Auylioavtt..,
1\(>;avTo xataobtăv ta; {}uea; 'X.Cli Ta OTEYTJ Toov EXXÂTJotoov· xai i.MvTE; oL Aati:vo1
buhl.uov, OL
xai µăA.'Aov E:n:LTt{}Evto.
<J'UQcpEtoobrii; o-Ov o:x.'Aoi; xaTabu:O~a:; auTOUt;, aTaxTooi; Ev TU btliQEL ElotovTE; xai :n:aeaxAtvavTEi; Ev Tip hi µEQEL Tou 10
:n:'Aotou, :x,u{}Ei:O'a ÎJ {}ftlamm EVTOt; xai u:rco TÎjt; µEfuj; µij buvaµEVOL ţuyootaTÎjO<Xl
TaUt'YjV, xaTE:n:ovttofuj xai ăebriv miVTa; a:n:E:n:vL;E. „ - T6TE o Tugavvo; AEYEL Tip
Xaµţ~· „Kal. bta Tt oux Eierixai; µou To Be<iµa;" - ~o M· „Om ii~oW.iJfuiv h
â{}uµ[~ µETaoxrnaom 001. Kai yae 1·1 sl}µi.a lv Eµoi EµEtQÎJfu\ · TO :n:'Aoi:ov Eµov,
oL boii.'Aot OL :n:t:rcvty6t'Ei; Eµot, Ta Ev Tip :n:'Aol.<p :rcavta Eµa. Tt Ei:x.ov Tou ăvayyEi:- 15
,,_,_,
,
T'
O.'
'
fl.<XL uut, 'XUQtE; 'E'
1CVlY'l10'UV µEQO;
OUQ'XOOV ')((XL• :n:avTE:; rioav „EVO:X,Ol .uavarnu
')(Qt
btxaLw; amÎ>AOVTO." - TOTE :Xaµţă:; J't<lU<Ja:; Ta; UJ'tO'X.QlOEli;, o TUQavvo; -H.aTa TÎji;

·o

o. , ,

ae.

-·o
., , , . - , , "

I

"

·o

I

...

Xlou µa:x.riv ăo:rcovbov E'l<.ÎJQU~Ev.
14. ·o ae. Qt}-&di; cI>eavrti'joM:; J'tQ(>LOtai; EV Tip fHp.an ÎJQOOTÎJ'8ri :n:aea tOU
tueavvou· "IIo\i ai tEooaea'l<.ovta :x,tA.uibE:;, i:a voµtoµam, © cI>eaVTsÎ]o'l<.ro;" 20
"Hv yag XQEoootoov Tama :rcQo:; Tov t'UQavvov. ·o BE· ""Y:rcayE, foo ă:rco toii viiv 328b
Tou XQfou; HE{J{}EQo:;· Eyoo yae TotouTo:; dµt, w:; l:rci To Bt:rc'Aoiiv rmmTi'jom To
lµov naea toov Xirnv x.ai TÎjV l'tµÎjv TOU ai'.µa-ro:; tc'i>v ToUQ')({J)V. „ - ·o µE.v cf>eavTţfy:Jxo;

&o:rcaoaµEvo:; tijv XEÎQ<l rnu tuQ<lvvou 'X.CIL Aaf3oov t:yyeacpov ă:rcocp'Arrnxov, E;i'j'A{}Ev. ·o <:IE Xiaµţa; l;E~AÎJ'6TJ Ti'j:; Ka.Utou:n:6ÂEcoi; xai fotc:'rJ.{hi h 'ArtaAEl.c;i rij:; Ilaµcpu'Atai; TO'Îi ÎjytµovEVELV E'l<EÎ:. Kata ae. TÎjt; Xtou E'XÎ)Q'U°ţEv EX{}QaV
xal µcixriv ă.o:n:ovbov.
XLIV. 'Ev aE Tcî> ETEL tounp, 'louvÎlfl 'A' Toii E;ax1oxtA.tootoii haxooLO<JTO'\J
f-ţt'XOOTOU TQLTOU, TE{}vTj'XEV o fiyeµwv TÎjt; vi)oou Afo~ou, ~OQLVOt; o ratEAo\itoi;. Kal
TfJ :n:QW'tTI Toii Auyofurnu E<TTc:'rJ.fujv lycb :rcaQa Toii vfou ÎjyEµovoi;, Toii ulou a-Urnii, ~oµtVL'XOU TOU rmtlouţou, Ev AbQLCIVOUltOAEL TOU ~OUvat wu; xm' ETOt; Btboµ.evou; cp6QO'U:;, TQL.OXLÎ,LO. voµtoµarn bta TÎjv vijoov AfoBov xat btox['Aia TQtax.OOta E'i'.~oL :rcfvTE
bLa Tiiv vi'jcrov Ai'jµvov. "Hv yaQ :rcaga Toli Tugavvou flo~Efoa 11 vi'j<Jo:; auT11Tip1'jyEµ6vt
D

AwBou, Tou f>tMvm xaT' ETO:; Tov yEyQaµµhov cp6eov, np BE. 1'jyE-µ6vt Ai'.vou
TÎlV vi'joov "lµBeov, TO'Îi fltabvm xal auTo; bta TÎlV auTÎjv vi'joov :X,LALa f>ta'l<.'OOta

(tl.

4 o~ P: o>~ P, li 13 oux Buii: oux P li 28 louvlw P: 'Iouvlou Bull 11 34
vers. 35): Mvm P: boiivm Bull.
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sultanului, i-am sărutat mina şi am stat jos în faţa lui, pma ce s-a luat
dejunul, şi apoi închinîndu-mă am =eşit. A doua zi, luînd galbenii, am
mers şi i-am dat în mîinile vizirilor. Aceştia luînd în seamă tributurile,
spun întrebîndu-mă : „Ce face domnul Mitilinei ? E bine?" Eu le-am răs
puns: „E bine şi vă trimite închinăciuni". Ei însă : „Noi întrebăm de d0mnul cel bătrîn, domnul de plin drept". Şi eu. din nou : „Acela a murit, azi
sînt 40 de zile. Iar acela care domn~te acuma, feciorul lui, este domn de
şase ani. Căci tatăl său fiind bolnav şi zăcîQ.d în pat, a dat fiului său
domnia şi acesta a şi venit la închinăciune, o dată şi de două ori şi la
Constantinopole i-a adus vesele felicitări marelui sultan". Ei însă· au zis:
„Lasă ce spui. Azi s·a făcut domn şi nu poate fi numit altfel domn al
Lesbosului decît să v:nă şi să ia domnia de la prea înălţatul sultan. Aşa
dar, du-te şi vină cu el. De se întîmplă altfel, ştie ce-l aşteaptă".
2. lntorcîndu-mă eu la Mitili11e şi luînd pe domnul cu unii din marii
dregători, şi latini şi greci, ne-am pus toată nădejdea în dumnezeu. şi am
pornit din insulă şi, trecînd prin Chersones, am venit la· Adrianopole. Sultanul în~ă se muta din loc în loc din cauza ciumei bubonice ; căci în
timpul acela era în Chersones şi în toată Tracia o molimă aşa de nuire,
încît mulţi neîngropaţi erau aruncaţi la răscrucile drumurilor ; ştiricind
că sultanul petrece la Filipopole şi noi acolo aflînd însă ~ă sultanul a plecat cu două zile înainte, căci molima aceea groaznică se ivise şi acofo,
şi că a pornit cu oastea în spre părţile Sofiei, ne-am ridicat şi noi de la
Filipopole şi, trecînd peste munţi greu de străbătut, am ajuns a treia zi
într.-un sat bulăgresc Izlati cu numele. Acolo se găsea şi oastea în tabără împreună cu sultanul. Sosind şi înfăţişîndu-ne cu daruri foarte bogate la vizirii Mahmut-paşa şi Seiti-Ahmet-paşa, a doua zi ne-a·m înfăţişat
sultanului ; şi domnul Mitilinei a sărutat mîna tiranului şi am ieşit. In
ziua următoare i s-a adus prin viz!ri domnului nostru vestea din partea
tiranului, precum că vrea insula Tasos şi cere să i-o dăruiască. Domul
Lesbosului neavînd ce să-i opună sau să-i grăiască, i-a dăruit insula. In
ziua următoare, altă veste, că tributurile pe care le primea în f:ecare an,
vrea să i le îndoiască. Domnul Mitilinei însă ne mai putînd răbda, s-a
<1păl'at spunînd ca : „Dacă vrea să ia şi întreg Lesbosul, e în puterea lui
domnul Mitilinei: adică al Lesbosulni. Mitiline fiind nnmele neogrecesc pentru anticul Lesbos.
2: o molimă aşa de mare: cp. L. Chalc„ II, 225, 20: „din cauza ciumei care
atunci bîntuia foarte." - lzlati: Zlatita; vz. XXXII, I. JtU'tQL>etoL~, JtU'tQLxlwv am
tradus cu „viziri"; vz. XXII, 10. - Mahmut-Paşa: mare vizir; vz. Akd. Nimet,
Die tiirkische Prosopographie bei l. Chalc., Diss. Hamburg, 1933, p. 57-59. - SeitiAhmet-paşa: ·poate identic cu feciorul lui Turachan ; vz. XXVI, 2 şi Akd. Nimet,
op. cil .. p. 37-38.
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s-o facă ; dar ceea ce cere este peste puterea mea. Dar, vă rog, domnii
mei, să-mi daţi mină de ajutor". Atunci vizirii rugindu-l pe tiran, a mai
adăugat încă o mie de galbeni şi mai mult nu; căci era de plătit în fiecare
an trei mii de galbeni şi s-au făcut patru. Şi atunci l-au. îmbrăcat cu cafian ţesut în fir de aur şi pe noi cu de mătase şi, dind jurămînt în scris,
am plecat şi în treisprezece z'.le am ajuns în insula Lesbos, premărind cu
toţii pe dumnezeu care ne-a scăpat din mîinile asupritorului nelegiuit.
precum am spus mai înainte, pregătind o
flotă mică din zece trireme şi din alte zece direme, pe
cînd noi eram încă în Filipopole, a pus în frunte un comandant Genuz
cu numele. om tî;iăr şi chipeş, pe care 1-a făcut şi guvernator la Galipoli
şi mare amiral al flotei ; şi acesta pornind din Elespont, a plecat asupra
insulei Chios. Ajungînd la Troada şi din Troada începînd să desfacă
pînzele. iată şi o furtună grea cu mare vîjîit de vînturi, crivăţul suflînd
şi răscolind marea şi silind pe marinarii cu corăbiile să apuce alt
drum ; şi cinci din cele douăzeci de vase au fost scufundate şi două sfă
rrmate de ţărmurile stîncoase. Căpitanul de corabie al amiralului ·oenuz,
om straşnic iscusit la astfel de furtuni şi vijelii atît de mari ale mării,
căci era latin, spaniol de neam, vîslind de-a îndărătelea, a tăiat în chip
domol şi cu multă iscusinţă furia valurilor cu ajutorul cîrmelor şi plutea
în largul mării. Trecînd de Chios pe la apus şi plutind între insulele
Ciclade toată ziua aceea, noaptea furtuna liniştindu-se, dimineaţa s-au
apropiat de Chios dinspre răsărit; cunoscînd că aceasta este insula, au
ridicat cîntări. şi mulţumire dumnezeului şi profetului lor Mohamed. O,
adîncul judecăţilor lui dumnezeu I I ntr-o furtună atît de mare şi într-o
vijelie atît de puternică a mării, cum de nu s-a scufundat corabia ? ! Ci
pentru păcatele noastre a scăpat cu viaţa ucenicul tiranului. Căci singura
triremă a lui Genuz s-a fost despărţit, celelalte s-au salvat şi au intrat în
portul Mitilinei. Intrebînd de comandantul lor, cum au aflat că n-a apărut
în părţile de acolo, erau foarte mîhniţi.
4. Atunci, ziua find acum spre seară, a apărut dinspre părţile Chiosului parcă vintrelele unei direme. Şi era acea diremă a Mitilinei, trimisă
la Chio~ de fratele domnului, ca să afle, dacă dinspre apus au venit corăbii piratereşti de-ale catelanilor şi să dea de ştire, ca turcii din apropiere să fie pe pază. Căci această semnalare era un serviciu impus lesbiepleacă

10

. \-.,l'PR.\

3. Tiranul

însă,

J: precum am spus mai înainte: e o trimetere foarte vagă la XLIII, 14, unde
flote de 20 de vase, ci numai de ho-

însă nu ne spune- nimic de pregătirea unei
tărîrea de război în contra insulei Chios. -

Genuz: vz. 'IovoVl;T)c; la L. Chalc.,

oreanrrfw

II, 268, 3 care
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o-Lav EaRV' 1CAÎ)V o aÎ.tEL, V1CEQ ~V Eµ11v Mvaµtv fonv. IIA11v ofoµm, 'X.UQLOL µou,
'foii f>oiivat µoL XELQ<X '(3oîj'3EÎ.ai;." - TotE OL lµEo:atovTEt; naeaxaÂ.EoavtE; 'tOV
'tUQavvov, E1CQ00-3îjKEV E"tEQa xtA.tu voµloµurn 'X.UL ou n/...fov· ~V yae 'X.al'' ETO;
nAîJQOiiv tQtoxtA.tu voµi-Oµma, Eyivovto 8E tEtQaxtoxtA.ta. TotE hHhioov a\rrov
XQWoi'.icpa.vtov oTOA.Îjv xaL fiµăi; O'îJQLxa 'l«XL, EyyQacpoui; OQxooµootai; notÎ)ocww;, 5
E~Î)A{foµEv xaL 8t' ÎjµEQWV TQLOxalbExa E.v tfl vi)oc.p AfoBc.p 'X.atîJVtÎ)oaµEv, 8oţa- · 331 b
oavni; linovn:i; Tov Î.utQW<JaµEvov 1'1µă; E>Eov Ex toov XELQWV roii &Mot0Qoi;.
3.
f>E rueavvoi;, xu{}ooi; nQoEcpîJµEv, oToA.ov &naQttoai; µt'X.Qov, TQLÎ)QELi;
flexa 'X.<XL f>tÎ)QELt; heeoi; f>Exa, ETL ovroov fiµ&v EV <l>LAL1C1tO\J1tOAEL, EXWV O'tQO'tîjyov' rEvout:riv ovoµan, VE<XVLOV EUELf>Yj, ov 'X.OL 1tQOEXELQLOOtO tl'taQXOV KoAALO\J10
Jt6AEooi; 'X.OL µeyov 'X.OVOotaii/...ov TOii O'tOAO\J, xaL cll'tUQO; Eţ 'EHriorcovTO\J 'X.<X'tU
TÎJi; Xtou ErcAEE. 'EM}oov M El.; TQwaf>o 'X.OL ~x Tl\i; TQooaf>oi; &eţoµivou ta l.otfo
l't'tEQcOOm, xoL iJ>ou A.ai:A.atlJ Baeui; xut ~xoi; rcvEuµatrov JtoAui;, &veµou BoQiooi;
JtVEovToi; 'X.aL TÎjv '3aA.onav &voµo;:AoiivTOi; 'X.CXL Btai; toui; EmB1hai; ouv taîi; vou<TL v ă.AAriv Mov TQEnEL v xEÂEUOUcrîJi;, nevTE Ei!. TWv EL'X.Oot xmrnovTto'3rioav 'X.al
15
f>Uo Ev taîi; &xtaîi; O'l.JVE'tQLBîJOUV. Kat o 'tOU 'XOVOOtOUAoU rEvoutri vau'X.AîJQOt;
f>ELvoi; fv. tOlauTatt; 'X.UL t0om'.rrat; taQaxaii; xai xAuf>rovtoµoi:i; tÎJi; {}a/...Uoorii;, iiv

·o

ya(> Aativoi; 'Ionovoi; tc'i'> yevEL, rcQuµvov xQofoai; 'X.OL To (16{}wv t&v wuµaTwv
riµEQOOt; LE 'l«lL EvTe;:vwi; f>La 'tOOV nîjf>aA.twv oxftwv, EnAEE t(i'> JtEAUyEL. KaL f>ta(3ai; TÎJV X(ov &no TWV Eo1CEQLWV 'X.al l'tE(>aO'ai; Tai; KuxMf>ai; vÎ)ooui; Ev o/...u l'TI
Î}µEQ(ţ Exdvn 'X.at, flux tÎJi; VU'X.Toi; EUfltai; yEvoµhrii;, JtQwt naQaoyavui; •Î}v Xtov

20

fii; TU 1CQOt; EW xal yVWQloOVrEi; raU'tîJV Elvm tÎJV VÎJOOV, Xa(>LO'rlJQlOUt; cpf>U;
futeµ'\j!av T(i'> {}Ec'i'> 'X.ul Tql nQocpÎ)TTI alrt'wv MwaµEf>. "Q 8Eoii 'X.Qt.µaTwv ă{3uooi; ·

3~2b

'Ev -rcp tOOOUr{fl xÂuf>wvt 'X.OL rn BtaL<;t taQUXU t'iii; {}aMoorii; mi.li; ou 'XOtEl'tOV'tLd-3îj ii vaiii;; •Ana f>ta rlji; aµaQtfoi; fiµ&v fow{)ri o µa-3îjrÎji; 'foii T\JQUVVO\J. "'Hv

25

yae

µ6vri fi 'tQLÎ)Qîji; fi EţOQLO'{}Efou TOU rEvoutri, at f>E Âotrcai f>taoro'3Efom 'XOtEvE\JOav EV Tc'i'> ÂtµEvL •'iii; MnuÂÎ)vrii;. 'EewrÎ)oovrEi; 8E l'tEQL 'tOU. OQXîJYOii, roi;
lµa{}ov, on o\J'X. Ecpavri roi:; ExEÎOE µEQEOLV, Ev &811µovl1ţ fioov.

4. T6u rceoi; foneeav 11811 yEvoµhrii; t"i'\t; fiµeQ<Xi;, E'X tOOV tÎJi; Xtou µEQOOV
avEcpavri roi; 8tt)QEWt; ăQµEVOV. "'Hv f>E fi f>tfiQl'\t; ourri 'tÎJt; MtruÂÎ)vrii;, O'taÂ{}Eioa :rtaQa tou ă.8EAcpoii roii fiyEµovoi; Ev rn X[cp l'OU µa-3Ei:v, Ei ăea E'X 'tWV Eol'tE(>LWV 11A.'3aoLV AlJO'tQtXat vfiEi; TCÎJV KonMvwv; i'.va 8ci>o'woLV VOîJOLV wui; ydrovai; Touexoui; -roii cpu/...a;:{}fivm. "'Hv yae Eţ &exfii; t0iiro TO µi)vuµa 8ouÂEta OVE5 OTJQLKa Buii: ftlJQLKa P li 13 13oQfo~ P: j3aQfo~ Buii li 14 j3[a~ Buii: j3[a P li 30 lhftQL; P.
expediţie;
vz. şi Critobul,
li, 3, 4-5, 5 care pare să confunde expedi\ia
Chamza şi a lui lonuz' în una singură. xovoo-raiiJ..ov amiral: vz. XXXVI II, 7.
4: de ale catelanilor: aragonezilor spanioli ; vz. XXV, 8. -
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NEDREAPTA A LUI CHAMZA

XLIV 4..,,.:.-5

nilor de la început ca, neapucînd ei s_ă ~nul_lţe năvălirea, piraţilor, orice
pagubă li se va face turcilor, înşişi lesbienii să întoarcă ce~a fost al turcilor; acest serviciu cuprindea ţărmul de la rîul Pergamos pînă la. oraşul
Assos, care acum se chiamă Mahramion .. Cum a int~at direma. în port au
răsărit deodată şi alte vîntrele ; şi văzînd pînzele largi şi de culoare roşie,
au bănuit că e comandantul şi s-au bucurat. Şi intrînd în port şi ridicînd
cortul pe uscat, a debarcat şi s-a odihnit de atîta. undulare şi .bătaie. a valurilor. Fratele domnitorului, sir Nicolae Gateluzi a făcut primire mare şi
a coborît din cetate în cortul lui şi, stînd puţin, a plecat. Atunci ucenicul
vicleanului de nelegiuit s-a miniat şi urzeşte vicleşug în contra, lui, ·spunînd că : „direma pe care eu, luînd-o din urmă, am gonit-o pînă aici •.este
a mea; şi ea şi ce e în ea". Şi _era înăuntru în ea una din femeile de ale
stăpînitorilor insulei Chios, cea mai strălucită. şi avea cu sine multe giuvaere de aur şi argint. „De sînteţi prieteni ai domnului meu, daţi-mi-o
pe aceasta ; iar de nu, în ora aceasta le scriu acestea marelui sultan".
Iar ei au răspuns că : „nu ştim ce spui ! Căci doar de nevoie a fost trimisă de noi direma la Chios, şi cit despre nobila de care ne vorbeşti, este
de mult aici". Căci era soacra domnului şi, cînd avea să plece, a .che'
mat-o să stea cu doamna, fie-sa ; şi aşa e şi adevărat. Comandantul însă
auzind acestea, n-a voit să le· creadă şi scrie sultanului ce a vrut·
ridicîndu-se de acolo, vine la Focea, numită cea Noµă
a1· ţ-am·· ŞI· 1a po des t a ves· te, sa~
el. Ei însă încă înainte· de a
A
m tAI1 m· t . I ar coman d an t u I Iera
arătat şi le-a citit, căci era şi scris, ordinul tiranului că, dacă nu v:or ·da
de bunăvoie cetatea, pe toţi îi vor robi pînă la unul şi oraşul îl vor .d,ărîma
din temelie. $i cei din oraş, fără vreo vorbă sau întimpinare, au predat
localitatea şi ei au intrat înăuntru ; şi negustorilor genovezi ce se ·g-ăse~.u
acolo, le-au luat mărfurile, iar pe dînşii i-au băgat în trireme. -'Şi a făcut
numărătoarea tuturor locuitorilor oraşului şi băieţii şi fetele tinere, ca la
o sută, i·au luat _cu ~ine ; şi punînd pe unul din turci să păzea-se~ i cetatea
după ce a împlinit acolo cincisprezece zile, triremele au pl~a.t _'1a ) Ş a
lunii noiembrie a anului· 6964.
,

5.

Şi

focea Noua se
. t · •t l
·· drega-t ori·
predă ; cea Veche ŞI nm1 e a mar11
e cucerită; Enos vină şi să se intîlnească cu
ocupat.
· · t ş1· s-au
sosi· ves tea, au 1eş1

25

30

de la rîul Pergamos pînă la oraşul Assos: adică toată coasta asi.atică din faţa insulei Lesbos„
Rlul Psrgamos trebuie să fie anticul Caicos care a luat numele faimosului oraş "Pergamos
aşezat pe malul său drept. Sir: cuvînt împrumutat din apus cu vechiul înţeles de
seigneur, sieur domn. - cînd avea să plece: ,la învestirea cu caftanul domnesc. . J
5: Focea Nouă: \·z. XXV, 5. - podesta :· vz. XXV, i.' .
,,
5 ; şi 7 : a anului 6964: adică 1455.
'
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ÂEu'3EQO; Toov ArnBiwv, ollw; µ1i cp3aoavn; bouvm A6yov Tt); Ecpobou Toov Al)OToov, . E~ Tl ăQa ~riµ[a YEV~OETm Ev mi; ToUQXOt;, m'.not OL A~oBwt TO avfixov
Toi; Touexo1; crnoboooouotv· TU bE OQLa tli; bouÂEta;, cmo tOU JtOtaµou TIE:Qyaµou e:izet 'Aoooli rcoÂEw;, 11 vuv xaAEitm Maxeaµwv. Elod'3ouoa ll bt~Ql']; h
t0 AtµEvL, EţE'3o.QE xai ETEQOV ăQµEvov · xai iMvn; ta fotta EUQUXWQa xat xox- 5
'X.tvoBacpfi, VllEAaBov Tov OL'QaTl']yov Eivm ;ml fxclQl]Oav. EtoEÂ'3oov M f-v T{i'> Atµht xal TEvtaV ;r~ţavn; Ev tfl ţl']Q~. Eţl)A'3E îWL UVEJtClUcraTO EX TOU JtOÂAOU oaAO\J xai xA-ubwvo;. 'O b'' abEÂcpo; TOU l'lYEµDvo; ~iiQ NtxoAao; ratE11ouţo; JtOll)- 33:3b
cra; box~v µEyaJ..riv, xatf)A3Ev arro Toii xaotQou EL; niv oxriv~v xai µtxQov xa-31IO
oa; EJtavf)J..'3E. Ton o i:ou boAtou &MotoQo; µatlrini; 6Qyto'3Ei; MAov {>arrTEt
%UT aUTOU AE'{WV, on. „ 'H bn'lQ'Y);, 11v Eyoo %cnab1ooţa; 1iAauvov EW; wbl, E~l~
UllUQXEL. UUTll TE xai ta Ev autfl." - 'Y llYJQXE youv EvTO; Ev alitfl µta TOOV yuvmx&v EX TOOV UQXOVTWV tf); Xlou ll hboţoTEQa, EXO\JOa µE{t' autiJ; xooµov JtOMv XQ\JOOU TE ;ml UQYUQO\J. - „El oiiv TOU Eµoli X\JQLO\J cptAot EoTE, arroboTE
taUtl]V Eµot. d bE µ~ YE tfl l°OQQ. mlrt'fl YQUcpW muta t0 µEYUA(t.l aiµ'Y)Q~." - 0(
J;J
ClE UJtEXQLVUVtO, on· ,,Olix o'lOaµEv, o AEyEL;. Kai j'UQ bt' ETEQa; l)µEtEQa; x(>da:;
1

'

EotaA'3î] ÎJ b1{w11; acp' ÎJµ&v EV Xtcv, t~\' b' EUyEv[ba, 11v oii ÂEyw;, JtQO JtOAAOU
Ecrnv ti>bE." - '"Hv yaQ rrEv'3EQa tou l'lyEµovo; xai otE EµEAAEv EţEA'3Eiv, µETExaJ..EoaTo Tautriv Tou ouvb1ayELv µETa Tfi; xuQta:; xat '3uyaTQo; alitfi;· xai yag
OUTW; EXEL xai i'1 aÂ~'3Ela. 'O bE OQUtî]yo; âxo\•oa; talim xai µ~ JtUJ'tEUoa;
ygacpEL. rcgo; TOV aµripăv, a EBouAETO.

2)

5. Kai u;ruga; EXEi-3Ev El; <llooxmav EQXETUL T'i)v EJtOVOlµaţoµEvl]V Nfov

'X.al OTEÂÂEt JtQO; mii; ăQxovm; xat JtQO; tOV rcobrntUTO\' tfj; xooga:; 'µ~vuµa TOU
EţEA'3Eiv xai O\JVE\JQE'3fivm ouv E'l.dvcv. 'ExEivo1 bE xat JtQO wu EA-3Eiv To µ~vuµa Eţ~Â'3aot xai CJ\JVEUQE'311oav. 'O bE fftQUTl]YO; f>E[ţa; ClUToi; ;ml avayvot!; 25
To JtQoomyµa Tou tugavvou, xai yag {iv yEyQaµµhov, Ec1v olxEt0'3EJ..oo; µ~ boocrwot To rroJ..txv1ov, rraVTa; ăgbrjv alxµaJ..wt[owo1 xai t~v rr6/i.tv xmaoxa'\jlcoo1v. 334b
Ot bE tf); JtOAEW; ăvrn Myou 11 CtJtOXQLOEW; ;rgoMvTf; T~\I xoogav, Evto; ELOTIEoav· xai tou; ~lEv Eµrrogou; TOOV rEVO\JLtOOV tou:; EUQE3Evta; EXEi Ta; rrgayµaTE[a; acpEÎ:AOV, m'JTou; bE Ev mi; TQL~QEOLV EBaJ..ov. Tou; f>E JtOAtta; arcavta; 30
xatayQa'\jla; xal roii; rraiba; xai rrmbloxa;, Eyyu; rcou Exm:ov, acpEAoov xal cpu/,axa t0 rroJ..1xvlcv Eva Twv TouQxwv Eyxataot~cra; xai JtEVtExa[bExa ÎJµEQa; tEJ..Eoa; ExEi., E°ţ~Mlaotv at TQL~QEL; tfl mvtExm8Emtn tou NoEBgtou µrivo; wu
E~a'X.LOXLÂt00Tou haxoot00Tou EţrtxooToii TETUQTou ETou;.

2 n P:
li 29

1tUQa~ p

n~ Bull

li 4, 11 et 17
P.

btl]QL~ P

li 18 EµdJ.Ev BulI:

rEvoUtT(J)V

27·-5217
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6. Ajungînd triremele la Galipoli şi aflînd t >mandantul, că sultanul
petrece la Constantinopole, a încălecat şi a plecat, luînd cu el robii şi
băieţii. Sultanul văzînd pe negustori şi aflînd că sînt genovezi, a por.uncit
să fie vînduţi, ceea ce s-a şi făcut.
7. Cînd domnul Lesbosului a ajuns la Mitiline, a aflat de la fratele
său ce s-a întîmplat şi cum comandantul cerea pe soacra lui, pretinzînd
că e din Chios, una din nobilele de acolo şi aşa mai departe ; şi atunci
mă trimite pe mine să-l apăr în această chestiune. Sosind la Constantinopole şi în faţa vizirilor avînd o dezbatere cu generalul comandant
Genuz, am spus şi eu sub jurămînt tot adevărul şi Genuz sub jurămînt
toată minciuna şi lui i s-a dat drept şi eu am pierdut judecata. Şi atunci
sultanul porunceşte, din două să aleg una : sau să plătească o gloabă de
zece mii, galbeni aur, sau să fie război. Eu împotrivindu-mă la o nedreptate atît de mare, el a trimis, fără să ştie nimeni, printr-un ordin scris
pe unul din slujitorii lui şi a luat Focea zisă cea veche, care era a domnului din Lesbos, în 24 a lunii decembrie a anului 6964. Atunci aflînd
tiranul că Focea a fost ocupată, mi-a dat drumul să plec şi a stins judecata.
8. Ridicîndu-se din Constantinopole în 24 a lunii ianuarie, a coborît
la Enos şi l-a ocupat şi, luînd băieţi şi fete, s-a întors la Adrianopole.
Domnul Enosului se găsea atuncea în insula Samotrace.
Chioţil sporesc tributul.

25

30

XLIV 6-XLV 2

XLV. La începutul primăverii, tiranul porunceşte să se
o flotă mare în contra Chiosului. Chiotii însă
auzind, trimit soli şi dindu-şi multă osteneală, s-au împăcat să dea pentru direma scufundată şi pentru turcii pieriţi cu dînsa treizeci de mii de
galbeni şi în fiecare an tribut zece mii. Şi încheiend chipurile pace, au
plecat.
~ătească

2. Lemnienii însă avînd gînd rău asupra domnului lor Nicolae, trimit în taină cîţiva din marii dregători să ceară
de la sultan pe unul din slujitorii lui să guverneze insula.
El ascultînd cu plăcere vorba, îi anunţă eunucului Ismail, care atunci era
guvernator la Galipoli ; căci Genuz fusese scos şi se găsea în fruntea
provinciei Caria şi tn locu-i a fost adus Ismail, amiral şi guvernator în
Chersones. Şi-i ordonă să plece cu triremele la Lemnos, şi să dea insula
Insula Lemnos
ii chiamă pe
turci.

8: a coborît la Enos şi l-a ocupat: vz. pe larg în Critobul, II, 11-15, mai
·
pe scurt L. Chalc., II, 225, 4.
'
XLV, I: la începutul primăverii: 1456.
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'tfi KaÂ.Â.wurroÂ.EL xat µa-3oov o O''tQa'tl}Y6i;,
OtL o t\yEµoov EV Kwvo-"tavnvourroÂ.EL 8LayEL, xat autoi; trrrrEfoai; xat toui; atxµaÂ.wtoui; ouv toi:i; rrmot AaBoov CVXEto. ·o M Î]yqtoov t8oov toui; Eµrr6eoui; xat µa{}cbv autoui; rEvouhai; Eivm, EXEÂ.EUCJE :rcea'6T\vm, o xat yiyovEv.
7. ·o Î]yEµwv 8E tlji; AfoBou f.A{}iliv h Mrn..1Â.Î)vn xat µa'3oov :rcaea tou
·..iuta8iAcpou ta ouµBavta xat o:rcwi; o CJt(>atl}yoi; EtÎ)tEL tÎ)v :rcEv'3EQclV autoii cili;
•l'Ji; Xi.ou µtav ofoav tcOV ExEt EUyEvlawv xat Tcl E~Î}i;, <1tEÂ.Â.Et EµE a:rcoÂ.oyl}o6µs~·ov JtEQt Tlji; urro'3foEwi; taUtl}i;. 'EA-3oov M EV Kwvotavnvou:rcoÂ.EL xat 8LaÂ.EX,'3di;
6. <l>{}aoaom bE at 'tQLÎJQELi; h

5

ivoomov TWV BEtLQÎ}Bwv CJUV t<P ITTQat'rJY<îl rEvoutn xat d:rcoov Ev6exroi; Eyoo 'tÎjV
năoav aÂ.Î)'6nav xat o rEvO'utl}i; h6exroi; 'tO :rcăv tpEiiBoi;, ~EBLxaLroto EXEtvoi; ')(QL
10
iux-tE'ltQt-3î}v Eyoo. KEAEUEL o-&v o Î]yeµoov Ex Twv Mo to Ev Ufo{}m • fi Bfaa XLÂ.tft,
°Bai;, voµtoµata X.QUCJLOU, ti:om Îj µax.Tiv yEvfo{}m. 'Eyoo avno-taµEvoi; tfi tooautn 335b
aBLXlQ, autoi; 8La JtQOCJtayµatoi;, nvoi; µÎj yLVOOCJXOVtoi;, :rciµtpai; Eva tcOV 8ouÂ.wv,
EÎÂ.E <l>ooxELav tl\v IlaÂ.mav Â.Eyoµhl}v, îlni; fotl\QX.E tou Î]yEµovoi; AfoBou, !J..E-xEBetou µl}voi; xa-n îOU E~<XDGLO')'..LÂ.LOCJîOU Eva'KOO'LOCJîOU E~l}XOO'îOU tEtaQtO\J EîOUt;.
15
ToTE µa{}cbv o TU(><lvvoi; tlţv aÂ.coow <l>wxa.ihi; futH:u<JEV EµE xat rl}v Mxl}V xaTEJtQ\JCJEV.
8. 'AJtaeai; BE U:rco Krovoro.vnvourcoALV ti\ xa-n îOU 'Iavouaetou µl}voi;,
-xmytA-'6Ev Eli; Aivov xat taUtl}V :rcaeiAaBEv xat nai:f>ai; xal rrat8toxai; A.aBoov foten<pl} ELi; 'ABemvourcoÂ.LV. 'O 8E Î]yEµoov l'lji; A'Lvou ~V 8uiywv T'CÎ> t6tE xme<P Ev 20
~aµo-6e~xn tfi vÎ}ocp.
XL V. ~Eaeoi; M aex.oµivou XEÂ.EUEL o tueawvoi; CJTOÂ.OV µiya yEvfo{}m xa-ra tl'ji; Xtou. Ot 8E Xi:ot µa-66vtEi; :rcEµrcowL ~efoBELi; xat :rcoÂ.Â.a xaµ6vni;, O'uvi'3Evto 8ouvm EVEXa tl\i; 8LÎ)QE(l)t; xat TWV O'UV auTfi circoÂ.WÂ.OTOOV Touexwv x.euotou
voµtoµata TQLâxovta X.LÂ.La8ai; xat xaT' hoi; cp6eoui; 8faa XLÂ.tMai;. IloiÎ}oavni; 25
o~ ELQÎJVl}V Taxa, arciiEoav.
2. Ot AljµvLOL M xaxoyvroµljoavui; xma TOU UQX.l}YOU aUTWV NixoAâou,
rriµ:rcouot xeucpa nvai; TWV U(>)'..OVTOOV tl}tljom :rcaea TOU TUQâvvou EVO. TWV 801'Â.oov auToii toii Î]yEµovEunv TÎjv vljoov. ·o M :rceo{}uµroi; Tov i..Oyov &xofoai; µl}vuEL T'CÎ> EUvoux.cp 'loµaiJA., TOTE Ercâex.cp OVtl KaÂ.Â.LOu:rcoAEooi;. ~V yae o rEvoutl}i; 30
f.xBEBAl}xroi; xal tl\v E:rcaex.tav Kaetai; f.motmwv, o 8' 'loµaÎjA &vntO'ÎJX.-31} xovootaiiA.oi; ml E:rcaex.oi; h Xe(>{>ovlj<1cp. TieootanEt oiiv toii arrEÂ'3Ei:v f.v tii Aliµ7 ci:rtoA.oyLaoµEvov P li 9 ~Eţu(>tl>JJv P 1112 -roaau-rn Bull: -roaou-rtJ P li 25 T(>Laxov'ta
Buii: ,A.-a.; P li 28 m~µ:rtouaL Buii: :rtEµ:rtwaL P.

XLALcll>a~
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XLV 3-6

TNFRTNGEREA LUI 1\\AHOf\IED II LA BELGRAD

. în se<1ma şerbului Chamza să o guverneze şi să o administreze, dupa
cum se cade.
3. în timp ce se făceau acestea, domnul Lesbosului trimite o diremă
de a sa şi o corabie cu ostaşi, o sută şi mai bine, în frunte cu unul Ioan
Funtana şi Spineta Culumboto, însărcinîndu-i ca, de-i văd pe lemnieni că
le pare rău de ce-au făcut, să-i ia oarecum cu binişorul şi cu vorbe dulci
şi prin bună înrnială să-i facă să dea înapoi insula, dacă însă nu, atunci
să-l ia pe fratele său Nicolae şi să se înapoieze, căci d~nsul îşi ayea
curtea în cetatea cea veche ; dar ei n-au făcut aşa, ci debarcînd, au început lupta cu armele. Lemnienii însă ieşindu-le înainte, călări ca la cinci
sute, i-au pus pe fugă şi pe unu t-<au ucis, iar pe alţii gonindu-i de
aproape pe mare, i-au înecat; şi, pînă la patruzeci, <1u pus mîna pe eL
Cei ce au fost lăsaţi însă în diremă şi corabie, l-au luat pe Nicolae şi
au plecat la Lesbos.
4. Şi după trei zile a venit şi Isma'.I la Lemnos cu noul guvernator
Chamza şi auzind ce s-a întîmplat i-a lăudat pe lemnieni, pe lesbienii
prinşi însă, i-a pus în lanţuri şi s-a întors la Galipoli în luna mai a
anului 6964.
. .
5. Făcîndu·i cunoscut tiranului ce s-a petrecut la Lemnos,
I ancu invmgt:
pe Mahomed li deşi plin de minie asupra Lesbosului· şi a domnului de
la Belgrad, 14S6. acolo, însuşi pleacă asupra Belgradului cu putere grea
şi

25

30

cu tunuri foarte multe. Sosind şi cu bombardări de bolovani dărîmînd
zidurile şi avînd şi pe Dunăre pînă la 60 de vase, ajunsese cu războiul
aşa de departe, încît turcii au intrat înăuntru şi s-au apucat de prădat.
6. Atunci Iancu despre car.e a mai fost vorba înainte, trecînd Dunărea, căci sosise în ziua aceea, şi intrînd în oraş, i-a urmărit de aproape
şi, pe unii omorindu-i, iar pe alţii rănindu-i, i-a gonit afară. Şi ieşind
însuşi pe poartă cu ostaşi foarte mulţi, i-a luat întreaga pregătire de
război. Şi după ce a ucis pe mulţi turci, aşa încît însuşi sultanul a fost
rănit la şold, s·a întors în sfîrşit în oraş şi a dat foc \"aselor turceşti. ŞI
tiranul ruşinat s-a întors la Adrianopole şi ameninţa să pornească anul
următor cu război asupra Belgradului. Aceste fapte s-au petrecut în luna
iulie a aceluiaşi an.

3 : domnul Lesbosului: Dominica Gattilusio, despre învestirea
4: in luna mai: 1456.

căruia

vz. XLIV, 2.

5 : xai ituµoii 1tÂ1']aitE[s· xai e cu înţeles concesiv, ca în neogreceşte.

5-6: Lupta de la Belgrad din iulie 1456 în care Mahomed II, cuceritorul Constantinopolei, a fost învins cu desăvîrşire de Iancu de Hunedoara, ne·o descrie pe larg
L. Chalc„ II, 178, 13-185, 18. G. Sfranţes, 1065 AB (G. Frantes, 386, 1-3) amin-
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V4J cn)v tQt~QEO"l xat JtuQaboiivm tÎ]v vYioov Xuµţ~

np

bouAql toli ElTUQ)'.EtV ;mt

336b

hLOtî<.El'V, U {}q.ui;.
3. 'Ev ocrcp bE Talim EJtQcltTETO, o ~yEµwv TÎ\i; AfoBou O'TElAa:; µtav T(1)\'
7>tÎJQEwv auToii xat vauv ouv &vbQacrtv, bmtov îl xat ·rrA.Eov, €x.ovn:; OTQanwou;
'Iwavvl']v «l>ouvTavav nvâ xal ~mvhav KovA.ovµmlîou, &va-3Eti; auToi::;, cb:;, Et 5
nlwot rnu; Ari~tvtovi; ţlEtaµEAYJ'6Evrn:; El:; a JtEJtQclX,aO'lV, lAUQW; :n:w:; di; autou;
.BM'ljlwcrt xat bta yA.vxiwv {il]µatwv xat ovv-3rixwv :n:aA.tv El:; autov n)v vi\ooy•
irravaOTQacpi'1vm JtOlÎJOWOlV, El b' ou, AaBovTE:; tOV ubEAcpov aUTOU NtY.OAaov EJtaVaOTQE'ljJWOtV, ~V yaQ auto:; EV tcp rcaACXlO'XclOîQC!) Cl'UA.tţ6µEvo:;, Ol f>E oux outw:::
nrnQazacrtv, &A.A' EţEA.'36vTE; oiiv orrA.ot; Eµax.ovto. Oi bE A{jµvtot EţE/d}6vn;
10
€cpmrrot cb; rrEvrnx6ot0t, toutou:; xatEtQorrw<Yavto xal tou; µh xatfocpaţav, tou;
bE tfl '3aMcrou xarnbtwţavn:; &rrirrvtţav· autoX.HQl bE Ew; TEOOaQc'.txovrn EA.a[3ov.
Oi f>E î<.CXTUAYJcp'3htE:; Ev tfl thÎjQH xat rfl v11t, A.aB6vtE:; 'tov N tx6A.aov El:; Afof3o·: ·cbt:nrnav.
4. Kal µdl' ~µiQa:; tQEÎ; Y.al o 'foµaÎ]A Ev t'ii A{jµvcp ăywv TOV Xaµţăv
15
tov vfov EJtUQ)'.OV, µa-3wv f>E Ta yEvoµEva EJtTIVEOE tou:; Ariµvtou;, tou; f>E AEoBtou; A.aBwv brnµtou:; EaTQUcpYJ El; KaH1ourroA.1v Matcp µrivt toli E;muox.1.A.tooTou haxo<nootou Eţrixootoii TEtagtov E-rov:;.
5. Mrivfoa:; f>E tcp TUQavvcp ta cruµBavm h A{jµvcp, xal {}uµou :n:A.ricr-3Ei;
'XaTa TÎ\:; AfoBou xat tOU ·~yEµovo:;, auto; ltQO:; BEA6ygaf>ov EQX.ETCXl CJUV buva- 337b
µEL B.rtQd!;t xai µl']x.avti<.CX't~ rraeaoxEvair~ rr>.El:oTmi;. 'EA.{toov be î<.CXl bici twv mtgoBoA.tcrµwv BaA.oov xaTw Ta TEtXYJ· €x.wv xat f>ta •oii rromµou nA.oi:a l!w; ţ-".
d; TOOO\I 'XaTljVTÎJ'XEl ta tOU JtOAEµou, w:; 'XaL Evto; El<fEA'3EtV tou; Tot1Q'XO\J; ;wi.
El; rcQai:f>av ăg"ţao'3m.
6. Ton o 'Iayyo;, ov nQoAaBwv o A6yo; Ef>{jA.wcrEv, mguoa; tov rcornµ6v,
25
{iv yaQ cp{}aoai; T'ii 11µEQÎţ hdvn, xat ELOEA{lwv xai xataf>_iw'ţa; UUTOtl;. TOtl;
µh ocpanwv, tou; f>E nA.{jnwv, Eţ{jA.acrE tl'j; rroAEw;. 'EţEA.'3wv f>E TÎ\:; rrt'1/,11; xat
auto; ouv OTQaTlWTUL; ltAELOtot:;, EA.aBE TÎJV ltOAEµtxÎjv mi<Tav ltaQaO'XEU~V. Ifot
JtoAAou; TWV ToUQ'XWV cpOVEUoa;, w; xat CXUTOV TOV TUQUV\10\1 llAYJYYJVCXl Ev t<ii
µYJQ0, TEÂo; Ev
ltOAEt UJ'!'.EcrTQE1VEV xat ta JtAOLa TWV TOUQ'XWV ltUQL rcagEbw'XEV. 30
·o bE TUQavvo:; xmuozuµho:; urcocrTQE'ljla; h 'Af>Qtavourr6AEt, To Emov Eto; 11m LÎ1El xata toli BEA.oyQaf>ou OTQCXTElicrai. ŢHoav M rnlirn yEvbµEvu µrivi 'Iou/,tcp
toli auTou frou;.

rn

6 etlO itEit(luxamv Buii: itEnguxacrtv P 117 BA.hjJwcrt P: BHljJoum Buii J auvft~xcuv P li
8 not~crwcrtv P: not~croucrt Buii: not~croucrtv Bek 118-9 lnavaai-Qt'.ljJwcrtv P: tnavaai-Qbl'oucrtv Buii.
teşte pe scurt întîmplările principale, iar Critobul, II, 17, 2 şi 18, 4-9 ne-o
pe larg, dar cu tendinta vădită de a micşora înfrîngerea lui Mahomed II.
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7. In luna august am fost trimis eu să duc tributul ce-l
tributul. august dădea în fiecare an domnul Lesbosului. Iar cînd l-am
1456.
dat, am cerut pe cei ce au fost predaţi ca nişte necredincioşi, de lemnieni ; şi n-a vrut să-i dea, ci mai degrabă a poruncit
să le taie capul ; căci erau închişi la Adrianopole. Cînd însă i-au dus la
locul de osîndă, tiranul s-a răzgîndit şi a poruncit să fie vînduţi aceştia;
şi au fost răscumpăraţi pentru o mie de galbeni.
Duca duce

5

10

15

20

25

8. In anul 6965 au venit de la Roma, în frunte cu patriarhul din Aquilea unsprezece trireme, trimise de papa
Calist în ajutorul insulelor învecinate cu turcii, ca Rodos,
Chios, Lesbos, Lemnos, Imbros, Samotrace şi Tasos. Şi au ajuns la Rodos,
ca una ce era sub stăpînirea papei şi n-a vrut să dea tribut turcilor. De
la Rodos ridicîndu-se, au venit la Chios şi au cerut să nu dea turcilor
tribut, ci mai bine să lupte. Dar n-au putut fi înduplecaţi ; de asemenea
şi la Lesbos şi aceia tot aşa. De la Lesbos adunîndu-se corăbiile papei,
ale catelanilor şi din vase piratereşti, pînă la 40 la număr, s-au dus la
Lemnos şi, luînd insula, au venit la Samotrace; şi luînd-o şi pe aceasta,
au ajuns la Tasos. Şi după ce au pus garnizoane şi au întărit insulele
bine, s-au întors la Rodos. Atunci tiranul aflînd cele întîmplate, toată
vina a pus-o pe domnul din Lesbos; şi pornind război mare în contra
lui, pregăteşte o flotă grea şi în luna august o trimite la Lesbos, în
frunte cu Ismail. Venind acesta la Metimna, a încercat în multe feluri şi
a dat multe atacuri cu maşinării de asediu, bombordînd cu bolovani,
aşezînd scări la ziduri şi minîndu-le, dar nu s-a folosit cu nimic, ci mai
degrabă a pierdut mulţi din oamenii lui şi aşa s-a întors cu fără nici o
Flota papei
în ajutorul insulelor, 1457.

ispravă.

9. ln anul 6966 trimite la despoţii din Peloponez un sluMahomed 11 a- . "t
t
.
d l h t
meninţă pe des- )I or cu s raşmca porunca, spumn u- e
o ant cum ca :
poţii din Morea, „Voi de bună voie aţi făgăduit· să-mi daţi în fiecare an
1458
·
tribut zece mii de galbeni, acum însă văd că treceţi cu
u

30

u

A

v

A

u

dispreţ peste mine ; şi
din două alegeţi ce e

de împlinirea învoielilor nu vă pasă. Prin urmare
mai bine : sau plătiţi toată datoria şi va fi bună
înţelegere între noi şi voi sau repede plecaţi, lăsind ţara în stăpîniirea
mea". Căci rămăseseră datori cu tributul pe trei ani.
7 : am fost trimis eu: adică Duca. - căci erau închişi la Adrianopole: cp. L.
Chalc., II, 225, 17.
8: E::x;ovuc; deşi TQLÎ)QEL<; .rcEµcpitEîoaL, nu l-am schimbat în E:x;ouoaL, căci poate fi
constructie xaTa auvEaLv, gîndindu-se Ia oamenii de pe trireme; din aceeaşi cauză n-am
schimbat nici .rcATjotaţ6vTcov în .rcATjotatouociiv, cronicarul putîndu-se să se fi gîndit la Io-
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7. 'Ev bf. 'tcp Auyouo'tcp µrivt ErcEµcp{hjv Eyoo cpEQOOV 'to 'Xa't' hoi; btMµEvov
îEAOi; rcaQa 'tOU fiyEµovoi; Afo~ou. ~oui; a· aU'tO 'Xal. Sl]'tÎ)oai; wui; oui; OL AiJµvLOL
JCaQE5ooav mi; arcLO'toui;, om i)'6H.rioE bouvm, &Ali.a µăAA.ov E'X.EA.EUOE 'tai; 'X.EcpaMi;
aut&v arcOtµl]'6i'\vaL" ~oav yaQ EV 'AbQtaVOUrcOAEL E-y'X.AELOtOL. ·gi; bf. arcÎ)yayov
a.utour; dr; tov 'to:rcov 'tÎji; ocpayiii;, µEtaµEAYJ'6Eti; o 'tUQavvoi; E'X.EÂEUOE JCQa'6i'\vm 5
tOUtoU;. 'XaL ÎlYOQUO{}rioav ELi; voµ(oµata XLALa.
8. 'Ev aE 'tcp E~'1'X.LOXLALOO'tcp Eva'Xootootcp E~ll'XOOtcp rclµrc'tcp hn lil..'6aotv 338b
EX 'tÎ)i; •pWµrii; 'tQLÎ)QELi; tvbE'Xa, EXOVTEi; OQX11YOV rcatQUlQX11V 'tÎ)i; 'A'Xoml..tm;,
Jrnµcp'6cfom rcaQa Tou narea "KW..A.totou di; BoiJ'6no.v Tffiv viJooov Twv rcl.. riomţovToov
toi:r; TouQxoti;, ofov ·poaov, Xtov, AfoBov, Ailµ.vov, "Jvf3Qov, l:aµo'6Q~'X.lJV xal. Hft- 10
crov. KatÎ)VTl]CJO.V oiiv Ev ·poacp mi; imo 'tOV ml:rcav TEAoucrav ')(.(XL cp6Qoui; µÎ) '3EAÎ)O"aCJO.V 5oiivm wi:i; TouQ'X.oti;. 'Arco bf. ·poaou &rcaQavTEi; lil..'6aotv h Xtcp, ahoiivTEi; •ou
µÎ) 5ouvm cp6Qoui; Toti; TouQ'XOti;, &A.A.a µaxriv µăl..Aov EAfo'3at. Oî. bf. oim ErcElcr'3l]<1av·
oµoioor; 'Xo.l h AwBcp Ml. autol. 'ta oµota. 'Arco 5f. AfoBou &'6Qoto'6EV'ta •oii rcarca,
TWV Km'EAUVOOV 'X.UL EtEQOOV AUOTQL'X.WV rcl..otoov, 'tOV UQt'6µov tooi; µ· 11 , annwav Ev TÎI 15
AÎ)µ "CJ..l ·.<ai. rcaQaAaBovtEi; tÎ)v vl)crov lil..'6ucrtv Ev l:uµo-3'Q~'X.ll' ')(.(tl A.a(36vTEi; Ml -raUTlJV Elr; 8acrov EyhovTo. Kut cpuAu'X.ui; h'6EvtEi; Ev tai:i; viJcroti; 'Xui. 'X.ul..wi; &crcpuAicruvn; ELr; ·poaov urcfo'tQE'4JUV. T6tE o tUQavvoi; µu'6oov ta yEv6µcvu, 'tlJV rcă<TUV ultiav tcp fiyeµ6vt •lii; AfoBou M'tEyQa'4JEV' xai. bi) µaxriv 'X.QaTEQUV hotÎ)oai;
xaT· UUtoU, CJTOAOV &rcaQTLSEL BaQUV 'X.UL Tip AuyoUa'tCJ..l µrivt rcEµ:rcn TOUTOV Ev 20
AfoBCJ..J, EXOOV OQXlJYOV rov 'foµuiJA.. Kut bi) Eti; ME'3uµvuv El..{}ci:iv 'Xai. reoi.Mi;
µE-3'65our; 'Xui. µrixuvt'X.ai; :rcQa~Eti; bta TE :rcE'tQoBol..taµoui; xai. xl..iµa'X.ui; 'X.ai. TELX<:bQuxtar; ELOJCQU~ar;, oubf.v cbvÎ)<J"ato, ăl.A.a 'X.UL µăli.Aov :rcol..Aoui; &rcc{3aAETO TWV ol'KElOOV 'Xui. o{hooi; u:rcfo't(lE'4JEv ă:rcQaxtoi;.
9. 'Ev M 'tcp E~a'XLoXLALOOTcp ha'X.OOL0<1Tcp E~lJ'KOO'tcp E'X.Tq> ETEL odAAEL JCQoi; 339b
Toui; 8Eo:rc6mi; IlEAo:rcovvîtoou boul..ov tva bt' oQtoµoii cpQtxro8oui;, btuAaµBavoov,
rrwi;· "·y,µEir; ol.'X.Eto'6EAoor; u:rcwxi{}ri'tE Tou 8oiivat µot cp6Qotli; xar' Eîoi; voµtaµ.anx XLAta8ai; 8E'X.a, VUv 8t OQW uµăi; 'X.a'ta<pQOVOUVtcli; µE. '>UlL îWV <1llV'6l]'X.cJYV Î)µEÂÎ)CJUTE. 'Ex. tc'ilv bfo o-Ov EAE0'3E to 'KQEÎ:ttov· îl -ra 'KEXQEOOOtl]µEva rrÂlJQWOUTE
xal EaTm ăyfuni EV µfoCJ..J fiµwv 'X.ClL uµwv, fi TUXEOOt; E~EA'6atE acpEV'tE<:;" TOV TOJCOV 30
Ev TU Eµfl bw:rco'ttU;t." - Ko.t yaQ ~aav XQECOOToiivTEr; hwv TQtc'ilv -r€Aoi;.

cuitorii insulelor. - papa Calist: e Calist III, 1451-1458; cp, Critobul, II, 23, unde îl con·
fundă cu înaintaşul acestuia Nicolae V, 1447 -1455 şi III, 10, unde pune expediţia lui
Ismail în anul următor, 1458. - ale catelanilor. vz. XXV, 8. - Ex,wv trebu:e raportat la
'tugavvo~. nu la a'toA.ov şi atunci nu e nevoie de schimbat în Ex.ov'ta. la Metimna:
cel de-al doilea oraş din insula Lesb:>s; Critobul, II, IO îi spune Molivos MoA.u~ov.
9: Cp. L. Chalc., II, 202 şi Critohul, lll, I. L. Chalc., II, 176, 11 vorbeşte de un
tribut de 12 OOO, plătit şi de peloponesieni şi de albane:.:ii de acolo; iar Critobul, III,
l, I de un tribut din Peloponez de 6000. Vezi şi G. Sfranţes, 1065 D 1066 B
(G. Sfranţes, 388)_
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10. In acest an au iost trimişi soli de la Comana, de la
Uzun Chasan care stăpînea părţile Armeniei, în hotar
fiind cu Colchida ; şi cerea de la el unele lucruri în bătaie de joc, spunîndu-i că i-a rămas dator cu tributul pe mai bine de 60
Soli de la
Uzun Chasan

5

de ani, avînd să-i dea în fiecare an, o mie de pături pentru caii lui şi o
mie de traiste şi o mie de căpesire, lucruri pe care străbunul său a po-

.

lui să i le dea în fiecare an. El însă a răspuns solilor:
„Mergeţi în pace şi eu în anul ce vine, le voi aduce acestea cu mine şi
voi da datoria" .
runcit

10

străbunului

Cetatea
ledi-Cule
cetăţuie

11.

Şi

~inea

a început tiranul

Constantinopolei ce se

pe care împăratul Ioan cel
străbunul tiranului, l-a oprit.
Cucerirea

15

Peloponezului.

să clădească,

Bătrîn

chiamă

a voit s-o

iarna aceea, la marPoarta de Aur, o
zidească şi

Baiazid,

12. Primă\'ara sosise ac~ma şi el, adunîndu-şi armatele
la un Ioc, a pornit asupra Peloponezului şi mai întîi a

ocupat Corintul fără luptă. Aflînd despoţii ce s-a întîmplat, Toma s-a
rf'fugiat în Italia cu soţia şi copiii, iar Dimitrie s-a predat de bună voie
şi i s-a închinat tiranului. După ce a ocupat întreg Peloponezul şi a pus
comandanţi şi

;w

guvernatori, însuşi a pornit-o spre Adrianopole, ducînd cu
sine pe Dimitrie cu toată casa lui şi luînd şi pe oamenii palatului şi pe
cei de frunte şi cu bună stare din toată Ahaia, Lacedemonia şi din celelalte ţinuturi. Pe oamenii de frunte ai <1lbanezilor pe toţi i-a ucis şi din

10: ln acest an: ar trebui să fie tot 6966, adică 1458, căci acesta e anul care
fost amintit mai înainte. Dar s-ar potrivi mai bine, ca solii aceştia să fi venit
în 1459.-şi eu în anul ce uine: aceas~a ar fi în 1460. Dar în 1460 Mahomed II cucereşte Morea (vz. 12 :) şi asupra lui Uzun Chasan, pleacă abia în 1461 (vz. 14: şi 18:).
L. Chalc„ li, 227, 16 într-adevăr aminteşte că Mahomed II şi-a am;nat i;entru anul
următor expediţia asupra lui Uzun Chasan şi că mai întîi a pornit asupra despoţilor
din Peloponez. - xaQa ni>v Ko~tuvwv de la Comana: Uzun Chasan, adică Chasan cel
Lung ( vz. L. Chalc. II, 24::i, 11: Xaaavl]v "tov µa>lQovl a domnit ( 1453-1478) peste o pu·
ternică seminţie turcomană pe care Duca o înţelege sub denumirea .de comani; cp. Nkhi·
for Gregoras, Istoria bizantină, ed. Bonn, voi. I, p. 35 r. 16 şi 115, 19. Dar stăpînirea
s-a întins mult Şi peste partea de răsărit a Asiei Mici şi acolo se găseau două oraşe în·
semnate cu numele 'ta K6µavu unul în ţinutul Pont, la nord, pe malul drept al rîului Iris
ce se revarsă în Marea Neagră, şi celălalt în Capadocia pe ţărmul stîng al rîului Saros
care se revarsă în Mediterana. Unul din aceste oraşe poate că a ajuns sub domnia lui
Uzun Chasan şi din el să fi venit solia amintită de Duca. Că Uzun Chasan a cerut un
tribut ca acesta, numai Duca, ne-o spune. L. Chalc„ II 243, 21 ne spune că solii au re·
rut lui Mahomed II să-i lase tributul ţării Colchida. adică a împărăţiei Trapezuntului. xal cixoM>aw 'to XQEo; şi-i uoi da datoria: după aceste cuvinte, manuscrisele arată
;i
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10. 'Ev bE Tcp hH rourq.> Eo-râll]oav fucox.g1ou1gtot rcaga r&v KO'µavwv,
rragc'.t roii brnrc6ţovTO; ra µEQlJ Tfii; iAQµEvfai; x.ai yH Tvtaţovroi; roi:; Ko/i.xoti;
Oti'Soiiv Xaoav, alnov rrag' auTOii nva mgtcpQov{ioEw; rrgayµara, Af.ywv KEXQEWoTfio'3m auT<{> tEAo; EllEX.ELVa h&v r' roii boiivm x.ar' Etoi; XLAta oaytoµara
bta rou; i'.rrrroui; auTOu x.ai xO.ta rayl]OTllQLa x.ai XLAla X.EcpaAof>Eoµta, anva ha~f. roii boiivm x.ar'. ho; o narrno; auroii J'tQO; rov J'tUJ'tllOV EX.ElVOU. 'O bE UllExgl.varo · ,,'YrraynE Ev Elg~vn x&.yw re{) EJtEQXoµEvqJ ETEt xoµfow Taura auv Eµoi
~at arroMiow TO XQEo;." - .
11. "O bE tUQavvoi; Te{) xnµcovt ExdvqJ i)g~aTo olx.oboµEi:v JtQo; TO foq_io1•
T~; IToAEw; To xaAouµEvov XQuoEfa ITuAlJ rroAixvwv, To o 1·-1wavvri; o 9f.gwv
o BaotAeui; ~BouA~{}l'J TOii xrf,oot xal o Tiaymţ~T, o Toii tuQavvou rrarrrro;, EY..WÎ.uoEv aUTOV.

5

10

12. Toii bE EaQo; i)bl] E/i.{}6vroi; xal di; EV ta; buvaµEti; a{}QoLoavro;, EllL
niv TIEAorroVl]OOV WQµl]OE xal JtQWTOV K6gtv{}ov t:ozn1 ăvrn rroAEµou. Ma{}6vrn: 340b
oi'.iv ol brnrr6rm ro yEyov6;, o µh 8wµa; llQo; 'I raAfav EXWQl]OEv o\1v yuvmxl 15
'X.ai rix.vot;, o bE ~l]µ~TQto; rraQEM~ Ex.wv xal rrgo0Ex.{1vl]OE re{) rugavvcp. TiagaAaBwv oiiv m:ioav rÎ)v TIEAorr6vvl]oov xal Eyx.araar~aa; UQXlJYOU<; xai ~yEµo
va;. auro; El; tÎ)v 'AbQLaVOU WQµl]OE, cpEQWV µd auroii rravotxl TOV ~l]µ~
TQlOV, ăywv oliv aur<$ xal roui; roii JtaAatLOU xal rou; Aoyaba; xal EUTUXEL; JlU20
'JIF 'Axata;, AaxEbmµov[a; xal r&v Aotmov Erragx1c1Jv. To\1; bE r&v 'Af..Bavci'Jv

8 pJst xgfo; loco uacuo /acunam fuisse in suo archetypo indicat P.
printr-un Joc alb că arhetipul de la care au pornit, avea o lipsă. După cucerirea şi
plîngerea Ţarigradului, Duca îşi i;:ontinuă istoria oarecum în formă de cronică anuală,
înşirînd an de an după 1453, şi la fiecare înregistrînd mai pe larg sau mai pe scurt
lucrurile petrecute. Anii 6967 şi 6968, adică 1459 şi 1460 Jipse:;c însă. Din manuscrisul
arhetip trebuie să se fi pierdut vreo foaie pe care erau înregistrate evenimentele
din 1459, din care cel mai de seamă a fost expediţia lui Mahomed II în contra albanezilor lui Scanderbeg, şi o parte din întîmplările mai puţin însemnate din 1460, căci
cele mai importante ca zidirea cetăţii Iedi-Cule, şi cucerirea Peloponezului se găsesc
înregistrate, fără însă ca anul să fie indicat.
11 : iarna aceea: 1459/60. - o cetăţuie: e faimoasa Iedi-Cule, cetatea cu 7 tunuri, cu închisoarea în care erau aruncaţi osîndiţii politici; cp. Critobul, II, 1, 3 şi
IO, I. - Ioan cel Bătrîn: e Ioan V Paleolog, 1341-1391 ; vz. XIII, 3 şi 4.
12: Primăuara: 1460. Certele dintre fra\ii despoţi şi cucerirea Peloponesului.
Morea medievală, o de~crie pe larg şi cu amănunte G. Sfran\es, 1066 C-1072 C
(G. Franţes, 388-413) care a fost faţă. Descrieri destul de pe larg dau şi L. Chalc„
213, 16-216, 18 şi 224, 15-237, 3, fiind şi el acolo, şi Critobul, III, 19-24. Toma s-a refugiat în Italia: unde a murit. O fată de-a lui cu numele Zoe-Sofia s-a
măritat în 1472 după Ivan III (1462-1505) din Moscova, care avea din prima că
sătorie pe Ivan cel Tînăr, soţia acestuia din urmă a fost Olena, fata lui Ştefan cel
Mai"e şi a Eudochiei. Intre noră şi soacra vitregă s-a încins o luptă aprigă, al cărei
fecior să urmeze la tron ; în această luptă, mai ales că părintele ei Ştefan cel Mare
închisese ochii acum de un an, nora a căzut biruită ; cp. Al. Papadopol-Calimach,
Sofia Paleolog şi domniţa Olena, în Anal. Acad. Rom., Secţ. istorică, seria II, t. 17
(1895). -
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cetăţi

5

n-a lăsat nici una afară de Monemvasia şi acest lucru fără să-l
vrea nicidecum. în ce priveşte însă atacul triremelor pe mare asupra duş
manilor, a trimis în Marea Egee prin insulele Ciclade un număr ca la 180
de direme şi trireme, oamenii trimişi nefolosindu-se cu nimic. Dar din
Peloponez mai luînd două mii de familii şi băieţi un număr ega•l, pe bă
ieţi i-a înscris în armata lui de ieniceri, iar familiilor le-a dat locuinţe
in ·partea Constantinopolei.
13. Şi însuşi iarna, a petrecut-o la Adrianopole şi Constaniinopole, ocupat cu construcţia unei c.":orăbii foarte
man şi cu clădirea unui local de expoziţie care se chiC1mă şi hală de
vînzare şi în limba persă se spune pezestan.
Construirea
tzarului.

10

Mari pregătiri
de răzblli.

15

20

25

14. ln anul 6969 a construit o flotă de trireme şi direme
pînă la vreo două sute şi corăbii zece. Şi însuşi, primâvara, trecînd peste strîmtoare, a sosit la Brusa în Bitinia, fără să ştie
cineva şi să pătrundă planul lui.
15. Să spun şi ceva minunat: dascălul lui de legi, care era în t:mpul
de atunci judecătorul judecătorilor, a .prins curaj în urma intimităţii pe
care o avea faţă de sultan, şi apoi şi în urma stimei pe care o arăta
sultanul faţă de dascălul său, şi a îndrăznit să spună sultanului, fiind
încă singuri între ei : „doamne puterea aceasta înarmată pe care ai pregătit-o pe uscat şi pe apă, încotro porunceşti să fie dusă?" El însă uitîndu-se la el oarecum cu minie, a zis : „ian, ascultă, omule, dacă aş şti că
un singur fir din perii bărbii mele a prins ceva din taina mea, l-aş
smulge şi arunca în foc". Aşa de ascuns la gînd era omul şi aprins la
minie.

f6. Frica i-a cuprins pe toţi : pe romînii ce locuiesc la guSpaimă şi la
romînii de la gu- rile Dunarii, dar şi Cafa, Trapezunt şi Sinope şi insulele
rile Dunării.
din Marea Egee, Rodos şi insulele mărunte din primprejur, apoi Chios şi Lesbos,
au fost apucaţi de teamă !

deşi plăteau

tribut, ci

afară de
Monemvasia:
G.
că Monemvasioţii au rămas

ştiinc

nestatornicia lui,

Sfrantes,
1069 B (ep. şi G. Sfrantes, 396, 8) spune
cu credinţă despotului Toma care a încredinţat papei
cetatea ; mai tîrziu în 1464, a fost ocupată de veneţieni ; v. G. Sfranţes, 415, 16.
L. Chalc. şi Critobul, care numeşte Monemvasia cu numele antic Epidauros, nu amintesc nimic. - TTiv llE... Elu~oA.Tjv nu poate fi decît un acuzativ de referinţă, căci numai
aşa propoziţia dă un înţeles lămurit.
13: iarna: 1460/1461. - cu construcţia unei corăbii forte mari: vz. L. Chalc., II,
243, 2: evaun:TJyEi:'to vaiiv ro~ TQlUXtA.lwv nlitwv „a construit o corabie ca de 3000 de buţi,"
care din cauza mărimii s-a şi scufundat. - pezestan: adică piaţă; vz. G. Moravcsik,
II, 214. E faimosul bazar de azi din. Stambul.
14 : I n anul 6968: adică 1461.
15: Aşa de ascuns la gînd era omul: tot aşa îl caracterizează şi Critobul cu
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neouxovtac; navtac; "X.atfocpa~E, ouK ă.Ho tei.iv noA.txvloov E&oac; nÂÎ)v MovEµBaotav "X.at toiito ă"X.oov "X.at µ~ BouA.'6µEvoc;. T~v flE flu1 {}al..Uoo11c; tei.iv tQLÎ)QEOOv
neo; EX{}Qouc; EloBoA.ftv, EV Atya~ IIEA.Uyu flu1 tei.iv KuxMflmv vÎ)ooov fotELÂE Tov
OQL-3µov wc; en' flLÎ)QEl<; "X.at tQLYtQEL;, µl'}flEv oocpEAl'}'3EVtEc;. MEtOlKLoac; E')(. tÎ)c;
11EÂon:ovvftoou <p~µEÂLac; fHOXlÂLac; flftn:ou "X.aL n:ai8ac; toaet-3µouc;, muc; µh n:aiflac; Ele; vE6AEKTov otQatov KatqQa'\jmto, tac; M ol"X.la; EV t<î'> tl\c; TI6A.Eooc; µiQE1 ')(.atrnETo.
13. Autoc; o-Ov t6v xuµwva Ev 'AvflQtaVOUn:OÂEL xat Koootavnvoun:6AEL flti'\YEV n:ftţac; vaiiv un:EQµEyi-3l'} ;<.al floµftoa; '3fotQov h tfl TI6A.n o 'X<lL Brntwn:emfiQLOV ÂEyEtm "X.UL IlEQOlOTL n:EţEOt'UVLOV ovoµaţEtm.
14. 'Ev flE t<P E~aKLOXlÂLO<ît<î'> haxoowotcî> Eţl'}'X.OO-tcî> EvUTCt) EtEl En:ol l'}CJE
otoA.ov tQLÎJQEoov )(.UL fltftQEoov µixQL :rcou ta o' ;ml vftac; t'. Autoc; flE tt'i'J foQL tov
:rcoe{}µov 8taBac; ~"X.EV Etc; Ileoiioav tîjc; Bi&uv[ai;, ,µ~ Emota.µhou nvoi; µT]flE
vofioavtoc; t~v BouA.fiv.
15. Ei'.n:oo 'X.QL TL mxQ{tfloţov· ·o voµobtMox.aÂo; autoii, o; xal "X.QLT~c;
"X.Ql TWV {1n:YjQXE t<î'> TOTE ')(.UlQcŢ>, fu(>!?l\<rac; w; :TCQO; T~V Ml'}OlOtl'}ta, fiv Eitfatf\TO
:TCQo; TOV ÎJyEµova, xal o fiyEµoov n:UALV co; :TCQo; T~V El!AaBnav, 11v E8EL"X.VUE
:TCQO<; tOV flLMo')(.UÂov, toA.µftoac; AEyEL tcŢ> llYEµovL, fTL OVtOOV amwv 'Xataµ6va.~·
„KUQI..€, TÎ)v rraeutaţtv -rautriv, TI)v ~ha ţTJQăi; xal flL<l {}aMocrri; Etotµao{}E.i<Jav,
:reoii 'XEÂEuH; cpEQEo-&m;" - •o a. OQYLÂoo; mu; Ef.liBAE'\jla.; El; Ctl!TOV, Ecpri.
„ "fo-31, c1 oiitm;, EL n8uv, on E'X t'WV tOU rrwyoov6; µou tQlXWV {}Qtţ µta E:TCEACtBETo µou TOU µWtl'}QLOU, &noo:rcaoa; ăv aut~V ltUQL rraei8oox.a." - ·Tooournv
'XQ'IJ'ljJlvou; o civ~Q xal oQytA.oc;.
16. cI>oBri.atvTEc; n:avtEc;· ol. ol;oouvtt:; Ev tE tt'i'J Aux.oornµl<t> BMxot, &A"A<''x
a~ xat ,Kacpăc;, Tea:rcEţou; xat ol. ~LVOOltEÎ;, ai'. tE vîjCJOL tOU Atyatou IlEMyou;,
'P68o; "X.al ta :rciQtţ autîj; vriolfl1a, Xto; x.al AfoBoi;, El "X.al tEÂoih1n; ~aav.
aÂÂa t~v chataotao-tav autou ytVWCJ'XOVtE<; EtQoµa;av.
1 MEvEµ~aofov P 1121 E.ndu~E'to P: a:rcEA.a~E't'o Bull 1126 V'l')o[l\gta? P: v'l')o[l\ga P„
prileiul pregătirilor ce le făcea în contra Belgradului în 1456: ou µtv't'oL yE xa't'O:ll'I')•
A.ov ETWLEL 't'ÎJV QU't'OU yvwµ'l')v oullE nllEL ne; 01tOL 't'ÎJV ogµiJv 1tOL~O'OL't'O II, 17, 1: „nici gîndul nu şi-l dădea !pe faţă şi nimeni nu ştia încotro voia s-o pornească".
16: lv T<P AvY-onrnţd<i> B).&xoi romînii de la gurile Dunării: Sub Licostomo se înţelege
de obicei Chilia, dar cum lui „Lykostomion" Gura Lupului îi răspunde
traducerea „Vîlcovului" de azi (vz. Constantin C. Giurescu, Istoria Romînilor, voi. I,
ed. 4, p. 195) şi cum astfel de traduceri erau obişnuite (cp. şi „Camena" din jude\ul
Tulcea tradusă din „Petra" romană (vz. T. Sauciuc Săveanu, Un nou fragment al
inscripţiei latine din Petra Camena, Bucureşti, 1940 şi „Analele Dobrogei" XVI, 1934,
p. 93-112), se prea poate ca Duca să se fi gîndit în general Ia romînii de la gurile
Dunării. L. Chalc„ II, 250, 18 chiar aşează Chilia la gurile Dunării : 't'o Kd..A.tov„.
t:rct 't'{i:> o't'oµan 't'ou :rto't'aµou. Amintirea aceasta specială a romîni'or de la gurile Dună
rii alături de Cafa, Trapezunt şi altele, pare să arate că în cetăţile de la Dunăre era oarecare administraţie şi guvernare autonomă. Acelaşi lucru se desprinde şi din cuvintele
lui L. Chalc. I, 125, 5: Tj µEv µEA.mva Iloyllav[a Tj tv 't'TI AEUxo:rcoA.txvn xa1..ouµtvn 't'U ~a
olA.Eta houoa „Moldova Neagră care îşi are reşedinţa domnească la numita Cetate Albă".
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17. Ridicîndu-se sultanul din Bitinia, a venit la Ancara
în Galatia ; şi în timp ce şi-a ridicat aco 1o corturi 1e, su 1lanul din Sinope a trimis pe feciorul său cu daruri foarte multe ; şi ieşindu-i întru întimpinare, i s-a închinat cu supunere. El însă l-a primit
cu plăcere şi i--a comunicat lui ce avea să anunţe tatălui său şi, socotindu-l ca pe un crainic al spuselor sale, i-a spus toate zicînd: „Vesteşte-i
t<1tălui tău, că vreau Sinope; şi dacă o să-mi dea de bună vo'.e, şi eu
g~aţios îi dau în schimb iinutul Filipopolei ; de altcum, vin repede".
Flota însă a ajuns pe Marea Neagră la Sinope. Şi feciorul lui Ismail,
sultanul din Sinope, a venit la tafa„său şi i-a spus toate ce a grăit tiranul. Aflînd însă tiranul că flota sosise acum la Sinope, a început şi el să
meargă pe uscat într-acolo. Ismail neavîn<l ce face, a ieşit din Sinope şi,
înlîmpinîndu-1, i s-a închinat cu supunere; iar tiranul l-a primit cu bun1rie şi i-a spus să-şi ia toate comorile şi cai şi catîri şi cămile şi orice
alt lucru avea în visteriile lui şi nimeni să nu se atingă de nimic din
ale lui. Şi după ce în Sinope a orînduit totul bine şi a ales guvernator
pe unul din slujitorii lui, însuşi a început să pătrundă în părţile de mai
î11auntru ale Armeniei.
Predarea Sinopei.

..

")

10

J;)

20

18. Sus-zisul sultan însă Uzun Chasan se aţinea cu ai
în hotarele Persiei sus în munţi, neavînd putere să
dea faţă cu tiranul. El însă tra\·ersind Armenia şi trecînd peste rîul Fasis, unele localităţi le-a luat, altele neputîndu-le cuceri,
a trecut de ele ; şi cu multă osteneală şi cu mare lipsă de cele necesare
a urcat Munţii Caucaz şi a coborît în ţara Colchidei.
Expediţia asupra lui Uzun
Chasan.

săi

19. Şi venind spre Trapezunt, trimite împăratului din
Tr<1pezunt, din două să aleagă ce e mai bine : sau să
predea tiranului împărăţia fără să sufere vreo pagubă din comorile ce
le are, argint, aur, aramă şi orice altfel de lucruri şi robi şi roabe, şi
orice altă avere mişcătoare, sau deodată cu împărăţia sa 1 se ia şi toate
acestea şi viaţa. Auzind împăratul acestea, a ieşit cu toată casa şi i s-a
Predarea Trapezuntului.

.10

17: cp. L. Chalc., li, 239, 6-242, 15 ; Critobul, IV, 3-4, I ; G. Sfran\es, I 072 C
(G. Fran\es, 94, 8 şi 413, 14).
18: cp. L. Chalc„ II, 243, 10-246, 18 care ne spune că, la stăruinţa mamei
lui Czun Chasan, Mahomed li încheie pace cu dînsul; vz. şi Critobul, IV, 4, 4-6, 3._.:.
trecînd peste riul Fasis.„ munţii
Caucaz... Colchidei: ţara
Colchidei e dincolo
de rîul Fasis, Rion de azi, dar tot încă la sud de Caucaz, peste care deci Mahomed li,
în urmarirea lui Uzun Chasan n-a avut de ce să treacă, aşa că descrierea drumului,
pe care o face Duca, e puţin cam vagă şi pare să fie o confuzie între Munţii Caucaz
şi Munţii Taurus şi Antitaurus din Asia Mică.
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17. 'O bE llYE~t(ov urcaea:; arco Bdluv[a:; i1/,{)i:v El:; "Ayx.ueav TiJ; ruÂuTla:;- 'XOY.EL Tai; oxriva:; ff~ţa:;, o TYj:; ~tvwmw:; l)yi:µwv CJîElAa:; TOV ulov autou
µna rcAEio1ri:; bwQoeţoQ[a:; xal rceoi.ircav111oa:; ·autc{> bouA1xw:; rceoornuvrioEv.
'O b umbfţato TOUTOV &oµf:vw:; x.al TU n{> tblq> JTaTQL ,µrivu-3riooµEva TOUTC[l
&rc~yyttAE xal aUTOV d:i:; ăyyEAOV -rwv Ql]'3l]CJO~lEvWV, rcavrn xaTEÎJCE Hywv· ., 1A- s
vayyEtAov te{> TCCXTQl CJOtJ, on T~V ~lVWlTl]V BouAoµm. xat El µh TCXUTY]V ~ICI f I-Eu- :342l:t
'3EQW:; rcaeaoxti. x&yc.i:i )':UQlEvtW:; &vmrcoblbw aut<{> n1v ETCaQ;:tav TYj:; <l>1AlJCJCOtJrc6AEW:;' El 8' oiiv, EQxoµm rn;:u." ~'O bE 016/.0:; b1a t\i:; {}aA<lm:rri:; Ti); TiovnxYj:; Ecp{}aoEv h Ltvwrcn. 'O uio; bE Tou 'foµa~A, l)YEµovo:; TÎJ:; ~tvwnri;. f1!.{}E
TCQO:; TOV ;mtEQa c.d1rn\i ;ml UVl)YYElAEV auTcp rravm ta AaAri{}f:vrn JTUQCt mii
1o
Tugavvou. 'O Tugavvo; bf: ,ua{}wv t~v &vaBaotv Tou CJToAou YEYOvui:av Ev ~tvl;>rcn xal atno:; bta ţl]Qii:; d; aun1v c'obEtJEV. 'O bE 'foµa~Â &rcoe~oa:; Eţi1/,{lf TÎ);
Ltvwrcri:; xal rc(:ioi.ircavt~oa:; auTc{> xal bouÂtxw:; l'tQOCJ'XtJV~CJa:;, &anaaiw; CLUTOV
o TUQavvo:; umbE~aTO, XEAEuoa:; navrn:; wu:; {}rioaugou:; autou AaBEi:v 'Xf1l 'in~
'l
15
rcou:; xm l)µtovcu:;
xm xaµrir.ou:; xm aMO,
El n EV Tot; aurnu TaµEL01:; f'Xf'XTl]TO,
Y..ai µll rcgool!Jaliaal tt:; Tl TWV autou. T~v LlVWTCl]V oiiv xa/.w:; EyxaT'aCJT~CJa~ itCll
llYEµova Eva TWV f>ol'.1Awv auwu XElQOTOV~oa:;, auTo:; Et:; TU TÎ):; ,AQµEv[a; hMTEQa EXWQEt.
18. 'O 6E neo{>(>ri{}d:; Oiitouv Xaoav llYEµwv d:; Ta Tlj:; TIEgoibo; OQlCL
20
E1CUV(J) OQEWV CJUV Toi; aurnu f>tETQUBE, µ~ fXWV loxuv UrcOJTQOCJ(J)l'tlCJOl T<[> TllQUV\l(t). TIEQUCJa:; f>E T~V ,AQµE 1rlaV x.al bi a Ba:; 't.OV <I>aotba nornµ6v' xwga:; Ta:;
~tEv dl.E, ta:; f>' ou f>uvri{}El:; naQEbQaµE · xal Ta Kaux.aoia OQY\ µna rroHoli To li
x6nou xal Tlj:; UCJTEQ~OEw; Tli)v &vayxa[wv &vaBa:; xmYjA{}Ev El; K6/,xou;.
\

I

\

I"),

\

'''\

'U

'

-

'

-

'

'

'

19. Kai E-:'1 d; TQm•Etouvm avEl.{}wv nEµmt te{> BaOLÂEi: TQarrEtouVTo; Ex
lci:iv Mo ft.fo{}m TO Y.QEÎTrov· 11 rragabouvm T~v Bao1Âflav Te{> TtJQavvq> ăvEu triµ[ai; aUTOU nvo:; EX TWV i1rcaexovTWV aut<{> -3rioatJQWV, UQYUQOtJ, XQtJ<J'OV, zuhou
xai rravto[ou E'lf>ou:; ăA.Âou, bouÂwv TE x.ai 6ou/.[6wv xal naori:; ăl.Ari; x.1vri1\i;
unooTaoEw:;, 11 ouv Tfl Bao1/,E[i:ţ xal rnfrra naVTa xat t~v tw~v &cpmQE'3i)va1.
'·Axofoa:; f>E talim o BmnÂEu;, EţEA-3wv rravotxl ngo0Exl'.1vri0Ev. ';'Hv yag o o'to7 1tugaaxu P: rcagaaxoL Bull 11 8 o' ouv P: Oe ou Buii li 11 'O Bek: om. P 11
13 ((UT0 Buii: auTOV p li 20 QJ"COJ"CQOOWJ"CLOaL P: xaŢ((J"CQOOWJ"CtOaL Buii: xaTarcgoaw:tijam Bei<:
fortasse lmrcgoawrci'taaL 1124 TganEţoiivTa &vd.i'.tciiv Buii: TgarcEţo\ivT((v.Hi'hov P, fortasse
TgarcEţoiiv•' &vd.ihov.
19: cp. G. Sfrantes, 1072 D (G. Frantes, 94, 4-7; 413, 15-23 şi 414, 2-7) ;
Critobul, IV, 7-9 şi L. Chalc., II, 246, 19-248, 24. Acest loc din istoria lui Chalcocondil, editorul său E. Dark6, cred că greşit îl socoteşte drept un adaos străin ; vz.
V. Grecu, Zu den Interpolationen im Geschichtswerke des L. Chalkokondyles, în Acad
Roum., Bulletin de la Sect. hist., t. 27, 1946, p. 92-94. Trapezuntul a fost cucerit
pe la mijlocul lui august 1461 ; vz. Fr. Babinger, La date de la prise de Trebizonde
par Ies Turcs, în „Revue des Etudes byzantines", VII, 1949, p. 205-207. -
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închinat. Căci flota plecase de mai multe zile de la Sinope la Trapezunt,
dar bătînd zi de zi război, n-a făcut nici o ispravă, pînă n-a sosit sultanul pe uscat. Şi funpăratul a ieşit cu soţia şi copiii şi i s-a închinat;
şi acesta era David Comnen, feciorul lui Alexie Comnen şi fratele lui
Ioan Comnen, care fusese împărat înaintea lui. Şi l-a trimis cu triremele
la Constantinopole cu tot neamul lui, cu ceilalţi unchi şi nepoţi ai lui
şi cu marii dregători şi nobili ai palatului, fiecare ducîndu-şi averea
afară de cea nemişcătoare. El însă s-a întors, după ce a pus administraţia Trapezuntului bine la cale, împlinind un an întreg în această expeditie.
20. I n anul 6970 trimite la voievodul Ţării Romîneşti un
sol, anunţîndu-i să vină în grabă la închinăciune şi să
aducă neapărat cu sine 500 de băieţi şi tributul ce-l dă
în fiecare an, adică zece mii de galbeni aur. Voievodul
i-a răspuns însă : galbenii îi are gata să-i dea, băieţii însă nu poate;
cit despre sine să vină însuşi la închinăciune, şi a1ceasta e mai cu neputinţă. Auzind tiranul acestea s-a înfuriat şi, trimiţînd pe unul din oamenii
lui de seamă cu unul din secretarii săi, a spus : „Aduceţi-mi tributul !
Şi despre celelalte mă voi gîndi eu". Iar ei venind şi arătînd romînului
cele spuse de sultan, mai întîi pe ei i-a tras în ţeapă, o moarte neomenoasă, dureroasă şi urită. Pe urmă trecînd cu armata, a străbătut cu duş
mănie părţile Distrei şi, luînd mult popor de rînd, i-a trecut pe toţi în
Ţara Romînească şi le-a luat viaţa cu acelaşi fel de moarte în ţeapă.
21. Un comandant din margin'.le acelea, al tiranului voind să se
arate cu o faptă de mare vitejie, a trecut în Ţara Romînească cu zece
mii de turci ; romînul ciocnindu-se cu ei, pe care i-a ucis în război, i-a
ucis, pe care însă i-a prins de vii, pe toţi amarnic i-1a osîndit la moarte
şi pe comandantul lor Chamza, traşi fiind în ţeapă.
Expediţia

lui
Mahomed 11 în
contra lui Vlad
Ţepeş 1462.

15

20

25

Alexie IV Comnen
1417-1429; Ioan IV Comnen
1429-1458 şi David Comnen
1458-1461; acesta e ucis de Mahomed II în 1463; despre sfîrşitul acestor Comneni
vz. A. M. Schneider, Die letzten Tage der Gross Komnen, din Miscellanea Constantinopolitana, apărut în „Oriens Christianus", 36 ( 1941), p. 224. - µ~ heeoui; iMoui;
xat ă.vE"ljlioui; au-roii" µ€ neogrecesc pentru anticul µETa ,avînd în vedere felul de a scrie
al lui Duci>, poate n-ar forma un motiv de a obiecta ceva din punct de vedere formal,
dar d'n punct de vedere de fond, cuvintele cu ceilalţi unchi şi nepoţi ai lui sînt o lă
murire de prisos şi nepotrivită la nayyEvEl cu tot neamul lui şi par mai degrabă să fi
fost vreo notă marginală a unui cititor, pe care apoi vreun copist a trecut-o în text, aşa
că poate ar trebui să fie scoase din text. - un an întreg: 1461.
20- 22: Expediţia, fără de izbîndă din 1462 în Tara Romînească a lui Mahomed II ne-o descrie cel mai pe larg şi cu ştiri şi amănunte mai muHe şi impor·
tante, dar fără vreo deosebire în fond, L. Chalc., II. 250, 1-267, 7. De asemenea
şi Critobul, IV, 10 ne-o descrie mai pujin pe larg, dar cu o vădită tendinţă de a-l
arăta pe Vlad Ţepeş, care la el e l\eaxouA.Loi; 6 ityEµwv rETwv „Draculea, voievodul ge-
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Âoi; neo JtoÂÂoov Î]µEeoov amieai; ano ~tvoonri; Eli; TeanEţoiivta, &na. 'XUL noÂEµ&v xa-frE'XUO"tîJV ouf>Ev llV\JEV, €roi; o tUQavvo; ~ha ;riQăi; 'XUtÎ)VtîJO"EV. 'E;EA-frwv
bE o BaatÂEui; auv yuvmxl xal tf'XVoti; neoaE'XUVYJO"E. ~V b" oiitoi; LiaBlb o Koµvriv6i;, ul.oi; 'AAE;tou roii Koµvrivoii xal UbEAcpoi; 'lwavvou Koµvrivoii roii neoBEBa.O'LÂEux6toi;. ~tELÂai; 'f>' autov Ev KwvamvnvounoÂEL auv rai:i; TQlÎ)QEO"l nayyEVfL 5
µE EtEQO\Ji; {}Eioui; xal UVE'\jJLoui; autoii xal auv toti; ăexouat xal EUYEVfaL toii
naÂatLO\J, cpiQWV o xa-frEli; ta imaexovta autoii ăvw tOOV Q'XLVÎ)twv. Autoi; M
ta riii; TeanEţoiivw; 'XUÂooi; btot"X.Î)oai; EoovECJtQacpYJ, xeovov teÂEtov n>.rieooaai;
di; TÎ)v &nobriµiav a.uTÎ)v.
10
20. 'Ev M tcp E;ax.wxtAlO<Jtcp EvQ'XCWlOOtcp EBboµrix.ocrtcp frn niµnEL neoi;
TOV BETJBooa BAaxiai; anOXQîJO"WQlOV µ11vuwv aui:cp toii EA-frEtV Ev tUXEl Eli; neooxuVTJO"LV, EXWV rx.al cpiewv <JUV autcp naibai; cp' xal to xat' hoi; btMµEVOV ·ri>.oi;, l)youv
xeuatvoui; XtÂtatlai; MM. Autoi; b' anExetvaro· roui; µh xeuotvoui; hoiµoui; txn roii 344b
~oiivm, Toui; fig n:ai:bai; ou bUvaTat. TO fi' auToi; Eli; nQOO"XUvîJOlV, xal toiito &buvatOO'LEQOV. Taiita &x.oooai; orueavvoi; ÎJYQtci>{}ri xal atELÂai; Eva twv Emcpavwv aiJv 15
hl TWV yeaiµ.µ<xTE(J)V QUTOU, Ein:EV. „' AyayETE µot roui; q>Oeoui;. xal n:EQL TOOV Âotn:&v
lycb axhjloµm." - Ol bE EAMvH~ xal tcp BMxcp Ta µl']vu-frivra bYJAc.Oaa.vrE;, newrov
auroui; Ev n:aÂoLi; xa-frtrimv, -fravarov &rrav-frewnov, Of>UVYJQOV xal ooxi)µova. Eira
n:Eea<tai; auv buvaµEt xatEbQaµEv EV toi:i; µieEat Liforeai; xal n:oÂuv Âaov O"\JQcpEtWbl'] AaBwv, EV BA.axt~ nEeaaai; navrac;, rov autov -fravatov 'tWV naÂwv 'tÎJV 20
twiiv a\rrwv E;EµheTJoEv:
21. Kal 'tWV ăxewv ExEtvwv di; OQXl'JYOi; 'toii 't\JQavvou -frEA.wv bEi;m &etO'tELaV nva, nEeaaai; Eli; B>.axtav <iuv XLÂUlCJ'L aixa Touexwv xal ouµBaAcbv auroi:i; o B.Mxoi;, oui; µEv EV n:oHµq.> 'X.TELvai; EXTELVEV, oui; aE twvrai; llYeEOOEV, n&.v'tai; 't'cfi 'tOU naAO\J -frava'tq.> ml rov clQXl'JYOV a\rrwv Xaµtăv mxewi; XU'tEbtxaO'EV. 25

5

p li 6 µL au-roii f()rtasse secludenda sunt I hEQoUi; P: EKUQOUi; Bu 1111 8
P 1110 E-ru P 1 : om. P li 16 µoL Buii: µe P.

l'tll"("(EVL

~LoLx(aai;
ţilor",

vinovat şi învins. G. Sfrantes, 1072 D (G. Frantes, 414, 8) aminteşte numai ca
Mahomed II, în primăvara anului 1462, „în Marea Ţară Romînească" di; -ri]v MeyaJ.YJv
BA.axiav, cele ce se făceau în contra lui acolo le-a îndreptat. Numai Duca însă ne dă şti
rea că sultanul i-a cerut domnului romîn 500 de băieţi pentru armata-i de ieniceri şi că
suma tributului era de 10000 galbeni.
20 : s-a inf uriat: pentru că, după L. Chalc., II, 25 J, 23 şi Critobul, IV, I O I
i s-a vestit că Vlad umblă cu gînduri de răzvrătire în contra lui, după ce el în;uşi
l-a pus în domnie. - unul din secretarii săi: după L. Chalc., II, 252, 5 : Catavolinos un
Grec.
21 : să se arate cu o faptă mare de vitejie: după L. Chalc., II, 252, 8 a primit
ordin în taină de la Mahomed II să-l prindă prin vicleşug pe Vlad şi să i-l aducă.
Chamza: paşa din Vidin, după L. Chalc., II, 252, 8.

https://biblioteca-digitala.ro

432

5

10

15

20

25

NAVALA ASUPRA

ŢARII

ROMINEŞTI

XLV

22-~3

22. Cînd tiranul a auzil acestea, i s-a făcut negru înaintea ochilor şi
turbat de minie şi-a strîns armată de pretutindeni, peste 150 de mii; şi
în neme de primă\·ară, ieşind din Adrianopole, a venit la Dunăre ; şi
acolo ridicînd corturile, a stat pînă ce să se strîngă toată armata într-un
singur trup. Dar romînul şi el i-a mutat pe toţi supuşii lui în locuri
strîmte de munte şi în locuri acoperite de păduri ; şi cîmpurile le-a lăsat
pustii şi vitele de tot felul le-a minat mai înăuntrul hotarelor dinspre
alani şi huni ; iar însuşi cu armata de sub el se aţinea toată ziua în
locuri scutite de sihle şi păduri dese. Tiranul trecînd Dunărea, a străbătut loc mai bine de 7 zile şi n-a găsit n~mic, nici om, nici cel mai
neînsemnat animal şi nici ceva de mîncare sau de băut. Şi ajungîncl
într-un loc frumos aşezat ca o livadă, vede mii şi mii de pari sădiţi în
pămînt ÎTh:.:ărcaţi în loc de fructe cu oameni morţi,
şi în mijloc pe
Chamza pe care 1-mn amintit mai sus, în îmbrăcămintea de in subţire
şi purpură ce-o purta, tras în ţeapă. La vederea acestei ameninţări,
tiranul s-a înspăimîntat şi noaptea, cînd a ridicat corturile, fiindu-i frică,
a tras şanţuri şi a ridicat \'aluri şi sta în mijlocul lor. Romînul însă
sculîndu-se dis-de-dimineaţa şi rînduindu-şi bine oamenii de sub el, a
năvălit, cînd era încă întuneric, şi nimerind în partea dreaptă a taberii,
a intrat deodată înăuntru şi pînă în ziuă a tăiat turci fără de număr ;
şi pînă ce s-a luminat de ziuă, mulţi turci s-au ucis între ei. Cînd însă
s-a făcut dimineaţa, rominii au intrat în ţarcurile lor şi s-au culcat; iar
tiranul sculîndu-se, plin de ruşine, a trecut Dunărea şi a ajuns la Adrianopole.
Cucerirea
23. In anul 6971 a pregătit
Lesbosului, 1462. şi direme şi 7 corăbii şi în

o flotă de şaizeci de trireme
luna septembrie a venit asupra insulei Lesbos şi însuşi pe uscat cu armata. Venind deci, a cerut
insufr1 de la Nicolae Gateluz1 care domnea peste ea ; acesta era fratele
22: peste 150 de mii: după L. Chalc., 255, 3-7 au fost 250 OOO. E vădit că ~i
la Duca şi mai mult la Chalcocondil cifrele sînt mult exagerate. - a venit la Dunăre: după L. Chalc., II, 255. 16-20 a trimis o flotă de 25 corăbii cu trei rînduri
de vîsle şi 150 de vase mai mici pe Dunăre în sus, de au ars Brăila şi au urcat
pînă la Vidin. dinspre alani şi huni: spre Carpaţi deci, după L. Chalc., II, 255,
24 în muntele Braşov, căci sub huni, vădit sînt de înţeles unguri, iar sub alani poate
sînt de înţeles saşii din Transilvania, căci să ne gîndim la rutenii ce au rămas pe
locurile, unde odinioară au fost alanii, e mai greu. - iar însuşi cu armata: după
L. Chalc., II, 256, 10--257. 5 o împarte în două, o parte trimiţînd-o în contra romînilor din Moldova care cu turcii împresurau în zadar Chilia şi căutau să intre în
Ţara Romînească. a intrat deodată înăuntru; după L. Chalc., II, 259, fr..-7 pe la straja
întîi de noapte, adică după primul sfert de noapte. Chalcocondil precizează că Vlad
Ţepeş avea mai puţin de zece mii de călăreţi, iar după alţii mai puţin de şapte mii, şi
că a ajuns pînă la corturile sultanului. După Critobul, IV, 10, 8-9 Vlad n-a făcut
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22. Toirroov lo{}dc; o tUQavvoc; ;ml MÎ)QYJ<; o'>to-toflivtac; ii.al tai.ric; tux.wv,
arcavmxou ouva-tlQo(oac; Mvaµtv urctQ tac; QV XLAttlaac;, t<P i!.atQcp tOU EaQO<;
f,ţEi.{}ffiv Ei!. tlic; ~AflQtavou {ii.{}Ev de; ~avou~iv· itai!.Eî tac; oitrivac; rcfiţac; fotyt,
EW<; o-O rcăoa fi Mvaµtc; Etc; EV oroµa YEvfJTat. ·o flf, BA.ax.oe; •.tal auto<; rcavtac;
wu; urc' autov de; i'.ÂELOOUQO.<; i!.Ut f>EVf>QWflEL<; t6rcouc; µEt'Ot'X.LOac; i!.at touc; it(qi- 5
rcou; EQ~µou; a<pEic; xal tciJwv rravrnlwv ta YEVfJ Ev TOÎ<; EvflOTEQOtc; Ei.aoac; OQLOL<; 345b
toîc; 3tQO<; ,AAavouc; xal Ouvvouc;, auto<; Ev OX,UQOÎc; ăÂo'EOL ii.UL flaOEO'L t6rcotc; oirv
tl\ un' autov O'tQatt{ţ fltl)µEQEUEV. ·o fit tUQavvoc; XE()tioac; tOV ~UVOU~LV xal
ErcEXELVa t-a fiµEQOOV t6rcov avfoac;, oux E-0QE TO OLoVOUv fi ăv-0-Qoorcov 11 t{i'lov TO
tux.ov 11 trov tQo<piiµoov n fi trov rcotLµffiv. «l>Mcmc; ow Ev nvi t6rccp i.4ktfltalcp
IO
xal Eu-tlhcp OQ{ţ naA.ouc; 3tE<pUtEuµivouc; µuQLaQt-tlµouc;, ~Qt{}ovtac; UVTL i!.aQrcCÎ>v
vExQa oci:iµata, xal tov Xaµţăv, ov nQoElrcoµEv, EV ·µfocp, µna f}uaolvffiv ii.ai
xoxx(vffiv ci>v E<poQEL, nErcEQOVfJµEvov h tcp miÂcp. 1Bchv oiiv tliv rucEtÂÎ\v tautfJV
o tuQavvoc; f,ţE:rr.Myri xal tfi vuxtl <po~YJ-0-ELc;, lv ~ E:rcîJţE tac; (J")(.f)vac;, tcl.cpQouc;
ă.vfiyELQE xal EV µfocp TOOV Tcl<pQffiV Ei!.El TO. ·o fit BMx.oc; OQ-tlQLOac; xal wuc;
15
urc' autov xaÂroc; ouvtaţaµnoc;, tn oxottac; oOOl}c;, xatf\Â-0-t xal to flEstov µiQoc;
toii <pffioatou tux.chv EloiiA.-tlEv f,ţa(<pVfJ<; xal Effic; rcQffiÎ urctQ aQi-tlµov ')(.(lti3xo'lj1i: ·
xal 3tOÂÂol trov ToUQXOOV aÂÂÎ)Âouc; E<pOVEUOV, t(J}c; o-O fiµEQa fltriuyaOEV. IlQffitac;
as yEvoµEvf)c;, OL µiv BMxot ele; tac; µavflQac; a\rtrov ELO'EA-0-6vtEc;, EXOtta<J{}l)oav,
li flf, tuQavvoc; EYEQ{}dc; KCITYJOXUf.lEvoc; xal 3tEQaoac; tov ~ouva~tv, ~'KEV de; 'Af>Qux- 20
VOU3tOALV.
23. 'Ev 8t t'{i'l ESa'X-L<JXLÂLOot{i'l haxootoot<P E~floµl)XOOt{i'l 3tQWTCf> hu
ot6A.ov anaQtloac; tQtÎ)QEffiV ')(.(ll lltÎJQEWV lsi\xovrn xal vliac; t' i(,((tljA{}Ev Ev- tfi vfiocp Afo{3cp ~E3tTE~QlCf> µrivl ')(.(lt autoc; bta Sl)Qâc; <JUV
8uvaµEL. 'EA.-0-wv o-Ov fltficrmo TÎ)v vficrov rraQa t'ou xQatoiivtoc; N titoMou 346b
1

0

1 laitelc; P: fortasse alaitEic; cf. Charitonldes, sed.

v. 277, 10 1117 TUîC.WV P : TU-

xov Bu11.
această ispravă decît din deznădejde şi abia de a scăpat cu viaţa. Dar e lucru ştiut că
Critobul se sileşte să fie pe placul lui Mahomed II. - a trecut Dunărea: Laonic Chalcocondil şi Critobul istorisesc mai departe cum Vlad Ţepeş e nevoit să fugă în Ungaria
şi Mahomed II a pus în locu-i pe fratele său Radu, 'P6.~ov la Crltobul, X. 10, iar la L.
Chalc., II, 265, 8: Draculea L\QaxouJ..T]c;. ·
.
23: vz. şi L. Chalc., II, 267, 8-276, 8; Critobul, IV, 11-12 şi G. Sfranţes, 1073 A
(G. Frantes, 414, 9). - ln anul 6971: fiind în septembrie, e deci 1462; cp. L. Chalc„
II. 276, 6: Tov µEv o~v lvLauTov ToiiTov ale; mhoc; haTQanua6.µevoc; 6 ~aaLbuc;, i:l)v µEv
l~t L\c'ixac; HeuaLv E1toLÎ)aaTo, TÎ)v l>E E1tl Ma~ov „Şi deci anul acesta împăratul a întreprins
două expediţii, una asupra dacilor, alta asupra Lesbosului".-
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lui Dominico, domnul de mai înainte, pe care zisul Nicolae l-a răsturnat
de la domnie şi l-a sugrumat, iar el însuşi s-a ridicat domn al Lesbosului, fiind de patru ani în domnie. Dar Nicolae a înzestrat bine Mitiline
cu pregătire de război şi cu mulţime de arme şi trăgînd şanţuri şi săpînd gropi şi ridicînd valuri, şedea înăuntru cu foarte mulţi soldaţi, peste
cinci mii la număr şi în ce priveşte poporul de rînd cu femei şi copii,
peste 20 de mii. Şi tiranul trecind de la Aghiasmati, a cerut oraşul cu insula ; Nicolae însă i-a răspuns : Nu e cu putinţă să predea oraşul şi
insula, dacă ei nu vor fi ucişi mai întîi după legea războiului. Atunci
tiranul trecînd din nou de partea cealaltă, l-a lăsat pe vizirul său Mahmut să împresoare Mitiline. Şi aşezînd tunurile în faţă şi hătind cu bolovani o parte de oraş ce se chiamă Melanudion a dărîmat-o ; de asemenea şi din alte părţi meterezele şi turnurile. Atunci cei dinăuntru vă
zînd aceasta, a ieşit Luchino Gattilusio şi cu dînsul vicarul ţării şi
·aceştia au început să pună la cale cu Mahrnut-paşa predarea oraşului,
arătîndu-i toate punctele mai slabe, asupra cărora să îndrepte tunurile,
să le bată şi să le escaladeze. Şi după ce au făcut cunoscute lipsurile
locului. s-au înapoiat în oraş şi au început cu ademeniri făţarnice să-l
îndemne pe domn la împăcare. salvîndu-şi capul şi averea. Şi hotărînd
astfel, au trimis ştire pentru sultan la Aghiasmati; şi acesta a venit. Şi dom. ·nul Nicolae a ieşit cu toţi marii drei;?:ători .cu cheile în mină. Şi sărutînd
picioare!~ sultanului, a fost întărită îm·oiala cu Mahmut-paşa, ca să-şi
salveze capul şi averea. După aceea a pus să vină toţi soldaţii frînci
şi a trimis înăuntrul ţării un număr mare de ieniceri şi azapi să ompe
. cetăţile ; şi a pus sa păzească bine zidurile şi porţile, încît să nu iasă
·nici bărbat nici femeie. Pe urmă a pus să-i taie în bucăţi pc toţi fr'incii~
iar pe domnul cu marii lui dregători, i-a pus în închisoare şi astiel eludînd învoiala, le-a salvat viaţa şi averea. ln ziua următoare· a deschis
porţile şi i-a pu~ pe toţi să iasă afară, mici şi mari, bărbaţi şi femei.

Dominico: 1455-1458. - Nicolae: 1458-1462. --Aghiasmati: port pe tărmul asiatic
din fata Mitilinei; vz. XLIII, 5-6; azi Ayasmand. Sultanul venise pe uscat, dar după aceea
• a trecut şi el la flotă; vz. Critobul, IV, 12, 5: ~aatA.Eu~ b' tµ~ci~ t~ T!>LÎJ(>l] l'tE(>a1oii'ta1
xal a1ho~ t~ 't1]v vijaov „lmpăratul urcînd într-o triremă, trece şi el în insulă". - Me'lanudion: cartierul negru; eventuala explicare a numelui ca un cartier de călugări, vz.
la C. Wendel, în „Byzantinische Zeitschrift", 40 (1940), p. 443. - 'Oeoovn:~ t uv ol tno~
Alunel cei dinăuntru văzînd: cu aceste cuvinte în mijlocul unei propozitiun i deci, se
întrerupe textul grecesc al cronicii lui Duca, aşa cum ni s-a păstrat în manuscrisele
greceşti. Din fericire însă sfîrşitul care-l dăm în continuare, ni l·a păstrat un manuscris
cu o veche traducere italo-venetiană din biblioteca marciană în Venetia, editată şi ea
_în editia din Bonn a cronicii lui Duca, de unde îl reproducem. - a ieşit cu toţi marii
'dregători: ·d~r Leonard din Chios spune că ,.însotit numai de doi călărefi, binis se comitanti bus equitibus'' p. 364 în Ch. Hopf, Chroniques Greco-Romanes. - Asappi azapi: vz.
XXVIII, 7 şi XXIX, 15. - ·
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TOU ratEAwutov, oe; lmÎ}QX,EV abEAcpoc; ~oµLVLXO'U t'OU Jt(>Ol'}yEµovEOO'avtoi;,
iOV ov o eri-3d; N u<.6Aaoc; xatiwayE tîli; 1'wEµovtac; xat WtEJtVLSEV, autoc; be ÎţyE
~lWV "x.atfon1 t~; Afo~ou, tEtaQtov ăyoov hoi; EV tii fiyEµovLrţ. 'O be Nt'X.6Aaoc;
oocpaA&c; tÎ}V MLt'UAÎ!Vl'}V EV 'tE JtOAEµLxaic; Jta(>aO'X.Eooic; xat clQ1„uhoov JtAl'}%L xat
'tUcpQOOV, ~o{}\Jvoov XQL xooµcnoov UVOQUSEOW 'X.ataOXE'UcIOai;, µfoov EXa-&r}to o\iv
rcoAEµunaic; JtAEtotoLc; urce(> &Qt-3µov X,tAtăboov e' xat, ouQcpEtoob11 Âaov o\iv yuvmst xat rcmbaQtotc;, urce(> &(>d}1µov XLÂtMoov "t.'. IlEQcI<rac; oiiv o 'tUQavvoc; futo
tou 'Aytaoµattou 'X.al Sl'}'tÎ)o'ac; 'tÎ\V rc6Aw ouv tii vTiocp, arcExQtva'to o Nt'X.OÂaoi; · ouK
fon bvvatov
rcaQaboiivm
tÎ}v rc6At v
ML tÎ}v
vi'Joov, Et µi\
XQWTOV aurnt J"COÂEµtx.4> v6µcp xrav-3Tioovrm. TotE J'tclALV TÎ\V JtEQalav bta~ai; o
TU(>avvoi;, &cpi'ptE TOV autou
~EsLQl'}V
Maxµout tOU JtOALOQ'X.EÎ:V MttUAÎ)Vl'}V.
Kat bi\ tac; J"CETQ0~6i..ou; CT'l.EUa; avttKQU rcagaotTi<rai; x.at J'tETQo{30AWv to EV
µEQO<; TÎI<; lîOAEooc; TO AEyoµEVUV MEAaVOOOLOV, ')(.(ltcl yi'J; EQQL'\jJEV' oµolooi;
xat Es' ăi..Aoov µEQ(7)V rnu; lTQOµaxwvac; x.at lT'UQYO'U<;. 'OQWVTE<; o-Ov oi. Evt6c;,
usci fora Luchino Cataluso e con esso in compagnia el vicar'io della
terra, li quali incominzarono ad tramare la traditione della cită con Maumet Basia, mostrnndoli tuti li lochi piu debeli ; li quali havesse ad bombardare, combattere et scalare. Et data cognitione deli mancamenti delia
terra, tornarono dentro in la cită et cominzarnno con persuasione false
inclinare el signore ad l' accordio, salvando le teste et l' havere. Et cosi
concludendo mandarono per el signor ali Asmati, el qual venne. El signor Nicoloso uscl fora con tutti li principali, con le chiave in mano. Et
basiato li piedi del signor, fo confirmato quello che havea facto Maumet
Baxia. de salvare le teste et l' havere. Dapoi fece venire tutti li homini
da arme. faanchi et mando dentro da la terra grande numero de Zanizari
et Asapp1 ad prendere le farteze, facendo ben guarda re le mure et le porte,
che non uscisse ne homo ne femina. Poi fece tagliare per mezo tutti H Franchi et mettere in destrecto el signor et tutti li principali et cusi cavillando salvo le teste et salvo l'havere. El zorno sequente fece aprir le porte,
facendo uscir forai tutte le anime, pizoli, et grandi, homini et femine. Et
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prin cortul lui unul cîte unul ; şi pe oricare nu avea
bărbat şi-i plăcea, o răpea. Tot aşa şi copiii ; şi au fost cărora le-a furat
fiii. Din ceilalţi care au rămas, a făcut trei părţi: o parte, pe cei mai
slabi, i-a lăsat locului ; a doua, a vîndut-o, iar a treia a dus-o în robie
la Constantinopole. După aceea sultanul a trecut cu flota la Aghiasmati,
de unde el cu armata pe uscat şi flota pe mare s-au întors la Constantinopole. Şi domnul Nicolae a fost aruncat în turnul Franţezizilor, împreună cu Luchino Gattilusio care şi-a trădat ţaira şi domnul. Mai pe
urmă sultanul Mahomed a făcut că domnul Nicolae şi-a lepădat credinţa
cea adevărată şi s-a făcut turc. Sărmanul păcătos, crezînd că-şi salvează viaţa, şi-a pierdut sufletul ; a fost sugrumat cu o coardă de arc,
precum făcuse şi el.
i-a pus

să treacă

le-a furat fiii: ca la 500 de copii, spre a fi înscrişi în corpul de ieniceri, după Leonard din
· Chios, ibid p. 360 şi 365.-a făcut trei părţi: cp. Critobul, IV, 12, 9: „Pe toţi cei din oraş adu·
. nîndu·i, şi bărbaţi zic şi femei şi copii i-a înpărtit în trei părţi şi intîia. a lăsat-o să ră·
mină în oraş să locuiască, păstrîndu·şi şi folosindu-se de avutul lor, şi să dea tributu',
obişnuit în fiecare an, partea a doua a dus·o la Constantinopole şi a colonizat-o, iar a
treia prefăcînd·o în robi, i·a împărţit ostaşilor; pe soldaţii mercenari din Italia, pe citi
i-a aflat în oraş, pe toţi i·a ucis". - di Francesi în turnul Franf ezizilor: vz. XL, 4. - O
descriere jalnică şi amănunţită a împresurării şi cuceririi insulei Lesbos de turci în 1462
ne•a lăsat-o în scrisoarea ce a trimis-o papei Pius II (1458-1464) mitropolitul Lesbosu·
lui Leonard din Chios, căzut şi el cu acel prilej rob la turci. După descrierea acestuia
numărul corăbiilor din flota turcească a fost mai mare decît numărul arătat de Duca; şi
robi la turci să fi cazut numai din oraşul Mitiline mai mult de zece mii. Dacă în ce pri·
veşte luptele de împresurare, Leonard e mai bogat în ş\iri ca Duca, şi unul şi celălalt
fiind martori oculari, în schimb numai la Duca întîlnim ştirea despre uciderea trincilor
şi despre turcirea şi sugrumarea celui din urmă domn Gattilusio·Paleolog al Lesbosului;
nici despre trădarea lui Luchino Gattilusio, Leonard în scrisoarea sa nu aminteşte nimic,
ci numai de neglijenta acestuia în ce priveşte grija pentru întărirea şi apărarea unei părţi
a oraşului, a cartierului, Melanudion. Această descriere a fost publicată pentru prim·
oară de Carolus Hopf, Leonardi Chiensis de Lesbo a Turcis capta epistola Pio papae I/
m!ssa, Regirnontl (Konigsberg) JŞ66 p 1_5. şi apoi repetată sub acelaşi titlu, dar fără biograf a
lut Leonard, în Ch. Hopf, Chroniques Gr~co-Roma.nes, eerlin, 1873, p. 359-3Ş6.
. ! .; .~ '.
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fecele passar per el suo paviglione ad una ad una; et qualunque non ha·
vea marito, che li piacecese, pigJiiava. Et cosi putti, et losse de chi volesse figlioli. De Io resto fece tre parte : 1' una lasso in la terra di piu villi :
la seconda fece vendere; la terza condusse ad Constantinopoli per schia
vi. Dopa questo el ducha passo con l'a armata ali Agiasmati, onde lui con
lu exercita per terra et 1' armata da mare tornarono ad Constantinopoli.
El signor Nicoloso fo messo in la torre di Francesi in compagnia con
Luchino Caialuso, che tradette la terra e'l suo signor. Dapoi el ducha
Mechemeth feee ch'el signor Nicoloso regnego la vera fede et fecese Turcho. El povero peccatore pensando salvar la vita perse l'anima; fo strangulato con una carda d'arco, come havea facto lui.
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INDICE GRAMATICAL INDEX GRAMMATICUS
I. PARTICULARITAŢI FONETICE PHONETICA

'A8Qaµuvnov I 03, 21 ; 303, 19.
'AµLV<JT)VO( 30 7, 12.
civtCot'aottm 353, 13 ; 379, 3.
cio:rcQ<Î>V pro ăoitQrov 245, 27 ; 293, 12 ;
379, 13, 26.
cicp' iµ:rcQoc; pro ci:rc' iµ:rcQoc; 137, 18.
ytvmxa~s1..cp{1c; pro yuvaLxa8t:1.cpoc; 97, 11 ;
241, 31.
.i\t:XE~QLOc; '281, 14; 317, 30; 323, 30;
419, 15.
li.

PARTICULARITAŢI

icploQxoc; pro inloQxoc; 399, 2.

•,

xavfl-6x.01Qoc; pro cixavtt6x.mQoc; 91, 10.
Noe~Q1oc;

417, 33.
:TCQOE;EVT)CJEV 55, 24. 57, 5.
l::t:mE~Q1oc;

cru~miitt:QOc;

281, 14.

283, 15.

11;ayQa pro t"l;ayyQa etc. vide Indicem verborum.

MORFOLOGICE MORPHOLOGICA

a) Substantive Nomina substantiva
'A~Qavi1;11q,

gen. -11 247, 11; ac.-l1v
79, 2; p). -1;L8t:c; 217, 15.
ci8s1..cp(c; = ă.8d..cpfi 111, 22, format după
8ouAlc; din 8ou1..11 287, 22 ; 429, 26.
ai.noÂ.ELc; = Cll7tOÂ.OL 179, 14.
ăxQoc;, TO= t'O ăxQov 161, 20, 27; 401, 17.
?-µ11e1î.;, 241, 21; gen.-â 209, 14; dat.-:i'j. 255, 23; 417, 15; ac.-âv 241, 21;
417, 21.
ciµLQaÂ.Î)r;, gen. - fi 147; 29; ac. -Tiv 147,
12; 403, 31.
ăv8eac; =~ ă.v~Q 239, 11 ; 293, 14.
'Avt:µâr;, gen. - ci. 73, 2.
avt"tµax.tc; = clvnµa)(îJ<Hc; 333, I.
'Amanc; yfi 75, 7; 177, 29.

~aaa.vov

= ~aoavoc; 161, 15.
~sl;LQTJ<;, dat.-n 141, 26; ac. -11v 165, 12;
pi. -TJ8Ec; 283, 8; 26, 27; gen, - 8111v
167, 33; 169, 8; 257, 25; 281, 5, 23;'
ac.-'1]8ac; 37, 30; 211, 13.
~ETJ~6Bac; 255, 22; gen. - a 251, 22; da1.
- q. 123. 6; ac. - av 239, 4; et. ~6'1]
~68a 431, 11.
~61'.oc; = ~oUc; 265, 14.
~otavoq, ~ = ~onh"'l 265, 10; 311, 10;
331. 20, 23.
yt:vttl;a(ni'lEc; 97, 32; yt:vCtl;aQ01 363, I ; ysvhl;EQot 179, 1O.
Î'uvai:xav = yuvaîxa 117, 16.
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Mvouf3Lc; gen.-f3rnic; 47, 12; 79, 24; 81,
21: 123, 8; 149, 25; 257, 28; 263, 20;
175, 29; şi - f31oc; 177, 31; ac. - f3w
169, 32; 259, 2; 433, 3, 9, 28.
l>i'jµoc;, ro voc. 387, 5.
c51fiQ'1Jc;, fi, gen.-QE"'c; 409, 16, 21; 419,
24; ac. - i')QLV 137, 28 Tu l>LÎ)QE<l 243,
2 : TWV l>LiiQEOlV 421, ; 427, 12; 433,
23.
MQu, dat. bOQEL=MQan 277, 11.
l>ouxac; 147, 15; 345, 7; 355, 19; ac. -av
43, 19; 247, 22, 23 ; pi. - lloiixa~ 85,
21; l>ou; - x6c; etc. 81, 23: 133, 19:
147, 9; 209, 12; 377, I, 17; 381, 3,
19, 32 : 383, 25.
!;6c5TJ = E;olloc; 289. 33.
'Eaic;, ac. - iv 113, 24.
0QQ.KaL 93. 34; 0QQ.KEc; 211, 29.
auya'tEQav ac.={)uynTEQa 39, 14; 63, 3";
137, 7,_8; 143, 4; 163, 31.
xaf3ouQ 127, 3; 143 ,2; pi. - QLl>Fc; 299,
15; gen. pi. - Qtl>wv 77, 25; 173, 12;
199, 4.
xal>i'jc;, o, ac. - i'jv 77, 22; dat. pi. -ijaL
301, 20.
XÂ.CJta;, O 249, 29 ; 251, I.
x6nE 137, 8; pi. K6vnl>Ec; 85, 21, 22.
KQBÂTjc;, b 263, 20; gen. -Tj 35, 25 ; 273,
16; dat.-n 49, 24; ac.-Tjv 39, 12;
49, 21; 51, 28; 79, 16, 24; 273, 17.
KQETJ, TU= TB KQEa 249. 3 ; 393, 10.
KQi\TaL 233, 12, 13, 28.
KuxÂal>m 35, 15.
xuQ invariabil 245, 35.
KW~= xroµTj,
gen. - µEwc; 273, I ; 395,
3 ; - l!OJV 397, 34 ; - E<Jl 399, 6.
Aayro6c; = Aaywc; 241, 11.
Aaa~aQ~, gen. - L 33, 13-14.
µ.ay{a'tOJQ, ac. TOV µaylatoQav 143, 16-17.

µEQEGL fem. prin analogie cu E1taQxia1c; 53,
19.
µÎ)VTjc;, rije; = Tije; µfivLO; 285, 9.
MlA'îl;ac;, 253, 5; ; TOU M{hl;a 253, 4 ; TOii
Mlhl;ou 251, 23; t'ÎJ MlATl;n 123, 6;
189, 14.
Mo1•atacp~, Tou - â 159, 25 ; T<ÎJ - Q. 155,
31; 159, 22; TOV - civ 101, 28; 159,
14; OL-âl>Ec; 237, 21-22.
JlitQQOUVLllac. Touc; 81, 25.
vauc; fi, Ti\c; V116c; 205, 20; 225, 30; 309,
17; al vijm 205, 19; 335, 5, 8, 14,
28; 337, 13~ 371 j 32; 373, 26, 27;
TWV VlJOlV 69, 8 ; 85, 19 ; 155, 2 ; 253,
13; 335, 13, 24; 'îaic; vl1aic; 211, 6;
Tac; vi')ac; .227, 35 ; 243. 28; 335. 12;
nXcixa = JtÂcit JtÂaxm 387, 3; Taie; l'tÂaKEGLV 339 15.
itÂlvfioc;, o 301, 24.
Ql'jyal>Ec;, Ol 85, 21; TOOV Qljyallrov 75, li.
a11vlc5m 43, 31.
l°:~VcOITTJc;• l°:LVc01tlJV 429, 6, 9 ; ~lV001tEOJc;
429, 2.
~µuQva, ac. ~µUQ\'av 35, 9 ; 103, 28 ; I I 7,
9; 141, 20; 143, 16, 26, 30.
GTQat6c;, oi, voc. 387, 5.
Taxoc; ac •. adv. 79, 17-18.
ncicpTJc;, 'fi'jc; 265. 3-4; ~Ea"'ou 341, 17.
TQLfiQTjc;, TQLfiQECOc; 143, 24 ; 347; 18, 28;
Tiiv TQLÎJQTJ 147, 29; T<iJv TQLfiQEo>v 69,
6: 107, 15;. 143, 23; !'75, 15 183, 4
et passim.
u!Erov, 163, 27; 175, 3.
UQLYa, Tiiv vaiyav 59, 18.
cpoQf3ac5m 285, 29.
XLÂLCic5m 339. 8.
'iJEUc5af3f3cii;, o 151, 10 ; TOU 'iJEUc5af3f3â 151,
16. ; t'ÎJ 1vru6af3f3Q. 151, 26 ; 153, I 2.

b) Adjective Adjectiva
ă{IQEvoi;=ăMTJv,

tiv âgQEvo1c; 87, 17.
l>Qiµu indeclinabil 65, 12; 371, 28.
E'toiµoc; 2; 129, 20, 24; 301, 2; 347, 14.
-fjµiau: indecl. 33, 3; 399, 6.
XQELTTOTEQoc; comparativ dela comparativ
225, 9-10; 251, 13; 329, li; 379, 28.

µiya ac sing.
18; 287,
13 ; 329,
17; 379,
µE1l;ovoTEQoi;
225, 10.
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II, 15, 19; 393, 26; 419, 22.
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µovrotatoc; superi. dela µovoc; 361, 3.
2; 321, 18; 349, 16.
:n:).m:fo = :rcJ..an(a 355, 3.
:rcJ..dova, ac. sing. mase.·= it)..dco 209, 3.
1tMQTJc; indeclinabil 53, 23; 97, 14 ; 311,
25; 365. 2 ; 373, 30 ; 385, 22 ; 391. 32.
~uJ..woc;
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:rcoJ..u ac. sing. mas:.=:rco)..uv 263, 17.
taxu adv.=tax_rcoc; 231, 14; 249, 13.
u:rcEQµEyE'3oc;={m:EQµEy1!th1c; 331, 2.
xahoîic; 2; 307, 7.
X.OQlOnjQtoc; 2 ; 415, 22.

c) Pronume Pronomina
-cov ov = ov 133, 4-5 et passim fere articulo ante pronomen relativum utens ;
Duca întrebuinţează foarte deseori ·
pronumele relativ cu articolul.

ode;=: uµ<i>v 317, 4 ; ca în neogreceşte.
O<ţWV =

UUtWV 233, 14.

n, E'l n ţTJµia 417,2::=t1c; ţî]µ(a

d) Numerale Numeralia
uµqic.o t<i>V µEQWV 207, 10 ; ăµqico indecl.
Mo indecl. ouv Mo 'tQt{iQEOl 67, 13; dar
şi 8uo( 67, 4; 115, 29; 187, 3; xai
touc; Mo = ă.µqiotiQouc; 73, 24 ; 229,
28;
-x.at ot :rcEvtE tnti cinci omnes quinque

125, 13; xoi o( tQEic; tustrei omnes
tres 125, 21.
µ(av scil. qioQci.v=futa; 283, 23; 413, 10.
:rtEVtExa(bExa, :rcEVtExmbixatoc; 417, .'32, 33.
tEOOOQEOXat8ixatoc; 381, 21.

e) V erhe V erha

atmiw 14 7, 10.
O.vta:rcob!8m 429, 7.
ă.vnµaxro 331, 18 : 359, 13-14.
ă.:rco8ELXVUO> 243, 30.
O.:rcoMom 315, 27.
ă.:rco8QăOUl 97, 20: 213, 21-22.
ă.:rco8Qaoat~ 64, 20.
«:rco-&a.voiiµEv 351, 13.
ă.qifixa.v 227, I ; 361, 7.
UqJiXtO plusquamperf aq>LXVfaflUl 221, 33.
~8EJ..uttro 59, 18.
j3oci>vtai; = j3orov 69, 21.
"{EyoviiJoa 47, 18; 225, 9; 241. :30; analog. după tE-frvEwoa, fotrooa.
iyEyOVElOUV 223, 13.
-yevroµEv 297, 8.
j'Lvoji.ivac; 353, 4.
8La~ci.oavtec; 57, 26; lha~aoac; 397, 13.
81a8Qăom 21'3, 16.
8il)ro 83, 25; 155, 23; 273, 19; 301, 25;
309, 6; EBroxav 247, 3; 265, 28; I)(;,_
OO>OL 316. 12-13; 416, 32; 417, 26.
d8aftEV 341, 11; 375, 23; Etl>aTE 387. 7.
d:rtl]OOV 297, 10.
~lQEtO 271, 5,

eloj3aoac; aut6v ducîndu-1 înăuntru 259, 4.
e1'.oro viit. de la oI8a 305, 21.
etxaµEv 377. 4.
ElxE :rtEQaoac; trecuse plusquamperf. corn·
pus 263, 25.
hj3E~ATJXW; 11v intrans.; fusese dat afară
419, 31.
E;av8Qano8(ooumv 55. 31-32.
E;1]J..itaf1EV 413, 29; E;iJ..3ate 423, 30.
E;roviro 57, 25.
emµEA<i>v 313, 28.
EQya ţro 203, 27.
EoO 343, li ; 411, 21.
Eq>l] µEv 105, 12.
l;coyQci.m 177, 6-7.
i]>..'3aow 267, 11 ; 273, 29; 403, 30; 411,
7; 417, 25, 33; 423, 7, 12; 1]J..'3ooav
79, 21 ; 87, 23; 269, 16; 275, 30.
{){ioac; 311, 27; -&Î)oroµev 83, I.
nlooav 293, 9.
to{le~ 277, 10; 433, I.
xa-friţro 213, 2.
xata8a:rcavero 115, 27; 135, 13.
XU'tEQyal;m 177' 24.
XUtEQQay6te<; 359, 10.
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xatoµviJco 373, 16.
XEQ~TJ-fiiv'ra I 03, 16.
'KOllLCJCO 425, 7.
xeahuco 35, 25 derivat din
XQUtclCll J 93, 28; 277, 2-1.
XQEµciţoJ
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l'tQOGUl'taVt'ECO 193, 23.
l'tQOWtaVt'ECO 137, 30.
auyxai Qoµm = auvxa(Qco 173, 3.
auµl'taaxfiaHt 207, 7; auµl'taaxfiaavt'Ec; 195,
25-26.
auµcpoQfoai; 323, 30.
GUVUYTJOXW<; 35, 25; 39, 18.
GUVllVtfCJl I 09, 22--23.
ul'toaxoµm 219, 7, 23, 29.
cpavoiiµEV 190, 15.
cpOQtTjyoco 393, 7.

r.{lci.Î.TJ~·

JQ3, J4.

J..vµaiveoi 177, 15; 303, 8.
µnaMaavtac; 189, 13.
OLXclCll 93, 35.
olxovo11ci10 319, 7
oea-Oliv, TO 287, 7.
l'tOQ«~WCJCOCJlV 233, 19.
l'tEltOLTj'K«V 59, 4.
l'til'tQaxa v 271, 14.
mitQO-fiTjCJOµEvouc; = itQa{}riaoµlivouc; 57, 27.
l'tQcinnm conjunct.= itQUtrTJTUI 121, 15.
1tQOE<pTj µEv 415, 8.

xaCvoi, xcivm 325, 24.
xcivco, exaaat'E 317, 4, 7.
xaeîţco

197, 29.
xeaw, exQU.to 187, 27
io6t)aa 91, 8.

Augmentul Augmentum
Duca, augmentul

şi

cel temporal

şi

cel silabic, de obiceiu îl pune; dar de multe

ori îl şi neglijează; astfel fără augment intîlnim (Augmento Ducas plerumque utitur, non·
nunquam omittil, ut exempla docent) : ă!hiµouv 277, I ; ulx11al..0>dţovto 371, 8; civaih:µanţov 317, 17; clvaitrµanaav 317, 15; cil'tEx6ixEi-o 81, I; oVt"aµEC\jluto 165, 28: ciaxol..oiivt'o
373, 4; ciuOEVtfUE 151, 21; cicpEaTj 373, 5; ~E&LXUl(l)t'O 419, JO; fo 201, 27; EaCJa 377, 13;
iiaaav 393, 20; Eciaev 339, 6; Elaiexuo 365, 22; Jx~ixovt'o 347. 14; Ul'tEQEXt'ELVEt'O, UJtEQExXEXUt'O 93, 31-32; Eli.iy:x.no 401, 9; esEU.Î]vLţEV 161, 19; ivw6t) 223, 16; EsEQEUsato 401,
11; .!mµEl..oiivto 107, 11 ; EQEuva 367, 5; EQ7Jµci'.ittriaav 251, 6; i!Q'fiµ0>aEV 79, 4; icoiµO.ţovto
227, 3; 371, 31; dttQauato 67, 14; µEtOLXTjCJEV 29, I-!; µEt"o(x10Ev 77, 30; 91, 18; l'tQOlllQOîivto 81, 30; CJUVE~Qwţov 225, 11 ; 0\1\'flOEQXOVro 69, 24.
La verbele compuse cu prepoziţii, Duca augmentul sllabic uneori îl pune înainte
de prepozi\iune (Augmenlum ante praepositionem praeficlum) ; â.vt"Exa-fr(ITTato 67, 6; E:µr-ro{x1aav 259, 5; faQOXEtto 157, 1-1 : 401, 7; faQOOQLaih} 373, 2: El'tQOCJEXE 61, 19; ErcQOCJ-0-11xno 415, 3; EitQoornnEv 337, I;
Uneori îl pune chiar c.le două
ci.rtExmiot7JCJaY 253, 16; E~1ifl11 285,
OUVE'KaTEflEtO 157, 36; auvexat'Et'f{}IJ
Augmentul silabic e păstrat
375, 11 ; xanasavm; 371, 3.

351, 19; fouyxQiva'' 287, 12; fouµ~oui..Euov 365, 13.
ori (aliquotiens bis praefigitur) : civmtaQfo111 225, 7;
16; E:~1E~7Jaav 137, 31; 397, 22: E:61eMA7JOE 375, 19;
133, 9; ECJUVE'KQOt'7JOE 345, 9; EoUVEl'tÂEXOVtO 331, 14.
în participiu (in participio praefictum): xatEasavt'a

Reduplicaţia

Reduplicafio

Duca rare ori nu o pune (raro omittitur) : cimol..Exac; 381. 7; l'tEQtyQaplivoui; 95, 8;
l'tQOµEAE111xot'Ec; 89, 16; auyxwQ11µ1ivcov 325, I ; tExvaaµivoc; 33°, 18.
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ii11dPw tLvi n răsplătesc cuiva ceva alicui
aliquid compensare 171, 27.
ava JtLÂicoV ă<Jl'tQCOV 379, 33.
ci7tayy0„co n vei n 43, 21.
ci.JTO cum ace. 103, 12; 127, 32; 129, 1 ;
143, 6: 147; 22, 26; 157, 3; 207,
19; 239, 3. 4; 281, 32; 337, 19; 3-15,
13; 419, 18.
ruro 1mxocn'}2v titi; 7toÂEcoi; 89, 30.
ăQX.W cum ace. 163, 31.
aVfrEvtEuco t~v EltaQ;:(av 189, 22.
U<jlaLQEW tL\'a tLVL pro nva Tl 57, 16-17.
ăxeL cum ace. 271, _25.
~QW<•1 cnm ace. 385, 14; 433,
yi1uo cum ace. 235, 3.
lha cum gen. pro accc. 77, 23-24; 371,
14; cum ace. pro genet. 277, 4.
lhatlaivw to~ µEQEOL dat. loc. 363, 19-20.
l>tiQxnm to~ ivtiQoii;, o tloÂoi; 265, 14.
l>ouÂEuco nva 145, 14.
l>coQoîiµm nva l i 149, 7-8.
iyyC~ro tov toitov 241, 9.
ElitEi:v=wi; boi; ELtEtv 231, 15; 235, 19;
281, 30.
El.;= EV 141, 24; 143, 13.
EV= E~ 89, 9 ; 249, 1 ; 303, 20.
E-vto; toi:i; :n:aÂado~ (ivtoi;= iv) 163, 21 ;
167, 29-30.
E7tQ7tELÂEro tL vri. 91, 25.
imotatiro tÎ)v i:n:aQxiuv 419, 31.
~yEµOVEUOl tÎ]V vfjoov 419, 29.
EU)(.Q(JLOtf(I) Tl \'el 381, 8-9.

E)(.(J) <pfQltJV 135, 19.
Ecoi; cum ace. 101, 33; 139. 20; 337, 20.
xai concesiv deşi, etsi 421, 19.
XQQtE(I) tL 89, 8.
µEt(JflU Tl\'cl tl 331, 5.
µEXQL cum ace. 155, 13; 265, 8; 397, 25.
on = 1l1otE consecutiv 229, 26.
:n:nQa quam decît 285, 2.
:n:do'61Jn nov Ql]µritrnv 47, 27.
ltEQ1:1tÂaxEl; autov 131, 15.
:n:Âl]o..0.ţro n 357, 1 ; 407, 10.
rrQo cum ace. 155, 30; 413, 22.
ltQOOQYOQEUW nvi 147, 11.
:ltQOQOEyy(ţco t l 357, 25.
:!tQOOE)(.ro tL 79. 10.
mi1i;=on că 155, 27; 311, 22; 351, 19;
365, 4.
ouµtlouÂEUW nva 381, 25.
d on; qua de causa? de ce? 281, 29.
tuyx.avco JtEtU nvoi; 225, 28; tUyx.avco VLxci>oa\' 271, 1; EtUY.E yEvfo'6m 59, 25-26;
ero;:Ev xatoLxEi:v âvaxroQTJ t'1 v 151 ; 8-9.
q>Euyoµm tLVoi; 365, 16.
q>-fravE1 N(xmnv 237, 16.
q>LÂonµfo> tL\'U n aliquid alicui honorifice·
dono 309, 5-6.
XQOOJtai t1 331, 2>.
xrnQi; cum ace. 151, 12.
roi;= foii; cum ace. 225, 22.
<oi; 'ivn 5'::, 30; 167, 14; 219, 24.
<oi; on 43, 1 ; 47, 12; 235, 5; 325, 10.

Acordul Congruentia
Acordul subiectului neutru la plural cu predicatu 1, Duca îl face după regula clasică
punînd predicatul la singular, dar uneori îl pune şi la p'.ural (Congruentia subiecti piu~·
ralis neutrius generis secundum regulam atticam apud Ducam fit, sed nonnunquam
eliam praeJicatum plurale occurrit): ~OU\' uyyEi"l :n:oÂM G9. 1- 2; iµa :n:avta ELOLV 77,..
28; mivtn hu~E(l\'wvro 271, 20; etc.; ba întîlnim chiar cazuri de inconsecvenţă ca (occurunt
etiam exempla ul): TfL ml.vta ~cpnv(oll'l'] xal yEyovam.v ri:rmw 79, 4---..,.fi.

Acuzativ de

referinţă

Accusativus relationis

Ca acuzative de-referinţă sunt de explicat acuzative ca obda :n:oÂuv tlJ]oauQOV yiµouou 235, 3; cît despre mul1ă bogăţie, casa era plină." rl'looxE t:ov iµov natEQCl to :n:o·
A.izvLO>' rotito 83, 11-12 „cît dec;pre tatai meu, i-a dat acest orăşel".-M; tov E-n:aitn?..ouvta:
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l]µa;„. c'iU.YJv µEQtftvav 91, 25; mai vz. 371, 20 ş. a. Acest fel de acuzative de referinţă
au făcut ca acuzativul să ia locul dativului condamnat la dispariţie în neogreceşte (tales
relationis accusativi efrecerunt, ut accusativus in locum da!ivi substitueretur).
Construcţii

ad sensum? Constructiones

xaTa

ovnoiv

<;i-; dl)E 10 mubiov nilvîJx61u 237, 20; tiJ.o; OQCÎ>VtE; tei /)uo µEQTJ, fll)OEv aQE°ixov
:t(!UttOVtE; ... EotQcl<pTJOQ\' 273, 8-9; CJUVEQQt:OV 1tAÎJfiYJ noHci 1tQOCJXUVOUVîf; aun'[> 283,
6-7; a[ Of vi'jm tei !atia '1:îEQ<;JCJUVtE; 373, 26; o ~QCJLAfou-; CJîELAa; ••• Exl>ExoµEVOL .'321,
1-3; mai cf. 347, 9-12 ş. a. Dar în toate aceste exemple aduse intervine un participiu şi aproape se pare că Duca nu mai ţine seama de acordul. în gen şi număr la
partici!Jii (Ducas, cum participiis utitur, nonnunquam sensum congrentiae perdidisse videtur,
ut exempla docent): fi OE KavmxouţtvÎ) ••. cinim::µ'lj•Ev (scil. 1ov 'OµoiiQ) H.3oov µEt' alxµaAcooia-; 53, 17 : Ev 1<i> noA.tpi<ii tiJ~ IµuQVl);, 1 o xEiftE\'ov E-v 1n xo"ucpn Toii 0Qo1•; 55, JO :
11v yciQ, xui 1tQoA.a~o'iv, fi n61.ti; twv TouQxwv 247, 29-30; ou buvr]on xa'filam Ev 'imHjl, ciyiQCJ>xo; U1tclQXWV 255, 17-18; 1tQQEliWXEV autou;, Etl ăcp1VtxE; OVTE; 263, 13; E\' XclCJTQ<jl
nvC, Nuµcpmov foovofwţoµEvov 263, 14 ; atEIA.u; Eva ... 'AA.iv. „ nQWTooanciQ10; c~1v 287,
24-25: mai vezi 49, 1-2; etc.

Participii absolute Participiu absoluta
La Duca aceste construc\ii iau înfă\işarea unui nominativ absolut (nominativi absoluti), ca: IifQPm Toi; TouQxot; i1n601tovl)ot yEyovoTEi;, IIaytaţi)t ..• 1tQOi;
tÎ)v noQElav
;i:oLE'L 39, 17-19 ; Mavoui)>.. O(lCÎ>V Toii tuQcivvou „ . ·ăanovl>ov EXftQav, µ11vun Tei> MaxouµiT,
TQl ubEA.cp<i> autoii, EtL ihaywv Ev IlQouon 129, 16, scil. Maxouµit (pe cînd era în Brusa
Mahomed) ; o I)[ MEJt:Eµh .•. lx10A.uaE TÎ)v 1tQ6ool>ov 1i)v EUEQYEt'T)i>Etaav T<i> paaLAEi ..• ,
TOV '1:Q<'i>tov Jt:QOVOV fLOVOV yEuociµEvo; 295, 25-29; xai yciQ -ljaav, 1tQoA.ap~v, ·qit>aQivn;
1tQQU TOU KaQaTţla 327, 19-10 ; •Ev TOUtl!l CJtELAQVTEi; EV tii revou!'I, l'tQOA.apc:>V, yQacpcii;
l>eopEVOL Po113ECa; 329, 25; 'O be TUQavvo; xaTECJXEuaoe xol yicpuQav ţuA.tvov, uno TCÎ>v Toii
ra>..ată p>..inwv Eli; KuVl)yov 349, 16-17 (dacă te ui\i dinspre Galata în direcţia regiunii
Vînătorului); mai vz. 39, 28-29; 49, 25; 113, 14; 231, 1-4 etc.

o

rm

Acest nominativ absolut la Duca e egal cu genetivul absolut (genetivus absolutus): de ex. : µEaciţovto~ ... xat ă.vwtetaaai; 55, 29-30 ; f,HtovTo; Tou Kavtaxou~fJVOî:• •..
cp{}dQa~ ... xmaotfioa;, f,ţfitEL 1Î)v n6A.tv 61, 10-13. Genetivul absolut, Duca îl întrebuinţează deci, nu numai cînd subiectul e altul decît cel din propoziţia regentă, ci şi cînd
subiectul e acelaşi (etiam pari subiecto enuntiationis regentis, Ducas genetivo absoluto
utitur); mai vezi: ~Avl>Qovtxo; •.• u1..rnTCÎ>vToi; ••• u\'i-llEto 41, 17-18; ărrrQ;<oµivou 'YUQ
uutou f.v IEQ~iq. auvayayciiv navTa •.. E{i; AL/)uµoTEL)'.OV i]yayE 51, 25-27; apoi 65, 9-1 O;
20~. 20; 213, 16-17; 229, 10-12; 415, 12; etc.

Acuzative absol'ute Accusatiui absol'uti
'O bi, oMe oxijµa otµcoyi'ji; ~ xA.au3µou iv Ta~ naQELa~ ăvacpaviv, µuaxaA.Eitm 37, 32.
'O I)[ ~aCJLÂEi1i; Mavoui)A. cin:oQÎ)oa.; xai µîjl>Eµia.v Poi)fiELav ouoav f,ţcinano;, yQci<peL 1tQOi;
ncinav 79, 15-16; cliQµlJoav xaT' auTwv xaC, TO lvvuciÂLov 11xiloav, auvenA.cixT)aav 147, 28;
un acuzativ absolut ar putea fi şi Pociivwi; 69, 21, „în timp ce strigau" mai vz. 113. 24; etc.
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şi

nominativul cu infinitiv Accusativus et
Nominativus cum infinitivo

Dar nu numai la construcţiile participiale Duca procedează destul de liber, ci ş1 in
acuzativului şi nominativului cu infinitiv, încît întîlnim construcţii ca (Ducas
non solum participiis absolutis, sed etian constructione accusativi et nominativi cum infinitivo magna cum laxitate utitur, nam occurrunt exempla, ut): Eitoiî]oav Â.aµ~civnv o
~aoLÂ.Euc; 159, 32; ăBLXOV fonv l]µiic; ••• itOtlEtv toii ExXEio{)m ... , ol B' autox-&ovEc; ... Etvm
:rtQO %tm 23 '3, 15-18 ; ÂiyE'tm Bi, otL t()Etv 285, 28-29privinţa

Infinitivul la gene tiv I nfinitivi genetivus
Largă întrebuinţare face Duca de infinitivul la genetiv, nu numai pentru a arăta
un scop, un îndemn, o dorinţă, ci chiar şi pentru a înfăţişa un atribut pe lingă un
substantiv. Iată citeva exemple mai particulare din cele multe care ar putea fi aduse
(Ducas infinitivi genetivo non solum cohortandi, finem, voluntatem indicandi, sed etiam
substantivi attributum exprimendi causa saepissime utitur ; ut aliqua exempla praegnantiora de multis profocam): xatECJXOitEUOV 'tOU XCOAUCJQL 299, 12; 1tQOEtQE\j•EV autÎjV toîi XOLvovf)om 323, 27; BEi~m toii :rti'J~m 301, 7; ~ouÂ.E'tat toîi Elvm 77, 21 ; El ~ouÂ.EL toîi
Elva( oE <p(Â.ov iµov 237, 27 ; oux Ei'.xaµEv ... i~ouo(av toîi lhMvm ooL tiiv TioÂ.Lv 377, 4-5.

INDICE DE CUVINTE INDEX VERBORUM
Cuvintele însemnate cu un * se întîlnesc numai la Duca.
Asterisco * signantur ea vocabula, quae apud Ducam solum leguntur.
CÎyyaQEµEvoc; (de la ayyaQEUCO) luat la corvadă: operarius qui invito et sine
mercede a.liquid obit 149, 12.
ayyaQLXoc; 3 lucrtJ de corvadă .servitium
vei opus invitum et sine mercede
. factum 149, 7.
ayEQCO;(ECO zburd, mă ~trufesc: insolenter
superbeque me habeo 241, 4.
aBEÂ.<p(c;, aBEÂ.cpJi 111, 22.
al>oÂ.fo;(T]µa, batjocură; insultă : verbum
insultandi causa prolatum 89, 4.
ciMÂ.cotoc; fără vicleşug: sine dolo 291, 12.
CÎEQ6~aµoc; pînă în înaltul văzduhului : quod
in coelum attolitur 155, 9.
ăEQo~atoi; străbătînd văzduhul : per aerem incedens 241, 12.
cil;a:rtT]c; (turc. azap) pedestraş, ·ienicer: pedester miles, genizerus 337, 12; 363, I.
al.:rt6)..Euc; :--- al:rt6)..oc; 179, 14-15.
alt~cico'=aluaoµm 147, JO.

axtvtl;iBEc; (turc, achingii) ·călăreţi repezi :
equites cursores 239, I.
&.xxliv (turc. akkin) expediţie de pradă:
expeditio mililaris praedandi causa obita 177, 2-3.
ăxQoc;, t6=ăi<Qov, to 161, 20, 28; 401, 17 .
uÂ.uoEtc;, a[ odoare ~bisericeşti~: cimelia ecclesiastica 367, 21-22.
· * aµEtaO:tQE<pÎ)c; = aµEtClotQOcpoc; 163, 27,
ăµT]Qiic;, (turc. emir) sultan: Turcorum imperator 209, 14; 241, 21; 255, 23;
417, 15, 20.
ciµtQaAÎ)c;, amiral: classis praefectus 147,
12, 29; 403, 31.

*

&.va~oT]-Ofo>

.întremez: morbosum levo
163, 14.
âva11tyJi amestec: mixtura 265, 5; 311
9-10.
âvaoxacpÎ), desgropare, deschiderea mor-
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mtntului, effossio, sepulcri eversio,
155, 18.
cimotEvnyµoc;, o suspin: gemitus 373, 31.
fi,·l\Qac; =ci vii o 239, 11 ; 293, 14.
âvl\(loyt•vu. ta - iivSQEc; Y.u i yuvai:xEc; 399.
7- 8.
* civl\Qoyt•vu1x<l:cm1)11 1L\'«'IQE.:;,
yuvnixFc;
xai ;i;uil)ia 39~. 18.
civ6Qu;11; săpare: effossio -135, 5.
avrnQo(a, ~rebeliune: rebellio 71, 13.
civraonx6; înclinat spre răsvrătire: rerum novarum cupidus, rebellans ; privitor la rebeliune: rebellionem spec·
tans '.:51, 26.
• civnµcix(I) 331, 18; 359, 13-1-l.
* rlvduax~. fi 333, I.
• ci.vnorn(vw 351, 8.
1i.,·coggEm].:; înalt, svelt: procerus 137, 16.
futavl\ox~ aşteptare, nădejde: bonum quod
aliquis sperat 335, 9.
cirrixBno1c; rezultat: exitus 237, 31.
ciitl!QLcpQaoto; neîngrădit, neapărat : moeni ·
bus nudatus 143, 32.
G:c6yova, tei= ot ărr6yovoi 43, 24.
cirrol\nxvt!m 243, 30.
* ciitoitooowtiţ(I) nvl dau fata cu cineva:
abstergo faciem ut aliquem obviam
habere possim 429, 20.
"* ărroipi.:qnxov EYYQacpov act de ştergerea
unei datorii : actus quo debitor pecunlis debitis eximitur 411, 24.
•AQaB1x6c; arapesc: Arabicus 235, 4.
'AQE.ix6c; războinic: bellicosus 97, 12; 217,
12; 219, 5; 227, 25; 273, 9; 331, 3.
• ăQxoc; fi = ăexuc; 193, 29 ; 213, 18.
GQµnrn arme: arma, 119, 10; _121, 22;
187, 22; 195, 17; 221, 5; 241, 11;
405, 24 ; 435, 4.
ăQQEvoc;=ăf'.>!'.iTJV 87, 17.
«exTJxla domnie: tempus quo regnavit 163,
19; imperium 165, 10.
• ciewyiw ajut: adiuvo 201, 13; 299, 18.
* ciofJEornEQY<iTl]c; zidar : muri opifex 393,
21.
• ciofJEotoxnuon1c; cel ce arde varul :calcis
coctor 297, J.
ciortl'fi'TJ, ~ = omv61ie 265, 4.
<iotQn"tl]y1x6c; nerăzboinic: imbellis 217, 11.

TURCO-BIZANTl:-JA

• d.ocpai..t6c 1 ni cpQoue1a tntăresccetătile:
arces munio 57, 32.
au3evrEuoi domnesc; dominor 189, 22;
253, 20; 287, 7-8.
aMevîLa domnie; dominatio 383, 12-13.
* auroyAuinoc; de aceeaşi limbă: euisdem
linquac 5 J, 17.
aut0xcl.Arnt0; nechemat: a nemine solicitatus 51, 23.
acpT}ALXto"tT)<;, vîrsta între 20 şi 25 ·de ani:
aetas 20 usque ad 25 annos 65, 10.
* cicpoox(ţr1> blestem, descînt, vrăjesc :·exor·
cismo aliquem afficio 95, 22-23.
cixnAivw"toc; neînfrinat: effrenus 20 I, 27 ;
203, 7.
âx{}qcp6eoc; suferind dureri: dolorosus 285,
I; ducînd poveri: onerarius 303, 14.
1

• fJciho = fJaQx11 barcă : lintris 227, 6 ;
307, 13·; 373, I O.
Bcivl\ov steag, unitate de ostaşi. vexillum,
legio 97, 2, 4.
fJaoavov caznă : tormentum 161, 15.
fJao11ouA1x6v, 1"0 181, 26; 233, 7; v. yaoµot•·
Aix6v.
fJEţLQlJ:, vizir: vizirus i. e. praecipuus
consiliarius Turcorum imperatoris 37,
30; 141, 26; 165, 12; 167, 32; 169,
8; 211, 13; 257, 25; 281, 5, 23; 283,
8; 287, 26, 27; 413, 4.
• PETJIJ6Bai;, o voievod : titulus Moldaviae
et Valachiae principis 123, 6; 239,
4; 251, 22; 253, 4; 255, 22; 431, 11.
BEonoitQat~QLO\', t6 hală de vînzare : vestium forum 427, 9.
fJiyi..a, fi strajă: vigilia 277, 3 ; 345, 8.
~1x<ie1oi;, o locoţlitor: locumtenens 2:25,
28.
fJ106avfic; murind în chip năprasnic: mor·
tem violentern subiens 191, 34 ; 195, 5.
fJ6i..oc;, glonţ ; globulus 265, 6.
* B•Havoc;-, fi = ~ fJotciVl'J Iarbă, praf de
puşcă: pulvis tormentarius 265, 3 ;
311, 10; 331, 23.

* ym6Quyµa galerie

săpată sub pămînt :
fossa longa subterranea 51, 28.
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* yaAEWnJ, 11 galeră; navigitlm 243, 10;
apud Du Cange yaAicotT)c;.
yaQ01a, fi gardă, ital. guardia: custodia 249,
15.
-y11a11ouA.1xov, to popor, ostaşi de origi :ie
greco-latină: populus, milites originis
Graecae (matres) Latinae (patres) 225,
l ; v. PnaµouA.1xliv.
yeVLtsciQil>Ec; 97, 3 t ; yEvhsEQm 179, 1o ;
yEvCiţnQOL 363, I ; ienicerh
-yov1xot11c;, <lin tată în fiu: hereditas pa·
terna 215, 20.
-yuvrmmOEAcpoc; 97, I O ; 2-l I, 31.
~e1AoxaQO(ooc;

cu inima plină de teamă: va Ide timide 37, 20.
()EcpEvOEurn apăr, păzesc; defendo, tueor 147,
25; 227, 9; :301. 7; 343, 10.
OEcpEvacoo paznic: defensor 303, 6-7.
* Oia~ouAÎJ plan viclean: consilium astutum 295, 1.
~u1xaivÎ]a1µoc;, fi şi 8111xmvT)atµou ipooµck
săptămîna luminată : septimana renovationis Pascha subsequens 327, 4;
339, 24.
* OiaAci.AT)~ta faimă: fa ma 217, IO.
<>1al.a).1a vorbă: interlocutio 81aAaA1ac; ;co1Eiv,
nEµne1v a porunci, a da sfoară în ţară:
iubere, edicere, edicta promulgare 93,
9 ; 99, 2; 105, 5; 229, I I ; 293, 3 I ;
297, 6; 351, 15.
~1aa\1Vtoµcoc; în grabă: festinanter; în cu
rînd: brevi tempore 221, 29; 295, 21.
<hataxeooc; repede de tot : valde celeriter
237. 28.
c'hmjlooµ(ţoo hrănesc: alo 165, 26.
<>1xaioro nva fac dreptate cuiva ; exaequo,
suum cuique tribuo 6 I, 24 ; îi dau
cîştig de cauză: ius do, ut quis vincat
419, 10.
c')oQul'toµl'toc; suliţaş : iaculalor 227, 8.
* Mcrl>otoc; greu de dat, de cucerit: dUficile datu 181, 19.
bc0~1a culă; domus turris munita 181, 20.
eyKAELOtO<; Închis: inclusus 141, 23.
* Efoa!;1c; punere în: immlssio 287, 10.
• Ela~acrac; ducînd înăuntru : intro ducens
259, 4.
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dao1>1Hm venit: reditus 261, 8; 289, 31.
daoooEl;o5oi; intrare şi ieşire : ingressus
exitusque 352, 12.
• EKl'tOQtcin1 deschid poarta şi ies: aperio
portam atque exeo 1~9. 6.
E>tt1'1twµa stipulaţiune: stipulatio 333, 7.
* iHn:aA!;1c;, ~ maşină de asediu pentru
stricat meterezele: machina obsedionalis
diruendis moenibus 235, 29.
ivoia-aTixooc; prin testament : testamenlo
231, 9.
EYOUtaL tfic; uyiac; tQaJtEsT)c; acoperemintele
sfintei mese: tegumenta sacrae mensae 367, 21.
ivExXAT)tEuoo reclam în apel: appellatione
reclamo 405, 14.
E1•ţuµo; dospit: fermentatus 325, 11.
ilvoQMvwc; în ordine de bătaie: acie instruc
ta 239, 20.
E:;ayopna(a răscumpărare : redemptio 395,
26.
• E!;o!;1c;, ~ scoatere : extractio 287, 10.
i!;auyaţE1v a luci: resplendere 93, 31.
E:!;iaootÎ]~ funcţionar fiscal de impunere:
descriptor, peraequator 179, 7.
* E:!;oo11 = [soooi; 289, 33.
* E:!;oQµafHţoo 1i1v orpEvOOv11v scot inelul ·
annulum detruho 287, I.
E:!;:rcel>itov expediţie: expeditio 75, 10.
E!;WXOOtQOV întăritură din afară, Cetatea
exterioară: anternurale 399, 2.
E!;OOVf(I) 57' 25.
* en:aneLAT)tLXO<; ameninţător: minax I 03, 8.
* imATJ\jlEOO sufăr un acces de dambla:
stupore corporis mentisque corripior
285, 26.
• E:m{1g1:rcLt;uv tll ouQ.i tTiv yfiv a mătura
pămîntul cu coada : cauda
terram
verrere 199, l O.
iQi1c; turceşte: izblndă I Turcice : victoria I
exclamatio 153, 18.
• E:U81aµeTQO<; uşor de măsurat, micşorat,
puţin: facile mensu, exiguus 177, 24
• eillhiQgoioo curg de-a dreptul: recto cursu
fluo 93, 7.
euvouxo:rcouAOL eunuci tineri: eunuchi adolescentes 305, 19.
EU:TC11QQ110{aaTO<; SPUS din toată inima: gau·
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dio fiduciaque Jida (scit. exclamatio)

65. -1.
Eutuxiţw

nvci fac fericit pe cineva: aliquem
felicem facio 247, 18.
EcptOQ><Oc; = El'tLOQKO<; 399, 2.

o

taQxm•l.U.=,
turceşte: fes: capitis tegumenturn apu'.l Turcos 151, 27; 179, 20.
l;aTQ (x1ov :n:aiţrov jucînd şah : scacchis
ludens 99, 17.
·
l;oyaw, oxaxw italieneşte: şah mat; Italice
shah mat 99, 32.
• l;wVToitaJtrn; înmormîntat de viu: vi vens
sepultus 103, 14.
* l;wotQocpia hrană nu numai pentru animale, ci şi pentru oameni: non solum
pabula animalibus, sed etiam alimenta
hominibus 53, 5; 57, 10.

Ti11EQovuxfhov timp de o zi şi o noapte:
diei noc!isque spatium 237, 15.
* fiµEQOXEtQoc; uşor de domolit: qui facile
mitesci potest, mamuetus 167, 27.
fiµ1ocpmQÎJc; avînd formă de emisferă: formam dirnidiae sphaerae habens 179, 24.

xafroo(w0tc;; fi crimă de de lez maiestate :
crimen laesae maiestatis 43, 5.
xathmayw vîr sub: subduco 49, 16.
• xaxoyvwµew = xaxoyvwµovico 419, 27.
* xaxooqruQoc; rău ciocănit: impolitus 221,

30.
xaµ:n:oc;,

o cîmpfe,

şes:

campus, planities

93, 6; 97, 29; 115, 7; 119, 14, 15;
127, 15; 141, 16; 187, 14; 207, 4; 222,
12; 239, 18; 257, 7; 343, 29; 433, 5;
397, 34.
xavfroxo1Qo; = cixnvnoxo1Qoc; 91, I 0-11.
xumTavEo~, o 403, 32 şi xa:n:m:hoc; 407,
15 comandantul flotei: classis praefectus.
xaQa, fi = To x<iQa 119, 8.
x<iQ~ouvov cărbune: carbo 265, 4.
xaodJ..1ov castel: castellum 379, 2.
xaoTQU cetăţi: arces 113, 1; 133, 11; 141,

13; 275, 30: 3!'17, 27; 417, 9.
* xamyov1xoT'I']<; fi drept de moştenire: ius

hereditarium 217, 34.
xntabaltavew = xaTaba:n:avaw 115, 27; 135,

13.

* xatcutQoow:n:ico stau
i>avfi ='ftavarn; 185, 7.
iMnQoc; unul din doi: alteruter 75, 23.
LEQOTEAEOTLat cununia bisericească: officium
ecclesiasticum nuptiarum 63, 34; 139,

18.
• ll'tmxii armata

de-a călare;

equitatus

39, 18.

*

looTEQLl;w pun pe aceeaşi treaptă:
quem mihi parem facio 279, 25.

ali-

xa~ouQ, xa~ot•Qt~E;

turc. ghiaur; Turcice
infidelis; quod nomen a Turcis nempe Christianis datur 77, 25; 127, 3.
xa~ijc; turc. cadiu, judecător; Turcice judex
77, 22; 301, 20.
xaMrivaJ..1oc; cardinal: cardinalis 267, 15;

315, 8; 317, 23.
• xa6E~Q(a urcarea pe tron: ascensio in
thronum 289, 18.
xa6el;w 213, 2.
* xai>ixaotoc; 2 fiecare: singulus, unusquisque 217, 19.

dreaptă:

faţă în faţă în luptă
cominus coramque pugno 331,

17.

* xatatQoxab'l']v

după roata norocului :
fortuito, cursim 71, 26.
xanvoomov chiar în faţa tuturor : coram
in conspectu omnium 83, 30; 143, 4;

219, 23.
xatEQyov bancă de vîslit, triremă; loca
remorum, triremis 69, 13.
xaTl;µav Turcice: µfi cpEuyErE 223, 26.
xatoµww 373, 16.

* xatoeuyfi 313, 26.
xaTouvEuw tăbărăsc, ridic corturile : castra
pono, tentoria figo 93, 21 ; 187, 15;
215, 11; 413, 26.

* xatwroxfic; din stare de jos: infimatis
171, 8.
xauot1JQ'aoµ6~

ardere de tot: deustio 109,

15.
• , xEMll1oµa ·cîntecul păsărifor: cantus
avium 87, 9.
xeJ..Ari chilie: cella monastica 315, 29.
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xEvtl']VOQLOV centnar=IOO litre: centenarium = librarum centum 12~, 9.
"* KEcpu},oxomT)c; tăietor de cap : capitis
amputator 301, l l.
xÂE1ooiieu loc strîmt de munte: claustrum montium 121, 27; 433, 5.
xA.iµas, o 249, 20 ; 25 l, I.
* xÂu~rovuc6c; furtunos: fluctuosus 69, l l.
xoµµiQxLov vamă: vectigal pro mercibus
ex so Ivi solitum 227, 32 ; 297, 29; 307,
14.
• x6vtE, x6vtt&Ec; conte: comes 85, 21-22;
337, 8.
KOVtoomuA.oc; 335, 29; 337, 2; KOl'OOtaUÂoc; amiral: classis praefectus 415,
11, 16; 419, 31-32.
xoueosuro străbat prădînd şi jefuind :
curso praedans abstrahensque 53, I I ;
239, IO 275, 5, 8; 323, 6·; 365, 31.
xeaA.Euro sînt crai: crales sum 35, 25,
XQ<i>..ric; crai; crales: titulus Serbiae et Hungariae regis 35, 25; 49, 21, 24; 51,
28; 79, 24; 263, 20; 273, 16, J8.
XQEfLri.l;ro I 03, 14.
XQ"iµa vină b.t i:cp KQ(~ian reus, obnoxius
233,, 23.
KQUcpoc; 353, J9.
xu(.l chir; indecl. pro xu(.lwc; 245, 35.
KUQlWWflEW numesc domn : dominum appello 293, 15.
* x<i>p1c; = xc:lµTJ 395, 3 ; 397, 34 ; 399. 6,
Âuyw6;, 241, I I.
· >..atvri, ~ ulcior mare pentru untdelemn:
magnum olearium vas 69, 3.
A.aA.a turc. bădie, maiestre; Turcice : magister 31 l, 28.
Aatmx&c; latineşte :Latine 325, JO.
• '1.1~u~1uioc; ca o livadă: instar prati 433,
IO.
A.1f3uonx6; african; Libycus 165, 23.
• Â1-frrootQw{tfivm a fi ucis cu pietre: lapidibus occisum esse 325, 14.
'1.1x11i1;w treier: ventila 307, 4.
'1.onuy6~. o lăncier: hastatus 69, 19.
• A.uxauyil;nv a se crăpa de· zi : lucescere
ante crepusculum matutinum 69, 22.
* '1.uxxocpiyytt ii ~p1\m e în zorii zilei:
dies sub auroras est 363, I?.
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µay(otOQac; 143, 16; µay(ocroo 145, I, 4,
26; 1wt'ln•1(1 155, I : 403, l 4; maestru al cavalerilor de Rodos: magister equitum Rhodi insulae.
* µux(lo~16w am o viaţă lungă longaevus
vivo 351, 8.
µuv&QlS(!l înţărcuiesc: inc ludo ut pecora in
stabulo 375, 4.
µavouâA.LOv, to, sfeşnic; candela brum quod
manu fertur 367, 21.
µaQXEcrtoc;, ;o marchiz: marchio 137, 7;
139, 11.
• µEyi011c; mare: magnus 91, 6.
µEA.aµcp6Qoc; îmbrăcat în negru : nigris vestibus indutus ut monachus 37.:J, 12.
* µiA.a.;, t> cerneala: atramentum 313, 23.
µEÂA.6yaµ~Qo~, viitor ginere: fu tu rus gener
117, 23.
µEQL&LOv partea : particula 363, 8.
µT]xuvoueylu plan viclean: consilium dolosum 39, 7.
116~LOc; o măsură de cereale şi de teren:
mensura frumenti atque fundi terreni
85, 6; 405, 7.
• 11nl.1JjH\0~6A.oc; glonţ de plumb: globulus
plumbeus 331, 19; 357, 10.
µovox1twv(oxov singurul veşmînt simplu
pe care-l purtau nişte dervişt turci :
unica vestis vilis qua dervisii quidam
Turcici utebantur 151, 12.
1mu1ouA.o; bailo: titlul guvernatorilor trimişi de Veneţia în coloniile ei: bailus:
titulus magistratuum, quos Veneti in
suas possesiones mittebant 107, 13.
1mu(.lou\'l6Ec; baroni; barones 81, 24.
~htEQyuviu Burgundia 81, 23.
JlUQL<iQ11l1w; număr de zece mii, nenumă
rat: inumerabilis 171, 1. ; 177, 4, 22;
237, 5; 325, 30; 367, I ; 431, 11.
* JlUQLOtaAnvtoc; de zece mii de talanţi, un
număr foarte mare de talanţi: decern
milia talentorum, ~numerus inmensus
ta lentorum 139, 9.
cric; amorţea tă, şomnolenţă: torpor,
somnus 41, 13.
VEUQci lege nouă : novella constilutio l 7ll, 6.
*

VuQXO

29-f>~17
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• vioozo;, noul domn: novus imperator
181, 6.
• yE1•iY.6Qm slujitoare ale bisericii: aeditu·
ae 319, ,22.
• VÎJUL 205, 19; 21 J, 6; rn7, 13; 321, 14;
.,

331, 2; 335, 5, 28; 337, 13; 371, 31 ;

373, 26.
vo11LµaQ1oi; cunoscător de legi: iuris consultus 77, 22.

oixEloilEii.w; de bună voie : sponte 417,
26; 423, .27.
olxoOEanotEuco gospodăresc: administro,
procura 295, 28.
• ofovouv, µri~a'.: o'iovouv, oux o'Lovouv cîtuşi
de puţin, de loc: pa rum, nihil 63, 20;
307, 1 ; 4 ·3, 9.
• oiooOl1t1i; oricare: quisquis 189, 17.
i1!.EOQft•c•1 nimicesc: perdo, everto 199, 7.
• 01mizµc•1v tovarăş de luptă: socius in
· bello 241, 5.
omaaooQ61w1i; înapoi; retro 241, 10.
* omafiOQflCOt; îndărăt: retro 81, 33.
-oQn{}iv vis: somnium 287, 6.
• 0Qµufi1106'· rîn:luri : in modum catenae,
continua serie 333, 20.
i1Qmyl1, xu~oi>Q turceşte: tovarăş sau sprijinitor al necredincioşilor: sodalis aut
adiu!or iniidelium 313, 6.
,:,1;11iim1~ = O(.luxTI}i; săpător: fossor b9, 29.
6m61in(lrui;, 11 cuvioasa mucenică: sancta
monia Jis martyr 369, 13.
• ouQav6~Qovtoi; de trăsnet pînă în înaltul cerului: tonitrui similis caelesti
311. 3.
iHprp1x1ăA.1oi; funcţionar: olficialis 209, 3 ;
379 25; 385, a.
iHJ)(p(x1ov funcţie; officium, munus 179, 12;
235, 2-t
1'icprruei6co nvă n pun pe cineva în funcţia
de : officium confero alicui 43, 19-20.
:rt tL50'fQL~Ji. educa\ ie: educatio 135, 9.
:c•1Â.aioxaat(.lov cetatea cea veche: vetus
arx 421, 9.
mD.o; par, ţeapă: palus, paxillus 309, 25;
433, 11, 13.
• :tC1Qa1\ElOOt;, ~ 385, 13.

* naQax1..c06co torc pe de lături: male neo
47, 24.
• :rtaQa1..6y1aµa gînd nebun; insana ratiocina tio 199, 8.
naQano(inov portiţă: parvula porta 353, 15.
1tQ(.lQ01tOV0Îj 285, 7.
* l"taQatQaxtw destrăm pe de lături: male
texo 47, 24-25.
nrr0alJ11fi1JQi'.1;co murmur pe de lături : consusurro, dam obloquor 83, 21-22.
• :trtQnxJiaavrri; ferind, abatînd din ca.le:
cedentes 6!.l, 8.
* :'tEl;eCa expedi!ie: expeditio 221, 19.
ne~Eotanov turc-pers.: hală de vînzare:
forum rerum venal:um 427, 10.
ltEQa adv. dincolo; in al!era parte 351, 24.
ltEQLQUAOV __:_: ltE(.llQUAlOV galerie, încăpere
pe de lături ; peristylium, vestibulum
365, 18.
* 1CEQLOQ(a curte, palat: limitatio ; aedes
399, 14.
mQlxwQa, ta marginile: regiones circumiacentes 289, 26.
* :tEtQ0~01..1µuioi; aruncător de pietre: iaculatorius 307, 24.
nEtQO~oA.1ati'1i;
prăştiaş:
funditor 355,
23-24.
myxEQVYJC păharnic : pocillator 235, 24 ;
403, 31.

* mn:axoxo1i1at1\i;

curier: epistolarius
141, 34.
* doxa' ltA.a; 387, 3,
• nÂ1JxEuc•1 · · · cbr~.fJXtl•rn tăbărăsc, poposesc:
castra pono, maneo 93, 5.
nA.1Jat6t,,i; apropiere, intimitate : appropinquitas, familiaritas 427, lfi.
* ltA(vttoq, o 301, 24.
• 1tVEUµonxEuco sînt duhovnic : spiritualis
officio fungor 325, 6.
noOEatrii; 20~. 7, 10; noOEotcho~ 373, 23;
417, 23. podesta; titulus magistratuum, quos Genua in 'suas possesiones
Orientales mittebat.
no&Eotati'.11 demnitatea de podesta; munus
magistratus cui momen o noOEatăi;
erat 209, 12.
* :rtoA.uvoaoo01Ji; suferind multe boale: multis gravibusque morbis vexatu~ 285, I
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xoµatil;w dau de băut : potionem do 169, 4.
rt6Qta Poartă, curtea militară a lui Baiazid T : Porta, aula militaris Baiaziti I
81. li.
;i:otaµoc; Dunărea: Dan~bius flumen 259.
16, 21; 263, 30; 271, 27, 28, 273, li;
277, 13; 397, 20, 31 ; 421, 22, 25.
rtQayµatEia marfă: merx 417, 29-30.
:rt(Hli&a. pradă: praeda 117, 13; 367, 13;
373, 4; 405, 22; 421, 24.
nQat&Euw prad ; praedor 34 7, 3.
:tQty>ml' principe : princeps 133, 20 : l 3Q, 20.
rtQOan:olr.oµm mor de mai înainte: prior
demorior 175, 16.
* n:goauttEvtEvw domnesc mai înainte: prior dominor 183, 11.
.rtQo~a.tooxriµoc; îmbrăcat în piele de oaie:
quasi ovis pelle indutus 381, 5.
.rt(.>0µvriµovEuo' amintesc mai înainte: ante
commemoro 239, 15.
:tQoo&on:m6c; călăuza care pregăteşte drumul
înainte : viae dux, viam apperiens 255,
25; 259, Jfi.
* ngonaQolxoµm mor inainte: prior demorior 189, IO.
* :TQ00&10Q1t1x6c; pe termen : disterminatus 343, 8.
* 11:Q00\11TUVtEo:) 193, 23.
* TCQOi.iitavtEW 137, 30.
;i:Q<•>tooonaQwi; mare portar : primus portarius ; capu~i-paşa 287, 25.
:;i;g<•ltoO-rQnTo>Q comandantul suprem al armatei: supremus dux exercitus 271.
21 ; 273, 16; protostrator 331, 6; 363,
10; 383, 16.
* :c11g11pÂ.iyEttoc; ars de foc: deustus 155, 20.
spaţiul între dinţi :
interstitium dentium 191, 17-18.
QYJyci&Ei; regi ; reges 75, 11 ; 85, 21.
(>~yEva, ii regina 259, 18 ; 271, 21, 22 ;
273, 15.
(>~; rege : rex 79, 16. 21 '; 133, 27; 259,
17; 273, 16, 19; 277, 7; 279, 3; 343.
4, 11.
eL'ljlEitaÂ.;~ maşinăria de război pentru stricat meterezele ziduriior: machina deiciendi pinnas murorum 79, 8.

* gayµuc; tfuv baovt(t)V
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goya. leafă: honorarium 309, 6 ; 325, 29 ;
331, 5.
§oyEuw angajez, dau leafă: mercede conduco, honorarium do 211, 18; 2::15, 28;
271, 25; 315, !fi.
oaytoµa pătură pentru cai: stragulum 393,
3; 425, 4.
* oa.Â.myyoo&T]c; de trompetă : sonorus u t
clangor tubarum 227, 13.
* aav(&a. 43, 31.
aavt"Qatl; în limba tătară, jocul de şah :
Tatarice, ludus scacchorum 99, 18.
aâ.i; = uµfuv 317, 4.
.
01a.Qal'ttOQ turc. paharnic: Turcice, pocillator 235, 25, 26 ; 237, I.
ma.xQoux în limba tătară: şah, mat; Tatarice: shach mat 99, 32.
* ot&î]QO&iw pun în fiere: ferreis vinculis
constringo 241, 23.
oxcl.xov jocul de şah : scacchorum ludus
99, 18, 28.
oxcixw l;oyaw ital. şah mat: Italice: shach
mat 99, 32.
ox'i)nt'QOV steag, unitate de ostaşi: vexillum; turma militaris 107, 10; 323, I.
oxÂ.î]QOÂ.oyiw spun vorbe aspre: asperis
verbis affor 195, 20.
oouÂ.t"av, oouhavoc; sultan 87, 24; 153, 18.
an:ExouMtwQ, gîde: carnifex 383. 23, 26 ;
385, 4.
atEV65wv, t<ov strîmtori in munti: angustiarum montium 153, I.
* ouyxa.<te&Qll;co aşez lingă mine la masă :
mensae meae adhibeo 133, 21.
ot•y 1.a(Qoµm felicitez: Llicitate alloquor
173, 3.
* ouµn:aaxiw 195,25;203, 17; 207, 7.
* ouµn:i-tteQoc; 383, 15.
* •iuµn:Âootl]c; marinar tovarăş: socius classiarius 371, 30.
ouva.vat"QO<poc; crescut împreună: simul
enutritus 221. 24.
ouvavta(Qco mă răscol împreună : simul
rebello 49, 13.
cruvav-rico I09, 22-23.
au~aoxlJ-nii; împreună schimnic: conasceta
151, 13, 17.
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* ouvbiciQJoQo.; diferit, felurit: \·arius 393, 5.

* ouvbt•olTQayfo> sufer

împreună:

simul

calamitatcs perfe·o 165, 20.
* 1n>vEttx6t; cuminte: prudens 83, :24.
* ou\'E<pwbT]i; noros: nubilus 41, 4.
ouvTQoµot; cutremurat de spaimă: contremens, pavore fractus 311, 23; 313, 3.
ou(l Sir, dominus 417, 8.
ocpaxEÎ,(ţ11i dau bobîrnace: infesto; infe·
stum pollicem alicui contumeliose in
capu! incutio 34'i, 7.
oqiEvli6vri. mrE\'l\wv inel: anulus 285, 31.

·rayrior1JQLOY traistă: sacellum, in quo de
equorum colia l:gato grana eis praebentur 425, 5.
rnsfibLOV expediţie: expeditio 409, 29.
mui; tata: pater 311, 29.
'tClQ)(lOt;, o 405, 25-26.
taxu = rnxiwi; 231, 14.
rEci<j,ri, 265, 3; mîcpoi; 241, 17; pucioasă:
sulphur
* tnxE:cnÎ,sii; maşină pentru distrus zidurile: machi na obsidionalis muris diruendis 79, 8.
* tELzoµT])'.UVîJµ<J maşină de asediu: machi na obsidionalis 127, 21.
* tEl)'.OQU/µa m:narea zidurilor: fossa sub
muros <lueta 53, ·28.
tEvrncort: tentorium 101,8; 103,5; 119,
18; 121, 6; 417, 7.
tEVtwV(I) ridic corturile: tentoria figo 103,
29; 215, 4; 239, 19.
tns turc, părinte: Turcice: pater 153, 18.
tţciyQa arc greu: arcuballi sta
195, 17.
Tl;ay(.laTOQo;; arcaş cu arc greu: arcubal·
Jistarius 227, 8; 355, 21.
1l;ay1.16~EAoi; săgeată de arc greu: arcu·
ballistae sagitta 55, 6.
* Tl;ayQo~oÎ.tx6; ce poate fi aruncat cu
u;i. arc greu: telum quod arcuballistis
iactari potest 331, 19.
* Tl;ayQo~oÂtoµa lovitură cu arcul greu:
ictus arcuballistae 227, 12.
* •l;ayQo~6/,o; = rl;ciyQa 249, 31.
'* tl;ayQOTTJ~ = Tl;ny(laTOQoi; 355, 23.
tl;ta~ouotlir.; ceauşi: primipilarii 97, 1.

* Toso~oHco trag cu arcul: sagitto, sagit·
tas iacio 273, 8.
* Toso~o'1.uto; de tras cu arcul: ad sagittas emit tendas factus 379, 6.
TOso~oÂ10110; tragerea cu arcul: sagittarum iactatio 191, 28.
TOUQxoxaÂOYTJQO<; Turc călugăr, derviş: monachus Turcus, dervisius 153, 26;
339, 17.
tOUQouv turc.: staţi ; Turcice: state 223, 26.
TQoµăl;w mă înspăimînt: intremo ·27, 27.
'tQoimHoi; înfricoşat: perturitus, tremulus
395, 12.
il;ravt~

întîlnire, întimpinare: occursus
141, 13: 281, 9; 283, 10.
Ul'tExxauoLi; ardere pînă în adînc: incensio
101, 5.
* u.1EQabLxfoi fac mare nedreptate; summa
iniuria afficio 82, 12-13.
* Ul'tEQauyil;w lucesc foarte: valde splendeo 205, 13.
* unEQEXtlllT]µL adaug din belşug: super-

addo 183, 18-19.
profunzime, adîncitură: porus 341, l.'5.
ul'toMxoi; primitor; excipiens 205, 13.
fotosavfHl;1u am păr bălan: subflavus sum
137, 13.
ul'tooxoµm 219, 7, 23; 219, 23.
uqi~ÂLO<; sub soare, răsăritul: subsolaris,
Or:ens 41, 3.
* t•ljH:tncivvu111 sbor în înălţime: per
altum vaio 193, 18.

*

u;ro~citluµu

cpax16'1.wv· turban: capitis tegumentum apud
Mohamedanos 329. 12.
* qia'1.ayxil V vălătuc: phalanga 337, 22.
q>aµEÂLa familie: familia 393, 23; 427, 5.
q>EÂOvti; = rpd.ovLov felon: paenula sacerdotalis in sacris officiis celebrandis
solum induta 323, 18.
cpLAăbixot; iubitor de nedreptate: diligens
in faciendo iniurias 175, 29.
q>LÂUQl'tayoi; iubitor de prădăciuni: avidus
praedarum rapinarumque I 75, 29.
• <pLÂonµEw cinstesc: honorific~ aliquem
accipio 253, 13; 255, 27: 293, 15--16;
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nvn n fac daruri cu'va: alicui ali·
quid dona 309, 5.
fPOQtT]yooi 391, 7.
{pOUQY.'l spînzurătoare: furca 149, IO; 409,
13.
fPQEQlOL fra\i călugări ca\·a 1eri: fratres mo·
nachi milites 53, 13, 23; 103, 29, 31;
107. 21 li, 13; 142, 21; 155, IO; 401,
24; 407, 26.
„ cpcoA.e:ci ţeavă de tun: bo:11barJae canalis
339, 17; 347, 29.
cpcoocirov tabără înconjurată -de şanţuri,
armata: castra fossi~ munita, exerci·
tus 93, 9; 145, 21; 131, 19; 243, 21;
259, 19; 271, 31; 298, 4; 343, 30;
345, 4; 37',1, 16; 385, 9; 391, 33; 433,
17.
<pcoToMzov ciyyEîov candelă: lucerna 367,
21.
xaA.clţ(li clărîm,
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deleo 77, G; 393, 18, '.29.

xahoii; de

aramă

: aeneus 307, 7.

xavco p=erd: perJo 317, 4, 7.

* xnQtl;co 197, 29.
•

z1:1Qo8e:o~ifl•l

12g la mîni: manicis vincio

241, 23.
* x1~,u1Bn ~ 339, 8.

* XQtonavoµcixoc;,
creştinilor:

o luptător în contra
Christianorum :ctebellator

39, 4.
zoovoyQocpfo> scriu istorie: hi;toriam scribo
399, 20.
* zQuooxooµoc; aurit: auro politus 47, 7.
xco~ia·dt;co acopăr cu ţărînă: terram supra
congero 91, 13.
"IJlEU8o~Băc;

pseudostareţ: fa Isus monachus
151, 10, 16, 26; 153, 12.

• 'i'e:uMro11QlCO<;,
cus 185, 32.

o Pseudolurc.

Pseudotur-

INDEX NOMINUM ET RERUM
'AoQliiv 31, 7.
'A~aoyoi 57, 22 ; 91, :io.
'A~Qaciµ 29, 14; 31, 2, 16.
'A~QUYEl;l]c; 79, 2; 247, 11.
'A~Qavit;i8e:c; 217, 15.
'"A~u8oc; 65, 15.
•Aycl.~. ~l]~L~"t'QlOc; 211, 12, 15.
"Ayye:A.oc; 73, 14.
'Ay1aoµci tT] v -ro 405, 9 ; 'A y1a "'~tu ttov 435,
8; Asmati 435. 21 ; Agiasmati 437, 5.
"Aywv OQoc; 71, 2; 181 19; 265, 22.
VAyyuQa 93, 5, 6; 101,21,25; 109,9; 113,
20, 23 ; 12 3, 2 ; V,\ '(XUQCl 165, 17 ;
429, I.
'M0.~129, 2,4,12; 31, 21.
'A8oU(lVO;", OUQ rtoo>Qyloc; 209, I l.
'A )oiiQvoc; 'lc•>avvl]c; 209, 10-211, 17; 225,
4-227, 30.
'AbQuµuvnoi;, 'AbQaµunwv I 03, 21 ; 303,
19.
'A8QLClVOU 1 ~ 51, '27; 124, 19; 131, 12, 18;
153, 28; 163, 12, 21 ; 165, 6; 167, 30:

183,17; 187, 14, 18;201, 19; 211, 2'.
227, 16, 26; 237, 6, 13; 241, 20; 245,
19; 249, 16; 259, 21; 263, 5; 277,
20 ; 281, 9, 34 ; 295, 26 ; 30 I , 7 ; 31 I,
I 4; 38'1, I 8 ; 393, 27 ; 3r17, 14 ; 399,
4, 9; 401, 23; 409, 28; 413, 18; 425,
18 ; 433, 3. ,AVOQlClVOUltOi.1; 35, 20 ; 89,
10; 113, 2; 123, 26, 32; 125, 4, 19;
127, 20: 131, 32; 155, 15, .26; 157,
23; 195, 10; 227, 22; 237, 25; 251,
19: 257, 11 ; 261, 2; 263, 4; 281, 10:
295,21; 297, 15, 18; 299, 13; 307, 17;
309, 28 ; 31 I, 2 ; 333, 6 ; 395, 6, 23 ;
407, 35; 411, 31; 419, 20; 421, 31;
423, 4; 427. 8; 433, 20.
'AvOQWYOU x6A.itoi; 147, 18.
ci.ţci1n8r~ 337, 12; 363, I.
ci.t;uµItm, 317, 22; 319, I 4.
'Afi-iiYm, a1 74, 20; 339, 13.
'A(}l]vc.tîot, ot 339, I I.
'A1cix10E\, o'i. 43, 24.
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Aiyai:ov IliiJ.uyoc; 189, 2; 275, 26; 403, 4;
427, 3, 25.
Aiyu1mm 93. 33; 205, 22.
A\'.yuntoc; 31, 1, 9; 391, 15, 18.
"AtllTJi;;, o 107, 7; 163, 27; 199, 29; 213,
22.
Atµiµovtoi;; 175, 26.
Atvoc; 419, 19, 20.
AtoWIEc; :rcoA'Ett; 39, 34.
Ah(l);\(a 247, 10.
'Axlvoi;;, 8wµU.c; o 329, 7.
ci:1uVtţ(llEc; 239, I.
cixxftv 177, 2.
'AxoutAia Aquileia 423, 8.
cixQO:TCOA~.
µiyai;; ~T)µTttQLO<;; 335, 15;
355, 5.
•AxoLaQt Akshehir 257, 3.
'A;\nµavia 255, 25.
'A;\aµavoi 41, 23; 43, I; 85, 23.
'A,.avo( 433, 7.
'A;\atftv, 'A;\atftV1J~ 273. 27; 275, 15.
'A;\~avi:tat 49, 8; 87, 14; 177 15.
'A;\~avoi 143, I, 9; 165, 14; 171, I; 179,
3, 30; 191, 31 ; 279, IO; 425, 20.
'AA.isavllQoi;; o -roii ~ouoµavou 14 7, 5 ; 151,
21. 24.

c

•AAisLoc; o •AyyEAoi;; <1195-1203> 33, 8.
'AAistoi;; o KoµV7Jvoi;; (1081-1118) 33, I, 3.
,AAESLOt; o KoµVT1 voc; (1180-1183) 33, 5.
'A;\iswc; o KoµvT)voc;, ~aatAEuc; TQanEţoiivtoi;; (1417·-1429) 139, 15; 163. 31;
165, 1; 431, 4.
'A;\i-~Ey1i;; Lydiae praefectus 151, 30; 153,
3; fortasse et Murali li. vizi rus 203,
2 ; 211, 14 ; 213, 29.
'A;\ic; magnus ostiarius Mahomedi II. 287,
25, 27.
'A;\uoaQ, KaQµtciv Iakub II. 113, 14.
'Aµciona 89, 21; 153, 29; 163, 29; 165,
2; 169, 17; 211, 3; 263, 6; 273,28:
275, IO, 13; 281, 2.
'Aµaatvoi 177, 31.
~ Aµaot(I~ A masra 209, 5.
'Aµ~QOOLO~. o cl.ytoc; 269, 9.
'Aµ106i;; Sa ms un 209, 5;
•AµtOT)\'OL 307, 12.
•AµOQLOV 243, 17.
'Aµci:Ji;; propheta 367, 26.

'AvllQfoc; vide Kata\•ewv
'AvllQovLxoc; o Koµv11voc; ( 1183-1185) 33.
5, 7.
'AvllQovueoc; o ITa;\mo,.oyoc; (1282-1328)
33, 25; 35, 4. o l'EQWV 55, 14: 101, 4.
'AvllQovtxoc; o N EcOtEQOc; (1328-1341) 35,
5; 41, 17; 59. I; 61, 15.
'AvlJQOVLxoc; JV. (1376-1379) 6fi, 9; 69,
31; 71, 8-27; 73, 1--23; 83, 6.
'AvllQovtxoc; o llEonotTJc;, tertius filius Manuelis II. Palaeologi 175, 9; 247, 6, 23.
~ AvllQoc; vijooi;; 147, 13.
'AvEµâ, nuQyoi;; -roii 73, I.
• Avva uxor Andronici III. Palaeologi 43,
I; 55, 27; 63, IO.
Avva uxor loannis vnr. Pal. 133, 29;
135, 3.
'AvtO)VLOt; tije; 'HQOXAEiac; 271, 5.
'An6xauxoc; 'AAistoc;, µiyac; llous xai E..-taQxoc; Kwvotavnvouno,,ECJ1c; 43, 18 ; 45,
4, 9.
'An6Hwv 327, 18; 375, 9.
'AQa~Ec; 39, 5; 91, 18 ; 205, 21 ; 255, 6;
317, 20; 377, 22.
'AQa~iu 3 ·
15.
'AQa~txoc; 235, 9; 255, 4; 281, 28 ; voµo;
87, 4; noAEµOt 345, 15.
. AQa'ljl 179, 9.
clQyUQLn AE1ttcL argentei. 30 =I voµLOflQ
207, 24.
'AQyuQ6:rcou;\oc;, ci:rco tTjc; ouyx;\ft-rou syno<li
Florentini particeps 267, 22.
'AQµEvia 38. 23; 89, 5, 24; 91, 31-32;
175, 26; 177, 30; 279, 23; 425, 2;
429, 17, 21.
V

'AQµEVia MEyciA11 89, 7; 111, 5.
'AQµEVia MtxQci 111, 5.
AQµivtot 91. 32-33.
'AQouyyci v 89, 9, 25 ; 91, 20.
'AQtasiQţ11c; (465-425) 95, 11.
'AQxayyi"J...ou, cpQOUQtov, Kaytatţftx 141, 17.
'AaftQ 31, 6.
'AoCa Asia, Asia Minor, Provincia Romana Asia, Asiae Minoris litus occidentale, imprimis lonia antiqua 33,
26; 35, 9; 47, 4, 14; 75, 16; 81, 31;
91, 21; '103. 21; 117, 28; 123. 11;
125, 32; 133, 3, 6; 141, 4, ~10: 145•
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16; 153. 25; 167, 4; 189, 20; 205,
27; 249, 7; 297, 5; 387, 13.
• Aa(a MtxQa 33, 19 ; 93, 34 ; I OI, 18 ;
281, 17; 391, 16.
'Aatcit'1t; YTi Asia 75, 7; 177, 29.
'Aa1tQoxaaTQOV Arx Alba, urbs, ci.Ii antiquis
temporibus Tyras nomen erat, hoc
tempore Cetatea-Albă, Turcic~ Akkerman 253, 14.
'Aaaoi;, cui urbi Ducae tempore MnxQaµ1ov nomen erat 35, I; 103, 21; 417, 4.
'Aaaugla 091 14.
'An1v Aidin (1300-1333) conditor Turcici
principatus in Lydia parteque Ioniae
siti 33, 27; 35, 9; 39, 26; 47, 4; 51,
11; 55, 13; 115, I, 5, li; 117, I; 145,
6; 215, 17; 217, 33; 221, 25; 237, 23;
Turcica more apud Ducam etiam illius
pro1ibus nomen 'ATr]v est 97, 3; 113,
16; 115, 9, 18; 219, 8-27.
'Anrvr]i; principatui Aidin adhaerens fido
animo 117. 18.
'AtnxÎj 177, 12, 25.
"At'Q01tOt; trium Parcarum una 163, 24.
'A TaAELa Antalia, 411, 25.
"At't'aAoi;. Jarantepe 103, 27.
Auyouat"atov Forum
Constantinupoleos
377, 20.

o

Auyouat'i:voc;,
uyLOt; 269, 10.
AullouMi; et-cl.x 141, 24-143, 13; 191, 1·
, AcpQLX'ÎJ 391, 16.
'AqiQoll(n1 59, 16.
'Axata 79, 3 ; 133, 20 ; 139, 21 ; 177, 12;
279. 9 ; 425, 20.
'AXEAll>ov Bulgariae urbs in litore Ponti
Euxini sita 321, 22. Hodierna Anhialos
urbs? (cf. Theophanis Chronographia,
ed. C. de Boor 437, 2 app. crit.)
'AXtAEui; 259, 19; 357, 12.
'Axµ1h·ito.aiac;, l:ETJtii~ 413, 28.
'AxQ1ll&v Ohrid 123, 26.
Ba~u;\wv

31, 17; 87, 19; 329, 18 ;357, 17;
385, 17; 391, 14.
Ba~u;\1:1\'La t'EL XTJ 309, 12.
Ba~uÂ.wvLOL 329, 18.
BaÂ.aaµ(uv, µiyai; X"Qt'ocpi'.•1..a'ţ 267, 20,
~cl.vllov vexillum, cohors 97, 2, 4.

TURCO-BIZA"JTJ"J„\

45i:i

Bcl.Qva 113, I ; 275. 30; 277, 4 ; 290, 14.· !
BaQvci~ai; lle KoQVrJALa 225, · 28.
Baa(AElOt;
µiyac' ri.y10; 269, 10.
~ria(1..1aaa ordo titulusque coniugis'
imperatoris 139, 8; 269, 21; atque; 1
despotae 395, 26.
· :I
~aaµouÂ.Lxov 181, 26; 233. 7 ; v. yaaµou·
ALx6v.
· ;,

o

.,

mii;

~EţLQTJ<;

37, 30; 257, 25; 281, 23; 283, 8,.
26, 27; 413, 4; idem 1tOt'Q(x1oi; xoi
µEacl.ţwv 165, 12; 167, 33; 261, 10;
349, 9.
~ETJ~68ai;,
titulus Moldaviae et Valachiae
principis 123, 6;239, 4; 251, 22;25"3,
4; 255, 22.
BEfrÎ)Â. 367, 28.
'!
BEÂ.OyQallov Beograd Belgrad 421,: 20, 32;: ·
v. IIEAoyQcl.llw.
BEvn(a 85, 19, 23; 149. 11; 247, 19-249, •
25; 265,25, 26; 267, 11; 269, 16, 17;
329, 29.
BEVEtLXOL 147, 15-149, 18. 163, 20; 247,
4-251, 20; 265, 26; 269, 18, 19; 309,;
19; 329, 27, 29; 337, 16; 345, 5; 373,
32.
BEvEt'OL 67, 17; 85, 24; 169, 11; 307. 11.
BEv1aµfiv 31, 6.
BT)aCJaQ(oov t'fjt; NLxa(ni; 267, 19.
~(yÂ.a vigilia 277, 3; 345, 8.
BL6-uv(a 33, 20; 35, 2; 39, 27; 47, 3; 55,
28; 75, 7; 77, 9; JOI, 18; 117, 30;
199, 15; 201, 26; 235, 29; 427, 13; :
429, I.

o

Bi6-uvo( 53, 20; milites Turcici Bithynia
oriundi 153, 6.
~1xciQt0i; locum tenens 225, 28.
BMyxai;,
355, 7.
BÂ.O)(EQVaL 63, 34.

o

BÂ.ax(a Ţara-Romînească 123, 5, 9; · '133,
19; 155. 25; 165, 7: 181, 18; '189,
18; 227, 18; 239, 1, 4; 247, 2; 251,
22, 21 ; 253, 15-27 ; 255, 22 ; rn3; 1.
16; 291, 3; 431, 11-23.
·1
BMxoi R.omeni 87, 14; Valachiae R.orheni
157, 5; !fii, 4; 169, 32;" 177::23;
179, 3, 30 : 251, 26 ; 253, 2; 275, 23 ;
433, 19; o[ EV tE tll> Auxoatoµ(ql oi:!
xoîivn; BAcixm 427, 24.
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BJ..ci.xoc;, o Valachiae dominus VlaJ-Ţepeş
(1456-1462) 431, 17; 4'33, 4. 15.
Bownin 247, 24; 269, 17, 18.
BoanoQoc; Cimmerius 91, 31.
~otnVTj<; Mva1rn; 265, 3-10.
BouÂ.yaQia 123, 25: I .'33, 19; 177, 14 ; 257,
20; 337, 7.
BouAya(IOl 87, 15; 165, 7; 171, I; 179,
30; 273, I; 291, 3; 337, 7; 413, 25.
BouJ.xoc; pater Serbiae principis, Georgi i
Brankovic (1427-1456) 257, 17; 397, 4.
BQUEAa, Ta \'icu~ in Asiae Minoris peninsula, quae ad insulam, cui nomen
Chios est, \·ergit, situs 221, 26.
Buţci.vno\•

43, 9; 59, .'31; 111, 14; 301, 26.
45, 15.
Btţ<:1v11 Cavarna ·321, 22.

Buţci.vnot
Buţc),.,

ral\ unus ex 12 filiis lacobi patriarchae
31, 6.
raAcltat, Ol habi!atores pTO\'inciae ruÂ.a·tia 91, 3·ţ_
raAatâc;, o el rn),fLTTjC, o Gaiala, 7.1, 3;
137, 25, 28; 139, 2; 209, 5; 291, 4;
329, 23, 26 ; 333, 5-22; 337, 19,
20; 343, 28; 347, 12-349, 16;351, 24:
373, 9-21; 39'3, 12, 19: 405, 15.
ra>..rnia Galatia, Asiae Minoris pro\'incia
33, 22; 101, 17, 29; 113, 20, 26; 123,
29; 165, 17; 429, I.
raA.anvoi, oi 349, 3.
yaAEWUJ, ~ species na\'igii celcrrimi 241,
10.
l'oiJ101ov OQoc; prope Ephe~um urbem 121,
29; 243, 19.
yoo11ouÂ1xov. r6 populus originis Graecolalinae: imprim:s milites ex palribus
occidentalibus el matribus Graecis
nati 225, I.
ratEAoi:1ţoc; ~Ofll\'ixoc;

411, 31 ; 435, I.
411, 29.
ranÂ.oi·ţoc;, OU(I NtxoAaoi; 417, 8; 421, 8,
13; 433, 25: ranÂwuţoc; 435, 2-8;
Nicoloso 4'35, 22; 437, 9. Luchino
Cataluso 435, 14: 427. 8.
ratd„ouţoc; <l>(lnnţi')aY.o, 67, 22; 69, l-29;
73, 29; 81, 2(i.

ratEAOi:•ţoc;

~,\Qt\'Ot:;

rEµtotoc;,
21.

o E( AnxE5mµovirrc;

Plethon, 267,

yEvitţaQOL

et yEvLtţciQLllE; 97, 31; 179, 10;
36'3, I.
revval\1oc; Ol(OAcL(ILOt:; XOL Y.m'tOÂ.LXO; XQLtfic;,
C-poleos patriar~ha (145'3-1459) 315,
29; 317, 13: 323, 23; 329, 5.
revofon 67, 13, 15; 85, 20; 209, 1-13;
329, 25; 331, I; 335, 2; 405, 27.
revo-L1t11c. Junus, c_lassis Turcicae praefectus 415, 10--.26; 419. 10, 30.
rn•ouirn1. ni 25, 15, 17; 67, 17: 73, 4 :
107, 29; 137, 25; 139, 4; lfi9, 10; 207,
16; 209, 25,26; 243.31; 291, 4; 307,
11;315, 11;329, 23; 331, :3; 347,
12; 417, 29; 419, 4.
rEVOUltl]t:; 67, 13; 123. 17.
reQJlUVLO Gali ia 67, 8: i\tOL <l>Qayy(a 85,
21.
rE(iµmol 41, 21; 205, 21 i. e. rci.Ho1 Franci 67, 9: 93, 35.
YEQOuaia 43, 27.
rEWQYLOt:; llEarrotl]t:;, XQclÂ.l]t:; l°:EQ~im; (14271456), 257, 17-27; 263, 21; 271, 17,
24; 287, 29; 395, 23.
rEWQYLOt:; o ozo)„UQLOt:; 267. 21; 315, 29;
vide et rnvcibwc;.
rEWQYLOt:; o <l>tA.av-6(.>wmvoc; 259, 24.
rEWQyirţ-:uy1c; 153, 30.
I'/1.UQEV1ţ<t 279, 11.
rQmxoi 267, 7, I~. 23; 269, I; 317, 29;
319, :3, 4, 2.J.
rQ11yciQtn.; xoi l'(llJYOQtr>c; i. e. Nazianzensis et Nyssensis 269, 9, IO.
rQl]YOQLOc;lll. (1443-1450) 315, 5; 317, 30

&un.li p.;almisla 31, 16.

o Kouvl]vo.;, ~rtrrLÂ.Eu.; TQ<t:rEţouvto.;
(1458-1461) 431, 3.
~a).w.irm 93, 34.
~'lAJWtlrt 179, 2.
~aµaoxoc; 91, 15-20.
âciv unus ex 12 filiis Iacobi palriarchae 31, 6.
~civELOV Thraciae urbs. cui nomen el Ar16·
\'Etov erai, in litore Propontidis sita
inter Heracleam el Rhaedestum ?ii,
27.
M.vou~t;, o Danubius 47, I!; 79, 2t; 8 •

~a~rn
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21; 123, 8; 149, 25; 169, 32: 177,
31; 227, 28; 259, 2; 23;:l, 20: 275,
29; 295, 7; 41'3, 3, 8, 20; viele el vr.
aq~o;.

MQxou= (ace. pi.) Thraciae urbs in Ponti
Euxini ore sita 245, 26.
<IEarrotT)<; titulus honorificus ab imperatore
Byzantino in principes extra,eos collatus 259, 23-21.
iiT)~lÎJtQLO<; 'Ayâc; 211, 12, 15.
i\T)µÎJtQLO<;, o Miyac;, fi ă.xo6noÂ1c; 335, 15;
355, 5.
i'1YH•ÎJ TQtoc; Ku~c;l\'TJ<; 329, 7.
!'1T)µÎ]tQtO; Ac/.oxn91; v. Aâaxa(lL<; AEovtâQL<;
i'1TJ!n'1rQ1oc; o CTa).rr10Âoyoq, quintus filius
Manue\is IT. Pal. 176, l O ; 269, · 21 ;
425, 16, 18.
AT)µT)t(liou vn6c; Thessa lonicae 251, 15.
Si\µoc; 1\ 69, 22, 24; 83, 31; 111, 16.
iiLa~oÂ.oaâyyEÂ.oc; nomen proprium 73, 15.
dLl)uµotEL)(OV 35, 11 ; 51, 2 '. 27 ; 5·1, 12;
309, 24, 28.
AmAOX\OVLOV 35:5, 4; c\•:rÎ.ni'; f(j,„,. 337, 2,
20.
<lopiicrn1w; 41, R; 1ifyrrc linpf "1W'C Toii
rp<•lncl.rnu '.!51, IR I> 11fycc 1'1 .„,:,H1xn;
3R 1, ! 5.

L\n1'•x •c (, J\[01'19rţo111r).nc; Al :xios V. (120t)
33, 8.
tiouxac: MtzNi'tÂ. scriptori.; avus paternus
47, I.
tiouxrov, yivoc; t&v 47, 7.
<louxac, o 11iyac; l)ou1wc, ~01··; 43, 19; 81,
23; 8.5, 21; 133, 19; 147, 5, 15; 209,
12; 247, 2:?, 23; :345, 7: :55, 19;
379, l, 4, li 15, 19; 381, 3, 19,
29, 32, 33; 383, ~5.
iiQayouÂ.to; Vlad Dracul, Valachiae dominus (1431-1446) 25.3, 21-27; 255,
22; 259, 2-16; 26~. 8-15; 273, 14.
AQartEQlO<; CI>(lnvtţi;axoc; 405, 14-21 ; 407,
2, 26; 411, 19, 23.
(\Qouyycig1oc; 20 I, 17.
tiuarQu Dorostolon, Dristre, Silistra, 431,
19.
'E13Qai:OL 347, 8.
287, 25; v. Evrenez.
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UExtroQ Priami, Troiae regis, filius ~59, 20.
'EţExlaq propheta 32~. 16.
EÎQÎJ''TJ (797-802) itl, !.
'EA.oim; xoÂno<; sinus in Asiaticu litore
Aegei Maris '.:07, l·L
'E/,iv11 filia Joannis VI. Cantacuzeni el
uxor Joannis V. Palaeologi 41, 22; 63,
4, 31; 65, 2, 8.
'EAEV01TO\'TOC 3:3, 23.
'EA.1iţ 39, 29; {, rou Mavroxia 'EA.itt. 113,
17; Mnvmxln-'EA.tiiţ-myic 115, 19 ;
Mavrnxloc; 115, 34 ; l\fovrnzim; 'EA.1il;nq 155, 7.
'EÂtEl; OIOQOrtTâQ 235 24, 26; 237, I.
'EHâc; 177, 12.
"EHT)v 57, 29 "EH11\'r; 31, l l ; 95, 17;
319, 10.
'EUT)v1xri ftnfh'n1Hrn 267, 17.
'EH11vlc; 59. 1:1.
'EHÎ]artovrn~ 33, 2.3; :35, I, 8; 67, l-L 26;
13::1, 3; 147, 20; 149, 14; 225, 6;
279, 3; 299, 8; 307, !1, 10; :339, 11.
'E"cii~ 29, 5.
'E, c:1z 29, 9.
'E';rq1Ll.1ov oppi<lum munitum in Chersoneso Thraciae situm 65, 20. 183, 33.
'E!;r1µ1/,1ov munimenturn lsthrni Corinthii
~ 79. 4-19.
i!;1aron'1<;. o \'i<le lnd. verborum.
frtOQ)(Oc; 43, 18.
'Em~<lw1 arx in litore Propontidis sita
prope Selymbriam urbem 303, 21;
305, 9; 321, 25.
'EQ1aa6c; Hierissos ? urbs 181, F-l.
"EQµrov, ri•rns Gedis-tal, l 17, 21; 221, 16
241, 24.
'EQUfrQci E>ciA.naou .'31, 9.
'EQuflQaf Asiae Minoris urbs in litore Maris Aegei sita in peninsula, quae ad
Chium insulam \·ergit 231, 26.
'Eai Isa-beg I. 47, 4.
'Eaic; Jsa-b2g II. 113, 16 ;· vEacrm 219, 9;
'Eoic; Jsa, secundus filius Baiaziti I. Ilderim 101, 27; 113, 21, 24.
Eiij3o1u 75, 19; 147, 18; 149, 11 ; 249, 1;
251, 21.

Euyiv1oc; Eugeniu~ IV. papa (1431-1447)
265, 19.
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ElisELvoc; 13 I. 17; 189, 2; Elism·oc; Ilov'toc;
79, 3; 113, 1; 123, 4; 133, 10; Ilovnxci flEQTJ 175, 10; 181, 18; IlovnxÎ)
8cikaooa 69, 7: 245, 24; 297, 28;
395, 18 ; 429, 8 ; Ilovnxo'' Il[A.ayoc;
253, 14: I16vwc; 131, 19; 307, 10; 321,
22.
Et•Qoc; ăvEµo:; 197, 4.
'E\JQwitTJ 9j, 15.
•EqifoLOl 105, I ; 115, 8, 29.
~EcpEooc; 33, 26; 35, 10; 39, 25; 47, 9;
109, 7, 10; 115, 5-32; 117, 11, 23;
119, 2-19; 121, 13-35; 123, 15;133,
4; 141, 22; 153, 12; 189, 23; 219,
13. 221, 25, 32; 235, 7; 241. 25: 245,
9, 33: 267, 17.
Za~ouku'1v 31, 5.
Zciyavoc;, ~E't;,LQTJc; 275, 22; 30 I, 15; 373,
15, 20.
't;.aQXOA(i,(;, 151, 27 ; 179, 20.
't;,a'tQLXLOV vide indicem verborum.
ZEuc; 73, 11; 151, 5.
Z11"touv1ov Graeciae urbs, cui nune lamia
nomen est 111, 24; cuius nominis
urbem Ducas etiam alteram propius
Thessalonicam in valle Strymonis sit am
indicare videtur 127. 2'.; 239, 9-13;
245, 26.
ZLX;(OL 91, 30.
ZLtjv1ov Transilvaniae urbs Sibiu, Hermannstadt 259, I I.

'HQcixAEta T~c; E>Qci-xiic; 73, 27. 271, 4.
'HQaXAEil)m 375, 9.
'HQaxkjjc; 167, 25.
'Roata~ propheta 327, 19; 329, 16.
'Hoaii veteris testamenti patriarcha 29, 16.
0ciooc; insula 413, 31; 423, 10, 17.
8eoBoo(n ooLOµciQ'tuc; 369, 13.
8E6llroQoc; AcioxaQLc; (1204-1222) 33, 12.
8EoBoJQo; AcioxaQLc; (1254-1258) 33, 14;
49, 12.
8EoBroQoc; o Ilakmoi..Oyoc;, Manuelis li. frater 71, 8, 30; 72, 10.
8EoBloQoc; o Ila>..moÂ.oyoc; Manuelis II. filius 85, 17; 137, 6, JO; 139, 23: 175,
8; 247, 6.

eeoBwQoc; µaQxiCJLoc; Mov"t11c; <I>eQaQa 137, 7.

8eoi..Oyoc; 161, 21-163. 8; 229, 28, 30;
231, 17-235, 13 ; 8eo) oyoc; o Koc.w ţ,
173, 2; 229, 16; 8oÂ.oyoc; 163, 8.
0EOoaÂ.(a 181, 18 ; 8enakla 35, 21 ; 113,
16; 123, 2·1; 133, 11; 173, 27; 175
9; 189, 16; 239, 7; 247; 10; 273, 25.
8umk1xai: Buvăµuc; 39, 18.
8eooai..ovLxai:oL 247, 19; 8eooukovueeic;
247, 12. 27 .
8eooai..ovixTJ 35, 21 ; 79, l; 111, 23; 116,
4; 127, 7, 22; 157, 7, 14; 159, 23;
189, 19-25; 199, 30; 239, 9; 247,
7-249, 22; 251, 19.
8T)~m 247, 10; 279, 4.
0oÂ.oyoc; vide 8eoi..Oyoc;
8QQ.xm, ol 93, 34; 8QQ.KE~ 211, 29.
0QQ.XTJ 35, 11, 20: 47, 12: 53, 10, 19·;
55, 20; 59, 32; 65. 14; 77, 29; 111,
20 : 115, 11 ; 123, IO, 24; 125, 28 ;
1.33, fi, 141, 29: 147, 7; 155, 15; 157,
3; 165, 7; 167, 4: 169, 14, 31; 171,
33; 173, 8; 175, 16; 177, 9, 25; 179,
2: 185, 21; 193, l; 203, 19; 213, 17;
219, 12 ; 245, 30 ; 249, 8 ; 263, 18;
265, 22; 273, 25; 275, 11; 281, 26;
295, 6; 297, 5; 413, 20; 8QQ-KLxai Buva1mc; 39, 18 ; 49, 20 ; 0QQ-XLXOc; OTQ«·
-ro; 153, 5; 185, 26 ; E>Qq.xii>a 11iQ11
51, 7; 127, I; 133, 2.
8ua"tELQa Asiae Minoris urbs in Lydia
septentrionali sita, olim Pelopia, nune
Akhisar 221, 13; 239, 19.
<->uQam, tei Asiae Minoris urbs inter Smyr·
nam et Ephesum sita 105, l ; 133, 4;
221, 25; 245, 32.
0UQatOL 105, I.
0roµu~ o 'Axivo; Thomas de Aquino 329, 7.
8roµcic; o Kavrnxot•'t;,T)voc; 261, 32.
8wµu; o IlaÂ.moA.oyoc;, filius Manuelis II.
Palaeologi 175, 11 ; 279, 9 ; 425, 15.
"IayaQtc; :\I ciQxoc; 231, 6.
'Iciyyoc; vei 'IUyxo; loannes de Hunyadi
regis Hungariae locum tenens (14461453) 271, 21-273, ~9; 277, 8-32;
291,9;341,23; 243, 6-21; 421, 25.
'laxei>~ patriarcha veteris testamenti 29„
16; 31, 4; 271, 16.
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'Icixcl)~O~

v. Kamvfoiv
'Icixc•1l3oc; Tivtuf1n-t1xc\c; 323, 26.
'IciQt8 patriarcha Hebraeus 29, 8.
'lyyA.fjvot i. e. Anglo·Saxones 79, 21-22;
205, 21; 209, 27.
'ltQEµ(ac; propheta 341, I; 357, 14; 387,
8; 391, 9.
'IEQ6v et 'IEQoii ~t6µ1ov exitus Bosphori
Thracii in Pontum Euxinum 111, 25;
187, 2; totus Bosphorus Thracius 275,
28; 277, I ; 299, 2, 10; 297, 3; 337,
:l;j,

'IEQ01JouA.iw 327, 5; 387, 24 ; 391, 10, 14;
vfo 'IEQ01JCJaAÎ]µ i. e. Ka>vatavnvou1toALc; 391, JO.
'ltQ6V1Jµoc; 269, 10.
'Ieaal Turcorum princeps 39, 26.
"I1;A.ut1'1 Bulgariae vicus inter Sofiam et
Philippupolin situs 273, 3; 413, 25.
'Iriaoiic; Na1Jfj Hebraeorum <lux veteris
testamenti 31, 12.
'Ix6vt0v, /(onya 117, 33; 141, 5, 8; 155, 20;
243, 7: 257, 4; 273, 28: 275, 3, 5.
'H.h•Qtx6c; l\lyricum 123, 24; 177, 25.
'V.tQÎ]µ i. e. Fulgor, cognomen Baiaziti I.
(1389-1403) 109, 29; 181, 13; 183,
9; 189, 15, 17; 191, 32; Hl3, 4; 199,
20; 219, 20; 257, 13; v. et Tiay1aţfit.
"Iµ~Qoc; insula 411, 35; 423, 10.
YJµ~QLOL 403, 5.
"Ivaxoc; 31, 10.
'lvl>o( 93, 33.
"lou8ai:OL 31, 11; 49, 16, 18; 327, 13; 357,
15.
'Iou8ac;, 1Ji.6c; 'Iaxw~ 31, 5 ; 389, 5.
'Iou8ac; nQoMt'Y)c; XQLCJtvii 271, 15.
'IouA.wvoc; cardinalis 267, 16.
'louottVlQVOc; (527-565) 31, 25, 27.
'lo1Jottvuivrov, Ex. t&v v. 'IroâvvT)c; Aoyyo<;.
lltltOBQoµoc; hippodromus C-poleos 69, 23.
'lltQmiµ 167, 33; 171, 20; 203, 1,31;
283, 27.
'Iamix veteris Testamenti patriarcha 29,
16.
'Iaacl.xLoc; o YAyytA.oc; (1185-1195) 33, 7.
'foaX·ltOOW~ 283, 26, 34; 287, 28.
'IacixaQ 31, 5.
'IatBc:>QOU vaoc; Chii insulae ecclesia 40!>, 19.
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'lall\oiQoc; metropolitanus Russiae episcopus 267, 19; et Poloniae Cardinalis
315, 8.
'laµaiiA. Calliupoli praefectus 419, 30; 421,
15; 423, 21.
'foµafiA. Sinopensis Turcorum princeps 429, 9.
'la7tav(a Spania 209, 27;
'lanavol 93, 35 ; 205, 21 ; 'la7tav6c; 415, 18.
'foQaÎ]A. 271, 10; 357, 16; 369, 3.
yfotQOc; 123, 23; 157, 4; 177, J0-28; 217,
15: 229, 2; 237, 28; 263, 25; 275,
22; 277, 23; 397, 9, 22; vide et Mvou~Lc;'

'ltaÂÎj 59, 15.
"haA.la 67, 4, 8; 69, 2; 85, 20; 137, 7
22: 139, 5, 6; 209, t26; 249, 12; 261:
21; 265, 16, 20, 24; 269, 28; 279, 15;
349, 31; 391, 16; 425, 15.
'ltaA.o( 67, 9 ; 69, 28 ; 79, 22 ; 93, 35 ; 99
32; 205, 21, 25; 207, I; 227, 24; 267,
15, 26; 315, 14; 317, 29; 347, 11;
405, 25.
'ltaMc; 409, 7.
'Irocivv'Y)~ ~ovxac; BatcÎ.t1;'Y)c;
(1222-1254)
33, 13; ,55, 12.
'lrocivv'Y)c; VJ. Kav'taxou1;'Y)''oc; (1347-1354)
35, 7; 41, 15, 22; 43, 3-27; 47, 17
21; 49, I; 51, 3-24; 53, 5-13; 55:
16-32; 57, 10, 30; 59, .20-29; 61.
10; 63, 5-21; 65, 3, 12, 16; 67, I,
5, 20; 69, 25; 71, I ; 75, 2.
'lrocivv'Y)c; o Koµv'Y)voc; (1118-1143) 33, 3.
'lro civv'Y)c; IV. o Koµ\Tl\'oc; TQam1;oiiv1:0c;
(1429-1458) 431, 4.
'Io>avv'Y)c; AciaxaQlc; (1258- 1261) 33, 15 ;
49, 15;
'fo>ciw'Y)c; Aoyyoc; Ex 'tci>v 'louanvuivcov 331,
1-12; 343, 27; 347, 9-20; 353, 9;
355, 17; 357, 5, 23, 371, 25.
'I roci vvric; V. TiaA.moA.6yoc; (1341 -1391) 35,
6, 14; 41, 12, 21; 55, 27; 63, 31; 65,
l, 7; 67,2, 8; 69, 22; 71, 7-22; 75,
14 ; 77, 4, 8. 'lrocivv'Y)c; orEQrov 425, 10.
'fo>uvvT)c; VII. TiaA.moA6yoc; (1390) 71, 28;
73, I, 24; 83, 7-32; 85, 2, 13; 87,
I, 5; 89, 10; 113, 5; 173, 27; 175, I.
'IrocivVT)c; VIII. ITaA.moÂ.oyoc; (1425-1448)
85, 17; 129, 4, 12; 133, 27; 135,
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4-15; 137, 6-139,3,•5; 175, 7;229,
13; 233, 6; 237, 10; 239, 5; 245, 23;
247,6;251, 24; 259, 24; 265, 16;
269, 21; 279, 14; 289, 28; 319, 17.
'Icoc.ivvLa. TU 133, 20; 247, I I.
"folVo; 153, 6; 'fon•Eii; 145, 18.
'foivia 35, 17: 39, 25: 51, 14; 107, 28;
113, 17; 115, I; 141, 30; 145, 18;
149, 29: 151, 31; 205, 6; 207, 15;
219, 14, 27 ; 241, 28.
'Iwa~cr unus ex 12 filiis lacobi patriarchae
31. 6.
'I(l)o~cr II. I\(IJvaTavtwourcoi.rc»; :wTQtciQxTJ;
(1416-1439) 139, 18; 265, 17.
Kayn.irrry 305, 7, I O.
KayLarţ~Y. 141, 18: v. 'AQxayyf.J.ou 'f'QOUQIO\'.

Ku"ivc.iv 29, 6.
KmoaQEiu Knrrm11loxir1; Kayseri 111, 5.
Ka>.A1ot•1toh; Galipoli Gelibolu 39, 20;
41, 8: 51, 23: 53, 9; 115, 14; 123,
17, 19; 139, 24; 147, 9-21; 149, 2,
24; 171, 22; 177, 27; 181, 18-27;
183, 35; 185, 8; 197, 6-199, 5; 201,
32; 203, 28 ; 211, 18 : 213, 24 ; 223,
33; 225, I, 8; 227. I, 20, 34; 237, 14;
241, 23; 245, 20; 263, 9; 275, 27:
281, 8, 33' 283, 2, 5; 299, 8 ; 403,
30 ; 409. 27 ; 411. 25 : 415, I O ; 419·
I, 30; 421, 17,
KciJJ.1oroi; papa Ca!ixtus Tll. (1455-1458)
423, CJ.
-xciµ;cui; T~; 'Abo1uvou:c1)i,Eco~ 283, 7.
Kanaxo\lţrl'·1'1, 11 uxor loannis VI. Cantacuzeni (1:347-135t) 53, 3, 17.
Kavmxou1;11v6; gener Lucae Notara 383,
I ; pater eius fuit 11e /ac; /Soµforncoc;
383, 15;
Kuvmxoul;11voc; 0coµă.;, cuius sororem Georgius Brancovic, Serbiae crales, in
matrimonium duxit 261, 33.
l\avruxouţ qvoc; 'Iwnvn1c; v. 'IwcivvTJc; VI.
l\m•mxoul;l]VO~.

K'tVrnxoul;l]VOc; Mud}atoi;, filius Toannis
Cant. 65, 4. 19.
Kavwxol•l;l]v<'>c; ~tQa~oµut"l]c; 239, 10.
Ka;mullâxm 137, 31 ; 279, 24.

vr.

Ka<t;wl\ox(a 33, 22; 89, 6; 91, i32; 153, 29
11 c'ivw K11mmllo <L•l 175, 26.
KaQmouA.o\•x 163, 31.
KaQatouoou<p 281, 3.
KaQaµr.iv quo nomine Ducas Turcorum prin- .
cipes, qui Iconii regnaverunt, appellat,
etsi iis non semper hoc conditoris
illius principatus nomen erat 119,
1-121, 17; 141, 4, 8; 155, 17, 21;
169, 11, 13: 171, 29, 33; 243, 8-245,
5; 255, 3-257, 8; 273, 24-275, l l ;
281, I, 3; 291, 10-292,3; 295, 13, 18.
KaQciauQ Phrygia Salutaria 109, 28. KaQciaoQLV 293, 2.
KaQa<rÎ1c; 35, 2.
KaQaaou;coOL; 115, 2, 30; 117, 2.
KaQat"l;lu, KuQm:l;La;cEy,
KaQat1;u:i:rry1c;
321, 21, 27; 327, IO.
Kâ.QEc; 177, 31.
KaQirt 33, 20, 26; 39, 28; 75, 7; 101. 18;
109, 16: 113, 18; 115, 19; 117, 5;
143, 23 ; 144, 25 ; 155, 4 ; 40 I, 25 ;
403, 24 ; 4 19, 31.
KuQ1uciv nomen principum Turcici principatus Germian, etsi hoc nomen conditoris illius principatus iis non semper erat 35, I ; 39, 22, 23; 96, 6;
113, 14; 119--121, 17; 143, 23.
Ka(.lµtc.iv 'AA.uaciQ v. 'AA.uaciQ
KaQua Mryc.i.A.11 vicus prope Adrianupolin
187, 14.
KataA.c.ivoL 209, 26 KatrA.civoL 41. 8; 415, 32.
Katmicov, 'AvllQfo; xai 'Icixco~oc;, EK t"cOV
207, 16.
Kat"aq:uy(o1c; 1 f.v toic; 30 I, 2.
Kauxcima OQl] 429, 22.
Kac:p~ o Feodosija 209, 5; 315, 14; 427,
25.
Ka<panvoi, oi. 307, l).
KEA1tciţl]a1; 219, 14.
KEQănoc; x6A7toc; 335, 16; 337, 21; .1'39, I.
K1Auda 33, 20.
KCA.1xEc; 177, 31.
KuiJv tou ~ taUQOU 363, 20 ; 365, 15 ; rnu
MEyciA.ou Kcovornvdvou 365, 6.
KA.uţoµrva(, a[, 221, :26.
K6A.xo1, ot 425, 2; 421, 23.
Ko~1civco''• l'taQc'.r. t"WV 425, I.
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XOµl]<; 201, 17.
xoµ~tl]<; 93, 27.
xoµµEQXLa 227, 32; 297, 29; xoµµEQXLOV
307. 14.
Koµvl]vo( 33, 6.
Koµvrivo; 'A).isLO; vide 'A).i;10<;.
xovootaîiAo<; 415, 16; 419, 31; 11iya~ xo·
vootaiiAo<; 415, I I. 11iya<; xovtoota'l' AO<; 335, 29 ; 337, 2.
KoQa; vide 0ro1Jiyo;.
KoQLv{lo<; 425, 14.
KoQVlJALII, BaQvci~a<; bE: 225, 28.
Kooµi/)1ov 327, 9; 337, 21; 379, 14.
KoooBa 277, 24.
Korucie:tov Kuthya 39, 21; 101, 22; 103,
12; 257, I; 275, 2; 293, I.
Kou/.ourmo tuu ~mvita~ 421, 5.
Kouvtot'.•l;l]<; 71, 11-18.
KouQtlJ<; 239, 21-241, 20 ; 245, 21.
KQ~<; 151, 9.
KQi'jtm, ol 233, 12, 28.
Ke~tlJ, fi 147, 18; 149, 11; 249, I.
XQLtÎ}; xa0o/,tx6<; 267, 22.
Koovo<; 73, 11.
Kvl)oovlJ<;, ~lJ1n'1rtno<; 329, 8.
Kuţuw<; 321, 5.
KvxAcil>ai vi']om 35, 15; Kvx.).cl.l)f<; 75, 19;
147, IO, 18; 415, 20; 427, 3.
Ku1tlJ 141, 14.
KW'lYO<; 345, 5 ; 349, 17.
KuQLxo; 'Iouonv[a<; 407. 4, 34.
KuQLkAo<;, b ă.yLO; 269, 9.
Kuwv, o Orion constellatio 79, 23.
K(!)VOtaVtLVO<; b l\1Eya.<; 31, 22, 24; 75, 29 ;
345. 14; 36'5, 6; 3~5. 2fJ.
Kwvcrrn\'Tivo<; VI. (780-797) 31, 27.
Kwvcrmvri:1·ot; XII. flu).mo/,oyo<; (14481453) 175,9; 279, 2-13; 289, 16-29;
293, 8 ; 329, 22.
KcJ)\'Otcil'TLl'OU:tOÂt; 33, J '); 125, 6 ; 127,
23; 12), 18, 26; 131, 3; 139, 23;
141, 5 ; 14 7' 26 ; 161, 16 ; 191, 9 ; 202.
24; 22.::l, 3, 18; 251, 23: 265, 21; 269,
18; 281, 15; 293, 32; 307, 25; 309,
7; 311. 13; 315, 16; 321, 8, 15; 323,
6; 391, 14; 401, 22; 427, 8; 431, 5;
µl]tÎ}Q tWV ltOAECllV 127, 9; l] l{wvoi;avtl1•ou 43, 3; 47, 2; 57, 19; 61, li;
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77, 23; 83, 14, 25; 125, 34; 127, 21 ~
139, 28; 149, 19; 169, 3; 203, 22 ~
229, 12; 251, 27; 265, 23; 269, 30;
279, 18; 297, 4; 349, 15; 399, 7;
K(!)VOtaVtÎVOU 133, 9; 175, 4, 12; 197;
11 ; 235, 30 ; 399, 9 n01,1<; 33, 12, 11 ;
57, 7, 31; 61, 3; 63,8; 67, 8, 10, 20„
27, 71, 2; 73, 8, 21; 75, 8; 77, 21; 79,
I, 6, 17 ; 81, 28 ; 83, 32 ; 85, 3, 12 ; 87,
I, 6; 89, II; ·111, 17, 24; 129, 12
20; 131, 5, 16: 133, 2; 137, 9, 31;
161, 7, 31; 203, 21 ; 231. 13--28;
233, 15; 235, 12; 239, 6; 247, 9, 14;
233, 6, 11; 289, 26; 293, 21 ; 297, 3299, 26; 305, 33; 307, 3-309, 12; 313,
3-23; 315, I; 317, 4; 319, 20; 321,
9, 29 ; 325, 29; 327, 1-329, 24 ; 331,
11; 333, 11-21; 335, 8; 337, 14; 3-ll„
20;343, 19; 345, 3-347, 26; 351
14, 23; 361, 20; 365, 11; 369,
12: 37), 23: L373, 31; 377, 5; 385,
9-13; 391, 13; 393, 22, 24; 395, I,
31 ; 399, 11- -19 ; 40 I, 6, 13 ; 413, 11 ~
419, I, 8, 18; 425, IO; 427. 6, 9; Constantinopoli 437, 4.
Koivcrta.Ynvou,rtokeoi<; pavai xui vao[
~rjµl)t'QlO<; O J\J~yu<; 335, 15.
Muyycivwv 399, 17.
Mtxuiili. •ou rasLcie;:ou 303, 3.
Mwxi'.ou c:/.y[ou 75, 28.
Nfo<;:, o vao; t~<; 45, 18.
'01i11YTJ•Qt11<; 67, 28 ; 355, 6.
IIUflflUX.UQLOtOU 159, 29; 197, 2.
Ilmwxe6.rn00<; 315, 28; 399, 16.
IIci1•twv tcil1• c:l.·riow 75, 25-26.
IlEQtBl,eittO\•, t~; 69, 25; 233, 5.
Ilf)y~~ 2 31, 23.
llQoi:>Qoµou, IlEroa l\lEyr.i/,ou 353, 3.
~ocp[u~, l\leyc.i.AT)
'Exx.l,l]oi'.11 31, 26 ~
315, 5, 25; 317, 23, 28; 323, 18, 30~
327, 13; 363, 16, 27; 3J5, 3, 17; 375.
10, 29.
~wul>1ou 137, 3.
TeocraQUXO'V tU ayirnv '75, 27.
Xwea<;, fLOvÎJ ti'J<; 339, 25; .363, 3.
Kwvcrmvnvouit61,Ew<; IluAai
Bu.cr1Â1x{1 233, 12, 29 ; 345, 5 ; 355.
20;371, 6; 377, 10.
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KEQXOlCO(l'tQ 353, 19.
M1x(lci, li rro(lta 355, 5.
:::ul.Cv„ Ilo(lrn 355, 21 ; :::ul.onOQ'tCL
327, 7, 8; 355, 3.
'OllTJY'ltQlac;, µixQU. tije; 67, 28.
IllJyi}c;, IluÂTJ -'tije; 233, I.
'Prn11nvou, Toii ciyCou 339, 16; 343,
25; 369, 21.
XaQtaou, li IluÂ.TJ Toii 361, 10 ; XaQaoii
359, 19; 369, 21; 377, 11 ; i. e. XaQa(ou.
XQuada riu>.11 75, 22, 30; 77, 5. XQucn-1
327, 7; 335, 14; 355, 3, 14, 23; 425.
10.
'Qoula Ilul.ri 333, 22; 355, 5, 21, 22.
Kc·n·oruvnvou:toJ,ituL .'307, 11. IloÂ.i'tat 57,
7; 73. 5; 83, 4, 17; 91, 23; 127, 28;
135, 3; 231, 17; 327, 2; 333, 13; 335, 5.
h'.li1~, li vijooc; 403, 27; 407, 19.
Ari.ţaooc;. ~Qri.A.l)i;

l:EQB(ac; (1372-1389) 35,
25; 37, 22; 39, 10-14 ; 93, 3; 97,
10; 193, 18; 127, 14; 257, 12-17;
397, 2.

AciţaQoi;,

l1Eon6TI]i; ~EQ~iai; i. e. Stephanus (1389-1427), filius Lazari 247, I.

Aaţo(

163, 31.
AaxEllalµovEi; 35, 17.
AaxEllatµovia i. e. Mistrae despotatus 71,
30; 79, 2; 137, 11; 173, 27; 175, 8;
177. 12; 267, 21 ; 425, 20.
Aaµex 29, 1o.
J..aµnal\iai;, xoµt1tTJi; 95, 2.
Aaµ'ljlaxoc;, Lapseki 39, 20; 65, 15, 18;
123, 15; 147, 20; 149, 15; 185, 8;
213, 3, 25; 223, 28, 31; 225, 8.
Aaol'lixuu 39, 25, 26 ; 109, 27 ; 243, 16.
AaQavl\wv, li n6A.ii; TW\' 275, 6.
AaQavl\wo(, ol 275, 7.
AaaxaQic; vide 9E66coQoc;, 'Icoavvi1i;
Aci.axaQ•i; AEonciQti; 611µtlTQ1oi; 113, 3 ;
157, 11-159, 26; 173, 25; 175, 1-8;
181, 13, 25; 183, 5, 35; 195, 13-199,
8; 201, 32.
Aati:vot 33, 10, 17; 69, 20; 87, 15; 99, 18;
207',. 6, 11 ; 227, 24; 247, 28; 249,
12; 267, 23; 269, 7, 11; 315, 15; 317,
20; 329, 10. !3; 331, 12; 347, 14, 20;
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355, 19; 359, 8; 373, 6; 393, 14; 409,
9; 413, 17.
AaTi:voi; catholicae fidei adhaerens 325, 10.
AaTi:voc; 'la:rtav6c; 415, 18.
Aaxavăi; IlaA.moJ.oyoi; 173, 2 ; 231, 5.
AeovTaQw; Aci.axa(lti; 611µ. vide AaaxaQii;
AEOVtclQti; 6.
Afo~tOL 145, 31; 403, 5; 417, I, 2; 421,
16; AEaB10c; 147, 26.
AfoBoi; 51, 18; 73, 31 ; 75, 17 ; I 09, I ;
147, 25; 207, 14; 337, 10; 405, 12;
411, 29-415, 5; 419, 5, 14; 421, 3,
13, 20: 423, 2-21 ; 427, 26; 433, 24;
435, 3.
Aeui 31, 5, 7.
AEcov o l:ocj:>o.; (886-912) 75, 26.
M1µvw xaxa 197, !.
M1µv101 403, 5. 419, 27; 421, 10, 16; 423, 2.
Ai;µvoc; vijaoi; 75, 17; III, 15; 159, 28;
161, 31; 173, 24; l75, l3; 191, 10;
213, 49 ; 24 7, 9 ; 331, IO; 411, 33 ;
419, 32-421, 19; 423, 10.
At~uri

95, 16.
Libycus 165, 23.
Aoyyoc; vide 'Jcoci.vVT]i;.
Aona&iov 119, 12; 213, 6, 28; 223, 12;
245, 3 !.
A1~uanx6i;

Aouy&ouvoi; 319, 16.
Auui:oc; rniles gigas victus interfectusque
a sancto Nestore benedictione sancti
Dernetrii confirmato ·53, 30.
Au Ma 3il, 21, 27 ; 39, 30-33 ; I 03, 26 ;
113, 15; 151, 31; 153, 25; 205, 27;
207, 23; 221, li; 281, 22.
Aul\o( 153, 6.
AuxciovEc; 177, 30.
Auxaov(a 33, 21; III, 5; 175, 27;
Aux(a 33, 23; 3!J, 28; !Ol, 18; 113, 18;
145, 25. 401, 25.
Aux101 177, 31.
AuxoaT6µ1ov Danubii os ; KEHiov Chilia
urbs 427, 24.
MayEl\wv E1taQxia 33, 28,
May(otcoQ v. MataTO>Q·
MayvT)ola EV ~unuA.cp Manisa 33, 14; 39,
32; 103, 25; Mayvrio(a 33, 27; 153,
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3; 207, 15; 245, 32; 277, 14, 22;
281, 19, 32.
l\fot'fraioc; o Kavt'axou1;11v6c; v. Kat'axouţ11voc; Mat'ofraioc;.
Ma-frouaaÂ.a 29, 9.
MalavBQoc; rtOt'aftoc; 39, 28 ; 177, 20 ; 121,
25.
Mmvoµivou Kciµrtoi; planities prope Magnesiam urbem sita (v. G. Pachymeres
ed. Bonn II 314, 2) 119, 14. 141, 16;
207, 4.
)lafotc•>Q,
Miyac; 143, 16 ; 145, I, 26 ;
155, I; 403, 9, 14.
MauonBoc; Â.(~1v11 329, 27.
MaxeBovtxa( noÂ.Etc; 127, 6.
MaKE8ov(a 43, 4; 125, 28; 127, 6; 157,
3; 173, 8.
MaxeBovwv lÂ.m 43, 8.
MaKEBwv, vfoc; Mechemet II. 339, 8.
MaÂ.at'Eat'a, xovt'E 137, 8, I O.
MaÂ.EÂ.ETJ Â. 29, 7.
µaµa·iµL litterae propheticae 401, 11.
Ma110Â.oc; arx in litore maritimo Cariae
provinciae sita 117, 4, 5.
Mavol!ÎIÂ. o KoftVTJvoc; (1143-1180) 33, 4.
MavollÎIÂ. o IT aÂ.mo),oyoc; (1391-1425) 71,
8, 30; 73, 9-10, 28; 75, 12; 77, 3-20.
79, 15; 81, 28: 83, 7-27; 85, 1-14:
89, li; III, 12, 15; 127, 25; 129, 9,
14; 133, 7, 26; 135, 4, 9; 137, 23:
139, 3; 157, 39; 163, 4; 167, 15; 173,
I; 175, 6; 189, 11; 201, 9; 229, 8,
13, 20; 231, 20; 235, 19; 237, 7, 24;
247, 7; 297, 25.

o

Mavtaxlm; quo nomine Ducas more Turcico principes Turcici Mendeşe principatus nuncupat, etsi non ommibus
hoc nomen conditoris i!lius principatus erat 33, 26; 97, 6; 113, 17; 115,
19, 33; 143, 23; 145, 29.
MaVt'axlac; 'E).t[l;-rrey 155, 7.
MaQ(a tertia 11xor Ioannis VIII. Pa!eeologi 139, 16; 269,' 20.
MaQ(a soror Ioannis V. Pal. uxorque Francisci Gattilusii, Lesbi domini 67, 25.
MaQ(a Lazari, filia Serbiae principis, una
ex uxoribus Bayaziti I. 39, 14.
MaQxoc; vide 'lciyaQ1c;
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o

MaQxoc;,
'Ecpfoou 267, 15; 269, 4.
MaQw altera filia Lazari, uxorque Vulci
257, 16.
Madai:oc; Kavmxou1;11v6c; filius Ioannis VI.
Cantacuzeni 65, 4, 19.
Mc.t\lQLXLOc; (582-602) 75, 28.
Maxµo1h-:n:a0Lac; 413, 27 : 435, 11, 16, 23.
Maxoµit', Maxouµit vide Mexqiir.
MaxQaµt0v 417, 4; viele 'Aaa6c;.
MEB10Â.ova 85, 19.
Mi-fruµva 423, 21.
ME6CO\'ll 85, 18, 25.
ME),ci'(va xc[iftTJ vicus propl' Prusam situ~
169, 20.
MeÂ.avouBt0v pars Mitylenarum urbis 435,
13.
µEOal;wv 141, 26 ; 165, 13 ; 203, 5 ; 229,
25; 245, 35; 261, 10; 283, 29, 34:
293, 11, 309, I; 329, 9; ·349, 9; 415, 2.
MeoauÂ.1ov "to:rcoc; vicus inter Smyrnam et
Ephesum situs 119, 17; 221, ~4.
MEGT)µ~Q(a 245, 25; 321, 22.
MEOTJV~ xii>~ui; vicus inter Constantinupolin
et Adrianupolin situs; nune Misini
395, 3.
MEaortot'aµia 29, 15.
ME;(Eµth I. (1413-1421) 101, 27, 30; 103,
7; 113, 19-25; 123. 2; 129, 27-131,
31: 151, 14; 157, 1-13: 159, 33;
165, 4-21: 171, 14; 196, 26, 31; 203,
18, 22; 209, 9, 14; 211, 4; 297, 22,
24: Maxoµit-my 167, 30; Maxouµfr
129, 16, 22, 25; 133, 2-9; 139, 24;
141, 1-143, 29; 145, 2-27; 147, 11 ;
149, 24; 151, 20, 30: 153, 4, 28; 157,
17-159, 30, 34; 161, 4, 24, 29; 163,
10, 19; 165, 26'; 167, 6; 229, 23;
231, I; 373, 14; Maxou1tu 141, 7:
229, 25, 27 ; MEXEµE"t 20 I, 20 ; 235,
21 ; MEXEµe"t-m;y 165, 15 ; Mozciµe"t
171, 30.
MEXEµE"t II. (1451-1481) 275, 18-277, 21 ;
283, 28; 289, 2; 291, 15-293, 4; 295,
12, 25; 257, 32; 301, 1 ; MexiµEt'
291, 15; 293, 13-31; 297, 13; 303, JO,
18 ; 317, 21 ; 331, I O ; 337, 9 ; 343, 8.
MiiÂ.oc; vijaoc; 147, 13.
MtxaiJ). VIII. IlaÂ.moMyoc; {1261-1282) 33,
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16, 18, 24: 49, 1.3, 19; 205, 24; 319,
17; 401, ·"· 5.
l\h1xaÂ~/, IX. llr1A.moi.6yo;
( 1294-1320)
35, 5.
M(hţw;
l'[Q„•V, Valachiae dominus, Mircea cel Bătrîn (1386-1418) 123, 6;
189, 14; 251, 23; 253. 4, 5, 17.
MnuÂ11vaim 291, 4.
l\lttuÂljVT)51, J7; 73,32; 8), 25; 107,
30; 143, 23; 247, 2; 395, 17; 403,
30; 409, 24; 413, 5-34; 415, 27, 30;
419, 5 ; 43 5, 2, I I.
µoBLO; 85, 6; 405, 7.
MovEµ~aoiu 3.), 17; 427, I.
MovoBevbQ1ov 365, 12.
~IOVO)'.~tWVE<; 151, 11 ; 153, 10; 167, 25.
M6n-11i;-<I>eQciQa, µaQKEoLo; 137, 7.
MoQU:t vide MouQcit
MouQcit I. (1359-1389) 35, 19; 37, !J, 24,
39„ 10; 71, 23; MoiQcit 71, 6-16.

o

MouQcit li. (1421-1451) 167, 13, 16; 171,
26; 173, 10; 181, 22; 183, 21, 31;
185, I -14 ; 20 I, I I, 25 ; 203, 5-205,
.3 ; 211, 3, 11 ; 213, 7 ; 229, 5 ; 231, 4,
21, 24; 23.J, 4, 29, 31 ; 237, 2-25;
243, 2::1, :H ; 253, 6, 24 ; 255, 4-24;
257, 29: 259, 21 ; 261, 10; 2o3, 4, 25;
269, 22, 25 ; 271, 29-279, I 9 ; l\IouQci t ·.uy 165, 9; "1oQcit 167, 10- -25;
169, 12, 20; 171, 14, 30; 275, 2; MwQcit
153, 4, 28; 2 )9, 22; 211, 20; 213, 26223, 29; 225, 3-227, 20; 229, l, 15;
231, 5, 10, 22; 235, 20, 21; 241, 22;
24 ), 11-2:3 ; 247, 8 ; 249, 7-27 ; 253,
10, 17; 255, 26-257, 9; 2'i'.J, 1-15;
281 3, 7; 235, I; 23}, 2; 291, 16, 18;
297, 18; 303, 13; vide el TuU(;!.toi;, o.
Moucr~i; vide l\foioÎ]i;.
Mouooui,µciv i. e. Suleyman I. (1403-1411)
101, 27; III, 17; 115, li, 13; 117,
18, 2}; 11!:!, 12-121, 33; 123, 13125, 22; 133, 5; 135, 4; 149, 15; 199,
24; 219, 12, 243, 13.
MouoouA.w1vo1,-vo; 77, 22-25; 144, 15;
149, 2fi; 173, 17; 187, 31; 197, 28;
199, 5 ; 299, 14.
Mouota;pă.i; filius Bayaziti J. JOI, 28; 113,
22; 155, 27, 31; 157, 4-159, 34; 161,
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4, 30; 163, I; 173, 9 23; 175, 14,
16; 181, 13; 183, 2-185, 23; 187, 12,
20; 189, 6; 191, 26; 193, 15-197;
19; 201, 15, 33; 21 l, 15-215, 16;
217, 9, 18; 221, 19; 223, 21-227, 16,
229, 2; 231, 2; 239, 16; 241, 32; 247, 9.
Mouotacpâ.; filius Mechemeti I. 235. 22 ;
237, 19.
Mouotacrâ.; toli 'At~v 219, 21, 27; 221,
24-223, 9.
MoucrtmpibE~ illi lres supra memorati Mouorncpci.; 237, 21.
)louotaq;âc; vide TIEQKÂl]tţla l\fouotucpâc;
l\foxciµn vide MqEµit.
MrrEQyovla Burgundia 81, 23.
Mu/.aofoiv, 1l1v 10~. 16; ·arr6 rciiv Mul..ciocov I 09, 26 Mylasa, Asiae urbs,
in Caria sita, nune Mi/as.
Muoia 33, 59 ; 75, 7; 323, 3.
Muoo( i. e. Bulgari 49, 8; Vlachi 189, 14.
Mwciµd\ propheta 39, 9; 135, 11; 291, 13;
415, 23 ; M<•ia,1EI} 375, 30 ; 393, 26.
M<i>Qat vide Mouecir.
Mo1oi1i; (1411-1413) 101, 28; 113 21,
123, l-131, 28; 133, I; 141, 5; 199;
24 ; 203, 17, 25; Mouojjc; 189, 10.
M(!Jt•olji;; 31, 7, 10.
No~o1•xob°'6cwQ

Mechemet II. 315, 2;
327, 5.
Nut•ciQa 35, 16; 139, 22.
1\ CJ ;iu i. e. Cyclades insulae quae a Naxi inisulae domino regebantur 51, 18;
147. 9.
Nbri,oc; vide !litcivo;.
Nfoc;, b \ao; 45, 18. NEcpttaÂdµ 31, 5.
Nen>w, l::al..yQoul;w bE: 123 17.
NEocputac;, 1tVEUµat1Ko<; 325, 6, 21.
Njjcr1v, •o Naisus Nis 277. 24.
Njjoo; i. e. TIEA.01t6vv11ooc; 265, 22.
N1ita1a Jsnik 33, 13; 39, 27; 103, 19; 237,
I, 16; 267, 19.
N1it6A.aoc; V. papa (1447-1455) 317, 30;
343, 5.
N1itoµ11b111, 103, 19; 301, 3.
NLKono/,1; Bulgariae urbs in Danubii Ji\ore sita 79, 26; 149, 25; 259, 2.
Nn·Euttm 83, 2.
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Serbiae urbs;
Novo Brod
. 263. ).
voµLoµa, 85, 7; uOO voµ[o1mrn= 15.000
.âQYUQta Â.Eltt"a 207, 25.
v6µoc; 'AQa~tx6c; 87, 4.
v6µoc; lto4:1ux6c; 99, 3-7.
No•aQuc; Aouxa;, µeoaţ(l)v xai µiyai; &ouxac; 129, 11 ; 245, 35.
No•aQuc; NLxoÂ.aoc;, l'i1EQµ11veu•Jic; 129, 8.
N•avoc; I. Valachiae dorninus (1385-1386)
N Mvoc; 253, 5„
N•avoc; II. Valachiae dominus (1420-1431)
247, 1 ; NMvoc; 253, 11-255, 2.
Nuµcpaiot I 05, 1.
Nvµcpmov urbs in Lydia sita; Nif 117,
21 ;141, 19; 143, 14; 207, 5; 241;,25;
243, 17; 263, 14.
Nioe 29, 3, 11 ; 325, 24.
.EiQ~TJc; (486-465) 91, 34;

95, JG; 339, 7,

IO.
Ofrµciv (1299-1326) 35, 3, IO; 181, 4; 'Otµci.v 155, 25; 169, 30; 171, 12; 175,
20; 177, 29; 183, 29; 189, 7, 18; 199,
15; ~45, 6; 291, I ; 293, 13, 19; 401.
3. 4.
Ofrµciv Ilayuuţ,n• 229, 8.
Ofrµavt&ec; 117, 3.
'O&fi.avLOL 181, 6.
0-frµcivcov, t"WV 111,9; 217,9; 'OqtaYCOV
•&v219;~4; 401, I, 7;.'0•µavml47,5.
'OµouQ quo nornine Ducas duo vei etiam
tres principes Aidin principatus indicare videtur; unus qui ternpore Ioannis V. Palaeologi et loannis VI. Cantacuzeni trans Hellespontum incursiones · faciebat 35, 9; 55, 21, 23; et
fortasse idem Homur Joanni VI. Cantacuzeno auxilio pro.fectus est 5 l,
11 ; 53, I ; et postea contra fratres
Rhodi insulae apud Smyrnam fortiter
pugnans mortem obiit 53, 22; 55, 15;
103, 31; alter 'Oµoi:tQ i. e. Orner II.
cui Timur Lenk paternurn principatum ei a Bayazito J. direptum restituit J 13, 16; 115, 18, 23; 117, 12, 15;
219, 8, IO, 16.
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'OµouQ-nEyLc; procerus consiliarius Muratj
II. 211, 14; 213, 29.
'0Qou•ţ,-;tey1c; 213, 29 .
'OQxciv (1326-1362) 35, IO, 18; 55, 29;
57, I, 6; 59, 1-18; 61, I; 63, 27·;
65, 18; 71, 5; 75, 2; 199, 17; 297, 18.
'0Qxciv Bayaziti I. filius 101, 28.
'OQxâ.v Constantinopoli capta occisus est
289, 33; 293, 13-295, 16; 379, 1-14.
'00xciv Sarchani proles 113, 16.
'O•µâ.v vide O{}µâ.v
'O•µavoL vide '0~11civcov.
OuyyQ[a 79, 16-21; 255, 24; 259, I, I!';
261, 19, 21; 263, 10, 21; 271, 19273, 19; 275, 20; 291, 9: 343, 4, J2i;
397, 16, 32.
OiiyyQOL 81, 15, 17; 87, 5; 259, 5; 263.
22-27; 271, 31-273, 23; 275, 22-29:;
277, 28, 30; 287, 32.; 295, 7; 299, 6,
13; 397, 20; vide Oiivoi..
OiiyyQoc; 307, 24 ; 343, 3.
Ouţ,oiiv Xaaâ.v (1453-1478) 425, 3 ; 429,
19.
Ouvvm 93, 34; 165, 6; 169, 32; 177, 23:;
I 79, 20; 433, 7; vide et OuyyQ01.
Ilaymţ,n"t

I. 'IATQÎ)µ (1389-1403) 37, 29;
39, 3-36; 71, li; 75, I, 6, 14; 77, I;
79, 26 ; 81, 11 ; 83, 8, 13 ; 85, 1-3 ;
87, 2, 5, 33; 89; IS, 22, 25; 91, 19;
93, 1-15; 95, 28-103, 4; 105, 2;
109, 29 ; 111, 13 ; 113, I 9 ; 115, 3 ;
119, 4 ; 135, 4, J."i ; 141, 6, 8 ; I 55,
28; 175, 17; 219, 21; 229, 9; 24!1, IO;
257, 12; 425, I J.

Ilay1a1;Ji• Oftµciv 229, 7 v. 'IA•QÎ)µ.
Ilaymţ,Ji•, ~eţ,IQT]c; 141, 24-143, 8; 149,
17: 153, 5, 25; 161, 23-28; 165,
14-22; 167, 3-33; 169, 21, 24; 171,
20, 22; 173, JO; 185, 11-195, I; 201,
13, 31 ; 203, 4, 11 ; 209, 20 ; 211, I~ ;
229, 26 ; 231, 1-1 o ; 239,. 15 ; 241, 32.
Ilay1aţ,Ji•, â&eÂ.cpoc; "tou Tţ,1veii • 121, 2 ;
243, 4 ; 245, 13, 17' .
IlaÂ.a~n:ţ,Cvoc;, IlEQCJL~cic; 243, 31.
IlaÂ.aio~6yo1 69, 17 ; 205, 25 ; 319, 18;
401, 2. vide 'Av3Q6vtxoc; II., IV., ~TJµJi
"tQLOc;, E>e6l>coQoc;, E>coµăc;, Kcova•av"trvoc;
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XIL, 'foici.vri~ V., VII, Vlll., l\fovoufi>.

II., .M 1zni'1 >.. V111. et IX.
ITaA.moA.oyo; Aaxm·â; 173, 3; 231, 5.
IIaA.mol..6yoi; lIQCIHOOtQcit<•JQ 383, 16.
7taÂcinov i. e. summi magistratus 69, 24:
III, 16: 265, 2l
1taAcinov ptiy.1 magnurn palatium 43, 22 -23; 355, 6.
ITciH~u 3'37, 7.
TiuwpuÂ(a 33, 22; 75, 14-15; 77, 2;
IOI, 29 ; 243, 3; 411. 26.
IIciv11\o; 73, 27; 77. 30; 111, 25.
IIciQo; vijoo; 14 7, 13.
IInoxE<Jf\' Rurn~lihisar 101, 10; 309, 18.
IIă.rQrll urbs 279, 11.
1tafQlXLO;, l}cţl'Jl); 165, 13; 167, 33; 41:3,
27,

co.

IlacpA.ayovia 33, 19 ; 35, 2 ; 55, 29 ; I OI,
28, 199, 15; 235. 26; 323,3; 391, lî.
ITeyatnQL Asiae Minori,; urbs Begshehir
257, 3.
ml;t:ot'U\'lOV 427, 10.
lIEÂoyQcil\co 263, I~. 28, Vide et 13,A.6youbo\',
IIt:A.6ml\t:i; 43, 24.
Tit:Â01tOV\'1lOOi; 35, 16; 85, 4; 11 l, 24 ;
139, 21, 24; 239, 8; 279, I ; 321, 6;
335, 2; 345, 22; 395, 15; 423, 26;
4~5. 14, 17; 427, 5. roii IIliA.01t0i; 85,
16; Nijoo; 265, 22.
IIiQyaµoc;, urbs Bergama 33, 27 ; I 03, 22;
119, 14 ; 141, li, 245, 3 t.
TIEQYUftO; l'tO rrt~16; 417, 3.
ITti~1y11 urbs 77, 2.
TIE!,nllfwQtoV Peritheuriun, Thraciae oppidum 227, 31.
Ilt:QXÎ,1pt;ln l\Iouormpcic; 151, 25.
1IEQorrL 125, 33; 377, 2; 391, 15; Tatari
Timuris-Lenki 39, 24, 29; 99, 17; 101,
14, 17; 109, 31; 211, 8; 163, 31; 165,
6, 19; 19!l, 73; Turci 99, 5.
IIEQnla 365, 12; vastum imperium TimurisLenki 87, 23, 24; 91, 19, 29; 109,
31; 111, 6; 169, 11 ; IlEQOtboc;, ex, 175,
25; ~ IIEQOLXÎ) yi1 95, 21 ; IIEQOLXOl
l'tOÂEp::>L 345, 14; IIEQOlc 429, 19.
Ilt:Qm~cic; IIaA.a~tl1;1'•oc; 243, 3 I.
Ilt:Qoowuoxo1 161, 30; Vide et Tol•Qxorcf{Hl<u
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TIElQU, µov~ 363. 3.
Ilt:tQ6v1ov arx in promontorio Cariae sîta
155, 5.
IlETQOU, !pQOU(lLOV ciy(ou al'tOOTOÂOU 53, 15;
155, 5, 13.
IIÎ)ynno; 281, 25.
myxEQVl]i; 235, 24 ; 403, 31.
IILocb(a 33, 23.
IUatfo 355, 3.
IUoutCllV 73, I I.
l'tOBt:orci.;: 209, 7.
l'tobt:orar(a 209, 12 ; :rnBt:orciroc; 373, 2:3.
II6A.1c; vide KwvoravnvounoÂL<;.
IloÂirm vide KwvotavnvouitoÂLTaL.
IIoÂcovlu 315, 8.
Ilc;vnxci, Ilovr1xfi, Ilovnxov, Ilovfo;, vide
Eu:;nvo;
IlovfOl]QclXÂEtn Eregli 30 I, 3.
116Qta aula militaris Bayaziti I. 81, 11.
II00E1Bcov 73, t l,
Ilotaµn.;: i. e . .'.\ci' ou~1c; 155, 31 ; 259, 16,
21; ~61, 30; 271, 27, 38; 273, li,
21; 275 13; 397, 20, 31.
ltQtYKL'ljl 'Axntnc; 133, 20; 139, ~I.
IlQo~Evrl;n 85, 20.
IlQOflT1(}EU<; 167, 2.
:tQOYOLn 179, 12.
IIQ01t0VtÎc; 133, 11 ; 187, 2.
IIQouoa, Bursa vei Brusa 35, I O ; 39, 23,
36;57,26;61,5;77, 5;87, 7;89,
9, 23; 103, 15, I~; III, 3; 117, 30;
I I 9, 12 ; 125, 19 ; 129, 16 ; 131, 31 ;
1:35, 6; 141, 2, 6; 155, 18; 169. 19,
·22; 171, 16 23; 185,5; 201, 26; 203,
22; 213, 27; 235, 27, 3~; 237, 20:
245, 30; _255, 20, 23; 257, I ; 273,
26; 275, 2, 11 19; 28'.3, 31, 15; 237,
16; 427, 13.
IJQOUOQft<;, Ol 117, 30.
IIuA:T)c;, M1xnfiA. 135, 6-11.
IluQytov Lydiae arx in pede Trnoli montis
sita 117, 25 ; 223, 10.
lIQ<ornorgcit<oQ 271, 21; 273, 16; 331, 6;
363, 10. 383, 16.
•p<.touA. 45. 9, 11.
'Paxda 407, 22, 21.
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•pebmcrr6; urbs Rodos to, Tekirdag .5.'3, 11;
73, 27.
•po/hrn 247, 2; 291, 4.
·Pollo; vi'jcro; 53, 13; 75, 17; 143, 17, 24;
.145, G; 155, 10; 401, 2:\-27; 407,
16; 423, 10-18; 427, 26.
31, 5.
• Pt!tţoc;, vauuQx_o; 0i:vi n>(Or; 309, I9.
•proµULXOV fLci.-()TjµCI 267, 23.
·proµa.'ixo; 235, 9.
•pc»µatm, oi Byzantini :n, 21 ; 15, 41 ; 39,
20; 41, 18, 24;47, li, 15, 23;49,
3-26; 51, :3-19; 53, 18; 55, 14-32;
57, 16; 59, I, 2, 27, 32; 61, 4-26:
67, I, I!, 14; 69, 20; 73, 7, 19; 75,
4; 85, 27; 87, 3, 4, 14; 99, 4; 103,
16, 24; 113. 7: 127, 31: 129, 2-10;
139, 8; 157, 20, 21 ; 161, 25, 30; 163,
4, 20; 165, 6, 13; 167, 29; 169, 10,
14, 31; 171, 29; 177, 13; 179, 4,
20, 3'J: 181, 26: 18'3, 13, 27; 185, 2;
187, 30, 34; 18), 3, 7; 193, 25; 195,
22, 24; 197, 13; 199, 32; 201, 2; 203
12, 20; 207, 4-28; 209, 8; 213, 20;
231, 2; 237, 10; 247, 28, 30; 2„9, 11;
251, 12; 253, 10; 265, 26; 289, 15,
.'31; 293. 7-295, 31; 297, 3; 299, 5;
303, 7-15: 305, 1-15; 313, 4, 8; 317,
3; 321. 29; 323, 4: 329, IO; 331, 1518; 339, 12; 343, 18; 345, 2; 349, 8;
353, 1-21; 355, 19; 357, 8-359, 21 ;
363, 17-365, 20; 369, 23-371. I ;
379, 9; 4'.)9, IO; 413, 17.
•proµaim Romani 343, 4.
Pcoµo.to; 235, 4 ; 239 15.
•pooµcivot, ol. 79, 25.
•pffiflTJ 265, 18; 315, 3; 423, 8.
•poio(a 133, 27 ; 255, 26 ; 267, I 9 ; 315, 8.
·Pou~l11

l:a~ci.

Arabiae regio 341, 2.
rivus 263, 20.
l::a~ourţLoi;. filius Murali I. 37, 28-34;
71, 11.
~aA.yQouţw llf: N iyQoo 123, 17.
~aÂ.outo.Q(a 243, 15; 275, 3; i:Ti.; <I>ouyu.I.;
293, 2;
'
};011annvt Bukhara 91, 29.
~<iµo; 51, 18; 151, 17; 153, ·23; 241, 18.
~ci.~a

TURCO-BIZANTINA

467

~u11ofiQci.xTJ

419, 21; 423, 10. 16.
tei.iv i. e. Saxonurn 87, 15; 27:3, 17,
19; 277, 7.
~ci.QllFLr; 39, 31 ; 103, 27, I I 7, 21 ; 243, 16.
~OQTJl:ţia 257, 25 ; 259, 22 ; 275, 21 ; 281,
6; 301, 16.

~ciţrov,

~oQzov

quo nornine Ducas principes regni
Turcici Sarukhan nuncupat, etsi non
ornnibus hoc nornen conditoris illius
regni erat 33, 28 ; 39, 34 ; 97, 5; 113,
15; 207, 23.

~uouÂ.

31, 14.
45, I o.
~E~ci.otEta MeyaÂTJ Sivas 89, 7 26; 91, 20.
~Ellex(a 357, 15.
~ETJi:ÎJi; 'Axµch·nmnai; 413, 28.
~EµEÂTJ 59, 17.
~EQ~la 35, 25; 39, 12, 16; 49, 21 ; 51, 25;
61, 4 ; 65, 17 ; 127. 13, 20 ; 133, 19 ;
169; 2; 177, 26; 239, I, 3; 247, I;
257, 11-22; 259, 22, 25; 261, 17-263,
2; 271, 23; 287, 30; 289, 13; 395,
14-397, 25.

~o.tei.V

~iQtlot

37, 17; 39, 9, 17; 49, 28; 55, 19;
59: 32; 61, 4; 67, 6; 87, 14; 96, 17;
165, 7; 169, 10, 31; 177, 12, 14; 179,
4, 30 ; 273, 23, Vide el T(n~aAA.nl.

o qui Muratem I. interfecit 37, 3;
Serbiae dorninus Georgius Brankovic
263, 23.
~iQgm 249, 16.
~ii{} 29, 5.
l::TJÂ.u~Q(a, ~TJÂ.uµ~QLU Silivri 35, 13; 51,
7; 53, 9; 55, 21; 61, 4; 73, 26; 83,
7, 9; 87, 4, 5; 321, 23, 26.
~EQ~or;-,

~TJOTOc;

65, 15.
283, 27, 28.
l::Lal(QOUX• filius Tirnuris Lenki 99, 33.
~ty1aµoîivboc; Hungariae rex (1387-14371
imperatorque Rornanus (1411-1437)
79, 24.
~Lvro:rmiot 307, 12; IwomEt; 427, 25• ·
~tVc01tTJ 12'.:',2; 287, 22; 429, 2-16; 431, I.
~(m1},o; rnons 33, 14 ; 39, 32 ; 103, 25-26
~tc.Ov i. e. 'IEQOt•oaA-f1µ 341, 9; 387, 21;
, fo l::trov, Koo\'otavn,•o\moJ.1.; 367, 26 .
385, 25; 391, 4 ; 'Ay(a l::oqi(a 375, 29;
~Laxîtv
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~KOUtUQLOV,

urbs 55, 34; 73, 17 ; 129, 17
23; 213, 4; 351, 24.
~xu{}m barbari 57, 21 ; Tatari 95, 29-99,
I 2 ; I OI , 31 ; I 05, 9 : I07, 4-19 ; I 13,
13; 115, 28;117, 14; 125,•33; 145, IO,
161, 11.
l:xu011c;, o i. e. Teµ11Q Timur Lenk 91, 14;
95, 7; 111, 2.
~xu01xoi rt6l.E1101 i. e. bella cum diversis
barbaris gesta 345, 14;
~µiliQo~ov Smedero\'o 257, 30; 261, 24263, 4, 26; 273, J3; 397, 20.
~µuQva, 33, 27; 35, 9; 51, 12; 53, 14,22;
55, IO, 12; 103, 28; 109, 6; 115,
3-32; 117, 4,9; 119, 15; 133,4;
141, 20, 23; 145, 16, 27; 147, 11;
189, 22; 221, 16-33; 241, 14; 245,
32.
~ll'l(l\'UiOl 115, 4; 221, 21 .
.J:\rnQ''aiu~, o i. e. Tl;Lvf~t 221, 23.
l:oÂETt11civ Constantinopoli captae praefectus 393, 25,
~ou/,r11µciv filius Orchanis (1326-1362)
65, 18 21.
~uuo11uvoc; 147, 6; 151, 21, 24.
~orpia

Bulgariae urbs 79, 30; 125, I ;
271, 26; 273, 2; 397, 5, 23; 399, 4;
413, 23.
~orp(u 'Ayia, fi l\leyciÂ11 'ExxÂ11o(a 315, 5,
25; 323, 18, 30: 327, 13; 376, 10, 28.
l:xEVttciQ lsfendiar (1402-1439) 123, 3;
Murali li. socer 259, 28; 287, 22~nevncio illius proles 303, 17.
-~mvitac; KouA.ou1rn:6111c; 421, 5.
~tE<pavoc; Stephanus IV Dusan (1331~1355)
49, 23.
~tE<pavoc; pater Lazari ( 1372-1389) 35, 25.
~tE<pavo; (1389-1427) 39, 12; 93 2; 97,
11-26; 127, 14; 257, 16; 397, 3; nuncupatus Acil;uQoc; 247, I.
~t~q:icivou c'i.y(ou m.•Qyiov 321, 24.
l:-r6µ1ov 309, 19; vide 'IEQOV, 'lEQOii l:t6µ1ov.
~touc8(ou v. Kcovowvnvou.noA.EO)c; µoval.
~tQa~oµur11c; Knvwxoul;11v6c; 239, 11.
~~euµwv rivus Struma 111, 24 ; 127, 23;
,· 239, 8; 245, 26; 289, 31 ; 295, 27.
-~~UMiQlOL ISI, 23, 31; 153, J.
.~tU~cl,QLOV ăQoc; J49, 29 ; 151, .22.
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ouyKt.l)TOi; 139, 29; 351, 3.
~u11n:)v unus ex 12 filiis lacobi patriarchae 31, 5.
~UQLa 91, 20; 155, 21 ; 275, 5; 391, 15;
KoiA.11 ~uQ(a 33, 23.
~UQOL 205, 22.
OJ:OAclQLOc; 267, 22 ; 315, 29.
~cooftiv1ov Thraciae
vicus in litore Bosphori situs, nune Stenia 301, 8.
Tu1n]Q i. e. TEµ~Q 99, 31; 109, 2.
91, 30; 329, 28.
TcitrtQOL 219, 6 ; 229, 17.
TauQooxuftm Tatari Krim insulam habitantes 91, 3.
TauQou, mii Co:is 1 antinupoleos forum Tauri
363, 20.
TEµ~Q Timur Lenk (13119-1404), TaµÎ]Q xciv.
Tq1ÎJQ xciv 87, 19; 91, 5; 93, 4-21; 95,
li; 99, 28; 101, 4, 12; 103, 7; 105,
4; 107, 21, 31; 109, I, 33; III, 4;
113, 14; 125, 31; 143, 17; 145, 16,
22; 161, 13; 165, 16.
Tavuî~

TqtllQtfc; l 13, 23; TEµ1]QtEc;·:rEyL~ 213, 29.
Teve8oc;fl7, IO; 147, 19; 149,4.
TiQvo~oc;, ·~ Bulgariae orientalis urbs Tmova 397, 20.
Tţ,aA.i.c;-:rEytc; 147, 12, 30,
Tţ,m~T Giineyt 115, 1-32; 117, 4-33;
119, 10-123, 25; 133, 2; 141, 11143, 28; 147, I, 6; 149, 24; 155, 30;
157, 2-159, 31 ; 189, 21 ; 195, 1;
21:1, 11 ; 215, 26, 221, 3; 223, I, 721 ; 237, 23, 26; 241, 12-245, 22.
Tţ,LVa~t 117, 27; 141, lJO; 175, 14;
181, 14-28; 183, 25; 185, 4; 191,
9-29; 193, 14, 28; 195, 4-197. 10;
209, 19; 211, 25; 213, 12-215. 21;
219, 3, 8; [221, 22-223, 3; 237, 30;
239, 16. Tţ,1va~tric; 221. 19; Tţ,1ve~tl)i;
239, 28.
Tµci>Âoi; mons_ 39, 31 ; 117, 26 ; 243, 16.
TouQaxciv11i; Bayaziti I. consiliarius 79, 4.
TouQaxciVl)i; Murati li. consiliarius 247, 12.
TouQaxcivL8ei; pro!es Turachan.is 217, 15.
TouQyat~Q Mechmeti II. socer 279, 23 ;
280, i1.
ToiiQxOt 33, ;21 ; 35, 3, 8; 37, 6, 13; 39.
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17; 41, 3; 47. 13; ·49, 6; 53, 6, 21;
55, 32 ; 57. 15 ; 59, 26 ; 61, 5 ; 63, 26 ;
65, 14; 67, 6, 7; 77, 2; 81, 6; 83,
25; 87, 3; 95, 18; _97, 28; 99, I ; 111,
12; 113, 7; 123. 23; 127, 29; 129, 17; 141, 12; 145, li, 22, ;24; 147, 21;
149, 1, 6, 30; 151, 3; 157, 5; 161, 19,
26; 163, 2; 169, 14; 175, 18-179,
29; 187, 13<; 189, 3, IO; 195, 18, 203.
3; 205, 26; 207, 1-29; 221, 17, 27;
225, 17; 229, 19, 21; 233, I; 235, 24;
239, 12; 247, 13-30; 251, 11, 18; 253,
7; 257, 3; 259, 4-19; 261, 33; 263,
2, 21 27; 273, 5-23; 275, 9; 277,
6-13; 279, 4; 281, 12; 293, 2; 299,
4; 303, 3-16; 305, 6-19; 309, 22;
317, 25; , 323, 2, 6; 329, I I, 12; 331•
14-24; 335, 18. 22; "343, 19; 345,
1-349, 3; 351, 2; 353, 13, 18; 357,
1-361, 12; 363, 17; 367, 15; 369,
18-373, 5; 375, 1-23; 377, 10, 22;
379, 3, 26; 397, 21 ; 399, 18; 401, 26;
403, 25; 405, 21 ; 407, 8, .12, 31; 409,
5-17; 411, 2-23; -415, 33; 417, 23,
32; 421, 23, 30; 423, 10, 13; 431, 23;
433, 18.
TouQxoµci.voi; ~:rrEvnci.Q l 23, 3.
TouQxoµci.voov UQX.lJYO; TouQyan'1Q 279, 24.
TouQX01tEQaa.L 89, 8 ; 165, 2; 281, I ; vide
et IIEQaotouQXOL.
Touexoi; 235, 16; o Touexor; i. e. Murat Ii.
231, 28; 233, 28; 277, 28.
Tea:rrEţouvttoL

307, 11.
139, 17 ; 165, I ; 329, 28 ; 395,
18; 427, 2'); 429, 24-431, 8,
TQLaY..ovw, zooQlov 243, I 9.
TQL~<t/,A.o( Serbi 35, 22; 49, 8; 55, 19; 99,
5 ; vide et ~EQ~OL.
TQt~aU6i; 219. 14.
TQot•/,/..ootÎ], µov11 Ev X1ci1 151, 10.
TQCIJar; 415, 12.
TQClJtEţoui;

'YOQU 107, 4.
\man la 239, I O.
•y,v11/..1] :rrof..LxvLov arx Asiae Minoris in
litore Maris Aegei sita in conspectu
Sami insulae 241, 15-243, 20; 245, I.
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Cl>aoouA.ci.x. 261, 7; 263, 7, 11
<l>CIQClcO 95, 5.
<I>â.mi; :rrom~t6i; Rion 429, 21.
<I>atµci. 135, 5; <I>at~lUXCltOUV 111, 22.
<l>EQUQU, µaQxfowi; M6vtl]i; 137, 7.
<l>EQC1.QlC1 85, 20; 267, J J, 12.
<l>EQci.Qoov EnaQx.Ca 139, 10; vide M6vtl]i;
<l>EQaQCl
<l>EQoul;-ayav 307, 8.
<I>6fo 247, JO.
<l>L/..aBe/..cpEUl Alaşehir 41, I; 103, 27; 117,
21 ; 239, 17.
<l>Lf..ci.VBQa 79, 21; <I>A.nvBQCl 81, 5; tWV
<l>QavM/..oov 81, 17, 23.
<l>tJ..nv'f>Qoomv6i; reci:iQyioi; 259, 24.
<l>LAt7t1tOU:rroJ..1i; 79, 29-30; 271, 29, 31 ;
273, 2; 397, 23; 413, 22; 415, 9; ~
<I>tJ..(rc:rrou 79, 29 ; 273, 3 ; 397, 15 ;
399, IO.
<I>Aci.vBQa vide <l>LAci.VBQa.
<l>A0>QEvt1;1a 85, 20; <l>A.coQEvda 267, 13;
269, 2, 15; 315, 4, 10; 319, 17.
<l>OLVLXlj 9 J, 15.
<I>ovfo antiquum nomen loci in quo Meche~
met II. arcem Rumelihisar aedificavit
301, 9.
<I>ouvtcivai; 'Icocivvrir; 421, 5.
<I1 Qayyla Galii a 79, 16, 22; 85, 22,; 209,
26; rEQµav(a ~tot <l>gayy(a 85, 21 ;
Italia, Europa occidentalis 269, 24.
<l>Qciyym, <l>Qciyxot i. e. rcif..Am, reQµavo(,
'Ianavof, KataJ..civm, 'ItaJ..of, Aartvo1
Ournw( 35, 16; 81, 14, 19; 205, 21;
213, 2; 225, 12-17; 227, 7-13; 269,
24; 271, 67; 297, 28; 299, 8; 317, 4;
365, 30; 373, 21; 407, 14; Franchi
435, 25.
<l>Qayyor; catholicae fidei adhaerens 26!J, 2S.
<l>QavMA.m vide <Ii1AcivBQa.
<l>QC1Vtl;el;LBEi; i. e. rciUot 81, 23.
<llQatl;El;lBoov, Ev teii JtUQ'{C[l tou xaanU(ou
tci'Jv 379, 2; di Francesi 437, 7.
<!JQCIVtl;fiaxor; vide et ratEAoul;oi; <l>Qavi:ţija
xoi; et ~QC11tEQLOt;.
cpQEQLOL 53, 13, 23; 103, 29, 31 ; 107, 213; 155, _9: 40!, 24.
<l>QuyEi; 53, 20; 93, 33; 153, 5:; 213, 26.
<l>euy(a provincia Asiae Minoris centralis
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33, 28; 39, 21, 24; 47, 14; 101, 18,
23; 177, 30; 295, 3.
<l>(m~·iu Asiae Minoris provincia ad Hellesv
pontum et Propontidem sita 55, 28;
75, 7 ; 153, 27; 199, 16; etsi antiquo
tempore huic provinciae Phrygia Parua
nomen erat, Ducas Phrygiam Magnam
nuncupat •J>guyfr1 MEyriAT) 33, 20; 35,
I ; <l>ouylu ~ xcin11 103, 20.
<I>c.iuyiu Kannnm·1] metathesis pro Ilaxannv1'1 i. e. provincia Romana formata
exeunte saeculo quarto p. Chr. n. ex
parte Phrygiae centralis 33, 20; ~
ăV<o '1>Q1•yi<t l(rctanrtv~ 109, 26; ii ăv(I)
cf>guyla 143, 23.
<l1Q1•yiu ::EuAOl•mQia provincia Romana exeunte saeculo quarto 109, 27; ::Eai.outaQia Tiji; <l>ouyi<li; 293, 2; vide lfoQcioaQ et ~ui.ot•ta{.liu
<l>!"imf I; 145, 31.
<l>c.01w111 Nfo Asiae Minoris urbs leni Focia
107, 29; ~07, 12, 17; 209, 4-211, 22;
22.5, 4; 227, 35; 417, ·22;
<l>wxmn Ilui.mu 107, 30; 419, 14, 16_
<flciixwm, :\ fo xri i Ilui.mu 35, 17 · 107, 27;
109, I ; 143, 22; 227, 32,
<l>(l))(L; j_ e. <f>,oxma IlaÂmri 205, 6 ; 207, 17.

Xaych·o; 317, 20.
Xoţaoi•1 175, I O.
Xai..8uto1 93, 33, 357: 18.
Xc.iJ,F:r Haleb (Alepo) 91, 17, 20.
Xui.ii, 23'l, 18-241, 31 ; 245, 8-15; 275,
21 ; 277, 18; 281, 23; 283, 26-34;
313, 3-12 ; XaW.rii; 239, 14 ; XuW.-1tao1ai; ::93 21 ; 301, 13; 307, 7;
311, 21 ; 377, 6.
Xaµţrî.; Bayaziti viziri frater 14J, 17, 20 ;
241, 31: 2t3, 27; 245, 9, 14; 249; 17,
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Xaµţâ;

Giineyti ( f°ţLvE~T) fraier 193, 22;
195, 3; 215, 14, 24, 35; 219, 3, 30.
241 22; 245, 21- Xa11l;<.i-.tEy1i; 213, 30:
215, 27.
Xaµl;âi; pocillator 403, 31-411, 25.
Xaµţrli; Lemni insulae gubernator 421, I, 15.
Xa111;ci:, UQX11yoi; 431, 25 ; 433, 12.
Xavm.iv 29, IS; 31 21
Z"!..l roui..ci Qw;, µiyui;. YWV eiool>T) 11ri nov Ti')i;
~yfµoviu.; 231, 8.
zaQTO!pVÎt.n;, µEya; 267, 20.
XciQO>Vtfi; 59, 28.
Xai:ţtaTJ~cit

Xat~itTJi;

211, 14; 213, 29.

211, 16.

Xe~~Ovl")cmi; ti]; 8Ql/.xrii;

35, 11, 24; 65,
16, 19; 67, 7, 16: 173, 8; 175, 15;
177, 10; 181, 17; 183, 33; 187, 10;
281, 32, 34 ; 403, 32 ; 413, 18, 20 ; 419,
:32.

Xio1 o'î 145, 31 ; 247, 2; 291 4; 403, 5;
405, 11 ; 409, 4; 411, 2, 4 insulae
moderatores 405, 11-1!1 ; 407, I.
Xioi; vijooi; 35, 15; 67, 16; 7.5, 17,
143, 24; 149, 29; 151, 5; 243,
315, li, 15; 321, 5; 335, 3, 7;
17; 40.5, 10-17; 407, 19, 35;
2 ; 411, 19, 26 ; 415, 12-417,
419, 7, 23; vao; uy(ou 'Jotl>co(>OU
19 : µovli TQoui.roY~ 151, I O.

18,
33;
39),
409,
17 ;
405,

XAtEQ<i Asiae Minoris urbs in Lydia sita
221, 13.
XoaQoT)c; II Parviz (591-628) 317, 20.
XoYţ1acprQou1; I 03, 5, 9.
XQuoi') 273, 2; vide 'lţi..m11
XQUOOOto11oi;,
uy1oi; 'fo1ciw1.~ 269, 10.
Xxrib~Q 39, 3:3, 35.

21.
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LUCRURI

Prima cifră şi cifra după punct şi virgulă arată pagina,
celei alte arată rîndul'.
Aaron preot bibilc 30, 8.
Abdulah rob şi ginere al emirului
Giineyt - 140, 25-142, 16; 194, 2.
Abidos oraş pe ţărmul asiatic al
Dardanelelor, azi Ceanac-cale
64, 16.
acchin turc. expediţie de pradă
176, 3.
Acropole - cartier din ~onstantinopolea
bizantină,
la capătul
peninsulei,
unde se ridica antica cetatE' - 334.
57; 354, 6.
Acsiari oraş turcesc în Asia Mic:ă.
cucerită de Murad II, ;izi Ak-şch1r
- 256, 3.
Adam - protopărintele - 28. 2. 4. 13;
30, 21.
Adorno George, sir fost duce de
Genua - 208, 12
Ioan - podesta genovez la Focea
Nouă între 1415 şi 1425, feciorul
lui George - 208, 11-210. 17; 224.
4-226, 29 ; 242, 34.
Adramintion, Adramyttion oraş pe
ţărmul egeic al Asiei Mici, r.am în
fata insulei Leshos, azi Edremet
102. 23 : 302, 21.
Adrian, golful lui - e o anumită parte
din Marea Ionică - 146, 19.

Adrianopole ocupat de turci - 34,
20; apoi 50, 28 ; 88, 11 ; 112, 2;
122, 25, 31; 124, 4, 16, 20: 126, 22;
130, 15, 21, 35; 152. 29; 154, 17,
29; 158, 20 ; 162, 14, 24; 164, 6;
166, 31 ; 182, 18; 186, 4, 16, 20;
194, 11; 200, 19; 212, 2; 225, 17.
22, 25; 236, 6, 14, 26; 240, 23 ;
244, 20; 248, 18 ; 250, 20; 256, 11 ;
258, 22 ; 260, 2 : 262, 4, 6 ; 276. 22 ;
280, 8, 10, 34: 282. 8; 294, 24, 27 ;
296, 17, 20 ; 298, 13 ; 300, 7 ; 306,
19: 308, 29; 310, 2, 16: 332, 6;
384, 7; 392, 29; 394, 6, 21 ; 396, 14;
398, 5, 11 ; 400, 26 ; 406, 35 ; 408, 30 ;
410, 31; 412, 16; 418, 20: 4~0. 31;
422. 5 ; 424. 19 : 426, 8 ; 432. 3, 23

390. 17
african, măgar I fl-1. 24.
Afrodita - 58, 18.
A!?'hiasmati - port pe ţărmul Asiei Mici,
azi Ajasmand din fata Mitilinei
404, 11 ; 434. Î. 20 :
(Lesbos) 436. 5.
Ahaia ţinut la coasta de nord a
Peloponezului
78, 3 : 132, 23 ;.
138, 23; 176, 13: 278. 10: 424, 21.

Africa -
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Aheloon - oraş la ţărmul Mării Megre
în Bulgaria ; poate Anchialo de azi ;
(cp. Cronograf, Theophan, ed. C. de
Boor 437, 20 şi ap. crit.) - :wo, 25.
Ahil - eroul homeric - 258. 20 : 356,
13.
Ahmat. Seiti-paşa - 412, 26.
Aiacos, al de - adică eroi ca şi coborîtorii din acest fecior al lui Zeus 42. 24.
Aladin feciorul mai mare al lui
Murad II, mort înainte de 144-1
272, 29; 274, 14. 15.
alamani - 40, 27; 84, 26.
alani - în hotar cu Ţara Romînească
albanezi - 48, 8; 86, 15; 142, I, 9;
în timpul lui Vlad Ţepeş - 4::\2, 8.
albanez 164, 16.
Albanezi - 48, 8; 86, 15; 142, I, 9;
170, 1 ; 176, 16; 178, 2; 190, 33;
. . 278, 11 ; 424, 22.
A.Jepo -

oraş

în Siria -

A'exandru Şişman ,, feciorul lui Ioan
i\lexie
•-

90, 18, 21.

care s-a turcit,
Şişman 146, 5.

111 AnJ:!'el ( 1195-1203) - 32, 6.
I Comnen (I081-l 118) - 32, 2.
li Comnen (1180-1183) - 32, 4.
IV al Trapezuntului (141i'-14'.Z9)
138. 16; 162, 35; 430, 4
V Duca Murţuflu (1204) - :i2, i'.

Ali -

ieciorul lui Evrenos-bei şi mare
portar al lui Mahomed II - 286. 25,
26.
Ali-bei - gu\·ernator al Lidiei - 150,
34 ; 152, 3 ; probabil identic cu un
vizir al lui Murad II 202, 2; 2IO,
13; 212, 31.
Alisar, Carmian de fapt lacub II -- un
urmaş al lui Carmian Alisar, înte. •::meietorul emiratului - 112, 14.
Amasia oraş în Asia Mică pe rîul
Iris, capitala provinciei Pontus
sa. 23; 152, :n ; 162, 32 ; 164. 1 ;
168, 19; 176, 34; 210, 2; 262, 6;
'272, 30 ; 274, IO ; 280, 2.
Amastris Mării

oraş în Asia Mică la malul
Negre în Paflagonia, gu\'ernat

de un podesta genovez, azi ..\masra
- 208, 5.
Ambrosie, sf. - 268, 11.
Amisos - oraş în Asia Mică la coasta
Mării Negre, azi Samsun 208.
5; 306, 13.
Arnorion - oraş în Frigia, în Asia Mică,
azi ruine - 242, 7.
Amos, profetul 366, 28.
Ana de Savoîa soţia lui Andronic
III Paleolog, regentă (1341-1347)
pentru fiul ei minor Ioan V Pal. 40, 30 ; 54,. 27 ; 62, 10.
Ana din Rusia, cea de a doua sotie
a lui Ioan VIII Paleolog 132.
32 ; 134, 3.
Anatolia, Asia Mică ; Orientul - 92, 2 ;
168, 12; 176, 31; 300, 4.
Ancara, capitala Turciei de azi ; lupta
din 1402 de la A. - 92, 5, 6; 161.
19; cucerită de Timur-Lenk - 100,
21; apoi - 100, 24; 108, 9; 112.
20, 25; 122, I; 428, I.
Andronic I Comnen (1183-1185) - 32,
4, 6.
Andronic II Paleolog (1282-1328)
32, 22; 34, 4; 400, 5 ; numit :ii
cel Bătrîn - 54, 14.
Andronic III Pal. numit şi cel Tînăr
(1328-1341) - 34, 5; 40, 19: 58,
I ; 60, 18 ; 62, 34.
Andronic IV Pal. (1376-1379)
64,
IO; 68, 35; 70, 8-27; 72, 1-23;
82, G.
Andronic despot, cel de al 3-lea fecior
al lui Manuil II Pal. 174, 11;
246, 7, 24.
Andros - insulă în Marea Egee - 146,
14.
Anemas - turnul lui - 72, 2.
Angel - nume de persoană - 7'2, 14 .
Antonie mitropolit al Hlracleei tracice
în timpul sinodului din 1439 de la
Florenta - 270, 5.
Apocaucos Alexie - mare duce şi guvernator al Constantinopolei, mort
la 1345 - 42, 17, 30; 44, 4, 10.
Apolon - zeu antic - 326, 19; 374, 9.
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Aquilea - oraş în Italia de nord-Est
422, 9.
Aquino, sf. Toma ; v. Toma de Aqu.
arab 178, 32 ; arabe, scrisori
234, 9.
arabă, legea 86, 3 ; arăbeşti cai
254, 5; . 280, 28.
arabi - 38, 3; 90, 19; 204. 23; 254.
7; 316, 20; 344, 15; 376, 23.
Arabia - 390, 17.
arc greu 194, 19.
Arghiropol mare dregător, ia parte
ca mirean la sinodul din 1439 de la
Florenta - 266, 23.
arefoţi mărunti 30 la un li!,'alben 206, 25.
A.rhanghelului, cetatea, turceşte Caiatic
în Cîmpia Nebunului (Mainomenu)
între Cyme şi Nympheon în Asia
Mică 140. 18.
Aristotel - mare filozof antic (384-322)
- 392, 8.
armeni - 90, 34.
Armenia - 32, 21 ; 88, 6, 26 ; 90, 32;
174. 31 ; 176, 34; 278, 26; 390, 16:
424. 2 ; 428, 18, 21.
Armenia Mare - 88, 8 ; 11 O. 6.
Armenia Mică 110. 6
Arsinj?an - oraş în Armenia - 88. JO.
27 ; 90, 21.
Artaxerxe (463-425) - 94, 18.
unul din cei 12 feciori ai
patriarhului Iacob - 30, fi
Asia - 386. 16; Asia Mică - 34, 8;
46. 3, 16; 74, 7, 18; 80, 32; 90. 22:
92. 34; 122, 11 ; 124, 32 ; 132, 4 ;
164, 8; 166, 3; 172, 9; 210. 5;
228, 19; 262, 12; 264, 24; 280, 18:
296. 5; 390. 17; dar şi numai fosta
provincie romană Asia şi îndeosebi
lonia antică, avînd centrul la Smirna
şi Efes 32, 17, 23; 100, 18; 102,
23 : 116, 28; 132, 6 ; 140, 5, 10:
144, 17; 152, 26; 176, 33; 188, 25:
204, 29; 220, 18; 248, 9; 262. 14
Aser

Asiria - 390, 16.
Aisos oraş pe coasta egee a Asiei
Mici în fata insulei Lesbos, puţin
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la nord, azi ruine
34. 1 :
23: 416. 4.
bani albi de argint - 158. 30:
28 ; 288, 31.
azi Antalia, oraş pe coasta
Mării Mediterane a Asiei Mici în
Pamfalia - 410. 25
Atalos - oraş în Lidia Asiei Mici, azi
Jarantepe 102. 30
Atena 74, 21 ; 338. 13
atenieni 338, I '.'I
Atica 176, 13, 28
Atin e Aidin ( 1300-1333) - întemeietorul emiratului cu acelaşi nume
cuprinzînd Lidia antică şi o parte
din lonia cu centrul la Smirna şi
Efes - 32, 24, ; 34, 8 ; 38, 22 ; 46,
4; 50, 12; 54, 13; 96, 2; 112, 16;
114, I, 13, 17; 116, 19; 144, 6;
214, 17; 216, 35; 218, 9, 17, 29.
220, 25; 236, 24. Duca ct upă obicei
turcesc numeşte cu acelaşi nume şi
urmaşi de ai întemeietorului, chiar
dacă purtau alte nume 26, 2;
114, 6; 218, 23; astfel pare să-l
aibă în vadere pe rese, un nepot de
al lui Aidin la - 96, 3; 114, 11,
19 ; 116, 1 ; 218, 9.
Atos, sf. Munte - 70, 3; 180, 22; 264,
25.
mai
102.
aspri 244,
Atalia -

Augusteon - piaţa din faţa sf. Sofia în
Constantinopole - 376, 21.
Augustin, sf. - 268, 12.
avasgi
popor locuind pe coasta
Caucazului la Marea Neagră
56.
22: 90. 32
Avraam patriarh biblic 28, 16;
30, 2, 17.
Avranez 78, 2; 216,
v. Evrenez.

17; 246,

13;

azapi - ostaşi pedeştri Ia turci. după
Duca numiţi şi ieniceri - 336, 13:
362. 1 ; 434, 24
azimiţi

- nume dat de bizantini catolicilor, pentru că la sf. împărtăşanie
iau pîinea nedospită
270, 3 ;
316, 22
Azov, Marca de 328, 28.
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Babilon - 86, 25; 308, 12; 328, 19:
356, 20 ; 384, 7 ; 390, I fi
babilonieni - 328, 21.
Baiazid I Fulgerul (1389--1403) proclam;it sultan - 38, I ; ia tribut din
Serbia şi pe sora craiului <le sotiP
38. I O ; face cuclTiri în Asi;i
Mică 38, 13-19; 40, I; 74, 6;
cere să fie judecător turc în Con
stantinopole 76, 24; cucereşte
Tesalonicul - 78, 1 ; 248, 11 ; biruitor la Nicopole - 78, 28; 80, 11 :
o duce în desfătări la Brusa 86, î ; îşi bate joc de solii lui
Timur-Lenk 86, 35 : cere Constantinopolea -- 80, 27: 82, 14 :
84. I, 3 : 88, I î ; porneşte asupra
lui Timm - 90, 20; luptă la Ancara
- 92, 1-15; L' im-ins şi prins -·94, I - 98, 34 ; e tratat bine -- 100,
1-11 ; încearcă sa fugă - 102, 6 :
moartea lui - 108, 27; feciorii lui
- 100, 25; 112, 19; 134, 5; 174,
20; 228, 10; apoi - 36, 29.: 70. 11;
î4, 2-16: 76. I, 5; 82, 8; 86, 3, 5:
88, 25, 28; 104, 3; 110, 14; 114. 488, 25' 28; 104, 3; 110, 14; 114, 4;
118, 3; 134, 19; 140, 7, 8; 154, 31 j
256, 12: 424, 12.
Baiazid llderim _:_ 108, 2î; 218, 22;
256, 13, 14.
Baiazid Osman - 228, 8.
Baiazid -- mare vizir al sultanului
Mahomed I şi apoi al lui Murad li ;
în 1421 e ucis de Giineyt - 148, 19;
152, 5, 2ti; 160, 27; 164, 16; 166.
34; 168, 23, 26; 170, 22, 25; 172,
11 ; 184, 12-194, 22; 200, 12, 31 ;
202, 13; 208, 21; 210, 14; 228, 27;
230, 1-10; 238, 16; 240, 35.
Balazid fratele emirului Giineyt
120, I; 140, 27-142, 8: 242, 3;
244, 14, 18.
haito - titlul gu\·ernatorilor trimişi de
Veneţia în coloniile ei 106, 13.
Balsamon mare hartofilax, ia parte
la sinodul din 1439 la Florenţa -266, 21.

Balta v. Palda.
barbar - negrec, turc, străin - 56, 31.
Belgrad, Beograd capitala Jugoslaviei, împresurată de Murad II 262, 19-29; de Mohamed II 420,
21-32.
Beofia - 246, 26 ; 268, 18, 19.
Betel 366, 29.
Biserica cea Mare sf. Sofia din Constantinopole - 314, 6, 25; 316. 23 :
322, 20, 33; 362, 16-364, 3: 3î4,
10, 30; 392, 27.
Bitinla ţinut în nord-vestul Asiei
Mici în fala Constantinopolei - 32,
17 : 34, 2 ; 38, 22 ; 46, 3 : 52. 20 ;
54, 28; 74, 7; 76, 33; 100, 17;
116, 30; 152, 6; 198, 15; 200, 26;
234, 31 ; 426, 14; 428, I.
Bizanţ, Constantinopole 42, 8: 44.
15 : 58, 35 ; 11 O, 15 ; 302, I.
bizantini - 32, 19; 34, 22; 38, 16; 40,
21; 52, 19; 56, 17, 24; 58, 31, 36:
60, 3-9; 68, 22; 72. 18: 86. 45:
96, 4; 102, 18; 112, 7; 126, 34 128, 5; 156, 20; 160, 26; 162, 4:
164, 7 ; 166, 30; 168, 12, 16, 34:
176, 14; 178, 3; 182, 28; 186, 32:
188, I, 5, 8; 206, 4; 208, 8; 252,
9; 298, 5; 302, 14, 16; 304, 1-15;
312, 5, 19; 320, 33; 322, 2, 3; 328.
9: 330, 16-20; 344. 1-346, 7:
352, 2 -25 ; 356, 30-358, 2:) ; 362,
18-370, 1 ; 408, 10; vz. şi Romei
Bizon - în antichitate Bizone, Cavarna
de azi - 320, 25.
Blanca - un cartier în sudul Constantinopolei, spre mijlocul zidului dinspre Marea de Marmara, azi BlangaBostan - 354, 8.
Bosfor 110, 27; 186, 2; 274, 30:
276, I ; 298, 2, 11 ; 308, 19 : 336, 25.
Bospor Bosforul ta uric (ci meri an),
strîmtoarea de la Cherci în Crimeea
- 90, ::\2.
Brancovici Gheorghe - despot, crai al
Serbiei (1427-1456) - 256, 17-27;
262, 22; 270, 19-272, 15; 286. ,9:
394, 22.
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Briela -

localitate în Asia

Mică

rlP. Smirna pe peninsula

la apus
din faţa

insulei Chios-220, 26.
Brusa - oraş în nord-vestul Asiei Mici,
prima capitală a imperiului otoman
34, 9; 38, 32; 56. 28; 60, 5;
76, 5 ; 80, 25 ; 86, 7 ; 88, 10, 25 ;
96, 28; 102, 17, 21; 110, 4; 116,
30; 118, 12; 124, 20; 128, 17; 130,
5,35; 134, 7; 140, 3, 7; l.'i4, 20;
168, 21, 24; 170, 18, 26; 184, 5;
200, 26; 202, 25; 210, 9; 212, 29;
234, 34 ; 236, 21 ; 244, 32 ; 254, 22,
26; 256, I ; 272, 28 ; 274, 3, 20;
282, 36 ; 286, 15 ; 290, 25 ; 426, 14.
bulgari - 86, 16; 164, 7; 170, I ; 176,
15; 178, 33; 272, 2: 290, 3; 336, Î.
Bulgaria 336, 8.

122, 24; 132, 21 ; 256, 20:

Burgundia, ducele de -- în lupta din
1396 la Nicopole - 80, 23-24.

Cafa - Feodosia de azi în Crimeia de
sud - 208, 5; 306, 13; 314, 15:
426, 27.
Caia-bei - emir la Adramyttion, feciornl sultanului Spentiar din Sinope
şi cumnat al lui Mahomed II : v;ne
să-i ajute la zidirea cetăţii Rumelihisar-304, 7, 10.
Caiaţic

pe
ghelului lului.

Cainan Calist 422,

turceşte

cetatea Arhan140, 18; \'Z. Arhane-he-

patriarh biblic -

28, 7.

papa Calixtus II1 (1455-1-151'\

JO.

Canaan tara biblica -

28, 17; 30, 3.

Cantacuzineasa so\ia
Cant. - 50, 3, 17.

lui

Ioan

Vl

C.;intacuzino - ginerele lui Luca Notua,
11cis de Mahomed 11 380, 35 ;
tatăl său a fost mare domestic, adică
general comandant - 382, 15.
r.antacuzino Ioan
Ioan VI C.

VI
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(1347-1354)

v.

Cantacuzino Stravomitis, Cîrnul, general bizantin, \'ajnic luptător în contra turcilor - 238, 11.
Cantacuzino Matei - despot, feciornl lui
ln;:in VI .C,- 64, 5, 21
Cantacuzino Toma cumnat cu desriot11l Gheorghe Brancovici al Srrbiei - 260 34
r.apadocia - \inut în Asia Mică - 32,
20: 88, Î ; 90, 33 ; 152. ~2 ; 176. 34:
278, 27.
Capadocia de sus - 174, 31.
Caragea-bei - trimis înainte cu oastea
de· Mahomed II la asediul Constantinopolei - 320, 24, 32; 326, JO.
Caraiuluc
162, 34; \'Z. XXII 9.
Caraiusuf nord în
280. 3;

stăpînitor prin Iranul ele
Azerbeigianul de azi
\'Z. XXXIII 2.

Caraman, numele, după întemeietor. al
dinastiei sultanilor din Jconion; sub
acest nume sînt de înţeles diferiţi
sultani şi cu alt nume -- 118, I, 120,
17; 140, 4, 9; 154, 20; 168, 12, 15;
170, 34, 38 ; 242, 8-244, 4 ; 254, 3256, 8; 272, 27 - 274, 11 ; 280, I, 3;
290, 11 - 292, 4; 294, 14-20
Caramanlîi - turci de sub stăpînirea di··
nastiei Caraman - 244, 6.
Carasar -

numele turcesc pentru Frigia
- 10~. 27 ; Carasari11 2CJ2. 2.

~a!11::1ria

Carasi -

emir turc -

34, I

puternicului şi neemir Gilneyt (Ţineil)
de la Smirna - 114, 2, 31 ; 116, 2

Carasupasis -

tatăl

astîmpăratului

Careia Mare - adică Nucetul Mare, sat
aproape de Adrianopole 186, 15.
Caria -- tinut în sucl-\'eslu! Asiei ,l'v\ici 32, 18, 24; 38, 24; 74, 8; 100, 18;
108, 16; 112, 18; 114, 21; 116, 5;
142, 23; 144, 26; 154, 4; 176, 31:
400, 29 ; 402, 25 ; 418, 33.
Carmian - numele după întemeietor, al
emirilor din Germian, emirat turcesc
pe teritoriul ţinutului antic Frigia
din centrul Asiei Mici ; sub acest
nume sînt de înleles şi al\i emiri
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din Germian, cu alt nume - 34, I ;
38, 18 - 20; 96, 6; 118, 2 - 120,
17; 142, 2~
Carmian Alisar 112, 13 ; vz. Alisar.
Catafighi - localitate - 300, 3.
catalani şi catelani - 40, 9; 208, 26;
414, 34.
Catanea Andrei şi Iacob - întemeietorii
oraşului Focea Nouă în Asia Mică
206, 16.
Caucaz - mun\ii - 428, 24.
ceauşi 96, I.
cehtnare - sume mari de bani se numărau în
Bizant cu centnare
128. 9.
Cesarea - oraş, azi Kaiseri în Capadocia în Asia Mică de apus 110, 6.
Cetatea Albă de la limanul Nistrului ;
azi Akerman - 252, 14.
chaldei - 92. 34 ; 356, 20.
Chalil-paşa -

general al lui Murad II
vizir al lui Mahomed II - 2.l8.
15 - 240, 35; 244. 9 - 14: 274 23
- 276. 20 : 280. 24 : 282. 27 - 34 :
292, 23; 300. 14: 306. 9: 310. 23 312. 15: 376. 8.
şi

Chamza - fratele \'izirului Baiazid ucis
de Giineyt, pe care-l ucide apoi
c.hamza 148, 18, 22: 192. 24:
194, 4; 240, 34; 242, 28: 244. 10
15; 248, 19, 23; 402, ~?.

Chatip - solul trimis de Murad II la
GioYanni Adorno la Focea nouă
210, 16.
Chazaria 174, 14
Chersones, tracic, peninsula Galipoli,
Gelibolu de azi - 34, IO. 24; 64, 17,
20; 66, Î, 17; 172, 8; 174, 19; 176.
11; 180, 21; 182, 36; 186, 12; 280,
33, 35; 402, 33; 412, 16, 18: 418, 34.
Chidir - emir al Lidiei cumnat cu Baiazid I şi după Duca ucis de aC'~st;:i -38, 29 - 32.
Chios insulă în Marea Egee lingă
coasta Asiei Mici, făcînd parte din
lonia antică ; e ocupată de genoYezi - 34, 15; 66, 17; 208, 4; pustiită de turci 50, 20; 74, 19:
plăteşte tribut turcilor 394, 17;
418, 23: apoi 74. 18; 142, 2-t: 148,
31 ; 150, 7; 242, 35; 290, 4; 31-t, 13,
17: 320, 6; 334, 4, 8; 404. 12 -- 19;
406. 2 - 408, 2: 410, 18, 26: 414,
13 - 416. 17: 418. 7: 422. 11. 13;
426, 29 ; biserica sf. lsidor din Chios
404, 22.
chiofi - 144, 32; 246, 2; 404, 13; 408,
5; 410, 2, 4; stăpinitorii insulei 418. n
Chirie al lustiniei - unul din conducă
torii insulei Chios - 406. 4. 35.
părinte

Chirii. sf.

-

268, 11.

Chliera - oraş în Lidia la nord de rîul
Hermos în Asia Mică - 220. 1:1.

Chamza bei - fratele lui Giineyl pe care-l
face să treacă de partea lui Muracl
11; e ucis de acesta - 212, 32: 214.
14 - 35; 218, 4; 220, I; 240, 24 ·
244, 22

C:hosroe li Parvis (591-628) - împărat
al oersilor, atacă în 626 cu avarii
Constantinopole, dar e învins:
316. ?.O

Chamza fost păharnic al lui Murad II, apoi
guvernator al Chersonesului tracic
şi amiral sub Mahomed II 40?,

Ciclade - insule în Marea Egee - :H.
15; 74, 21; 146, 10, 19: 414, 2::!:
426, 3.

32 - 410, 24.
Chamza ienicer însărcinat de Mahomed II
cu gu\'ernarea insulei Lemnos
420, 1 - 16.

Cilicia - tinut în coltul de sud-est :ii
Asiei Mici la ţărmul Mediteranei -·
32, 18: 176, 34.

Chamza comandant la Dunăre, tras în
teapă de Vlad Ţepeş -'- 430, 28;
432, 14.

Cime -

oraş în Eolida antică pe coasta

Mării

Ch:ic -

Egee în Asia Mică oraş în Asia

Mică

142; 14.

pe ţărmul

Mării de Mar!l'ara pe istmul penin-
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sulei antice Dol ion, azi Kapu-dagh 322. 5
Clazomene - oraş în golful de la Smirna, azi KelisfTlan - 220. 26.
Colchida regiune la răsăritul Mării
Negre între Caucaz şi l\·iria - 424.
:~: 428. 24.
Coloana lui Constantin cel }\.\are sau a
Crucii - 362, 20 ; 364, 6. 16.
Coloana lnJ?"emănată v. Diplokionion.
Comana oraşe
în Asia Mică
424, 1.
cometă numită masalagiu 94, 2.
Comneni - anii de domnie a îmD<lratilor - 32, 5
Constantin cel Mare (324-337) .. - 30,
23; 74, 21 ; 344, 14; 364, 6; 384, ~L
Constantin VI (780-797) -

30, 26

Constantin XII Paleolog (1448-1453) e al 4-lea fecior al lui Manuil II
Pal., primind părtile dinspre Marea
Neagră 174, 13; despot fiind la
Sparta, e învins de Mur ad I I - 278,
2 - 10; ajuns împărat încheie pace
cu Murad II - 278, 21 ; trimite soli
şi încheie pace cu noul sultan Mahomed II - 288. 16 - 29; n-a apucat să fie încoronat - 292, 9_; ia
măsuri de apărare, pe cît putea 328, 22; moartea lui - 360, 5.
Constantinopole, cucerită de ostaşii cruciadei a IV-a - 32, 8; eliberată 32, 15 : împresurată de Baiazid I
Fulgerul - 78, 6 - 31 ; cerută de
el - 80, 28; 82, 14, 26; 84, 2, 13;
88, 12; mam.a oraşelor - 12 6, 10;
împresurată de Musa -- 124, 35;
126, 26; Mahomed I o duşmăneşte
într-ascuns 160, 8; împresurată
de Murad II - 228, 14; 230, 13, 23;
232, 18; 234, 12, 34; 252, 6; însă
fără succes 236, 13 ; 238, 5 ; 252,
10; adăposteşte contrapretendenţi la
tronul Ţării Romîneşti 250, 24,
28 ; e blocată de Mahomed II prin
zidirea unei cetăţi - 296, 5 - 298,
28; încuie por\ile - 304, 35; tunul
cel mare e adus în fa\a zidurilor ei
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320, 16 - 322, 7; împresurarea 324, 30 - 328, 25; 330, 13; turcii
au pătruns într-însa - 360, 21 3/0, 23; e numită Noul Ierusalim 390, 11 ; apoi - 42, 3 ; 46, 2 ; 56.
7, 20; 60, 3, 12; 62, 8; 66, 5 - 28;
70, 3; 72, 21; 74, 9, 23; 76, 19 34 ; 78, I, 19 ; 80, 30 ; 82, 26, ::\3 :
84, 29; 86, I, 5; 110, 19, 26; 124, 7_;
126, 6; 128, 13 - 30; 130, 5, 19;
132, 11 ; 134, 2; 136, 8, 32: 138, 18,
25, 32; 140, 5; 146, 27; 148, 20;
160, 17, 30; 168, 3; 174, 15; 190, 9;
196, I, 12; 200, 8; 202, 23, 29; 228,
3, 20; 230, 29; 232, 17; 246, 10, 15;
264, 24, 27; 268, 21, 31; 278, 20;
288, 16, 26 ; 292, 20, 34 ; 306, 2, 24 306, 11; 310, 15 - 312, 25; 314,
1, 18; 316, 2; 318, 23; 320, 11; 332,
11 - 334, 10; 336, 15; 340, I, 23;
342, 20; 344, 3 - 348, 14; 350, 16,
26; 372, 32; 376, 5; 384, 8; 390,
14. 16; 392, 23, 26; 394, I, 14. 29;
::\98, 9 - 22; 400. 8 - 24; 412. JO;
418, 2. 8, 19; 424, li; 426. 7. 8:
430, 6 ; 436, 5.
Biserici

şi mănăstiri

A-fot-ţiitorului

din Constantinopole:

v.

Pantocratorului.
Dimitrie, Marele, Acropole (din Cetate) - 334, 17; ::\54, 6.
înainte-Mergătorul.
tă

Petra -

Marele 362. 3

numi-

Izvorului cel de viaţă primitor 230, 24.
Mangane, sf. Gheorghe din
398.
20
Mihail, arhanghelul Mor.hie. sf. - 74, :m
Nouă. Biserir.a cea -

302

4

44. 20

Odighitria, Maicii Domnului 29; 354, 7

66,

Pantocratornlu1 - 314, 30; 398, 19,
Patruzeci de sfinţi - 74. 28
Perivleptos - 68, 29 ; 232. 5 .
Petra, v. înainte-Mergătorul.
Prea fericitei Fecioare 158, 31 ;
196, 3.
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Sofia, si. Biserica cea Mare - 30.
25; 314, 6, 25; 316, 23; 322, 20,
33; 326, 13; 374, IO, 30; 392, 'J7.
Studiţilor, mănăstirea 136, 2.
Ţarină plină de daruri, biserica Maicii Domnului cea ca o ((hora)
338, 25 ; 362, 4.
T11!11ror sfinţitor -- 74. 27
Porii:
Aur, Poarta de - 74, 24, 31 ; 76. 6 ;
326, 8; 334. 15; 354, 3; 15. 24:
424, I I.
Charsias, Poarta lui -- 358, 21;
360: I I : 368, 24: 376, 11 ; a lui
C;harisos (Charsos) - 326, 7
Chercoporta - 352, :22
Frumoasă. Poarta 332. 23 : ::154.
5, 22, 23.
(mpărăteascâ - 232. 12. 33: 344. 5,
?.O : 370. 6 : 376, 11.
Izrnrului -- 2JU, :H.
Lemn, Poarta de - 35·L 22.
_\\ică, Poarta ce.a, de .I.a mănăstirea
Maicii Domnului Odighitria - 6fi,
29: 354. n
Roman, sf. - - 338, 17; 342, 24;
368, ~5.
Xilo1x-rla - :126, 8 : 354, 4.
constantinopolitani 56, 7; 72, 5 ;
82. 3: 90, 24; 126, 31 - 32; 134,
3; 230, 17; 306, 12; 326. ::I; 328,
13; 332. 14.
Corax, Teologu - trimis în misiuni diplomatice de bizantini, î1 trădează şi P
ucis - 171, 2; 228, 22 - 234, 13.
Teologu - 228, 28, 31 ; 234, 4, 12.
Corint, cucerit de Mahomed II -

424, 16.

Comilia, Varnava de locţiitoru\ podestatului genovez din Focea Nouă
- 224, 29.
Cornul de Aur - goli şi port minunat
al Constantinopolei - 334, 17: 336,
22, 2fi.
Cos -- insulă în Marea Egee 28; 406, 21.

402_

Cosmidion - regiune suburbană a Conc;tantinopolei, spre fundul Cornului

de Aur. pe unde azi e giamia Eiub
326, 9 ; 336, 23 ; 378, I fi.
Cosovo, lupta de la 1389 - 36. I ; di>
l;:i 1448 : 276, 26.
C:ntiaion - capitala Ftigiei azi Kuthya
38. 17: 100, 22; 102, 14: 118.
I ; 256, I ; 274. 2: 292. I
crai - 50, 2.
Creta insulă 146, 19; 148, 12;
150, 11 ; 248, 12 ; ostaşi di11 C:r.
232, 2, 15, 32.
Cronos - zeu antic - 72, 11
Culumboto Spineta - comandant genove1 din Lesbos trimis la Lemnos,
ca să nu lase să se supună turc-ilor 420, 5.
Cuntuzi fecior de al lui Murad I,
răzvrătit în contra tatălui său
70, 11 18.
Curtis - feciorul emirului Glint0yt, prins
şi ucis de Murad li 238. 23 240, 22 : 244, ? 1

dalmaţi

-- 92. 3,c;
- - t 78, 2_
Damasc - 90, 16 21.
Dan - unul din cei 12 feciori ai patriarhului Iacob - 30, 6.
Dan I, domnul Ţării Romîneşti (138fi- 1386) - 252, fi
Dalmaţia

Dan 11 (1420-1431) - trimite soli la
Murad II cu urări la urcarea pi>
tron şi cu daruri - 246, I ; cere
împăratu:ui Manuil II Paleolog să-l
trimită aC"asă 252, 11 ; încheie
pace cu Murad II - 252, 19: e învins şi ucis de Vlad Dracul - 252.
23 ; Murad II dorea să pună pe un
frate de al lui Dan 252, 25 :
care e însă învins şi ucis - 254. 1.
Daneion - numit şi Daonion, oraş în
Traci a pe coasta Mării ele Marma1 a
între Silivria şi HF..racleea, azi dispărut, pe cit se pare 72, 27.
David, împăratul psalmist - 30, 17.
David Comnen (1458-1461) al Trapezuntului - 430, 4
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cetate în Tracia la coa~ta
Negre pe care Murad II r.-a
putut-o cuceri - 244, 2fl
despot distincţie împărătească bizantină - 258, 25.
Diavolangel nume de persoană
72, 15.
Didimotich - Didymoteichon - ora~ în
Tracia grecească de răsărit, lîngă
rîul Mariţa - 34, 12: 50, 26, 28:
52, 12 ; 308, 25, 2!l.

Ducas, familie nobilă din care se trăgea
istoricul nostru - 46, 7.
Dunăre 46, 14; 78. 25; 80, 22: 122,
8; 148, 26; 154, 35; 168, 35; 176.
35; 256, 28; 258, 2, 17, 21 ; 262, 21.
31; 270, 29, 31 ; 272, 13, 22; 27'1.
31 ; 276, 14; 294, 12; 396, 19, 31 ;
420, 23, 25; 432, 3, 9, 23. Romînii
<le la gurile Dunării - 426, 27.

Dimitrie acropolea, Marele 334, 17.
Aga, sol - 210, 12, 15
Lascaris v. Lascaris Leondaris -112, 3.
Paleolog, al 5-lea fecior al lui
Manuil II. Pal. 174, 14; 26R.
23; se închină lui Mahomed li
424, 17, 20.
sf. D. ; biserica din Salonic
250, 16.
Kidonis - 328, 7.

Efes -

Dercos Mării

Diplochionion - port în Bosfor,
sictaş, dincolo <le Galata 21 ; 354, 5.
Distra - Vlad-Ţepeş, năvăleşte
ţile Distrei, Silistra de azi -

azi Be::1::16, 2,
în păr
43Cl, 22.

domestic funcţia de mare drăgător
rivil şi militar al lui Ioan \.1rntac11zino - 42, 7.
domestic, marele - general cornandan t
suprem al armatelor 258. 19;
382, 15.
Don, rîul - 328, 28.
Dragulios, vi. Vlad Dracul.
Draperio Francesco mare dreg~tor
genovez din Gaiala 404. 1fi -24: 406, 3, 27; 410, 19, 2::1
Duca, Alexie V. Duca Murţuflu (1204) 32. 7.
To::in Vatatis (1222-12541 - ::12,
12.
Mihail, bunicul cronicarului nostru
- 46, I.
duce, mare duce - înalte demnităţi bizantine - 42, 20 ; 344, 7 ; 354, 20 ;
378, I - 24 ; 380, 3 - 34 ; 282. 24

capitala provmc1e1 romane Asia,
în ruine 32, 25 ; 34, · 9 :
38, 21; 4o, 10; 104, I: 108, 8 - li;
114, 7 - 33; 116, 11, 23; 118, 2 --20; 120, 12 - 35; 122, 14; 132. 4:
140. 23: 152, 12; 188, 26; 218, 15;
220. 25, 33 ; 228, 8 ; 234, 7 ; 240, 27 :
244, to. 34; 266. lh
efeseni 114, 10. 2Q
E~ee, v. Marea EgeP
Egipt - 30, I, 10; 390, 16. lR
egipteni - 92, 34 ; 204, 24
Elada - 176. 13
Elea, golful - pe coasta egeică a Asiei
Mici - 206, l!'i.
Elena - f::ita l11i lnan Vl Cantacuzino
~i sutia l11i Ioan V Paleolog 40.
25 ; 62, 4, 34 ; 64. 2. Q
elen - 56, 30; eleni - 30, 12, 94, 19:
318, 10
Elenopont - provincie romana în Asia
Miră în tinutul Pont, pe la sfîrşitiil
secu'.ului al 4-lea - 32. ?I.
Elespont - Dardant·lele <le azi - 34. ?.
7; 66, 15; 132, 3; 146, 21; 148.
16 : 224, 6 ; 278, 5 : 298, 8 : 306
11 : 338, 11 ; 414. 7
Ellez emir din emiratul Mandahi::i
(Menteshe) fugit din faţa lui Baia:1icl I Fulgerul la Timur-Lenk care-l
pune înapoi în domnia-i părinteasc-ă
38, 25; Eliez al lui Mandahia 112, 17; Mandahia Eliezbei 114,
20: 154, 8; Mandahia - 114, 34.
Ellez - păharnic al sultanului Mahomerl
I - 234, 26, 29; 236, I.
englezi, luptă în 1396 la Nicopole - 78.
23 ; ne~ustori curnpărînd piatră acră
astăzi
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204,

23; 208, 27.
patriarh biblic - '.28, 10
patriarh biblic - 28. fi.
oraş în Tracia la re\"ărsarea
Mariţri 410, 35; ocupat de M::ihomed II în 1456 - 418, 20.
eolice, oraşele de pe coasta egeică
a Asiei ,\1ici - 38, ~o
eparh - gU\·ernator ci\·il şi militar al
Constantinopolei bizantine - 42, 17.
Epibate cetate pe coasta europeană
• ;:i Mării ele /\\armara <le lingă Silinia - 302, 23 ; 304, 9 ; 320, 28.
Ermon rîu în Asia /\\ică, azi Gr ·
distal. redrsînrlu-se în Marea Egee
Enoh Enos Enos -

-

116, 21; 220, 14, 16; 240, 27.
oraş

Eritre sulă

11e

din

în Asia Mică pe o penininsulei Chios, azi rui-

faţa

220, 26.

-

Ese Isa-beg 1 din emiratul Aidin,
la care se refugiază bunicul istori
eului nostru - 46, 4.
Ese, Isa-beg li pus în domnia emiratului Aidin de Timur-Lenk 112.
16; şi apoi scos din domnie; ucis
de Giineyt - 218, 10.
Ese - !sa, cel de al doilea fecior al lui
Baiazid I Fulg-ernl - 100, 26; I 12.
22, 25.
Etolia tară în Greci2 de mijloc -Eubea în antichitate, E\'rip în evul
111ediu, azi Negroponte 74, 21 ;

146, 19; 148, 13; 246, 33; 250, 22
Eughenie IV papă (1431-1447) -'- 261.
21.
Europa - 94, 17; 210, 5, 31; 226, 30.
dispreţui

Fadulah,

\'IZir

de al lui Murad II --

260, 7; 262, 7, 12.
Faraon - 94, 5~
Fasis rîu în regiunea Caucazului,
r,drsîndu-se în Marea Neagră.
azi Rion - 428, 22.
Fatmacatun adică
domniţa Faima,
sora sultanului Musulman (14031411), dată ostatică la Bizanţ -

110, 24; 134, 7.
90, 16.

Fenicia ferara -

oraş în Italia de nord 84, 23:
26G, 11, 12; provincie în Italia 138. 11 ; Monte-Ferara - 136. 7.

Feruz-aga - lăsat comandant în Rumelihisar de Mahomed II - 306, 9.
feud 214, 24.
Filadelfia - oraş în partea de răsărit
a Lidiei, azi Alaşehir în Asia Mică ;
e cucerit ae Baiazid Ilderim -- 40.
1 ; pustiit de Timur-Lenk
102,
30; apoi - 116, 21.; 160, li, 16;

228, 19; 238, 18.

246, 12.

evrei, ar

p. 39), ceea ce după acest loc din
Duca pare să fie mai probabil.
Examilion - cetate în Chersonesul tracic - 64, 21 ; 182, 36.
Examilion - zidul de întărire din Istmul <le Corint - 278, 8, 13.
Ezechia, profetul - 328, 17.

şi

ei pe bizantini,
dacă ar preda lui Mahomed II Con·
stantinopolea 346, 9.

Evrenez 286, 24 ; e EHenos, mare
general turc sub sultanii Orchan
pînă la Mohomed I : a murit la
1417 de peste 100 de ani, dacă n-au
fost cumva doi cu acelaşi nume (vz.
Ak. Nimet, Die tiirkische Prosopographie bei Laonikos Chalkokondyles

Filantropinos Gheorghe e trimis de
împăratul Ioan VIII Paleolog să-l
încoroneze
despot
pe
Gheorghe
Brancovici, craiul Serbiei - 258, 24.
Filipopole - azi Plovdiv, oraş în Bulgaria, 78, 31-32; 270, 30, 32; 272,

2, 3; 396, 14, 22; 398, 12; 412, 20,
23; 414, 10: 428, 8.
Flandra - în lupta din 1396 de la Nicopole 78, 23 ; 80, 7, 23.
Florenţa 84, 23; 266, 13; 268, 3, 17;
314, 5, 11 : 318, 19.
Focea Nouă - oraş în Asia Mică pe
coasta Mării Egee, întemeiat de
grnovezi pentru minele de piatră
acră, ceva mai la nord de Focea
Veche; azi leni Fo~a (Focia) -
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106, 29; 108, 2; 206, 12, 17; 208,
5-210, 22; 224, 3; 226, 35; 416,
21.
Focea-Nouă şi Veche 34, 17 ; 106,
27 ; 108, I ; 142, 22 ; 226, 32.
Focea Veche - azi ruir;c~ 106, 30;
ocupată la 24 dec. 1455 de Mahomed II - 418, 15, 17.
focecni - 144, 32.
Focida - adică Focea Veche 206, 17.

20!, 6;

Fonea - numele din \'echime al locului
pe ţărmul european al Bosîorului,
unde Mahomed II a ridicat cetatea
Rumeli-hisar - 300, 10.
Francesco Draperio
3; 410, 19, 23.

404, 16, 24; 406,

francezi - 66, 10; 80, 24; 92, 35; 204,
23, 27.
Francisc,
Franţa

-

\'ezi

Gattilusio

F.

66, 10; 84, 24, 25.

Franţezizilor,

turnul -

481
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3Î8, 2 ; 436, 7.

Fraţi

- călugări cavaleri din Rodos 52, 13 ; I 02, 32 ; I06, 1, 13.

Frigia - tin11t în Asia Mică centrală -32, 25; 38, 17-20; 46, 15; 52, 20;
176, 33; 294, 4.
Frigia ţinut în Asia Mid înspre
Elespont şi Propontida - 54, 28 ;
152, 6, 28 ; 198, 15 ; deşi în antichitate pe acolo era Frigia Mid, Duca
îi ctă şi numele de Frigia Mare 32, 18; 34, I; 74, 7; Frigia de jos
- 1112, 22.
Frigia Capatiani metateză din Pacatiani
provincie format? din Frigia
centrală în împărţirea· administrativă
a imperiului roman de la sfîrşitul
secolului al 4-lea ...- 32, 18; 100,
17, .22; numită şi Frigia de sus
142, 23; F;rigia de sus Capatiani 108, 25.
Frigia Salutaria - provincie de la sfîrşitul secolului al 4-lea 108, 26,
numită şi Salutaria Frigiei 292, 2.
frigieni ~' 34; 212, 27.

frînc adică
apusean latin catolic
268, 26; 364, 31; Frînci: apuseni:...._
34, 15; 80, 15, 20; 268, 26; 296,
30; 298, 8; latini 270, 7; italieni
~24, 13, 16; 226, 7-13; 406, 14;
434, 23, 26; Italieni genovezi 372,
22; Spanioli catalani 34, 15.
Frîncia Fran\a, Italia, Occident 78, 17, 23 ; 208, 27 ; 268, 26.
Fthia - numele antic al unui ţinut din
Grecia - 246, 12.
Funtana Ioan - comandant genovez din
Lesbos trimis la Lemnos să împiedice supunerea către turci - 420, 5.

Gad - unul din cei 12 feciori ai patriarhului Iacob - 30, 6.
Galata colonie genoveză autonomă,
guvernată de un podesta, în Constantinopole pe colţul înconjurat de
Bosfor şi Cornul de Aur ; podestatul
e trimis din Genua - 208, 5; stă
în ajut6r bizantinilor împresuraţi
- 328, 23; 3~2, 29; dar întreţine
bune relaţii şi cu turcii 332,
5-24; 342, 30; Mahomed II intră
în Galata 372, 9-23; 392,
12-18; apoi - 72, 4; 136, 25, 28;
138, 2; 290, 4; 328, 27; 336, 21. ;
346, 14-348, 17; 350, 26; 404, 17.
galatenii locuitorii din Galata 348, 3.
Galatia provincie în dieceza Pontus
din Asia Mică în împărţirea administrativă a imperiului de la sfîrşitLil
secolului al 4-lea - 32, 20; 90, 34 ;
92, 5; 100, 17, 29; 112, 20, 27:
122, 1 ; 164, 18; 428, 2.
galben - aur - 206, 26.
Galesion lanţ de munţi lîngă Efes
dinspre ţărmul mării azi Barbatondagh 120, 28; 242, 20.
Galipoli azi Gelibolu, oraş pe ţăr
mul european al Elespontului (Dar•danele) înspre ieşirea în Marea de
Marmara; restaurat de. Baiazid · I
Fu'lgerul - 40, 8; turcii învinşi de
Vene\ieni
la
Galipoli
146,
0
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făgăduieşte

împăratului

Manuil li Paleolog 182, 21-31; e împresurat de Dimitrie Leondari 182, 32; se predă
194, 11; 200, 33; dar Mustafa
nu i-l dă - 196, 8-198, 3; apoi -

38, I 6 ; 50, 25 ; 52, 9 ; 1 I4, 15 ;
122, 15, 18; 138, 26: 146. 12; 148,
25; 170, 24; 176, 30; 184, 9; 188,
2; 202, 31; 210, 19; 212, 26; 224,
I. 8; 226, 1, 20, 34; 236, 15; 240,
25; 244, 20; 262, 9; 274, 29; 280,
8, 33 ; 282, 27 ; 298, 9 ; 402, 32 ;
408, 30; 410, 25; 414, I I; 418, I,
32; 420, 17.
Gateluzi, Gattilusio-Paleolog - dinastie
domnitoare în Lesbos ( 1354-1462).
Gattilusio Dominic - feciorul şi urmaşul
lui Dorino - 410, 30; 434, I.
Gattilusio Dorino - domn al Lesbosului,
mort la 30 iunie 1455 - 410, 29.
Gattilusio Francisc cumnat cu Ioan
V Paleolog şi întemeietorul dinastiei Gattilusio-Paleoloft clin Lesbos

-

66, 24; 68, 1.-33; 72, 29; 80, 26.

Gattilusio, sir Nicolae, frate cu Dominic

416, 8; 418, 28; 420, 8, 13;
432, 28; 434, 1-436, 9.
Gattilusio Luchino 434, 14; 436, 8.
Gemistos Plethon, Gheorghe filozof
şi mare învăţat la curtea despoţilor '
din Mistra (Sparta) ; participă la
sinodul din 1439 de la Florenţa

•

Franţa

-

84, 24.
fost Gheorghe sholarul şi
general ; apoi patriarh
ecumenic Ghenadie II (1453-1459)

Ghenadie -

judecător

- 266, 23; 314, 30; 316, 13; 322,
24; 328, 5.
Gheorghe despot, crai al Serbiei,
\'Z. Brancovici.
Gheorghif-bei gU\·ernator la Amasia
pe lingă viitorul sultan Murad II

-

152, 32.

Giustiniani, \'Z. Ioan Longo G.
Glarenfa oraş în evul mediu pe
coasta de apus a Moreii (Peloponez), cam unde e azi Kyllene în
fata insulei Zante (Zakynthos)

278,

12.
234, 7; 238, 15.
Greceşti, scrisori 234, 9.
greci 86, 15 ; I 78, 33 ; cînd e vorba de
grec -

laturea confesională în opoziţie cu
latinii 266, 8, 15, 26; 268, I;
316, 30; 318, 3, 26; 412, 15.
grecoaică 58, 17.
Grigorie din Nazianz, sf. părinte

268,

11.

Grigorie din Nisa, sf. părinte - 268, 11.
Grigorie III (1443-1450) patriarh
ecumenic, trebuind să-şi lase scaunul pentru că se ţinea de hotărirea
sindoului din Florenţa 314, 6;

316, 31.

266, 22.
genovez -

germani - 40, 27 ; 204, 23.
Germania 84, 23 ; adică

66, 14; 122, 17; 314, 12;

Giineyţ

v.

Ţineit.

418, 3.
34; 15, 17; 66, 18; 72, 4;
29; 136, 24; 138, 2, 5; 168,
206, 16; 208, 26; 290, 4; 306,
328, 23 ; 330, 3 ; 332, 5, 11 ;
14.

genovezi -

106,
12;
12 ;
346,

Genua republică în Italia de nord
de la ţărmul Mării Mediterane -

66, 15, 16; 84, 22; 208, 1-13; 328,
26; 330, I ; 334, 3; 404, 31.
<Jenuz, Junus
amiral turc de al lui
Mahomed II 414, 10-28; 418,

IO, 32.

Hades „lumea cealaltă"
212, 24.
Hagiaivat, Yiz.ir - 210, 13; 212, 31.
haldei vz. Chaldei.
Halii, vz. Chalil.
Hamza, vz. Chamza.
Han al .avarilor - 316, 20.
Hartofilax, marele - 266, 21.
Hazaria, vz. Chazaria.
Hector eroul principal al Troiei în
Iliada lui Homer - 258, 20.
Hemimont una din cele 6 provincii
din dieceza Tracia în fmpărţirea ad-
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ministratid a imperiului de la sfîrsecolului al 4-lea 176, 28.
Heraclea tracică - e oraşul antic Perinthos, azi Eregli pe malul european
al Mării de Marmara 72, 27;
270, 5.
Heraclea pontică oraş în Bitinia la
coasta Mării Negre, azi Eregli
300, 4.
Hercule
erou legendar antic
166, 25; 374, 9.
Hersones, vz. Chersones.
Hidra figură mitologică antică, )ln
balaur cu mai multe capete; de i
se tăia unul, îi creşteau în loc alte
două 106, 4.
Hios, vz. Chios.
Hliera, \'Z. Chliera.
Hogeaferuz - arhieunucul lui Baiazid I
102, 7, 10.
Hosroe, v. Chosroe.
Hrisostom sf. Ioan Gură dt aur,
patriarh al Constantinopolei (398404) 268, 12.
huni, adică unguri - 432, 8.
şitul

Iacob - patriarh .biblic - 28, 18; 30,
1, 5; 270, 18.
Iacob - un duhovnic - :322, 19.
Iagaris Marcu, sol trimis de împăratul
Manuil II Paleolog 230, 6.
Iancu de Hunedoara - în faţa primejdiei
turceşti e pus comandant general al
oştilor 258, 19; regent al Ungariei - 272, 26; la rugămintea craiului Serbiei, pleacă asupra lui Murad
II - 270, 24-272, 31 ; nu vrea să
jure turcilor 272, 23; în lupta
din 1444 de la Vama - 276, 8, 13;
în lupta din 1448 de la Cosovo - 27G,
24-34 ; Mahomed I I încheie cu el
un tratat de pace pe 3 ani - 290,
10 ; Iancu la sfîrşitul regenţei îl
denuntă 340, 26; 342, 5, 7; i
se prezice căderea Constantinopolei
- 342, 15, 22; bate pe Mahomed II
in 1456 la Belgrad - 420, 25.
iarbă de puşcă, puterea ei 264, 3-11.

483

lared - patriarh biblic - 28, 9.
ibraim vizir de al lui Mahomed
11413-1421) şi Murad II (14211451)
166, 34; 170, 22; 202,
2-34; şi al lui Mahomed II 282, 28.
lconion, azi Konya, capitala Licaoniei,
apoi a sultanatului turcilor selguicizi,
apoi Caramanlîi - 116, 34; 142, 6;
154, 23; 242, 7; 256, 4; 272, 30;
274, 3, 5.
ieniceri, originea şi organizarea corpului
ieniceresc, adică oastea nouă
178-179 ; apoi - 96,33 ; 362, I.
leremie profetul 340, 2; 356, 17;
386, 10; 390, 10.
lerisos, oraş
lingă
capătul
dinspre
uscat al peninsulei sf. Munte Atos,
azi Hierisos lingă anticul Acanthos
180, 22.
leronim, sf. 268, 12.
Ierusalim - 390, 11, 15; noul Ierusalim,
Constantinopole - 326, 6 ; 386, 26 ;
390, 11.
lese - emir de Aidin, scos din domnie
şi surghiunit de Baiazid I Fulgerul
la Nicea 38, 21.
Iisus Navi conducător biblic al poporului evreu - 30, I::\.
llderim turc. Fulger, Baiazid I 108, 27; 180, 16; 182, 9; 188,
13-20; 190, 34; 192, 3; 198, 21 ;
218, 22; 256, 14; v. Baiazid I
Fulgerul.
lliria, Iliricul - în împărţirea administrativă a imperiului de la sfirşitul
secolului al 4-lea, era o mare unitate, numită prefectură, împărţită în
2 dieceze şi 11 provincii ; cuprindea
toată peninsula Balcanică afară de
Tracia orientală. Duca însă pare să
arate numai partea de nord-vest a
peninsulei 122, 23; 176, 28.
lmbros Egee -

insulă

în nord-estul Mării
402, 5 ; 410, 35 ; 422, 11.

lnachos primul împărat legendar la
eleni, contemporan cu biblicul Moise
30, 11.

•
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indieni 92, 34.
Ioan V I Cantacuzino ( l 34 7-1354)
se proclamă împărat - 48, I ; incheie aliantă cu craiul Serbiei
50, 4; 54, 16; cu Orchan 58,
29, 33; după care îşi dă fata
56, 32, 58, 23; se încoronează împărat 64, 3; abdică şi pleacă în
sf. Munte - 68, 28; îO, I ; apoi 34, 6; 40, 16, 25; 42, 1-28; 46,
19,. 24; 50, 6-27; 52, 6--12; 54,
22-32 ; 56, 9, 10 ; 60, 11 ; 62,
5-23; 64, 14, 18; 66, 1-22; 74, I.
Ioan li Comnen (1118-1143) - 32, :1.
lpan IV Comnen (1426-1458) din
Trapezunt - 430, 5.
Ioan III Duca Vataţis (1222-1254)
32, 12; 54, 13.
Ioan IV Lascaris (1258-1261) 32,
13; 48, 16.
Ioan Longo Giustiniani apărător al
Constantinopolei în 1453 _:_ 330,
2-14; 342, :28; 346, 10-22; 352,
)O; 354, 18; 356, 6-25; 370, 25.
Ioan V Paleolog (1341-1391) - ia de
sotie pe Elena fata lui Ioan VI
Cantacuzino - 40, 24 ; 62, 31 ; 64,
2; duce o viaţă molatecă - 64, 8;
66, 2 ; pleacă în apus 66, 2 ;
răstoarnă de pe tron pe socrul său
- 66, 9; 68, 24; orbeşte pe fiul şi
nepotul său 70, 22 ; silit de
Baiazid, dărîmă cetatea ce-a ridicat-o 76, 8; 424, 12; apoi 34,
5, 14 ; 40, 13; 54, 27; 70, 7, 15, 18;
76, 5.
Ioan VII Paleolog (1390) - este orbit
puţin 70, 28; 72, 23; Baiazid încearcă să-l ridice pe tron 82,
7-20 ; . e lăsat împărat în Jocul .
său de Manuil II Paleolog 82,
25-34; 84, 2, 15; 86, l ; 88, l~;
pus în Salonic - 112, 5; 172, 31 ;
apoi - 72, l; 174, 2.

treia din Trapezunt 138, 16;
încoronat împărat - 174, 9; ia în
seamă domnia 228, 15; 236, 11-;
conduce în 1422 apărarea Constantinopolei - 232, 5 ; încheie pace cu
Murad II 244, 23; romîni la · •
curtea lui - 250, 26; face despot
pe craiul Serbiei - 258, ~4; pleacă
la sinodul din Florenţa - 264, 18;
moartea lui 278, 15; Duca îl"
numeşte cel din urmă împărat 128, 12; 278, 20; 318, ~o; apoi 128, 4 ; 134, 11, 17 ; 238, 5 ; 246,
8 ; 268, 23 ; 288, 29.
loanina - oraş în Epir în GrEcia 132, 22; 246, 13.
lonia, ţinut în Asia Mid la coasta
Mării
Egee, partea de mijloc 34, 17; 50, 16; 106, 28; 112, 17;
144, 18; 150, 35; 152, 6; 204, 6;
240, 20; cucerit de Baiazid I 38, 21 ; Giineyt ia domnia în Ionia
114, I ; 140, 31 ; 218, 15, 28;
golful kriiei - 148, 30; 205, 15.
Ionică, \'Z. Marea Ionică.
Iosif - unul din cei 12 iii ai palriarhului Iacob 30, 6.
Iosif li patriarh ecumenic (14161439) - 138, 19; 264, 19.
iperper - monedă - 84, 8.
lpodrom azi piaţa Atmeidan, unde
în timpurile bizantine se aranjau
jocurile public·e, dar se desiăşurau
şi mari acte politice la care participa şi poporul 68, 2G.
lpsili, Cetatea înaltă cetăţuie în
Asia Mică, ·1a marginea mării, în
fata insulei Samos - 240, 17-244, I.
Irina (797-802) 30, 26; ·32, I.
Isaac patriarh biblic - 28, lg.
Isaac li Angel (1185-1195) - 32, 6.
lsac-Paşa ,·izir de al lui Murad II
şi Mahomed II ~ 282, 27-35;
286, 27.
.
.
lsahar - unul din cei 12 iii ai patr:arhului Iacob - 30, 6.

Ioan VIII Pale9log (1425-1448) - copil mic - 84, 20 ; ia de so\ie pe
Ana din Rusia - 132, 30 ; a doua
din Italia 136, 5 - 138, 4; a

.

Isaia - profetul - 326, 20; 328. 17.
lsav "-- p.atriarh biblic - 28, 18.
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lsidor "'--- biserica sf. Isidor din Chios -

404, 22.
lsidor - mitropolit al Rusiei - 266, 20;
cardinal al Poloniei - 314, 9.
lsmail guYernator pe la 1456 la
Galipoli 418, 31; 420, 15; 422,

22.
·1smail - sultan de Sinope; se su~une lui
Mahomed II 428, 9, 12.
lsrail - 270, 18; 356, 18; 368, 3.
lstrul Dunărea de Jos 122, 22;

156; 5; 176, 11, 26; 216, 16; 228,
3; 236, 31 ; 262, 27; 264, 24; 266,
25; 396, 9. Vezi şi Dunări:.
Italia - 66, 5, 9; 68, 3; 78, 24; 84,
23; 136, 6, 22; 138, 5, 7; 208, 27;
248," 13; 260, 22; 264, 19, 22, 27;
268, 29; 278, 16; 346, 33; 390, 17;
424, 17.
italian 408, 7.
italiancă 58, 17.
italieni - 66, 1O ; 68, 32 ; 92, 35 ; 98,
32 ; 204, 23, 27 ; 206, I ; 226, 24 ;
266, 16, 25; 314, 16; 316, 30;
346, 13.
luda - unul din cei 12 fii ai patriarhului Iacob - 30, G; 388, 5.
luda - vînzătorul lui Hristos - 270, 16.
iudeii, mai \'echi ca elenii 30, 12;
apoi - 48, 17, 19; 326, 14.
Iulian - cardinal al sf. cruci - 266,
16.
Iustinian cel Mare (527-565) - 30, 23,
26.
lzlati - adică Aurie, Zlatiţa, Iccalitate
la jumătate cale între Sofia şi
Filopopole - 272, 1 ; 412, 24.
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Lameh - patriarh biblic - 28, 11.
Lampsac oraş la coasta asiatică a
Elespontului · (Dardanele), azi Lapseki -

38, 16; 64, 17, 19; 122, 15; 146, 21;
148, 17; 184, 8; 212, 4, 27; 222,
29, 32 ; 226, 8.
Laodicea oraş în sud-vestul Frigiei
la sud de rîul Meandru în Asia
Mică 38, 21; 108, 26; 242, 16.
Laranda - oraş în Asia Mică în Licaonia, jefuit de Murad II - 274, 6.
larandini locuitorii· oraşului Laranda

• -

274, 6.

Lascaris

Teodor

li

(1254~-1258)

48, 13.
Lascaris Leondaris Dimitrie general
şi sietnic al împăratului Manuil 11
Paleolog - 112, 3; 156, 10 - 158,
27; 172, 28; 174, I, 16; 180, 15,

29; 182, 5, 37; 194, 18 - 198, 8;
200, 33.
latin catolic 324, 10; 328, 10;
latin, spaniol -- . 414, 19.
!atjni - apuseni catolici, italieni g·enovezi, vene\ ien i - :12, 9, 15 ; '68, 22 ;
72, 4 ; 85, 16 ; 98, 17 ; 206, 6 22 ; 226, 28; 246, 30; 248, 13 ;

266,
21 ;
354,
408,

24;
328,
20;
10;

268, 9, 13; 314, 16; 316,
14; 330, 13; 346, 16, 21 ;
358, 8; 372, 6; 392, 1.4;
410, 6, 8; 412, 15.
craiul Serbiei ( 1372-1389),

Lazar prins Şi ucis în lupta de la Cosovo
1389 de Baiazid I Fulgerul - 34,

. 25 ; 36, 21 ; 38, 6, 11 ; 92, 3 ; 96, 11 ;
102, 20; 126, 16; 256, 13, 16, :8;
396, 3.
Lazar adică Şt~fan Lazarevici,
ciorul lui Lazar (1389-1427)

Kelpaxisl - 218, 16.
Kidonis Dimitrie 328, 8.

fe-

246, I ; 396, 3.
!azi -

popor din , Caucaz, spre coasta
Negre, cam pe unde e Migrelia de, azi 162, 34.
lemnicnii - 418, 28 - '420, 16; 422, 4.
Mării

Lacedemonia - adică despotul de Mistra - 72, I ; 78, 3; 132, 22; 136,
li; 174, li; 176, 13; 266, 22; 278,

3; 424, 21.
Lahanas

Paleolog

-

. ] 72; . 2 ; 230, 5..

sol

bizantin

-

Lemnos .:..... insula Limnos de azi •din
nordul Mării Egee - 74, 19; 110,

16; "158, 29; 160, 32; 172, 28; 174,
17; 190, 10; 196, 2; 212, 21 ; 246,
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li; 330, li; 402, 5; 410. 33; 418,
34 - 420, 19; 422, 11, 17.
Leon VI Filozoful (886-912) - 74, 28.
Leondaris Las,i::aris Dimitr1e, ,·ezi Lascaris L. D.
lesbieni 144, 32; 414, 35; 416, 2;
420, 16.
Lesbos - ins'..lla, azi Mililini, în Marea
Egee lingă coasta Asiei Mici - 50,
20; 72, 31; 74, 18; 108, 2; 146, 26;
206, 14; 336„10,; 402, 4; 404, 14;
408, 26; 410, 29 - 414, 6; 418,
5, 16; 420, 14, 20; 422, 2 - 21 ;
426, 29; cucerită de Mahomed 11
432, 27 - 434, 2.
Levi - unul din cei 12 fii ai patriarhului Iacob - 30, 6, 8.
Libia - adică Africa - 94, 17.
Licaonia - \ară în Asia Mică centrală,
spre sud cu capitala lconion - 32,
19 ; 1 IO, 5 ; 116, 34 ; 154, 19 ; 174,
32; 176, 33.
Licia - în Asia ·Mică spre capătul de
vest al ţărmului de sud - 32, 21 ; 38,
24; 100, 18; 112, 18; 144, 26;
176, 34 ; 400, 29.
Lidia - \ară în partea de apus a Asiei
Mici, înspre ţărmul egeic, la mijloc
- 32, 18, 24; 38, 26 - 29; 102, 29;
112, 16; 150, 35; 152, 6, 26; 204,
29; 206, 23; 220, 13; 280, 18.
Lle - luptător uriaş păgîn - 52, 32.
Lion - sinodul din 1274 de la Lion 318, 18.
Longo, \'ezi Ioan Longo Giustiniani.
Lopadion - azi Lupad, rîuleţ, revărsîn
du-se prin lacul Uluabad în Marea
de M.armara - '118, 11; 212, 7, 30:
222, 13; 244, 32.
Luca Notara. \'ezi Notara Luca.

macedonene - unităţile de ostaşi - 42,.
7-8.
Maoedonia - 4'.' 3; 124, 28; 126, 7;
156, 4 ; 172, 8.
Machedon, noul
338, 8.

-

Mahomed

II

Maestru!, Marele - conducătorul cavalerilor de la Rodos, călugări luptători în contra mahomedanilor 142, 16; 144, I, 27; 154, I; 402, 8,
13.
Magedon - ţinut în Lidia în Asia Mică
- 32, 25.
Magnesia - azi Manisa, oraş în Lidia
la poalele muntelui Sipylos, la sud
de rîul Ermon 32, 12, 24; 38,
28; 102, 28; 152, 3; 206, I, 5; 244~
33 ; 276, 15, 23 ; 280, 19, 32.
Mahmut-Paşa \'izir de al lui Mahomed II 412, 26; 434, 10-22.
Mahomed, proietul -

vezi Mohamed.

Mahomed I (1413-1421) - fecior de al
lui Baiazid Fulgerul - 100, 26, 28;
102, 8; ii ucide pe fratele său Ese
112, 19-26; ajunge sultan cu
ajutorul lui Manuil II Paleolog 128, 16-132, 11 ; 138, 26; 202, 25;
în\'inge pe Giineyt 140, 1-142,
29; 146, 3; 148, 25; luptă cu fratele
său Mustafa 156, 2-158, 37; trimite oaste în Ţara Romînească 160, 4; moartea lui - 162, 11, 21;
166, 6, 31 ; 170, 16, 34; 198, 26;
230, 1 ; a zidit Anadoli-hisar - 296,
24-26; apoi - 122, 2; 144, 3 22; 150, 23, 34; 152, 4, 30; 154, 16;
160, 25, 30; 164, 4-28; 166, 5;
198, 32; 200, 20; 208, 9, 14; 210, 3 ~
228, 26, 28 ; 234, 23.
Mahomed li (1451-1481) - e declarat
sultan de tatăl său Murad li - 274,
18-276, 3 : e trimis să domnească
la Magnesia - 276, 23; se urcă pe
tron - 282, 29; ia în seamă domnia
286, 22-288, 6: porneşte răz
boi cu sultanul din Iconion - 290,
16--25; încheie pace cu el - 294,
13; înfuriat de cererea bizantinilor
să sporească apanajul lui Orchan 292, 8-294, 13; zideşte cetatea Rum"'li-hisar - 296, 15, 34; 300, 1302, 19; împresoară Constantinopole
- 330, 11 ; flota îi este învinsă 334, 18; 336, 10; Iancu de Hune-
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. doara îi denunţă tratatul - 342, 7;
apoi - 294, 27; 316, 20; 372, 15;
436, 9.
Mahramion - 416, 4; v. şi Asos.
Mainomenu - cîmpia, adică a nebunului, situată pe aproape de Magnesia
(vz. şi G. Pahimer, ed. Bonn, voi. II,
p. 314, 2-3) de sub muntele Sipylos
- 118, 14; 140, 17; 206, 5.
.Malatesta conte socrul despotului
Teodor, feciorul împăratului Manuil
II Paleolog - 136, 8.
'
Maleleil. - patriarh biblic - 28, 8.
mamaimi - sunete profetice - 400, 14.
Mamalos - cetate la coasta mării în
Caria, Asia Mică - 116, 3, 5.
Mandahia - e numele dinastiei, după
întemeietor, a emiratului Mendeşe de
pe teritoriul ţinutului antic Caria din
sud-vestul Asiei Mici; sub Mandahia
sînt de înţeles la Duca diferiţi
emiri care au avut şi alte nume 32, 24; 96, 6; 112, 17; 142, 23;
144, 30.
Mandahia Eliazbei - 114, 20, 34; 151, 8.
Manuil I Comnen ( 1143-1180) - 32, 3.
Manuil II Paleolog (1391-1425) - fecior al lui Ioan V Paleolog - 70,
8; care-l încoronează întru împărat
- 70, 30; sînt detronaţi - 72, 10;
ia din nou coroana împărătească 72, 27; îl însoţeşte pe Baiazid I
în expediţii - 74, 13; 76, 4; care-l
ameninţă cu orbirea 76, 7; Manuil fuge - 76, 16; cere ajutor din
apus 78, 16; Baiazid îi cere
Constantinopolea - 80, 28; om înţelept 82, 21 ; pleacă în apus
după ajutor 84, 13, 17 ; se înapoiază la· Bizanţ 110, 13; face
sultan pe Mahomed I - 128, 14;
132, 8; în Peloponez 138, 21 ;
feciorii lui - 174, 7; i-a încredinţat
domnia feciorului său Ioan Vili Paleolog - 228, 14; moartea lui 234, 20 ; 236, 7, 25 ; apoi - 76, 11 ;
82, 15, 18; 84: 1; 88, 13; 126, 28;
128, 9; 132, 28; 134, 5, 11 ; 136, 23;
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138, 3; 156, 39; 162, 4; 166, 14;
172, 1; 188, 12; 200, 9; 228, 9, 22;
230, 20 ; 246, 8 ; 296, 26.
Marcu, mitropolit al Elesului 266,
15, 17, 26; 268, 4.
Marcu vz. lagaris.
Marea de Azov - 328, 28.
Marea Egee - 188, 3; 274, 28; 404, 4;
426, 3, 28.
Marea Neagră - 68, 9; 78, 3; 110, 27;
112, I ; 122, 5; 130, 20, 23; 132, 12;
174, 13; 180, 21; 186, 2; 188, 4;
244, 25; 252, 14; 276, I ; 294, 30;
298, 11 ; 306, 11 ; 308, 19 ; 320, 25 ;
394, 18 ; 428, 9.
Marea Roşie - 30, 10.
Maria - cea de a treia so\ie a lui Ioan
VIII Paleolog - 138, 1.7; moartea
ei - 268, 22.
Maria - sora lui Ioan V. Paleolog, mă
ritată după Francisc Gattilusio, care
devine domnitor în Lesbos - 66, 26.
Maria - fata craiului Lazar al Serbiei,
so\ie de a lui Baiazid I Fulgerul 38, JO.
Mara fată
a craiul.ui Serbiei Lazăr, măritată după Vulc Brancovici
- 256, 1'6.
masalagiu - , cometă - 94, 2.
Matei Cantacuzino - despot, fecior al
lui Ioan VI Cantacuzino - 64, 5,
20.
ft)atusala - patriarh ,biblic - 28, 11.
Mauriciu (582-602) - 74, 29.
Meandru - azi Bujuk Menderes, rîu în
Asia Mică, izvorînd în Frigia, stră
bătînd Caria şi revărsîndu-se în Marea Egee - 38, 24; 116, 20; 120, 24
Melaina - sat pe ~proape de Brusa 168, 22.
Melanudion - cartier, poate călugăresc.
în Mitiline din Lesbos - 434, 12.
Melos, (Milo) - insulă în Marea Egee,
din grupul Cicladelor - 146, 14.
Mesaulion · - localitate între Smirna şi
Efes, şase ore de drum pînă la Efes,
într-un loc mlăştinos şi păduros 118, 17 ; 220, 35.
~esembria şi Misivria oraş în Bulga-
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ria. la coasta Mării Negre - 244,
26; 320, 25.
Mesini azi Misini, localitate între
Constantinopole şi Adrianopole 394, 3.
Mesopotamia - 28, 17.
Metimna - oraş la coasta de nord a
insulei Lesbos - 422, 22.•
Metone, oraş pe capătul de sud-Yest al
coastei Peloponezului - 84, 21, 28.
Mihail VIII Paleolog (1261-1282\ 32, 14, 16, 22; 48, 14, 15; 204, 26;
318. 18; 400, 3-9.
Mihail IX Paleolog (1294-1320) - 34, 4.
Milasa - oraş în Asia Mică, în Caria,
spre sud-Yest, azi Milas 108,
16, 25.
Milano - 84, 22.
Mircea cel Bătrîn (1386-1418) - ii ridică pe Musa sultan 122, 6; îl
ajută pe Mustafa 188, 17; urmaşi de ai săi Dan şi Dracul se
luptă pentru domnie 250, 23;
252, ( 5, 16.
misi bulgari 48, 8; romîni
188, 17.
Misia - ţinut în Asia Mică în partea de
nord-vest - 32, I î ; 1t 7 ; 322, I.
Mitilinc - capitala insulei• Lesbos, nume
care a trecut şi asupra întregii in- ·
sule - 50, 19; î2, 32; 80, 26; 106,
30; 142, 24; 246, 2; 290, 4; 394,
17; 402, 35 t 408, Z6; 412, 4-32;
414, 29, 32; 418, 5; 431, 3, 11.
Mohamed - proletul - 38, 3; 134, 13,
290, 14; 374, 31; 392, 28; 414, 24.
Moise - profet - 30, 8, 11.
Monemvasia - . oraş pe coasta de sudest a Pelopor1ezului 34, 17;
426, I.
Monodendrion localitate creată de
fantezia poporului din Constantinopole - 364, 13.
Monte-Ferara. marchizul de 138, 7.
Munte, sfîntul - 70, 3.
Murad I (1362-1389) ; ajunge la domnie - 34, 19; 70, 6; e ucis în lupta
de la Cosovo - 36, I O ; 296, 1g·;

a cucerit Adrianopole 34, ,20 ;
apoi - 36, 28; 38, 6; io, 10-23_
Murad li (1421-1451) - trimis domn
la Amasia - 152, 4, 30; 162, 31 ;
moşteneşte domnia 164, 10; 166,
10-26; 168, 18, 21; 170, 16-35;
172, I ; refuză să predea împăratului
Manuil li Pal. pe fratii săi mai
mici - 200, 11 ; luptă cu pretendentul Mustafa - 212, 8 - 222, 29.;
podestatul Adorno îi ofe.ră ajutor 208, 23 210, 21; cu ajutoru1
acestuia îl învinge - 224, 3-228,
5 ; împresoară Constantinopolea 228, 17; 230, 10-25; 252, 6; bizantinii scot un contrapretendent 234, 22-33; 236, 19; Murad ridică
asediul - 236, I, 13; 252, 10; vesteşte Ţării Romîneşti suirea sa pe
tron - 238, 1-3; biruie pe emirut
Giineyt - 238, 14, 31 ; 240, 24; 242.
30-244, 12; cucereşte Salonicul 248, 9-29; Iace pace cu Dan, domnul Ţării Romîneşti - 252, 17, 18;
vrea să punii domn în Ţara Romînească 252, 24 ; în război cu Caraman - 254, 4 - 256, 9 ; 290, 20 ;
cere Serbia întreagă - 256, 14-33;
năvăleşte în Transilvania 258,
1-21; năvăleşte în Serbia - 26CI,
11-262, 4; închide pe Vlad Dracul
- 262, 13; impresoară Blgradul _,__
262, 26; biruie la Varna - 274, 25276, 21 ; la Cosovo - 276, 26-34;
moartea lui - 284: 1-29; 288, 2;
290, 18; apoi 172, li; 180, 26; 182,
23, 34; 184, 1-15; 200, 25; 702.
1-204, 3; 210, 33; 230, 5, 7; 234,
4; 236, 19, 26; 240, 24; 244, 24, 29;
246, 10 ; 262, 26; 268, 24, 25 ; 270,
32 - 272, 32; 274, :3-14; 278, ~
280~ 7; 302, 19.
Murdarolog - poreclă batjocoritoare 162, 9 ; v. Teologul.
Musa (i41 l-1413) - fecior al lui Baiazid I Fulgerul - 100, 27 ; 112, 21 ;
caută ajutor la Mircea cel Bătrîn 122, 1-31 ; ajunge sultan 124,
2-21 ; asediază Constantinopofea -
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128, 1, 7 ; pierde tronul şi viaţa 128,
29-132, I ; apoi 140, 6; 188, 13 ;
198, 25 ; 202, 18-29.
Mustafa - cel de al 5-lea fecior al lui
Baiazid I Fulgerul - 100, 21; 112,
23; caută ajutor în Ţara Rominească 154, 31, 36; 160, 5; cade
prins la bizantini - 156, 4 - 158,
36; 162, 2; e închis la Lemnos 158, 29; 160, 32; e scos în contra
lui Murad II 172, IO, 27; 174,
19; 184, 3-190, 27; ajunge sultan
180, 15-182, 35; 192, 16-27; 194,
11 ; 200, 15; nu vrea să dea bizantinilor Galipoli făgăduit - 196, 22198, 11 ; e învins de Murad II 210, 20-214, 16; 222, 21-226, 16;
prins şi spînzurat 228, 2; 236,
23; apoi 192, 34; 196, 15, 20; 200,
34; 208, 19; 210, 14; 216, 9, 19;
220, 19; 230, 2; 238, 17; 246, 11.
Mustafa - fecior al lui Mahomed I şi
pretendent contra lui Murad II
234, 25-23ti, 23.
Mustafa - emir în Ionia, un urmaş de
al lui Aidin (Atin) - 218, 23, 29;
220, 25-222, 9.
Mustafa, vz. Perdiţia.
Mustafa - trei sultani, cei arninti\i mai
înainte au murit în acelaşi an
236, 23.
Musulman - feciorul mai mare al lui
Baiazid I Fulgerul 100, 26; e
sultanul Suleiman I (1407-1411),
scapă din lupta de la Ancara - 95, 24,
29; cu ajutor bizantin ajunge sultan 110, 18; cucereşte lonia 118, 2-120, 33; 132, 5; 218, 13;
e învins de frate-său Musa 9-124, 22;

apoi -

114,

122,

12, 15;

134, 6; 148, 17; 198, 25; 202, 22;
242, 13.
musulman, -ni, cei ce cred în profetul
Mohamed -

76, 26-29; 144, 15;

148, 27; 172, 13; 186, 33; 196, 32;
198, 8; 298, 15.
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Nabuhodonosor: Mahomed II - 314, 3;
326, 6.
Navara - 34, 16; 138, 24.
Naxia insulele Ciclade din Marea
Egee de sub stăpînirea domnului din
Naxos, cea mai de seamă din acele
insule - 50, 20; 146, 10.
Neagră, vezi Marea Neagră.
Nebunului, cîmpia, \·ezi Mainomenu.
Neftalim unul din cei 12 fii ai lui
Iacob - 30, 6.
Negro Salgruzo de nobil genovez,
construieşte
pentru Musulman un
turn - 122, 17.
Neofit - un duhovnic - 324, 6, 24.
Nicea - oraş în Bitinia, azi lsnik, lingă
lacul lsnik-ghiol, anticul Ascania
- 32, 12; 38, 22; 102, 21; 236; I.
17; 266, 20.
Nicolae V papa (1447-1455) - 316, 31;
342, 5.
Nicolae, Y. Gateluzi.
Nicomedia azi Kodiacli, fost lsmit,
oraş în Bitinia, în fundul golf.ului
lsmit, anticul Astacos din Marea de
Marmara - 102, 21 ; 300, 4.
Nicopole - oraş la Dunăre în Bulgaria
- 148, 26; 258, 2; lupta din 1396
de la N. - 78, 27.
Nimfeon - oraş în Asia Mică în partea
de apus a Lidiei, între Smirna şi
Sardes, azi Nif - 104, I ; .J 16, 21;
140, 20, 26; 142, 13; 206, 5; 240.
27; 242, 17; 262, 14.
nineviteni - 82, 2.
Niş oraş în Serbia -

276, 26.

Noe patriarh biblic 324, 27.
Notara Luca 244, 36.

28, 3, 12;

mare duce -

Notara Nicolae dragoman,
Luca 128, 8.
Nouă, mănăstirea

cea -

128, 11 ;
tatăl

lui

44, 20.

Novopridon - oraş mare, capitala Serbiei, cucerit de Murad li ; probabil
Novo Brod de azi la răsărit de Pristina - 262, 1.
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Ocean, Atlantic - 92, 3e.
Odighitria - 66, 29 ; vezi C-pole: porţi.
Ohrida - azi Ohrid, oraş în Serbia de
sud, lîngă lacul cu acelaşi nume,
aproape de graniţa bulgară şi albaneză 122, 25_
Omur - sub acest nume în cronica lui
Duca par să se ascundă doi, dacă
nu chiar trei emiri din Aidin : Unul,
care în zilele lui Ioan V Paleolog
şi Ioan VI Cantacuzino a început
să 1.reacă Elespontul şi să prade 34, 8 ; acesta poate e identic cu acelaşi care îi vine în ajutor lui Ioan
VI Cantacuzino - 50, 12; 52. I :
şi apoi caqe la Smirna ln luptă cu
fraţii cavaleri de la Rodos 52.
23; 54, 15, 23; 102, 32; în s!îrşit
altul, adică Omer II care şi-a dobîndit emiratul de la Timur-Lenk, după
căderea lui Baiazid 1 Fulgerul 112, 16; 114, 20, 24; 116, 1-20;
218, 9, 11, 17.
Omur-bei - vizir al lui Murad II 210, 14; 212, 310rchan (1326-1362) - începe a trece
Elespontul la jaf - 3-l, 9; se amestecă în luptele bizantine de domnie
- 54, 29; 56, 1-36; 58, 6-37; 62,
30; moartea lui - 34, 18; 70, 6:
apoi 64, 19; 74, 2; 198, 16;
296, 19.
Orchan - cel de al 6-lea fecior al lui
Baiazid I f°ulgerul - 100, 27.
Orchan - pretendent la tron, prins şi
ucis la cucerirea C-polei - 288, 33;
292, 13-294, 17; 378, 2-15.
Orchan - coborîtor din Sarchan ~! pus
emir la Magnesia de Timur-Lenk
112, 16.
Oruţ-bei paşă de al lui Murad II
212, 310sman (1288-1326) - 34, 2, 9; 182,
31 ; 188, 10, 21 ; 198, 14; 290. I ;
400, 3-6. Cu acest nume sînt ară
taţi şi urmaşi coborîtori din Osman
- 146, 5; 154, 27; 168, 33; 174,
2~; 176, 32; 180, 3-8; 216, IO;

218, 5; 228, 8; 292, 14, 20; apoi
în g-enere turci osmalîi 170, 14.
os mani - 110, l O ; 400, 2, 9.
osmanizi - 116, 2.

Paflagonia - ţara în nordul Asiei Mici,
pe la mijloc - 32, 17 ; 34, 2 ; 54,
28; 198, 15; 234, 28; 322, 2; 390,
18.
păharnic 234, 6.
palat - adică marii dregători şi demnitari ai statului - 68, 27 ; în opoziţie cu poporul 68, 25; 110, 17.
palatul cel mare - 42, 22; 354, 7.
Palavicini, Persivas nobil genovez,
dă ajutor lui Murad II 242, 33.
Palda - amiral turc - 336, 8.
Paleolog Mihail Vili (1261-1282)
48, 14, 15; 318, 18.
Paleolog. Lahanas, vezi Lahanes P.
Paleolog - protostrator, căzut cu 2 feciori tn 1453 la apărarea Constantinopolei - 382, 15.
Paleologi - 68, 19; 204, 27; 318, 20;
400, 2 ; mai vezi Andronic, Constantin Dimitrie, Teodor, Toma, Ioan,
Manuil şi Mihail.
Pamfila, ţinut la coasta de sud a Asiei
Mici spre mijloc - 32, 20; 74, 16;
76, 2; 242, 2; 410, 25.
Panidos - oraş pe malul european al
Mării de Marmara ; azi dispărut
72, 27 ; 76, 34 ; 110, 27.
Paros - insulă în mijlocul Cicladelor 146, 14.
Paskesen e Rumeli-hisar 300, 12;
308, 18.
Patras - oraş pe coasta de nord a Peloponezului spre vest - 278, 12.
patriciu 164, 15; 166, 34.
Pegas - în mitologia antică un cal într-aripat care-i ducea lui Zeus trăs
netul şi fulgerul - 280, 25.
Pegsiari - azi Bershehir, oraş în Asia
Mică, două zile depărtare de la Iconion ; cucerit de Murad II - 256, 3.
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medievală 34, 16;
78, 2; 84, 19; 110, 26; 138, 22, 25;
238, 8; . 264, 25 ; 278, 2; 320, 8;
334, 2; 344, 22; 394, 15; 422, 27;
cucerit de Mahomed I I 424 -426, 5.

Peloponez, i'v\orea

Pelops, al de - eroi ca şi coborîtorii din
acest nepot al lui Zeus - 42, 24.
Perdiţia Mustafa discipol turc de al
şeicului Bedr ed-din 150, 28.
Pergam - azi Bergama, oraş spre ţăr
mul apusean al Asiei Mici în Misia
- 32, 25; 102, 24; 118, 14; 140, li;

244, 33.

232, 5.
..perşi - 92, 34 ; 124, 34; 344, 15; 376,
23 ; apoi tatarii Mongoli ai lui Timur Lenk 38, 19, 25; 98, 17;
100, 13; 108, 30; 110, 9; 162, 35;
164, 6, 21; 198, 23; turcii - 98, 4.
Persia - 174, 30; 364, 13; 390, 16; 428,
20 ; întinsul imperiu al lui TimurLenk - 86, 14, 15; 90, 19, 20, 30;
94, 23 ; 108, 29; 110, 7; 168, 13.
persică, armata, tatară I 00, 17.
Persivas Palavicini, vezi Palavicini P.
Persoturci - 162, 34 ; vz. şi turcoperşi.
Petronion - cetate închinată apostolului Petru, pe un promontoriu de pe
ţărmul Cariei 154, 6.
cetatea sf. apostol Petru -

52,

15; 154, 5, 14.
pezestan

-

Platea -

cartier în Constantinopole, la
Cornului de Aur, cam unde
se sfîrşea zidul lui Constantin cel
Mare - 354, 4_
Platon - mare filozof antic ( 428-348)
ţărmul

-

392, 8.

zeu antic - 72, 12.
înalta - pe lingă sultanul Baiazid I, formată din corpul de ieniceri - 80, 11.
podesta - 208, 8, 12; 372, 24.
Polonia - 314, 9.
poporul reprezentanţii poporului
Pluton Poartă,

82, 32; 110, 17.

Pergam - rîu, 416, 3.
Perge - oraş în Pamfilia - 76, 2.
Peritheorion orăşel în Tracia, spre
ţărmul Mării Egee 226, 30.
Perivleptos mănăstire 68, 29 ;

Petru -

491

bazarul

Poseidon, zeul antic al mărilor - 72, 12.
Provansa - 84, 23.
Prometeu erou legendar antic -

166, 2.
Propontida, Marea de Marmara -

13;

270, 24 ; 272, 17 ; 330 ;
7 ; 362, 11 ; 382, 16.

protostrator -

Rahia - cetate în insula Cos, una din
insulele Sporade în Marea Egee

406, 25.
Raul nobil bizantin care a ucis pe
marele duce Alexie Apocaucos - 44,
8, 11.
oraş pe ţărmul european al
de Marmara, mai apoi Rodosto, azi Tekirdagh 52, 11 ;

Redestos Mării

72, 27.
Rizzo -

Stambi.II

-

426, 11.
Piles Mihail - diac de greceşte şi arabeşte la curtea lui Murad II 234,

7-12.
Pirghion - cetate în Lidia, Asia Mică,
la poalele muntelui Tmolos, gropniţa
emirilor din Aidin - 116, 26; 222,

10.
Pisidia - tinut în Asia Mică, între Caria, Frigia şi Pamf.ilia - 32, 21.

căpitan

de corabie

veneţian

-

308, 20.
rodieni -

din

132,

186, 2.

246, 2.

insula 52, 14; 74, 19; 102,
31 ; 142, 14, 24; 144, 6; 154, 11 ;

Rodos -

290, 4; 400, 26, 31 ; 402, 13; 406,
17; 422, 10, 19; 426, 28.
Roma - 264, 21 ; 314, 4; 422, 8.
romani, Sigismund împărat al Romanilor - 78, 26 ; 342, 4.
romei, adică bizantini -

40, 28; 46, 12,
26 ; 48, 4-27 : 50, 5, 11 ; 56, 9, 37 ;
58, 2; 66, I, 12; 72, 7; 74, 4; 84,
30; 138, IO; 15'6, 18, 27; 162, 22·;
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164, 15; 170, 34; 178, 22; 182, 14;
192, 28; 194, 28; 196, 15; 198, 34;
200, 2; 202, 13; 206, li, 28; 212,
22 ; 230, 2 ; 236, 11 ; 246, 30 ; 2 !8,
12; 250, 13; 264, 29; 288, 15, 31;
292, 11-294, 33 ; 296, 4 ; 302, 8 .
314, 33; 338, 12; 342, 19; 346, 5;
348, 8; 354, 20; 364, 21 ; vz. şi Bizantini.
romini, -- în genere - 86, 15 ; 176, 26 ;
178, 3, 33 ; 250, 28 ; 252, 2 ; rom inii din Ţara Romînească - 156,
5; 160, 4; 164, 7; 168, 35; 432, 22;
romini în lupta de la Vama - 274,
24; romînii de la gurile Dunării 426, 26.
romînul, adica Vlad Ţepeş - 430, 19;
432, 17.
Rubin - unul din cei 12 fii ai patriarhului Iacob 30, 6.
Rusia 132, 31 ; 254, 28; 266, 20;
314, 9.

Saba - regiune în Arabia, bogată în
tiimîie - 340, 3.
Salgruzo de Negro - 122, 17.
Salonic, '" Tesalonic.
saloniceni v. tesaloniceni.
Salutaria - 242, 16: 274, 2: Frigiei 292, 2 ; vz. Frigia Salutaria, Carasar
şi Carasarin.
Samarcand - capitala întinsului imperiu al lui Timur-Lenk azi Uzbekistan
din Uniunea Sovietică, identificat şi
cu Bukhara - 90. 20.
Samos - insula, în Marea Egee - 150,
20 ; 152, 23 ; 240, 20.
Samotrace - insulă în nord-estul Mării
Egee - 418, 21; 422, li, 17.
santraţ· jocul şah la perşi - 98, 17.
Sarchan - numele dinastiei din emiratul Sarukhan, după numele întemeietorului, sub acest nume ascunzîndu-se diferiţi emiri şi cu alte nume
- 32, 25 ; 38, 30 ; 96, 5 ; 112, 15 ;
206, 23.
Sardes - capitala Lidiei, azi ruine -

38, 26; 102, 30; 116, 21 ; 206, I ~
242, 17.
Sariţia vizir al lui Murad II - 256.
25; 258, 22; 274, 23; 280, 5; 30'.J, 16.
saşi 86, 15--16.
Satan - 44, IO.
Sau! - împărat biblic evreu - 30, 15.
Sava - afluent al Dunării - 262, 21.
Savuţi frate al lui Baiazid I Fulgerul
- 38, 28, 32 ; 70, 10.
saxoni - 272, 18, 20 ; 276, 7.
scacon - jocul de şah - 98, 17.
sciţi barbari în genere - 56, 22 ; 344,
15; latarii mongoli de ai lui TimurLenk - 94, 32-98, 10; 100, 30; 104,
IO; I 06, 4-19 ; 114. 29 ; 116, 14 :
124, 34; 144, 11 ; 160, 12; vezi şi
ta tari.
Scitul - adică Timur-Lenk - 90, 15;
94, 8; 110, 2 ; vz. Temir.
Scutari - oraşul antic Chrysopolis pe
ţărmul asiatic din fata Constantinopolei, azi Uskiidar - 54, 34 ; 72, 17 ;
128, 17, 24; 212, 4; 350, 34.
Sebastia - oraş în ţinutul Pontos pe
riul Halys, azi Sivas pe Kisil-lrmak
în Asia Mică - 88, 7, 28; 90, 15, 21.
Sedechia - împărat biblic iudeu - 356,
17.
Seiti-Ahmet-Paşa vizir de al lui Mahomed li - 412, 26.
Semele - figură mitologică antică, iubita lui Zeus, cu care a făcut oe
zeul Dionysos - 58, 18.
senat - 42, 27.
Serbia - 34, 25; 38, 8, 12; 48, 22; 60,
4; 64, 18; 126, 15; 132, 21; 168, 3;
176, 29; 238, 2. 3; 246, I; 256, 1222 ; 258, 22, 25 ; 260, 18-262, 2 ;
262, 20 ; 270, 26 ; 286, 29 ; 288, 13 ;
394, 14-396, 24.
Sere oraş în Macedonia grecească,
puţin la răsărit de cursul inferior
al riului Struma, azi Serre - 248, 18.
Sestos - oraş pe ţărmul european al
Elespontului - 64, 16.
sfatul ţării cruyxA TJTO~ ~OUA Î)
138, 32.
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Sfîntul Munte Atos vezi Atos.
Siahin - Yizir de al lui 1\\ahomed II
282, 28, 29.
siahruh
şah-mat în limba persă
98, 32.
Siahruh feciorul lui Timur-Lenk
98, 33.
siaraptar - turceşte paharnic - 234, 27.
Sibiu - 258, 11.
Sigismund - rege al Ungariei (13871437) şi de la 1411 împărat roman
de apus înfrînt în 1396 la Nicopole
- 78, 26.
Sighişoara luată de turci 258, 7.
"Silivria azi Silivri, oraş pe malul
european al Mării de Marmara 34, 13; 50, 8; 52, 9; 54, 21 ; 6'.), 3;
82, 7. 8-9: 86, 5; 320, 27, 30.
Simeon - unul <lin cei 12 fii ai lui Iacob - 30, 6.
Sinope - azi Sinop, oraş pe coasta Mă
rii Negre în Asia Mică - 122, 3;
286, 21 ; 306, 13; 426, 27; 430, I ;
ocupat de ·Mahomed II
428,
3-16.
Sion adică Ierusalim
340, 11 ;
386, 23 ; - noul Sion e Constantinopolea - 366, 27 ; :384, 27 ; 390, 4 ;
biserica sf. Sofia ·- 374, 31.
Sipllos munte în Lidia de apu; în
Asia Mică, azi Sipulidagh 38,
29; 102, 28.
-sîrbi 36, 17 ; tributari turcilor
38, 7, 13; 50, I ; aliaţi cu Ioan VI
Cantacuzino - 58, 36; 60, 4; apoi
- 66, 7 ; 86, 15 ; 9G, 18 ; 164, 7 ;
168, 12. 34; 176, 13; 178, 3, 33;
272, 26 ; vezi Tribali.
Sîrbul - despotul Gh~orghe Brancovici
- 262, 24.
Siria - 32, 21 ; 88, 24; 90, 21 ; 154,
24; 274, 4; 390, 16.
sirieni - 204, 24.
Sit - patriarh biblic - 28, 5.
Smederevo - oraş în Serbia la malul
Dunării, mai jos de Belgrad 256, 34; 260, 25-262, 5; 262, 2G;
272, 14; 396, 30.

493

azi Ismir; oraş la coasta
Egee în Asia Mică - 32, 24 ;
34, 8; 50, 13; 52, 14, 23; 54, 12;
102, 30; 106, 31 ; I08, 7; 114,
4-33; 116, 4, 9; 118, 15; 132, 4 ;
140, 21, 24; 142, 14-30; 144, 18;
146, 12; 188, 26; 220, 15-33; 240,
16; 244, 34.
Sofia - capitala Buigariei - 78, 32;
124, 2; 270, 30; 272, 2; 396, 5, 22 ;
398, 5; 412, 22.
Soleiman primul guvernator turc al
Constantinopolei 392, 27.
Sosthenion - localitate pe ţărmul european al Bosforu!ui, Stenia de azi
300, 9.
Spania 208, 27.
spaniol 414, 19.
spanioli 92, 35 ; 204, 23.
Sparta 34, 16; 208, 27.
Spentiar Isfendiar, emir în Sinope
(1402-1439), îl trimite pe Musa la
Mircea cel Bătrîn 122. 3 ; socrul lui Mura<l II - 258, 29: 286.
21; un urmaş al lui - 302, 18.
Spincta Culumboto vz. Culumboto.
di!arieni - revolujionari turci 150,
26; 152, I.
Smirna Mării

Stilarion - munte la intrarea în golful
Ionic al Asiei Mici, în faţa insulei Chios; azi Caraburnu 148,
30; 150, 26.
Stravomitis,
238, I I.

Cantacuzino

Cîrnul

Strimon azi Struma, rîu în Macedonia, revărsîndu-se în Marea Ege~
l IO, 25; 126, 25; 238, 9; 244.
27; 288, 32; 294, 29.
Studiţi

-

136, 2; vezi Constantinopole

mănastiri.

Suleiman fecior de al lui Orchan
64, 19, 23.
şah jocul 98, 7, 28.
Şişman 146, 6; 150, 24, 28.
Ştefan Ştefan

-

cetatea sfîntului - 320, 27.
I V Du şan al Serbiei ( 1331-1355)
48, 24.
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craiului Lazăr (1372-1389)
34, 25.
Ştefan crai al Serbiei (1389-1427) 38, 8; 92, 3: 96, 11-29; 126,
16; 256, 17; 396, 3; numit Lazar
după tatăl său 246, I.

Stefan

tatăl

Tanais, Don - 90, 31.
Tasos, insulă în nordul Mării Egee 412, 29; 422, 11.
tatari, mongoli de ai lui Timur-Lenk
218, 8.
taurosciţi, tatari din Crimeia 90, 31.
Taurului - piaja, în Constanbnopole11
bizantină 362, 20.
Teba, oraş în Grecia de mijloc - 248,
12; 278, 5.
Temir
Timur-Lenk (1369-1404) ;
biruie pe Baiazid I Fulgerul la
Ancara în 1402 şi pustieşte toată
Asia Mică - 92, 4-21 ; 94, 12 ;
98, 12; 100, 2-20; 102, 9; 104,
5 ; 106, 21, 31 ; 108, 2, 29 ; 110,
5; apoi - 86, 28; 88, 26; 112, 14 ;
124, 32; 142, 18; 144, 16, 2-l; 160.
14; 164, 18; Tamîr-han Timur-Lenk
90, 5 ; Temir-han - 86, 25 ; 88, 24 ;
90, 30.
Temirtes mare dregător de al lui
112, 24;
Baiazid I Fulgerul Temirtes-bei - 212, 31.
Tenedos insulă în Marea Egee la
intrarea în Elespont (Dardanele) ;
azi Bozcaada - 66, 12; 146, 20;
148, 5, 10.
Teodor I Lascaris (1204-1222) - 32,
11.
Teodor li Lascari s (1254-1258) 32, 13 ;
48, 13.
Teodor marchiz de Monte Ferara,
socrul lui Ioan VIII Paleolog 136, 7.
Teodor Paleolog, despot de Morea, fratele împăratului Manuil II Paleolog - 70, 8, 30; 72, 10.
Teodor Paleolog, feciorul lui Manuil II

Paleolog
84, 20; 136, 5, 10;
138, 26; 174, 10; 246, 8.
Teodosia, sf. cuvioasa - 368, 15.
Teologul numele unui trădător
160, 22-162, 9; 230, 17-232, 27;
şi Teologul Corax 172, 2 ; vezi
Corax şi Murdarolog.
Tesalia - 34, 21; 38, 14; 112, 6; 122,
23; 126, 24; 132, 13; 156, 6; 172.
30; 174, 12; 180, 22; 188, 19;
238, 8 ; 246, 12 ; 248, 20 ; 272, 28.
Tesalonic - 34, 21 ; cucerit de Baiazid I
- 78, I ; 126, 7 ; dat bizantinilor
de Musulman 110, 25; 112, 4;
împresurat de Musa 126, 25 ;
ocupat de Veneţieni - 246, 9-19;
cucerit de Murad II - 248, 21-250,
20; apoi - 156, 7, 13; 158, 25;
188, 22-28 ; 198, 32.
tesaloniceni 246, 14-29.
Thlrea oraş în
Asia mică, întreSmirna şi Efes, în Ionia - 104, 1 ;
132, 4; 220, 25; 244, 34.
Thiatlra - oraş în Lidia de nord în
Asia Mică, odinioară Pelopia, azi
Akhisar - 220, 13; 238, 19.
Timur-Lenk, vz. Temlr.
Tîmovo - capitala Bulgariei de răsărit
- 396, 20.
Tmolos - munte în Lidia în Asia Mică
- 36, 27; 116, 26; 242, 17.
Toma de Aquino, sf. (1225-1274) mare teolog catolic şi filozof scolastic - 328, 7.
Toma Cantacuzino 260, 34; vz.
Cantacuzino Toma.
Toma Paleolog, cel de al 6-lea fecior
al lui Manuil II Paleolog - 174,
14; despot de Ahaia - 278, 10;
după cucerirea Peloponezului se refugiază în Italia 424, 16.
traci, locuitori din Tracia
92, 35 ;
210, 30.
Tracia - 34, 11, 14, 20; 38, 14; 46.
13; 48, 21; 50, 7; 52, 10, 19;
54, 21 ; 58, 36; 64, 16; 76, 33; 92,.
I; 110, 22; 112, 8; 114, 12; 122.
·11, 23; 124, 28, 36; 132, 3, 7; 140.
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30; 146, 7; 152, 6; 154, 17; 156,
4; 164, 8; 166, 3; 168, 15, 33;
170, 39; 172, 9; 174, 20; 176, 10,
18; 184, 23, 28; 192, 1 ; 202, 21 ;
212, 19; 218, 14; 244, 31 ; 248, 9;
262, 19; 264, 24; 272, 27; 274,
10; 280, 26; 294, 8; 296, 5; 412,
18.
Trapezunt - oraş pe coasta de nord a
Asiei Mici, azi Trabson - 138, 16.
18; 164, 1 ; 306, 13; 3~8. 29; 394,
18; 426, 27; ocupat de Mahomed
II 428, 25-430, 9.
Triaconta adică Treizeci, sat între
Nimfeon şi muntele Galesion în
linie dreaptă - 242, 19.
tribal - adică sîrb - 54, 19; 218, 16.
tribali - sîrbi - 34, 22 ; 48, 8 : 98, 5 ;
vz. şi sîrbi.
Troada - oraş în Asia Mică la coasta
Mării Egee, în faţa insulei Tenedos,
puţin spre sud ; azi ruine 414,
13.
Truloti mănăstire 150, 11.
Turachan - paşă al lui Baiazid I Fulgerul - 78, 4 ; - paşă al lui Murad II - 216, 17; 246, 13.
turc - după fapte - 234, 12; poporul
194, 21.
turc turci - 32, 19; 34, 3, 7; 36, 12; 38, 13;
40, 9; 46, 14; 48, 7; 52, 6, 22; 54,
32; 56, 16; 58, 30; 60, 5; 62, 28;
64, 15; 66, 7; 74, 16; 76, 2; 80,
7, 32; 82, 26; 86, 4; 94, 19; 96,
30; 110, 13; 122, 22; 126, 32-128,
7; 140, 18; 144, 11, 23, 26; 146,
24; 148, 6; 150, 4, 33; 152, 27;
160, 28; 162, 2; 168, 15; 174,
20-180, 3; 186, 14; 188, 12; 202,
4; 204, 29; 206, 2-30; 220, 17,
26; 224, 17; 228, 21; 230, 32; 246,
14-31 ; 250, 12, 19; 252, 7; 256,
3; 258, 9, 15; 260, 34; 262, 3, 23;
272, 5-25; 276, 6-14; 278, 4;
280, 12; 292, 2; 298, 4; 302, 4-17;
304, 5-17; 308, 23; 316, 26; 322,
5; 328, 10; 330, 17-27; 334, 21,
25; 342, 21 ; 344, 1-348, 3; 350,

3; 352, 20; 356, 1-360, 13; 362,
18-370, 28; 372, 5 ; 374, 1 ; 376,
11, 23; 378, 7, 27; 380, 12; 400,
29 ; 402, 25 ; 404, 25 ; 406, 12 ; 408,
5-17; 410, 2-23; 414, 34; 416,
2, 31 ; 420, 29; 422, 12; 430, 26:
432, 21.
turcii - caramanlîi - 244, 5 ; 274, 9.
turcii - osmanlîi 244, 7.
turcomanilor, Turgatrr domnul 278,
27.
Turcomanul Spentiar de la Sinope
122, 3.
turco-perşi 88, 9; 164, 2; vz. şi
persoturcl,
Turcul, adică Murad II
230, 27 ;
232, 31 ; 276, 29.
Turgatir, un socru de al lui Murad II
278, 26; 280, 1.
Ţalisbei, amiral de al lui Mahomed 1
146, 13, 30.
Ţara Romînească primeşte şi ajută
pe Musa să devină sultan 122,
7, 9: trimite soli la Mahomed I
132, 21 ; primeşte şi ajută pe
Mustafa - 154, 32; 188, 16; 226,
19; ajunge în graniţă cu imperiul
bizantin 180, 22; primeşte soli
de Ia Murad II şi trimite la el 238, 1, 3 ; 246, 2 ; certe de domn ie
în Ţara Romînească - 250, 24, 29;
252, 14, 20, 26; trimite soli la Mahomed II - 290, 3 ; apoi - 254,
24; 262, 16; 430, 11-25.
Ţarigrad 384, 11-13.
Ţineit emirul Giineyt; se face domn
la Smirna 114, 2-116, 27; e
scos din domnie de Musulman 116, 33-122, 14; şi pus guvernator
în părţile Ohridei 122, 24 ; îşi
ia din nou domnia în lonia - 132,
2; e scos de Mahomed I - 140,
10-142, 29; şi trimis la Nicopole la
Dunăre 146, .1-7; 148, 25; fuge
în Ţara Romînească 154, 34;
156, 2; îşi cucereşte din nou domnia
218, 4-222, 22; e învins de
Murad II
236, 28--32; 238,
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18-242, 26;

şi

ucis -

ISTORIA TURCO-BIZANTINA

244, 1-22;

apoi 156, 4-158, 33; 174, 18; 180,
16-32; 182, 27; 184, 4; 188, 24-

190, 23; 192, 15---196, 11; 208, 20;
210, 25; 212, 12-214, 34; 236, 24;
238, 17.
ungur, de neam Unguri -

306, 27.

în lupta de la Nicopole

80, 15; de la Varna - 274, 24-30;
de la Cosovo - 276, 30, 31 ; apoi
- 86, 15; 92, 35; 164, 7; 168, 35;
176, 27; 178, 33; 258, 5; 262,
24-27 ; 270, 34-272, 26 ; 286, 32 ;
294, 8; 298, 7, 14; 396, 19.
Ungurul - 342, 3.
Ungaria - 78, 18, 23; 254, 27; 258, !:!,
12; 260, 20, 21 ; 262, 10, 22; 270,
21-272, 20; 274, 23; 290, 10; 342,
4, 12; 396, 15, 32.
Uzun-Chasan, adică Chasan cel Lung
(1453-1478) 424, 2; 428, 19.

Varna -

oraş

246, 5-250, 21 ; 264, 29; 268, 20.
21; 306, 12; 308, 19; 336, 17;
344, 5; 372, 33.
Veneţienii din Constantinopole 328,
29.
Veniamin unul din cei 12 fii ai
patriarhului Iacob 30. 6.
Visarion mitropolit al Niceii, ia în
1439 parte la sinodul din Florenta;
devine apoi cardinal ; e un mare
învă\at

vizir -

266, ~O.
36, 30; 164, 14; 166, 3t; 260.

10; 348, !1.
Vînătorul, cartier în
Constantinopolea
bizantină 344, 6; 348, 17.
Vlad Dracul (1431-1446) - fecior din
flori al lui Mircea cel Bătrîn; se
află la curtea împăratului Ioan Vili
Paleolog şi, pornind din Bizanţ,
bate pe
252, 21,
lui Dan,
252, 27;
la Brusa

Dan II şi-i ia tronul 22 ; învinge şi pe fratele
susţinut

de Murad II -

e primit cu mare cinste
- 254, 24; îi este călăuză

în Bulgaria la coasta

şi-l înso\eşte cu armata pe Murad II

Negre -- 112, I ; lupta de
la Varna - 274, 3?-276, 5; 298,

în expediţia din 1438 în Transilvania 258, 3-16; e aruncat tn

Mării

14.
Varnava de Cornllia
Comilia.

268, 12.
vasilisa -- rang şi distincţie bizantinii
ce se dădea de împărat soţiilor de
despoţi 394, 25.
Vataţls, Ioan Dura (1222-12541 32.
12.
Veneţia 84, 22, 26; 148, 14, 16;
~46, 21, 23; 248, I, 28; 264, 28;
266, 11 ; 268, 18, 19; 328, 30.
Veneţle11i
66, 18; 84, 26; 146,
16-148, 19; 162, 23; 168, 12;

Vasile cel Mare, si.

262, 7 ; în
schimbul fiilor săi ostatici i se dă
drumul 262, 15; îşi primeşte
închisoare la Galipoli -

224, 28; vz.

înapoi
Vlaherne,

fiii

--· 27?.

cartier

1:i.

împărătesc

tn

colţul

de nord est al Constanlinopolei lingă
Cornul de Aur 62, 37.
Vulc, tatăl craiului Serbiei, despotul
Gheorghe

Brancovici

-

256,

17;

396, 5.

Xerxe I (486-465) -

338,
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7,

11.

90, 35; 94, 18;

DUCAS :

labulon -

ISTORIA TURCO-BIZANTINA

unul din cei 12 fii ai lui

Iacob - 30, 6.
Zagan, paşă şi vizir al lui Murad 11
şi

Mahomed li 16; 372, 16, 22.

274, 23; 300,

497

de nord-est a Mării Negre, cam în
Sudul teritoriului cirghizilor din
Rusia Sovietică - 90, 31.
Zitunl, oraş în Grecia de mijloc, spre
răsărit, pe unde azi e Lamia 110, 26 ; Ducas însă pare să se

Zeus, Jupiter, Joie, cel mai mare zeu

gîndească şi

la Greci şi Romani 72, 11 ;
150, 7.
dumnezeu Zichi, Zikhi, popor locuind pe coasta

cu acest nume prin apropierea Salonicului în valea Strimonului
126, 26; 238, 10, 13; 244, 26.
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Introducere
Viaţa lui Duca, p. 5. Duca şi unirea bisericilor.
p. 6.
Duc·a patriot şi mare învăţat, p. 6. - Duca istoric şi
literat, p. 7. - Cronica lui Duca, p. 8. Romînii în cronica
lui Duoa, p. 9. Ediţii, p. 1I. Manuscrisele P şi P1.
p. 14. - O 'veche traducere italiană, p. 17. - Un vechi rezumat neogrecesc, p. 17. - O nouă ediţie critică, p. 18. - Aparatul critic, p. 20.

Bibliografie sumară
Sigle, Prescurtări şi Semne.
Istoria turco-bizantină a lui Mihail(?) Duca
Epoci mari de ani de },a Adam pînă la Alexie I
Comnen, p. 28. - De I.a Alexie I Comnen la Ioan V. PaleoIog. - Cuceriri turceşti, p. 32. - Lupta de la Cosovo, 1389,
p. 34. Cuceririle lui Ba~azid I în Asia Mică, p. 38. Răscoala lui Ioan Cantacuzino, p. 40. Bunicul cronicarului
Duca, p. 44. - Gantacuzino se procl.amă împărat, p. 46. -Războiul civil 1341-1347, p. 48. Emirul Omur intervine
în războiul civil, p. 50. Impărăteasa Ana C(re ajutor lui
Orchan, p. 54. Cantacuzino cîş1igă ajutorul lui Orchan,
p. 56. Domnia lui Ioan VI Oantacuzino (1347-1354),
p. (12. - Domnia lui Ioan V Paleolog, (1341-1391), p. 66. Urcarea pe tron a lui Manuil II. Paleolog (1391-1425),
p. 76. - Lupta de la Nicopole 1396, p. 78. - Plecarea lui Manuil II Paleolog în apus, dec. 1399, p. 80. - Ioan VII Paleolog
şi Baiazid. Soli de la Timur-Lenk. 'p. 86. - Năvălirile lui Timur-Lenk, p. 88. -- Lupta de la Ancara, p. 92. - Pu1>tiirile lui
Timur-Lenk, p. 102. - Luptele pentru tron între feciorii lui Baiazid, p. 110. - întoarcerea împăratului Mani.iii, p. 110. - Domnia lui Musulman (Soiei man I 1403-1411), p. 110. - Domnia
lui Mahomed I în Anatolia 1403-1413, p. 112. - Lupta lui
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Giineyt pentu domnie, p. 114. - Giineyt se predă lui Soleiman I.
p. J 16- - Musa, su/ian cu aiuforul lui Mircea cel Bătrin, p. 122. Domnia 111i Musa 1411-1413, p. 124. - Lupta lui Mahomed I
pentru tron, p. 128. - Fuga lui Giineyt la Efes, p. 132. - Prietenia între Manuil II şi Mahomed I 1413-1421, p. 132. - Soli
romini la Mahomed I 1413/1414, p. 132. - Prlma soţie a împăra
tului Ioan VIII p,aleolog, p. 132. - Bot~zul şi moartea unui
print ostatic !urc, p. 134. - A doua ş.i a !reia soţie a împăratului
Ioan VIII Paleolog-, p. 1~6. - Plecarea împăratului Manuil II
Paleolog în Peloponez, p. 138. - Expediţia lui Mahomed I în
contra lui Giineyt, p. 140. - Cavalerii de J,a Rodos zidesc un
turn, p. 144. - Războiul cu veneţienii ; infringerea turcilor,
P· 146. - Giineyt e trimis în părţile Dunării, p. 14S. - Mişcare
religioasă comunistă la turci, p. 148. - Murad, domn la Amasia,
p. 152. - Expediţia lui Mahomed I în contra lui Caraman,
p. 154. - Mustafa ridicat contraf)retendent de Mircea cel Bătrln,
p. 154. - Turcii pradă Ţara Romlnească, p. 160. - Trădarea
numitului Teolog, p. 160. - Moartea lui Mahomed I, p. 162. Ultimele dispoziţii date de Mahomed I \"izirului Baiazid,
p. 164. - Ascunderea morţii lui .1\1ahomed I, 'p. JoG. - Anunţarea morţii şi înmonnîntarea lui Mahomed I, P· 168. Proclamarea de sultan a lui Murad II (1421-145i), p. 170. - Mu~·
tafa contrapretendent la tron. p. 172. - Feciorii împăratului
Manuil II Paleolog, p. 174. - Obiceiul de succesiune la turci,
p. 174. - Războaiele lor de pradă, p. 174. -- Originea şi organizarea corpului ieniceresc, p. 178. - Mustafa proclamat sultan,
p. 180. - Vizirul Baiazid e învins de Mustafa. p. 184. - Mustafa
nu dă bizantinilor Galipoli, p. 194. - Murad II caută ajutor la
Manuil II p,aleolog, p. 200. - Exploatarea de piatră acră şi
întemeierea oraşului Focea Nouă, p. 204. - Trecerea lui Mur ad I I
în Europa, p. 208. - Must,af1a e părăsit de Giineyt care fuge la
Smirna, p. 210. - Fuga şi moartea lui Mustafa, p. 222. - Impresurarea Constantinopolei în 1422 de Murad II, p. 228. Moartea trădătorului Corax Teologu, p. 232. - Turcir2a lui Mihail Piles. p. 234. - Alt -:'.ontrapretendent Mustafa, p. 234. Moartea împăratului Manuil II P1aleolog, p. 236. - Pregătiri
politice şi militare ale lui Murad II, p. 236. - Soli ln şi din
Ţara-Romînească; pace cu domnul romln. p. 236. Sfîrş'tul lui
Giineyt, p. 238. -- Puterea lui Mur.ad II sporeşte, p. 244. Soli cu urări de la domnul Ţării-Romi.neşti, p. 244. - Salonicul
se predă Veneţiei 1423, p. 246. - Cucerirea Salonicu'ui de Murad II în 1430, p. 248. - Schimbări de domni în Ţara-Romi
nească, p· 250. Murad II se războieşte cu Caraman, p. 254. Vlad Dracul la Brusa, p. 254. - Caraman se supune, p. 256. Cererile lui Murad II faţă de Serbia, p. 256. - Expediţia lui
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Murad cu Vlad Dracul în Transi/i_1aniri 1438, p. 258. - Murad II
se cunună cu fatia despotului Serbiei 1436, p. 143'1. --- Exp:diţiia
lui Murad li în Serbia 1439, p. 260. - \'Iad Dracul închis ~i apoi
eliberat de Murad I/, p. 262. - i\\urad li 'pleacă asupra Belgradului 1440, p. 262. - Sinodul de la Florenţa 1439, p. 264. - Iancu
porneşte asupra Turcilor. Vlad îşi primeşte inapoi copiii de la
Murad //, p. 270. -- Murad II în contra lui Caraman, p. 272. Moartea lui Aladin şi abdicarea lui Murad li, p. 274. - Lupta
de la
Vama
1444 şi revenirea lui Murad II. p. 274. Lupta de la Cosovo 1448, p. 276. - Expediţi1a lut Murad II în
Peloponez, p. 278. - Moartea lui Ioan VIII Paleolog şi proclamarea lui Constantin XII Paleolog 1448, p. 278. - Căsătoria lui
""ahomed II, p. 278. - Moartea lui Munad II 1451, p. 280. Urcarea pe tron a lui Mahomed II, p. 282. - Caracterizarea lui
Mur ad II, p. 284. - Visul lui Mur ad II, p. 284. - Mahomed li
ia în seamă domnia, p. 286. - Prefăcute intenţii de pace cu bizantinii, romînii şi alţii, p. 288. - Mahomed II pleacă asupra
lui Caraman, p. 290. - Bizantinii cer sporirea apanajului lui
Orchan, P· 292. - Mahomed li încheie pace cu Caraman, p. 294.
- Mahomed II hotărăşte zidirea uniei cetăţi, p. 294. -- Soli
bizantini l1a Mahomed II, p. 296. - Construirea cetăţii Rumelihisar în 1452, p. 300. - Agricultori bizantini ucişi de turci, p. 302.
Impăratul încuie porţile oraşului, p. 304. Sultanul ordonă orice corabie să dea vamă, p. 306. Turnarea unui 'iun
foarte mare, p. 306. - Scufundarea unei cori'ibii veneţiene, p. 308.
Incercarea tunului cel mare, p. 308. Mahomed II pe
străzile Adrianopolci, p. 310. Chalil Paşa, la miez de noapte,
chemat la sultan, p. 310. - Planuri de împresurare, p. 312. împăratul cere ajutor d•e la papa, p. 314. -- Potrivnicii unirii
bisericilor, p. 314. - Liturghia unirii, p. 316. - Unirea făcută
nu este sinceră, p. 318. - împăratul ia măsuri de aprovizionare,
p. 320. Tunul cel mare e adus în faţa
Constantinopolei,
'p. 320. - Tulburarea în biserică, p. 322. - lncepe împresurarea,
p. 324. - Mai bine turcii decît latinii, p. 326. - Ajutoare genoveze şi veneţiene, p. 328. - Ioan Giustiniani, P· 330. - încă
ierări între bizantini şi turci, p. 330. Genovezii din Galata
ajută pe ascuns, p. 332. Cornul de aur închis cu lanţ, p. 332.
lnfrîngerea flotei turceşti, p. 334. - Trecerea flotei turceşti pe
uscat în Cornul de Aur, p. 336. - Tunul cel mare bate zidul,
p. 338. - Apărătorii Constantinopolei, p. 342. -- Impăratul trimite soli de pace, p. 344. - Inceroarea de a da foc corăbiilor
turceşti dă gnş, p. 346. Turcii scufundă o corabie genoveză,
'p. 345. - Pod peste Cornul de aur, p. 348. - Mahomed II cere
predarea

Constantinopolei,

p.

348. -

Turcii

pregătesc

ata-

cul generai. p. 350. - Măsuri de apărare în faţa zidului căzut;
deschiderea
unei porţi
tăinuite, p. 352. Atacul
general
începe. Numărul atacatorilor şi al apărătorilor, p. 352. - Ioan
0
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Giustini.ani rănit, se retrage, p. 356. Turcii pătrund prin poarta
tăinuită, p. 356. Bizantinii fug ; împăratul cade în luptă,
p. 358. - Numărul celor căzuţi, p. 360. - Icoane sfinte sparte
cu securea, p. 362. - De ce lume.'.I fugea spre sf. Sofia, p. 362.
- Turcii în sf. Sofia, p. 364. - Ziua sf. Teodosia, p. 368. La zidul dinspre mare, lupta ţine încă, p. 368. -- Prinderea marelui duc~. p. 370. -- Giustiniani şi corăbiile latine fug; Gahata
se predă, p. 370. -- Robii păziţi la corăbii şi în tabără, p. 374.
- Mahomed II in sf. Sofia, p. 374. - Mahomed II află capul
împăratului, p. 376. Altă versiune despre prinderea ducelui
şi sfîrşitul lui Orchan, p. 378. - Sfirşitul tragic al marelui duce,
p. 380. - Plîngerea Ţarigr.adului, p. 384. - Robi şi pradă de
război, p. 390 . ...,..- Mahomed II în Galata, p. 392. Restaurarea
zidurilor Constantinopolei, p. 392. Mahomed II întors la
Adrianopole, impune tributuri noi, p. 394. - Expediţia lui Mahomed II în Serbia 1454, p. 394. - Mahomed li îşi ridică paLate,
p. 398. - Nădejdea lui Duca în sfîrşilul nenorocirii, p. 398. Mahomed II cere tribu1 cavalerilor din Rodos, p. 400. - Chamza
e trimis asupra Rodosului 1455, p. 402. - Scufundarea corăbiei
lui Chamza la Chios, p. 408. - Mîn:a sultanului asupra lui
Chamza, p. 408. - Investirea noului do.mn din Lesbos, p. 410. Flota turcă pleacă asupra Chiosului, p. 414. - Focea Nouă se
predă: cea Veche e cucerită: Enos ocupat, p. 416. -- Chiotii
sporesc tributul, p. 418. - Insula Lemnos ii cheamă pe turci,
p. 418. - Iancu învinge pe Mahomed I/ fa Belgrad 1456, p. 420.
-- Duca duce tributul, aut:?"ust 145fi. p. 422. - - Flota papei în ajutorul insulelor 1457, p. 422. - Mahomed II Jmeninţă pe des'poţii
din Morea 1458, p. 422- - Soli de la Uzun Chasan, p. 424. ConCetatea ledi-Cule, p. 424. - Cucerirea Moreii, p. 424. struirea b.azarului, p. 426. - Mari pregătiri, p. 426. - Spaimă
şi la romînii de la Gurile Dunării, p. 426. Predarea Sinopet,
p. 428. - Expediţia asupra lui Uzun Chasan, p. 428. - Predarea
Trapezun1utui, p. 428. - Expedifia lui Mahomed li tn contra
lui Vlad Ţepeş 1462, P· 430. - Cucerirea Lesbosului 1462, p. 432.
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I.

Particularităţi fonetice, Phonelica, p. 439. II. Parmorfologice, Morphologioa, p. 439. - a) Substantive,
Nomina Substantiva, p. 439. - b) Adjective, Adiectiva. p. 440.
e) Pronume, Pronomina, p. 441 - d) Numerale, Numeralia, p. 441.
- e) Verbe, Verba, p. 441. - Augmentul, Augmentum, p. 442.
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p. 444. - Participii absolute, Participia absoluta, p. 444. Acuzative absolute, Accusativi absoluti, p. 444. - Acuzativul
şi nominativul cu infinitiv, Accusativus cl Nominativus cum
infinitivo, p. 445. - Infinitivul la genetiv, Infinitivi genetivus, p· 445.
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